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ความเปนมา 

คนพิการเปนผูดอยโอกาส ซึ่งตองการความชวยเหลือและสนับสนุนใหเขาถึง สิทธิ สวัสดิการ และ
บริการท่ีภาครัฐจัดใหเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจําเปนตองใชขอมูลที่สะทอนถึงสถานการณคนพิการ
ภายในประเทศ ซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับสถานการณคนพิการของประเทศตาง ๆ ได  ปจจุบันยังคง
ไมสามารถเปรียบเทียบขอมูลและสถิติคนพกิารได เนื่องจากคาํนิยามและการระบุความพิการแตกตางกัน ทั้งหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ ดังนั้น Washington Group on Disability Statistics (WG)  ซ่ึงเปนกลุมสมาชิก
สหประชาชาติจึงกอตั้งขึ้นเม่ือ ป ค.ศ. 2001 จากการสัมมนาระหวางประทศสหประชาชาติ สมาชิกของ WG 
ประกอบดวย ผูแทนของสํานักงานสถิติแหงชาติประเทศตาง ๆ  ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดความพิการ  ผูแทน
ชมุชนคนพิการ ผูใชขอมูลพิการ นักวิชาการทางดานระเบียบวิธีสถิติ และองคกรระหวางประเทศที่เก่ียวของ  โดย 
WG มหีนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาขอมูลความพิการใหสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางประเทศ จึงไดพัฒนา
ชดุคําถาม และหลักเกณฑระบุความพิการที่เหมาะสําหรับสํามะโนหรือสํารวจ จากแนวคิดของบัญชีสากล  เพื่อ
การจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability 
and Health : ICF) ขององคการอนามัยโลก ชุดคําถามความพิการท่ี WG พัฒนาเสร็จเรียบรอย และดําเนินการ
เผยแพร  ไดแก  ชุดคําถามส้ัน (WG Short Set of Questions on Disability)  และชุดคําถามขยาย (WG 
Extended Question Set of Functioning) ตอมา WG รวมกับ UNICEF พัฒนาและเผยแพรชุดคําถามความพิการ
สาํหรับเด็กอายุ 2 - 4 ป และชุดคําถามความพิการสําหรับเด็กอาย ุ5 – 17 ป ชุดคําถามดังกลาวทั้ง 4 ชุดคําถาม 
พิจารณาความพิการจากความลําบากในการทํากิจกรรม (Functioning)  ซ่ึงเปนความลําบากอันเนื่องมาจาก
สขุภาพทางรางกายหรือจิตใจ 

ดังน้ันกลุมสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดจัดทําคูมือ
การใชชุดคําถามความพกิารของ WG/UNICEF คาดวาคูมือนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดทําการสํารวจหรือสํามะโน 
(ผลิตขอมูล)  จัดทําตัวชี้วัดทั้งในประเทศและระหวางประเทศ (เชน SDGs) จัดทํารายงานการวิเคราะหเชิงลึก  
เผยแพร และใชขอมูลสถิติเกี่ยวกับคนพิการ  

วัตถุประสงค 

เพื่อตองการเผยแพรชุดคําถามความพิการของ WG/UNICEF ภายในสํานักงานสถิติแหงชาต ิหนวยงาน
ภายนอก ผูใชขอมลู หรือผูท่ีเก่ียวของกับการผลิต จัดทําตัวชี้วดัทั้งในประเทศและระหวางประเทศ จัดทํารายงาน
วิเคราะหเชิงลึก เผยแพร และใชขอมูลสถิติเกี่ยวกับคนพิการ นาํชุดคาํถามดังกลาวไปใชไดอยางถูกตอง 
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2  
คํานิยาม 

1.  ความพิการ (Disability) 
 ความพิการมีความหมายไดหลายมิติ อาจมองวาพิการจาก  1) ลักษณะภายนอก หรือ 2) ความสามารถ
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ หรือ 3) ไมสามารถเขารวมในสงัคมได ตัวอยางเชน คนที่ถูกตัดขาใตเขา เม่ือมองจาก
ภายนอก คือ พิการขาขาด เมื่อมองที่ความสามารถจะกลาววาพิการเดินลําบาก และเมื่อมองท่ีความสามารถ
ในการเขารวมสังคม อาจกลาววาคนนี้มีความพิการไมสามารถประกอบอาชีพเดิมได ดังนั้นแนวทางของ International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  จึงกลาววา ความพิการมีความหมายครอบคลุม 
ความบกพรอง (Impairments) ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (Activity limitations) และขอจํากัดในการมีสวนรวม 
(Participation restrictions) มีดังนี้ 

   ความบกพรอง (Impairment) 
 หมายถึง การสูญเสียหรือความผิดปกติของโครงสรางของรางกาย หรือการใชงานของรางกาย
(รวมถึงการทํางานดานจิตใจ) ที่สังเกตหรือเห็นไดชัด 
 ดังน้ัน ความบกพรอง จะพิจารณาที่ “อวัยวะ” หรือ “ระบบการทํางาน” ของสวนตาง ๆ ของมนุษย 
เชน ตาบอด หูหนวก แขน/ขาขาด อัมพาต โรคจิต/วิกลจริต ออทิสติก เปนตน  

  ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (Activity limitation) 
 หมายถึง ความยากลําบากในการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป
ที่ไมมีปญหาทางสุขภาพจะพึงทําได อาจมีความยากลําบากไดตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงระดับมาก 
 ดังน้ัน ขอจํากัดในการทํากิจกรรมจะพิจารณาที่ “ความสามารถ” ของบุคคลโดยรวมวา สามารถทํา
กิจกรรมหน่ึง ๆ จนเสร็จสิ้นไดหรือไม ถาไดจะตองทําดวยความลําบากหรือไม โดยไมสนใจวาบุคคลนั้นมีความบกพรอง
อะไรบาง 

  ขอจํากัดในการมีสวนรวม (Participation restriction) 
 หมายถึง ปญหาที่บุคคลประสบเมื่ออยูในสถานการณหนึ่งของชีวิต โดยเปรียบเทียบสิ่งที่บุคคลนั้น
ทําไดกับสิ่งที่คาดหวังวาบุคคลที่ไมมีความพิการสามารถทําไดในสังคมหรือวัฒนธรรมเดียวกัน เชน การประกอบอาชีพ 
การเดินทาง การดูแลบุตร การทํางานบาน และการเขารวมกิจกรรมในชุมชน เปนตน 

 ชุดคําถามความพิการของ Washington Group/UNICEF น้ี พิจารณาความพิการจาก
ความลําบากหรือปญหาสุขภาพที่เปนขอจํากัดในการทํากิจกรรมเทาน้ัน 

2. ขอจํากัดในการทํากิจกรรม ในการสาํรวจนี้คือ ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ ดังน้ี 

1) ชุดคําถามสั้นเกี่ยวกับความพิการของ WG (เหมาะสําหรับถามผูที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป) 
ประกอบดวย ความลําบากในการมองเห็น การไดยิน  การเดิน  การจดจําหรือการมีสมาธิ  การดูแลตนเอง และ
การสื่อสาร   

2) ชุดคําถามความพิการในเด็กอายุ 2 – 4 ป (เด็กเล็ก) ประกอบดวย ความลําบากในการมองเห็น
การไดยิน  การเดนิ  การใชมือหยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก  การสื่อสาร  การเรียนรู  การเลน  การเตะ กัด หรือตีเด็ก
คนอื่นหรือผูใหญ 

3) ชุดคําถามความพิการในเด็กอายุ 5 – 17 ป ประกอบดวย ความลําบากในการมองเห็น การไดยิน 
การเดิน การดูแลตนเอง การสื่อสาร การเรียนรู การจดจํา การมีสมาธิจดจอ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การควบคุม
พฤติกรรม การผูกมิตร/คบเพ่ือนใหม อาการวิตกกังวลหงุดหงดิหรือกลุมใจ และอาการเสียใจหรือซึมเศรา 
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4) ชุดคําถามขยายเกี่ยวกับความพิการของ WG (เหมาะสําหรับถามผูที่มีอายุตั้งแต 5 ปข้ึนไป)  

ประกอบดวย ความลําบากในการมองเห็น การไดยิน การเดิน การสื่อสาร การใชภาษามือ การจดจําหรือการมีสมาธิ  
การดูแลตนเอง การใชแขนและนิ้ว (รางกายสวนบน)  อาการกลุมใจหงุดหงิดหรือวิตกกังวล  และอาการซึมเศรา   

3. ความลําบาก   
หมายถึง ความลําบากอันสืบเนื่องมาจากปญหาสุขภาพทางรางกาย หรอืจิตใจ 

4. ปญหาสุขภาพ  
หมายถึง  รางกาย  จิตใจ  หรืออารมณมีความผิดปกติ  เชน  ความเจ็บปวย  โรคหรือภาวะเรื้อรัง 

มีลักษณะความบกพรอง อวัยวะตาง ๆ ทํางานหรือทําหนาที่ไมไดตามปกติ เปนตน  

5. เครื่องชวย 
หมายถึง อุปกรณ อวัยวะเทียมหรือเครื่องชวยคนพิการ เพื่อชวยเพิ่มความสามารถใหทํางาน 

ทํากิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมสําคัญของชีวิตได หรือเพื่ออํานวยความสะดวก หรือบรรเทาความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องดังกลาว 

ยกเวน  แวนตาและคอนแทคเลนสสําหรับสายตาสั้น ยาว และเอียง ที่สามารถซื้อไดตามรานตัดแวน
ทั่วไป 

คําชี้แจง 

คูมือน้ีไดปรับคําถามจาก คําวา “ทาน (you)” เปน “...(ชื่อ)...” ของชุดคําถามสั้น และชุดคําถามขยาย
เก่ียวกับความพิการของ WG  เพื่อใหสอดคลองกับชุดคําถามความพิการในเด็กของ WG/UNICEF 
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รายละเอียดของชุดคําถามความพิการของ Washington Group (WG)/UNICEF 
 
 
 
 

 

ชุดคําถามสั้นเกี่ยวกับความพิการ ของ Washington Group (WG) เหมาะสําหรับใชสอบถามผูท่ีมี
อายุตั้งแต 5 ปข้ึนไป เน่ืองจากคนวัยดังกลาวสามารถสังเกตอาการความลําบากในการทํากิจรรมเน่ืองจากสุขภาพได
ชัดเจน  

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความลําบากในการทํากิจกรรมของประชากร ซึ่งเปนความลําบากที่
เนื่องจากสุขภาพ  รวมโรคภัยไขเจ็บ ภาวะเรื้อรัง แขนขาขาด/หาย หรืออาการทางรางกายหรือจิตใจ  นอกจากนี้
ยังรวมถึงความผิดปกติที่ไมคิดวาเปนเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ เชน ความชรา ภาวะซึมเศรา ความลาชาดานการเรียนรู 
หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เปนตน 
 

ความลําบาก  หมายถึง ความลําบากอันสืบเนื่องมาจากปญหาสุขภาพทางรางกาย หรือจิตใจ 
ปญหาสุขภาพ หมายถึง รางกาย จิตใจ หรืออารมณมีความผิดปกติ เชน ความเจ็บปวย โรคหรือ

ภาวะเรื้อรัง มีลักษณะความบกพรอง อวัยวะตาง ๆ ทํางานหรือทําหนาที่ไมไดตามปกติ เปนตน  
 

 ชุดคาํถามส้ันเกี่ยวกับความพิการ ของ Washington Group (WG) ประกอบดวย 6 ประเภท 
ไดแก ความลาํบากในการมองเห็น การไดยิน การเดนิ การจดจําหรือการมีสมาธิ การดูแลตนเอง และการสื่อสาร   

การระบุความพิการอันเน่ืองจากเปนผูที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพฯ คือ มีความลําบากมาก
หรือทําไมไดเลยในการทํากิจกรรมเรื่องนั้น อยางนอย 1 กิจกรรม 

1. “…(ช่ือ)…มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม แมวาจะใสแวนตาแลวก็ตาม” 
    a. ไมมีความลาํบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลาํบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

วัตถุประสงค เพ่ือระบผุูที่มีความลาํบากในการมองเห็นหรอืปญหาในการมองเห็น แมสวมแวนตา  
(สาํหรับคนที่ใสแวนตา) เขาอาจมีปญหาในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่อยูในระยะใกลหรือไกล อาจจะมองไมเห็นดวย
ตาขางเดียว หรือสามารถมองเห็นเพียงแคมองตรงไปขางหนาเทานั้น แตไมเห็นดานขาง รวมท้ังความลําบากอ่ืน ๆ 
ที่เปนปญหาเก่ียวกับการมองเห็น 

การมองเห็น ในที่นี้หมายถึง การใชสายตาเพ่ือรับรูหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 

2. “…(ช่ือ)…มีความลําบากในการไดยินหรือไม แมวาจะใสเครื่องชวยฟงแลวก็ตาม” 
    a. ไมมีความลาํบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลาํบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

ชุดคําถามสั้นเก่ียวกับความพิการ ของ Washington Group (WG) 
(The Washington Group Short Set of Questions on Disability) 
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วัตถุประสงค เพื่อระบุผูที่มีขอจํากัดในการไดยินหรือปญหาใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับการไดยิน แมวาจะใช
เครื่องชวยฟง (สําหรับคนที่ใสเครื่องชวยฟง) เขาอาจมีปญหาในการไดยินเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดังหรือเงียบ  
อาจมีปญหาในการแยกแยะเสียงตาง ๆ อาจมีปญหาในการไดยินของหูขางเดียวหรือทั้งสองขาง รวมทั้งความลําบากอ่ืน ๆ 
ที่เปนปญหาเก่ียวกับการไดยิน 

การไดยิน ในที่นี้หมายถึง การใชหูในการรับฟง (หรือการไดยิน) เพื่อรูสิ่งที่คนอ่ืนพูดกับเขา หรือเสียงที่
เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว รวมทั้งอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นอยูรอบตัวเขาดวย 
 
3. “…(ช่ือ)…มีความลําบากในการเดินหรือเดินข้ึนบันไดหรือไม” 
    a. ไมมีความลาํบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลาํบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

วัตถุประสงค เพื่อระบุผูท่ีมีขอจํากัด หรือปญหาเก่ียวกับการเดินไปไหนมาไหน ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหา
ในการทํากิจกรรมประจําวันได เขาอาจมีปญหาในการเดินระยะสั้นหรือระยะไกล หรือมีความลาํบากในการเดินข้ึน
หรือลงบันได อาจจะไมสามารถเดินระยะทางใด ๆ โดยไมตองหยุดพัก หรืออาจเดินไมไดถาไมใชอุปกรณหรือเครื่องชวย 
เชน ไมเทา อุปกรณชวยเดินหรือไมคํ้ายันรักแร ในบางกรณีอาจไมสามารถยืนไดนานกวาหนึ่งหรือสองนาท ี และตอง
นั่งรถเข็นเพื่อเคลื่อนทีจ่ากสถานที่หน่ึงไปยังอีกที่หนึ่ง ความลาํบากในการเดินรวมถึงผลที่เกิดจากลักษณะความบกพรอง 
ความสมดลุ หรือความอดทน ความลาํบากอ่ืน ๆ ที่เปนปญหาในการเดิน (บนพื้นราบ หรือขึ้นลงบันได)  

การเดิน ในที่นี้หมายถึง การใชขาของตนเองเพื่อเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง ความสามารถ
ในการเดินควรพจิารณาโดยปราศจากอุปกรณเครื่องชวยหรือคนชวยเหลือ ถาหากจําเปนตองการความชวยเหลือดังกลาว 
บุคคลนั้นมีความลําบากในการเดนิ 
 
4. “…(ช่ือ)…มีความลําบากในการจดจําหรือการมีสมาธิหรือไม” 
    a. ไมมีความลาํบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลาํบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

วัตถุประสงค เพื่อระบุผูท่ีมีปญหาดานความจาํหรือการมีสมาธิที่เปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมประจาํวัน 
อาจไมมีสมาธิในสิ่งที่ทํา หรืออาจลืมวาอยูที่ไหน หรือลืมวาเดือนนี้เปนเดือนอะไร อาจลืมสิ่งที่คนอื่นพูดดวย หรือ
สับสน ตกใจ กลัวกับหลาย ๆ อยาง  

การจดจํา หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการทรงจําเพื่อท่ีจะนํากลับมานึกข้ึนไดวาเกิดอะไรขึ้น
รอบ ๆ ตัว สามารถจําไดวาอดีตมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบาง (ไมวาจะเปนอดีตที่เพิ่งผานมาหรืออดีตที่ผานมานานแลว) 
สําหรับคนในวัยหนุมสาว การจํามักจะเก่ียวของกับการจําขอเทจ็จริงที่เรียนในโรงเรียน และสามารถนํากลับมาใชได
เมื่อตองการ 

การมีสมาธิ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสามารถทางจิตที่จําทํางานใหสําเร็จลุลวงได เชน การอาน 
การคาํนวณตัวเลข หรือการเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการมีสมาธิยังหมายถึงการจดจอกับงานที่กําลังทาํอยูเพื่อ
ทํางานนั้นใหเสรจ็ การมีสมาธิคือพฤติกรรมการเอาจิตใจจดจออยูกับเรื่องใดเรื่องโดยท่ีไมมีสิ่งอื่นทําใหไขวเขวได 
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การจดจําและการมีสมาธิ ในที่นี้หมายถึง การทําหนาที่ของจิตใจรวมถึงการทําหนาที่ที่เฉพาะเจาะจง 
เชน การจําได ความมีสมาธิ (มีจิตจดจอกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง) การเรียนรูและความสามารถในการวิเคราะหปญหา 
การแกปญหาและการตัดสินใจ หัวขอเรื่องนี้จะเนนในเรื่องการประเมินดานความจําและความมสีมาธิ  

ความลําบากในการจดจําและการมีสมาธิขั้นรุนแรง สามารถนําไปสูความสูญเสียการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
ทําใหมีอุปสรรคตอการใชเครื่องชวยตาง ๆ โดยไมมีเครื่องชวยใด ๆ ที่สามารถชวยฟนฟู อุปสรรคดานการจดจํา
และการมีสมาธิขั้นรุนแรง มักจะมีความเก่ียวของกับโรคที่เนื่องมาจากความชรา โรคความจําเสื่อม ความพิการ
ดานสติปญญาและโรคทางสมองตาง ๆ  จุดประสงคของการประเมินการจดจําและการมีสมาธิก็เพื่อระบุบุคคลท่ีมี
ความบกพรองทางดานสติปญญาจากความจําและ/หรือการมีสมาธิจดจอในงาน อันเนื่องจากปญหาสุขภาพ 
 
5. “…(ช่ือ)…มีความลําบากใน (การดูแลตนเอง เชน) การอาบนํ้า หรือการแตงตัวหรือไม” 
    a. ไมมีความลาํบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลาํบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

วัตถุประสงค เพื่อระบุผูที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง ซึ่งเปนผลมาจากความลําบากในการทํางาน
ของอวัยวะหลายสวน เชน การรับรู หรืออาจเปนผลจากปญหาการประสานกันของการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดเล็ก
ของรางกายสวนบน 

ความลําบากในการดูแลตนเอง เจาะจงเกี่ยวกับการอาบน้ํา หรือการแตงตัว เพราะเปนการปฏิบัติ
พื้นฐานที่ตองทําทุกวัน 

การอาบน้ํา หมายถึง การทําความสะอาดทั้งตัว (ดวยสบูและนํ้า) ดวยวิธีปกติในวัฒนธรรมนั้น ๆ 
การอาบน้าํ รวมถึง การสระผมและการลางเทา 

การแตงตัว หมายถึง การใสเสื้อผา หรือการสวมชุดชั้นในของรางกายทอนบนและทอนลาง รวมถึง
การสวมถุงเทารองเทาดวย การหยิบเสื้อผาจากที่เก็บเสื้อผา (เชน ตูเสื้อผา) การติดกระดมุ การผูกเชือก การรดูซิป 
และอ่ืน ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของการแตงตัว 

 
6. “การใชภาษาตามปกติประจําวัน …(ชื่อ)…มีความลําบากในการสื่อสาร เชน การเขาใจที่ผูอื่นส่ือสาร หรือ
ผูอื่นเขาใจที่ตนเองสื่อสาร หรือไม” 
    a. ไมมีความลาํบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลาํบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

วัตถุประสงค เพื่อระบุผูที่มีปญหาในการพูดคยุ การฟง และการเขาใจคําพูดหรือคําบรรยาย ซึ่ง
กอใหเกิดอุปสรรคตอการทํากิจกรรมที่ทําเปนประจําทุกวัน คนเหลานี้จะมีปญหาเพราะไมสามารถทําใหบุคคลอื่น
เขาใจสิ่งที่เขาตองการสื่อสารได หรือไมสามารถเขาใจสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนพูดหรือพยายามสื่อสารกับเขาได 

การสื่อสาร หมายถึง การท่ีบุคคลแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดกับบุคคลอื่น โดยผานการใชภาษา 
อาจใชเสียงสําหรับการสื่อสาร หรือทําเครื่องหมาย หรือเขียนขอมูลในสิ่งที่พวกเขาตองการสื่อสารกัน ปญหาใน
การสื่อสารอาจเกิดจากความบกพรองทางการไดยิน การพูด หรือความสามารถทางสมองในการตคีวามหมายจาก
เสียงไดยิน  
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วัตถุประสงค เพื่อศกึษาขอมูลของเด็กอายุ 2 – 4 ป เกี่ยวกับความลําบากหรือปญหาสุขภาพในเรื่องตาง ๆ 
ซึ่งทําใหมีขอจํากัดในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในสังคม เพื่อประมาณการจํานวน
หรือสัดสวนของเด็กอายุ 2 – 4 ป ที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพดังกลาว และทราบถึงเด็กที่มีอาการเบื้องตน
ซึ่งเปนสัญญาณบงบอกวาเด็กอาจจะมีปญหาทางสุขภาพบางประการซึ่งทําใหเกิดความพิการ ถารูวาเด็กมีอาการ
ดังกลาวตั้งแตเด็กอายุนอย ๆ ก็จะสามารถปองกัน รักษา หรือฟนฟูสมรรถภาพใหหายเปนปกติ หรือไมใหมีอาการ/
ความพิการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับหนวยงานที่จัดบริการดังกลาวในการวางแผนและเตรียมการใน
การจัดบรกิารใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุมเปาหมาย และเขาถึงบริการไดอยางสะดวก 

 
ความลําบาก  หมายถึง ความลําบากอันสืบเนื่องมาจากปญหาสุขภาพทางรางกาย หรือจิตใจ 
ปญหาสุขภาพ หมายถึง รางกาย จิตใจ หรืออารมณมีความผิดปกติ เชน ความเจ็บปวย โรคหรือ

ภาวะเรื้อรัง มีลักษณะความบกพรอง อวัยวะตาง ๆ ทํางานหรือทําหนาที่ไมไดตามปกติ เปนตน  
 

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 2 - 4 ป) ของ WG/UNICEF มีขอถามเก่ียวกับความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 2 – 4 ป ในดานตาง ๆ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การเดิน การใชมือหยิบจับ
สิ่งของขนาดเล็ก การสื่อสาร การเรียนรู การเลน และการควบคุมพฤติกรรม 

การระบุความพิการอันเน่ืองจากเปนผูที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพฯ คือ มีความลําบากมาก
หรือทําไมไดเลยในการทํากิจกรรม อยางนอย 1 กิจกรรม 

ชุดคาํถามความพิการในเด็ก (อายุ 2 - 4 ป) ของ WG/UNICEF ใหสัมภาษณแมหรือผูดูแลหลัก 
1.  ใหสัมภาษณ “แม” ถา “แมผูใหกําเนิด” เปนสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันกับเด็ก 
2.  ใหสัมภาษณ “ผูดูแลหลัก” ถา “แม” ไมไดเปนสมาชิกในครัวเรือนนั้น หรือเสียชีวิต 

หรือไมอยูในวันสัมภาษณ 

ผูดูแลหลัก หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนซึ่งเปนผูดูแลความเปนอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก โดย
ผูดูแลหลักเปนหญิงหรือชายก็ได 

อางอิงบุคคลในคําถาม มี 2 บุคคล ดังนี้ 
“...(ช่ือเด็ก)...” หมายถึง  เด็กอายุ 2 – 4 ป  
“ทาน” หมายถึง แมหรือผูดูแลหลัก ของเด็กคนนั้น ซึ่งเปนผูตอบสัมภาษณ 

หลักการปฏิบัติในการสอบถามชุดคาํถามนี้ คือ ใหพนักงานเก็บขอมูลอานคําถาม และอานรหัสคําตอบ  
ถาคาํถามท่ีมีรหัสคําตอบเหมือนกันติดตอกันจาํนวนหลายคําถาม ใหพนักงานเก็บขอมูลอานรหัสคาํตอบของ 
2–3 คําถามแรกก็เพียงพอแลว เนื่องจากผูตอบสัมภาษณจะรูวามีรหัสคําตอบใหเลือกอะไรบาง และเมื่อถามคําถามที่มี
รหัสคําตอบแตกตางจากคําถามกอนหนานั้น ใหพนักงานเก็บขอมูลอานรหัสคําตอบของคําถามนั้นดวย 
 
 
 
 

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 2 - 4 ป) ของ WG/UNICEF 
(CHILD FUNCTIONING (AGE 2 - 4) OF WG/UNICEF) 
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CF1 – CF3 ความลําบากในการมองเห็นของเด็กอายุ 2 – 4 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กอายุ 2 – 4 ปท่ีมีความลําบากในการมองเห็นในระดับที่แตกตางกัน 

ความลําบากในการมองเห็น รวมถึงปญหาในการมองเห็นในชวงกลางวันและกลางคืน ใกลและไกล 
ความสามารถในการมองเห็นลดลงดวยตา 1 ขาง หรือทั้งสองขาง และมองเห็นในขอบเขตจํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF1 “ดิฉัน/ผมขอถามคําถามเกี่ยวกับความลําบากหรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 2 – 4 ปที่เปนสมาชิก
ครัวเรือนนี้” 

 “…(ช่ือเด็ก)…ใสแวนตาหรือไม” 
ใส......................................................... 1 
ไมใส..................................................... 2  CF3 

ใหพนักงานเก็บขอมูลบอกผูตอบสัมภาษณกอนถามคาํถามวา “ดิฉัน/ผมขอถามคําถามเกี่ยวกับ
ความลําบากหรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 2 – 4 ปทีเ่ปนสมาชิกครัวเรือนนี้” เพื่อใหผูตอบสัมภาษณ (แม
หรือผูดูแลหลัก) ทราบถึงประเด็นหรือเน้ือหาของคําถาม เปนการดึงความคิดของผูตอบสัมภาษณใหนึกถึงขอมูล
ของเด็ก เก่ียวกับความลําบากอันเปนผลสืบเนื่องจากปญหาสุขภาพ 

CF2  “เม่ือใสแวนตาของเขาแลว...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF1 (เด็กใสแวนตา)) 
ไมมีความลําบาก……………………………..  1  CF4 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….  2  CF4 
มีความลําบากมาก...............................  3  CF4 
ทําไมไดเลย (มองไมเห็นเลย)……….......  4  CF4 

CF3  “...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม”  
(ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF1 (เด็กไมใสแวนตา)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….. 2 
มีความลําบากมาก................................ 3 
ทําไมไดเลย (มองไมเห็นเลย)……….........4 

 
 
 

CF1 เด็กใสแวนตา 
       หรือไม 

ไมใส (CF1 = 2) ใส (CF1 = 1) 

CF2  เมือ่ใสแวนตาของเขาแลว 
       เด็กมีความลําบาก 
       ในการมองเห็นหรอืไม 

CF3 เด็กมีความลําบาก 
      ในการมองเห็นหรือไม 

CF4 

เด็กอายุ 2 – 4 ปที่มีความลําบากในการมองเห็น คือ 
CF2 = 3 – 4  (กรณี เด็กทีใ่สแวนตา : เม่ือใสแวนตาแลว การมองเห็นยังคงมีความลําบากมาก หรอืมองไมเห็นเลย) 
CF3 = 3 – 4  (กรณี เด็กทีไ่มใสแวนตา : การมองเห็นมีความลาํบากมาก หรอืมองไมเห็นเลย) หรือ

ออ 
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CF4 – CF6 ความลําบากในการไดยินของเด็กอายุ 2 – 4 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กอายุ 2 – 4 ป ที่สูญเสียหรือมีปญหาเกี่ยวกับการไดยินเสียง ซึ่งรวมถึงการไดยิน
ลดลงของหู 1 ขาง หรือ 2 ขาง ไมสามารถไดยินเสียงในสภาพแวดลอมที่เงียบ หรือไมสามารถแยกเสียงจากที่มา
แตกตางกัน ไมรวม เด็กที่ไดยินเสียงแตไมเขาใจวาพูดอะไรกับเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CF4 “...(ชื่อเด็ก)...ใชเครื่องชวยฟงหรือไม” 

ใช......................................................... 1 

ไมใช...................................................... 2  CF6 

CF5 “เม่ือใชเครื่องชวยฟงของเขาแลว...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน เสียงของคนหรือ
เสียงเพลงหรือไม” 

 (ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF4 (เด็กใชเครื่องชวยฟง)) 
ไมมีความลําบาก……………………………..  1  CF7 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….  2  CF7 
มีความลําบากมาก...............................  3  CF7 

ทําไมไดเลย (ไมไดยินเลย)……………....... 4  CF7  

CF6  “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF4 (เด็กไมใชเครื่องชวยฟง)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….. 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (ไมไดยินเลย)……………...... 4    

 

ไมใช (CF4 = 2)  ใช (CF4 = 1) CF4  เด็กใชเคร่ืองชวยฟง 
       หรือไม  

CF5  เมือ่ใชเคร่ืองชวยฟงของเขาแลว 
       เด็กมีความลําบากในการไดยินเสียง 
       เชน เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม 

CF6  เด็กมีความลําบากในการไดยินเสียง 
       เชน เสียงของคนหรือเสียงเพลง 
       หรือไม 

CF7 

เด็กอายุ 2 – 4 ปที่มีความลําบากในการไดยิน คอื 
CF5 = 3 – 4 (กรณ ีเด็กที่ใชเคร่ืองชวยฟง : เมื่อใชเคร่ืองชวยฟงแลว การไดยินยังคงมคีวามลําบากมาก หรือไมไดยินเลย)                                        
CF6 = 3 – 4 (กรณ ีเด็กที่ไมใชเครื่องชวยฟง : การไดยินมีความลําบากมาก หรือไมไดยินเลย) หรือ

ออ 
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CF7 – CF10 ความลําบากในการเดินของเด็กอายุ 2 – 4 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กอายุ 2 – 4 ป ท่ีมีระดับความลําบากในการเดินคอนขางหลากหลาย การเดิน
เปนการวัดทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีเพราะเปนการผสมผสานของความแข็งแรง สมดุล และความสามารถในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของรางกายตานแรงโนมถวง และเนื่องจากการเดินเปนวิธีเบื้องตนที่ใชในการเคลื่อนท่ีไปไหนมาไหน 
ในระยะทางที่ระบุโดยไมใชเครื่องชวย ถาเด็กใชเครื่องชวยสําหรับการเดินจะมีคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการเดิน 
เมื่อใชและไมใชอุปกรณ 

คําถามเก่ียวกับการเดินแตกตางกันสําหรับเด็กอายุ 2 – 4 ป  เนื่องจากเด็กเล็กอาจอยูในระหวาง
การพัฒนาการเดิน และเด็กอาจจะไมอยากเดินในระยะทางไกลขึ้น การวัดความลําบากในการเดินท่ีคาดหวังวา
เด็กเดินไดดวยตัวเองเมื่ออายุ 2 ป  ดังนั้น คําถามเหลานี้มุงไปท่ีกิจกรรมทางกายภาพ                
 
CF7 “...(ชื่อเด็ก)...ใชอุปกรณหรอืไดรับความชวยเหลือสําหรับการเดินหรือไม” 

ใช......................................................... 1 
ไมใช.....................................................  2  CF10   

 
CF8   “เม่ือไมใชอุปกรณของเขาหรือไมไดรับความชวยเหลือ...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเดินหรือไม” 

(ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF7 (เด็กใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือสําหรับการเดิน)) 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)………….........4 

 

CF7 เด็กใชอุปกรณหรอื 
      ไดรับความชวยเหลือ 
      สําหรับการเดินหรือไม 

ไมใช (CF7 = 2)  ใช (CF7 = 1) 

CF9  เมือ่ใชอุปกรณของเขาหรือ 
       ไดรับความชวยเหลอื  
       เด็กมีความลําบากในการเดินหรือไม 

CF11 

CF8  เมือ่ไมใชอุปกรณของเขาหรือ 
       ไมไดรับความชวยเหลอื  
       เด็กมีความลําบากในการเดินหรือไม 

CF10 เมือ่เปรียบเทียบกับเดก็ท่ีมีอายุเทากัน 
       เด็กมีความลําบากในการเดินหรอืไม 
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CF9  “เม่ือใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลือ...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเดินหรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF7 (เด็กใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือสําหรับการเดิน)) 

ไมมีความลําบาก……………………………….1  CF11 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2  CF11 
มีความลําบากมาก................................. 3  CF11 
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)………….........4  CF11 

CF10 “เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเดินหรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF7 (เด็กไมใชอุปกรณ และไมไดรับความชวยเหลือสําหรับการเดิน)) 
ไมมีความลําบาก……………………………….1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)………….........4 

 
 
 
 
 
 

 
CF11 – CF16 ความลําบากในดานอื่น ๆ ของเด็กอายุ 2 – 4 ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เด็กอายุ 2 – 4 ปที่มีความลําบากในการเดิน คอื 
CF8 = 3 – 4 (กรณ ีเด็กใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือ : เม่ือไมใชอุปกรณหรอืไมไดรับความชวยเหลือแลว 
                                                                           การเดินมคีวามลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย)                                        
CF10 = 3 – 4 (กรณี เด็กไมใชอปุกรณหรอืไมไดรับความชวยเหลอื : การเดินมีความลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย) หรือ

ออ 

CF11 เมือ่เปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
        เด็กมคีวามลาํบากในการใชมือหยิบสิ่งของขนาดเล็กหรือไม 

CF12 เด็กมีความลําบากในการเขาใจทานหรือไม 

CF13 เมื่อเด็กพูด ทานมีความลําบากในการเขาใจเขาหรอืไม 

CF14 เมือ่เปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
        เด็กมีความลาํบากในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ หรอืไม 

CF15 เมือ่เปรยีบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
        เด็กมคีวามลาํบากในการเลนหรือไม 

CF16 เมือ่เปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน  
        เด็กเตะ กัด หรือตีเด็กคนอื่นหรือผูใหญ มากนอยเพียงใด 

จบ 
ชุดคาํถาม 
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CF11 “เม่ือเปรียบเทียบเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการใชมือหยิบสิ่งของขนาดเล็กหรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 

ทําไมไดเลย……………………………….........4 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กที่มีความลําบากในการเคลื่อนไหวกลามเน้ือมัดเล็ก การหยิบสิ่งของขนาดเล็ก 
(เชน ลูกหิน กระดุม หินขนาดเล็ก) เปนการวัดทักษะในการใชกลามเน้ือมัดเลก็ที่ดี  เนื่องจากตองมีการผสมผสาน
ระหวางความแข็งแรงในการจับ การควบคุมการเคลื่อนไหว และความคลองแคลว 

คาดหวังวาเด็กอายุ 1 ป สามารถหยิบสิ่งของขนาดเล็กดวยปลายนิ้วและนิ้วโปงไดแลว  
 

 

 

 
 
 
 CF12 – CF13 ความลําบากในการสื่อสารของเด็กอายุ 2 – 4 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กท่ีมีความลําบากในการสื่อสารขอมูลขาวสารหรือความคิดกับคนที่บาน
หรือในชุมชน  โดยการใชภาษาพูด ถาเด็กที่ยังไมพูดและยังพูดไมคอยได ทําใหเด็กสื่อสารกับผูอ่ืนลําบากโดยเฉพาะ
คนที่ไมใชสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะสําคญัในการสื่อสารที่ใชวัดในคําถามเหลานี้ มี 2 ลักษณะ คือ การเขาใจคนอ่ืน 
(การรับสาร) และคนอ่ืนเขาใจเด็ก (การสงสาร) 

CF12 “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเขาใจทานหรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 

ทําไมไดเลย (ไมเขาใจเลย)…………......... 4 

CF13 “เมื่อ...(ช่ือเด็ก)...พูด ทานมีความลําบากในการเขาใจเขาหรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 

ทําไมไดเลย (ไมเขาใจเลย)…………..........4 

ถา “เด็กไมพูดเลย” ใหบันทึกรหัส “4” (ไมเขาใจเลย) เนื่องจากคาํถามนี้เนนถาม การเขาใจเม่ือเด็กพดู 
แตเด็กไมพูด จึงใหตอบวาไมเขาใจเลย         

 

 

 

 

เด็กอายุ 2 – 4 ปที่มีความลําบากในการใชมือหยิบสิ่งของขนาดเล็ก คอื 
CF11 = 3 – 4 (การใชมอืหยิบสิ่งของขนาดเล็กมีความลําบากมาก หรอืทําไมไดเลย)                                        

เด็กอายุ 2 – 4 ปที่มีความลําบากในการสื่อสาร คือ 
CF12 = 3 – 4 (เด็กเล็กเขาใจ (แม/ผูดูแล) ลาํบากมาก หรือไมเขาใจเลย) 
CF13 = 3 – 4 (แม/ผูดูแลเขาใจสิง่ที่เด็กเล็กพูด ลําบากมาก หรอืไมเขาใจเลย)                                         
                                         

หรือ
ออ 
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CF14 “เมื่อเปรียบเทียบกบัเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ หรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย……………………………….........4 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กท่ีมีความลาํบากในการเรียนรู 

การเรียนรู ในที่นี้หมายถึง การเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่เปนพืน้ฐานตามปกติซึ่งเด็กควรไดเรียนรูตามวัย 
เชน รูชื่อสี รูตัวอักษร ตัวเลขอยางงายๆ ได เปนตน 
 

 

 

CF15 “เมื่อเปรียบเทียบกบัเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเลนหรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 

ทําไมไดเลย (เลนไมไดเลย)………….........4 

วัตถุประสงค  ความลําบากในการเลน มีความสัมพันธกับหลายสวน เชน การมองเห็นจนถึงการรับรู 
และ สิ่งแวดลอม เปนตน 

การเลนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งการเลนคนเดียวหรอืเลนกับคนอ่ืน ความสามารถ
ของเด็กในการเลนจะเปนการสรางการพัฒนาทักษะทางสังคม อารมณ การรับรู และพัฒนาทางรางกาย 

 

 

CF16  “เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...เตะ กัด หรือตีเด็กคนอื่นหรือผูใหญ มากนอยเพียงใด” 
ไมเคยทํา............……………………………… 1 
เทากันหรือนอยกวา....……………………... 2 
มากกวา................................................. 3 

มากกวามาก…………………………............. 4 

วัตถุประสงค  เพื่อระบุเด็กที่มีความลําบากในการควบคุมพฤติกรรมใหปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางเหมาะสม  
สําหรับเด็กเล็กรวมการเตะ กัด และตี โดยเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีอายุเทากันตามความคิดเห็นของแมหรือผูดูแลหลัก 

    

เด็กอายุ 2 – 4 ปที่มีความลําบากในการเรียนรู คือ 
CF14 = 3 – 4 (การเรยีนรู มีความลําบากมาก หรอืทําไมไดเลย)                                         

เด็กอายุ 2 – 4 ปที่มีความลําบากในการเลน คอื 
CF15 = 3 – 4 (การเลน มีความลาํบากมาก หรือเลนไมไดเลย)                                         

เด็กอายุ 2 – 4 ปท่ีมกีารเตะ กดั หรือตีเด็กคนอื่นหรือผูใหญ คอื 
CF16 = 4 (การเตะ กัด หรือตีเด็กคนอื่นหรือผูใหญ มมีากกวามาก เมื่อเปรยีบเทียบกับเด็กอายุเทากัน)                                      
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วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลของเด็กอายุ 5 – 17 ป เก่ียวกับความลําบากหรือปญหาสุขภาพ ซึ่งทําให
มีขอจํากัดในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในสังคม เพ่ือประมาณการจํานวนหรือ
สัดสวนของเด็กอายุ 5 – 17 ป ท่ีมีความลําบากหรือปญหาสุขภาพดังกลาว และทราบถึงเด็กที่มีอาการเบื้องตน ซึ่ง
เปนสัญญาณบงบอกวาเด็กอาจจะมีปญหาสุขภาพบางประการ ซึ่งทําใหเกิดความพิการ  ถารูวาเด็กมีอาการดังกลาว
ไดเร็วเทาไร ก็จะสามารถปองกัน รักษา หรือฟนฟูสมรรถภาพใหหายเปนปกติ หรือไมใหมีอาการ/ความพิการ
เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับหนวยงานที่จัดบริการดังกลาวในการวางแผนและเตรียมการในการจัดบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุมเปาหมาย และเขาถึงบริการไดอยางสะดวก 

 
ความลําบาก  หมายถึง ความลําบากอันสืบเนื่องมาจากปญหาสุขภาพทางรางกาย หรือจิตใจ 
ปญหาสุขภาพ หมายถึง รางกาย จิตใจ หรืออารมณมีความผิดปกติ เชน ความเจ็บปวย โรคหรือ

ภาวะเรื้อรัง มีลักษณะความบกพรอง อวัยวะตาง ๆ ทํางานหรือทําหนาที่ไมไดตามปกติ เปนตน  
 

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 5 - 17 ป) ของ WG/UNICEF มีขอถามเก่ียวกับความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 5 – 17 ป ในดานตาง ๆ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การเดิน การดูแลตนเอง 
การสื่อสาร การเรียนรู การจดจํา การมีสมาธิจดจอ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การควบคุมพฤติกรรม การผูกมิตร/
คบเพื่อนใหม อาการวิตกกังวลหงุดหงดิหรือกลุมใจ และอาการเสียใจหรือซึมเศรา 

การระบุความพิการอันเน่ืองจากเปนผูที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพฯ คือ มีความลําบากมาก
หรือทําไมไดเลยในการทํากิจกรรม อยางนอย 1 กิจกรรม 

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 5 - 17 ป) ของ WG/UNICEF ใหสัมภาษณแมหรือผูดูแลหลัก 
1. ใหสัมภาษณ “แม” ถา “แมผูใหกําเนิด” เปนสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันกับเด็ก 
2. ใหสัมภาษณ “ผูดูแลหลัก” ถา “แม” ไมไดเปนสมาชิกในครวัเรือนนั้น หรือเสียชีวิต 

หรือไมอยูในวันสัมภาษณ 
3. ถาเดก็อายุ 15 – 17 ป และ ไมมีแมหรือไมมีผูดูแลหลักสําหรับเด็กคนนี้  เนื่องจาก

ครอบครวัใหเด็กดูแลตนเอง  ใหสัมภาษณ เด็กอายุ 15 – 17 ป ได  

ผูดูแลหลัก หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนซึ่งเปนผูดูแลความเปนอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก โดย
ผูดูแลหลักเปนหญิงหรือชายก็ได 

อางอิงบุคคลในคําถาม มี 2 บุคคล ดังนี้ 
“...(ช่ือเด็ก)...” หมายถึง  เด็กอายุ 5 – 17 ป  
“ทาน” หมายถึง แมหรือผูดูแลหลัก ของเด็กคนนั้น ซึ่งเปนผูตอบสัมภาษณ 

หลักการปฏิบัติในการสอบถามชุดคาํถามนี้ คือ ใหพนักงานเก็บขอมูลอานคําถาม และอานรหัสคําตอบ  
ถาคําถามท่ีมีรหัสคําตอบเหมือนกันติดตอกันจํานวนหลายคําถาม ใหพนักงานเก็บขอมูลอานรหัสคําตอบของ 2 – 3 
คําถามแรกก็เพียงพอแลว เนื่องจากผูตอบสัมภาษณจะรูวามีรหัสคําตอบใหเลือกอะไรบาง และเมื่อถามคําถามท่ีมี
รหัสคําตอบแตกตางจากคําถามกอนหนานั้น ใหพนักงานเก็บขอมูลอานรหัสคําตอบของคําถามนั้นดวย 
 

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 5 - 17 ป) ของ WG/UNICEF 
(CHILD FUNCTIONING (AGE 5 - 17) OF WG/UNICEF) 
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CF1 – CF3 ความลําบากในการมองเห็นของเด็กอายุ 5 – 17 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กอายุ 5 – 17 ปท่ีมีความลําบากในการมองเห็นในระดับที่แตกตางกัน 

ความลําบากในการมองเห็น รวมปญหาในการมองเห็นในชวงกลางวันและกลางคนื ใกลและไกล 
ความสามารถในการมองเห็นลดลงดวยตา 1 ขาง หรือทั้งสองขาง และมองเห็นในขอบเขตจํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF1 “ดิฉัน/ผมขอถามคําถามเกี่ยวกับความลําบากหรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 5 – 17 ป” 
 “…(ช่ือเด็ก)…ใสแวนตาหรือคอนแทคเลนสหรือไม” 

ใส.......................................................... 1  
ไมใส...................................................... 2   CF3 

ใหพนักงานแจงนับบอกผูตอบสัมภาษณกอนถามคําถามวา “ดิฉัน/ผมขอถามคาํถามเกี่ยวกับความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 5 – 17 ป” เพื่อใหผูตอบสัมภาษณ (แมหรือผูดูแลหลัก) ทราบถึงประเด็นหรือ
เนื้อหาของคําถามในชุดคาํถามนี ้เปนการดึงความคิดของผูตอบสัมภาษณใหนึกถึงขอมูลของเด็กอายุ 5 – 17 ป เก่ียวกับ
ความลาํบากอันเปนผลสืบเนือ่งจากปญหาสุขภาพ 

CF2  “เม่ือใสแวนตาหรือคอนแทคเลนสของเขาแลว...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF1 (เด็กใสแวนตาหรือคอนแทคเลนส)) 
ไมมีความลําบาก…………………………….. 1   CF4 
มีความลําบากเล็กนอย……………………. 2    CF4 
มีความลําบากมาก............................... 3    CF4 
ทําไมไดเลย (มองไมเห็นเลย)………........4    CF4 

CF3  “...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม”  
(ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF1 (เด็กไมใสแวนตาและคอนแทคเลนส)) 
ไมมีความลําบาก………………………………1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...2 
มีความลําบากมาก.................................3 
ทําไมไดเลย (มองไมเห็นเลย)…………......4 

 

 

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการมองเห็น คอื 
CF2 = 3 – 4 (กรณ ีเดก็ที่ใสแวนตาหรือคอนแทคเลนส : เมือ่ใสแวนตาหรือคอนแทคเลนสแลว  
                                                                     การมองเห็นยังคงมคีวามลาํบากมาก หรือมองไมเห็นเลย) 
CF3 = 3 – 4 (กรณ ีเดก็ที่ไมใสแวนตาหรือคอนแทคเลนส : การมองเห็นมีความลาํบากมาก หรือมองไมเห็นเลย) หรือ

ออ 

 CF1 เด็กใสแวนตา หรือ 
      คอนแทคเลนสหรือไม 

ไมใส (CF1 = 2) ใส (CF1 = 1) 

CF2  เมือ่ใสแวนตา หรอืคอนแทคเลนส 
       ของเขาแลว เด็กมีความลําบาก 
       ในการมองเห็นหรือไม 

CF3 เด็กมีความลําบากในการมองเห็นหรือไม 

CF4 
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CF4 – CF6 ความลําบากในการไดยินของเด็กอายุ 5 – 17 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กอายุ 5 – 17 ป ที่สูญเสียหรือมีปญหาเก่ียวกับการไดยินเสียง ซึ่งรวมถึงการไดยิน
ลดลงของหู 1 ขาง หรือ 2 ขาง ไมสามารถไดยินเสียงในสภาพแวดลอมที่เงียบ หรือไมสามารถแยกเสียงจากที่มา
แตกตางกัน ไมรวม เด็กที่ไดยินเสียงแตไมเขาใจวาพูดอะไรกับเขา หรือเด็กไมสนใจฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF4 “...(ชื่อเด็ก)...ใชเครื่องชวยฟงหรือไม” 

ใช......................................................... 1  

ไมใช...................................................... 2   CF6 

CF5 “เม่ือใชเคร่ืองชวยฟงของเขาแลว...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน เสียงของคนหรือ
เสียงเพลงหรือไม” 

 (ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF4 (เด็กใชเครื่องชวยฟง)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1   CF7 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….. 2    CF7 
มีความลําบากมาก................................ 3    CF7 

ทําไมไดเลย (ไมไดยินเลย)…………......... 4   CF7     

CF6  “...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF4 (เด็กไมใชเครื่องชวยฟง)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….. 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (ไมไดยินเลย)……………....... 4  

 
 
 
 

 CF4  เด็กใชเคร่ืองชวยฟง 
       หรือไม  

CF5  เมือ่ใชเคร่ืองชวยฟงของเขาแลว 
       เด็กมีความลําบากในการไดยินเสยีง 
       เชน เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม 

CF6  เด็กมีความลําบากในการไดยินเสียง  
       เชน เสียงของคนหรอื เสียงเพลงหรือไม 

CF7 

ไมใช (CF4 = 2) ใช (CF4 = 1) 

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการไดยิน คอื 
CF5 = 3 – 4 (กรณ ีเด็กที่ใชเคร่ืองชวยฟง : เม่ือใชเคร่ืองชวยฟงแลว การไดยินยังคงมีความลําบากมาก หรือไมไดยินเลย)                                        
CF6 = 3 – 4 (กรณ ีเด็กที่ไมใชเครื่องชวยฟง: การไดยินมีความลําบากมาก หรือไมไดยินเลย) หรือ

ออ 
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CF7 – CF13 ความลําบากในการเดินของเด็กอายุ 5 – 17 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กอายุ 5 – 17 ป ที่มีระดับความลําบากในการเดินคอนขางหลากหลาย การเดิน
เปนการวัดทักษะการเคลื่อนไหวท่ีดี เพราะเปนการผสมผสานของความแข็งแรง สมดุล และความสามารถในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของรางกายตานแรงโนมถวง และเนื่องจากการเดินเปนวิธีเบื้องตนที่ใชในการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหน 
ในระยะทางที่ระบุโดยไมใชเครื่องชวย ถาเด็กใชเครื่องชวยสําหรับการเดินจะมีคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการเดิน 
เมื่อใชและไมใชอุปกรณ 

สําหรับเดก็อายุ 5 – 17 ป คําถามเก่ียวกับการเดินมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มีการระบุระยะทางที่
ชัดเจน (ระยะสั้น และระยะยาว) ซึ่งจะเปนประโยชนเพราะทําใหสามารถวัดความสามารถในการเดินที่มีความผันแปรมาก 
ถาผูตอบสัมภาษณไมรูวาระยะทาง 100 หรือ 500 เมตร มีระยะทางเทาไร ก็สามารถยกตัวอยางสิ่งท่ีระยะทาง
เทากับ 100 หรือ 500 เมตร ท่ีคนทั่วไปรูจักเพื่อใหผูตอบสัมภาษณนึกถึงระยะทางดังกลาวไดถูกตอง 
 

CF10 เมื่อใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลือ
      เด็กมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ
      ระยะ 100 เมตร หรือไม

CF7 
เด็กใชอุปกรณหรือไดรับ
ความชวยเหลือสําหรับ

การเดินหรือไม

ไมใช (CF7 = 2)ใช (CF7 = 1)

 

CF9 เมื่อไมใชอุปกรณของเขาหรือไมไดรับ
      ความชวยเหลือ เด็กมีความลําบาก
      ในการเดินระดับพ้ืนราบระยะ 500 เมตร 
      (คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม

ลําบากเล็กนอย
(CF8 = 2)

CF13 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีอายเุทากัน 
      เด็กมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ
      ระยะ 500 เมตร (คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม

CF11 เมื่อใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลือ
      เด็กมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ
      ระยะ 500 เมตร (คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม

ลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย
(CF10 = 3 - 4)

ไมมีความลําบาก หรือ
ลําบากเล็กนอย 
(CF10 = 1 - 2)

CF8 เมื่อไมใชอุปกรณของเขาหรือไมไดรับ
       ความชวยเหลือ เด็กมีความลําบาก
       ในการเดินระดับพ้ืนราบ
       ระยะ 100 เมตร หรือไม

CF12 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีอายุเทากัน
 เด็กมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ     

       ระยะ 100 เมตร หรือไม

ไมมีความลําบาก หรอื
ลําบากเล็กนอย (CF12 = 1 - 2)

ลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย
(CF8 = 3 - 4) ลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย

(CF12= 3 - 4)

CF14
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CF7 “...(ชื่อเด็ก)...ใชอปุกรณหรอืไดรับความชวยเหลือสําหรับการเดินหรือไม” 
ใช.......................................................... 1 
ไมใช...................................................... 2   CF12 

 

CF8 – CF11 ถามผูบันทึกรหัส  1 ใน CF7 (เด็กที่ใชอุปกรณหรือไดรบัความชวยเหลือฯ) 
 

 
 

CF8   “เม่ือไมใชอุปกรณของเขาหรือไมไดรับความชวยเหลือ...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบ
ระยะ 100 เมตรหรือไม” 

(ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF7 (เด็กท่ีใชอุปกรณหรือไดรบัความชวยเหลือสําหรับการเดิน)) 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….. 2 
มีความลําบากมาก................................ 3   CF10 
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)…………........ 4   CF10 

CF9  “เม่ือไมใชอุปกรณของเขาหรือไมไดรับความชวยเหลือ...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบ
ระยะ 500 เมตร (คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม” 

(ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF8 (มีความลําบากเล็กนอย เม่ือไมใชอุปกรณฯ ในการดินระยะ 100 เมตร)) 
มีความลําบากเล็กนอย……………………. 2 
มีความลําบากมาก................................ 3 
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)…………..…... 4 
 

 
 

CF10 “เมื่อใชอปุกรณของเขา หรือไดรับความชวยเหลือ...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบ
ระยะ 100 เมตร หรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน CF7 (เด็กที่ใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือสําหรับการเดิน)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3    CF14     
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)………….........4   CF14 

 
CF11 “เมื่อใชอปุกรณของเขา หรือไดรับความชวยเหลือ...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบ

ระยะ 500 เมตร (คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 1 - 2 ใน CF10 (ไมมีความลาํบากหรือมีความลาํบากเล็กนอยเมื่อใชอุปกรณฯ ในการเดนิ
ระยะ 100 เมตร)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1   CF14     
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2   CF14     
มีความลําบากมาก................................. 3   CF14     
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)…………...…...4   CF14      

CF10 – CF11 เม่ือใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือฯ 

CF8 – CF9 เมื่อไมใชอุปกรณหรือไมไดรับความชวยเหลือฯ 
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CF12 – CF13 ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF7 (เด็กที่ไมใชอุปกรณและไมไดรับความชวยเหลือฯ ) 
 

CF12  “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 100 เมตร 
หรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน CF7 (เด็กที่ไมใชอุปกรณและไมไดรบัความชวยเหลือสําหรับการเดิน)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3   CF14 
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)………….........4   CF14 

CF13 “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 500 เมตร 
(คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 1 - 2 ใน CF12 (ไมมีความลาํบากหรือมีความลาํบากเล็กนอย)) 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1  
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)………….........4 

 

 

 

 

CF14 – CF24  ความลําบากในดานอื่น ๆ ของเด็กอายุ 5 – 17 ป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการเดิน คอื 
CF8 = 3 – 4 หรือ CF9 = 3 - 4 (กรณี เด็กใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลอื : เมื่อไมใชอุปกรณหรอืไมไดรับ 
                                        ความชวยเหลอื การเดินระยะ 100 หรือ 500 เมตร ยังคงมีความลําบากมาก  
                                        หรือเดินไมไดเลย)                                         
CF12 = 3 – 4 หรือ CF13 = 3 - 4 (กรณี เด็กไมใชอุปกรณหรือไมไดรับความชวยเหลอื : การเดินระยะ 100 หรือ 500 เมตร 
                                        มีความลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย) 

หรือ
ออ 

CF14 เด็กมีความลําบาก ในการดแูลตนเอง เชน 
        การกินอาหาร  หรอืการแตงตัวหรือไม 

CF15 เมือ่เด็กพูด คนในครัวเรือนมีความลาํบาก 
        ในการทําความเขาใจสิ่งที่เขาพูดหรอืไม   

CF16 เมือ่เด็กพูด คนภายนอกครวัเรือนมีความลําบาก 
        ในการทําความเขาใจสิ่งที่เขาพูดหรอืไม   

CF17 เมือ่เปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีอายุเทากัน 
        เด็กมคีวามลาํบากในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ หรือไม   

CF18 
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CF14 “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการดูแลตนเอง เชน กินอาหาร หรือการแตงตัวหรือไม” 

ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย……………………………….........  4 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กท่ีมีความลําบากในการดูแลตนเอง ซึ่งเปนผลมาจากความลําบากในการทํางาน
ของอวัยวะหลายสวน เชน การรับรู หรืออาจเปนผลจากปญหาการประสานกันของการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดเล็ก
ของรางกายสวนบน 

ความลําบากในการดูแลตนเอง เจาะจงเกี่ยวกับการกินอาหาร และการแตงตัว เพราะเปนการปฏิบัติ
พื้นฐานที่ตองทําทุกวัน 

 

 

 

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง คอื 
CF14 = 3 – 4 (การดูแลตนเอง มคีวามลําบากมาก หรือทําไมไดเลย)                                         

CF18 เมือ่เปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
        เด็กมคีวามลาํบากในการจดจําสิ่งตาง ๆ หรอืไม   

CF19 เด็กมีความลําบากในการมสีมาธิจดจอ 
        ในการทํากิจกรรมท่ีชอบหรือไม   

CF20 เด็กมีความลําบากในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
        กจิวัตรประจําวันของเขาหรือไม   

CF21 เมือ่เปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
        เด็กมคีวามลําบากในการควบคุมพฤติกรรม 
        ของเขาหรอืไม   
CF22 เด็กมีความลําบากในการผูกมิตรหรือ 
        คบเพ่ือนใหมหรอืไม   

CF23 เด็กมอีาการวิตกกังวล หงุดหงิด หรือกลุมใจมาก 
        บอยแคไหน 

CF24 เด็กมอีาการเสียใจ หรือซึมเศรามากบอยแคไหน 

จบ 
ชุดคําถาม 
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CF15 – CF16 ความลําบากในการสื่อสารของเด็กอายุ 5 – 17 ป 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กท่ีมีความลําบากในการสื่อสารขอมูลขาวสารหรือความคิดกับคนที่บาน
หรือในชุมชน  โดยการใชภาษาพูด ถาเด็กที่ยังไมพูดและยังพูดไมคอยได ทําใหเด็กสื่อสารกับผูอ่ืนลําบากโดยเฉพาะ
คนที่ไมใชสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่สําคัญในการสื่อสารที่ใชวัดในคําถามเหลานี้ มี 2 ลักษณะ คือ การเขาใจคนอ่ืน 
(การรับสาร) และคนอ่ืนเขาใจเด็ก (การสงสาร) 

คําถามสําหรับเด็กอายุ 5 – 17 ป มุงเนนเฉพาะการสื่อสารทางการพูดเทานั้น 
สําหรับเด็กอายุ 5 – 17 ป สนใจวา คําพูดของเด็กสามารถทําใหคนในครัวเรือนเขาใจ และคนอ่ืนที่

ไมใชสมาชิกในครัวเรือนเขาใจ  กรณีเด็กที่ไมพูด หรือมีความลําบากในการพูดอาจจะสามารถสื่อสารกับสมาชิกใน
ครัวเรือนที่คุยเคยกับทาทางหรือการพูดในลักษณะเฉพาะของเด็กคนนั้น  แตคนอื่นที่ไมคุนเคยจะเขาใจยาก ซึ่ง
สงผลกระทบตอความสามารถในการเขาไปมีสวนรวมในชุมชน 
 
CF15  “เม่ือ...(ชื่อเด็ก)...พดู คนในครัวเรือนมีความลําบากในการทําความเขาใจสิ่งที่เขาพูดหรือไม” 

ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….. 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (ไมเขาใจเลย)…………......... 4 

ถา เด็กไมพูดเลย ใหบันทึกรหัส “4” (ไมเขาใจเลย)” เนื่องจากคาํถามนี้เนนถาม การเขาใจเมื่อเด็กพูด 
แตเด็กไมพูด จึงใหตอบวา ไมเขาใจเลย        
 
CF16 “เม่ือ...(ช่ือเด็ก)...พูด คนภายนอกครัวเรือนมีความลําบากในการทําความเขาใจสิ่งที่เขาพูดหรือไม” 

ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (ไมเขาใจเลย)…………......... 4 

ถา เด็กไมพูดเลย ใหบันทึกรหัส “4” (ไมเขาใจเลย)” เนื่องจากคาํถามนี้เนนถาม การเขาใจเมื่อเด็กพูด 
แตเด็กไมพูด จึงใหตอบวา ไมเขาใจเลย 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ
ออ 

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการสื่อสาร คอื 
CF15 = 3 – 4 (การเขาใจสิ่งที่เดก็พูดของคนในครวัเรือน : มีความลําบากมาก หรอืไมเขาใจเลย)                                        
CF16 = 3 – 4 (การเขาใจสิ่งที่เดก็พูดของคนภายนอกครัวเรือน : มีความลาํบากมาก หรือไมเขาใจเลย) 
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CF17 “เมื่อเปรียบเทียบกบัเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ หรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย……………………………….........4 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กที่มีความลําบากในการรับรู ทําใหมีความลําบากในการเรียนรู รวมการเรยีนรู
ทุกอยาง  ซึ่งเปนทักษะการเรยีนรูที่ใชเก่ียวกับการศึกษาในโรงเรยีน หรอืเลน หรอืกิจกรรมอื่น ๆ สาํหรับคําถามการเรียนรู
ของเด็กอายุ 5 – 17 ป เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน และสามารถจดจํา และนํามาใชไดเมื่อตองการ  

การเรียนรู สิ่งที่เปนพื้นฐานตามปกติ ซึ่งเด็กควรไดเรยีนรูตามวัย 

 

 

CF18 “เมื่อเปรียบเทียบกบัเด็กที่มีอายุเทากัน...(ช่ือเด็ก)...มีความลําบากในการจดจําสิ่งตาง ๆ หรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (จําไมไดเลย)……………....... 4 

คําถามนี้เกี่ยวกับการใชความจําในการนึกถึงเหตุการณ และระบุเด็กที่มีความลาํบากในการรับรู 
การจดจํา (remembering) ในที่นี้ไมใชการระลึกถึง (memorizing) 

 

 

CF19 “…(ช่ือเด็ก)…มีความลําบากในการมีสมาธิจดจอในการทํากิจกรรมที่ชอบ หรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (ไมมีสมาธิเลย)…………........4 

วัตถุประสงค  เพื่อระบุ เด็ก ท่ี มีความลําบากในการตั้งใจหรือมีสมาธิจดจอ ซึ่ งทําใหจํ ากัด
ความสามารถในการเรียน การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และมีสวนรวมในชุมชน  เด็กที่มีความลําบากในการตั้งใจ
ไมมีสมาธิจดจอตองานท่ีทํา ทําใหมีความผิดพลาดบอย ๆ จากการไมใสใจ ขาดความสนใจเร็วมาก ไมฟง และ
อาจจะยุงเหยิง สับสน ลืม และเสียสมาธิงาย ความลําบากน้ีมักจะเกี่ยวของกับโรคสมาธิสั้น ลักษณะจะอยูไมนิ่ง หรือ
ความลําบากในการเรียนรู และเมื่ออยูในโรงเรียนก็จะไมสามารถอาน คาํนวณ หรือเรยีนรูในสิ่งใหม ๆ ได 

 

 

 

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการเรียนรู คือ 
CF17 = 3 – 4 (การเรยีนรู : มีความลําบากมาก หรอืทําไมไดเลย)                                         

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการจดจํา คอื 
CF18 = 3 – 4 (การจดจํา : มีความลําบากมาก หรือจําไมไดเลย)                                         

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการมีสมาธิจดจอ คอื 
CF19 = 3 – 4 (การมีสมาธจิดจอ : มีความลําบากมาก หรือไมมสีมาธิเลย)                                         
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CF20 “…(ช่ือเด็ก)…มีความลําบากในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันของเขาหรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………………..…... 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………………….... 2 
มีความลําบากมาก............................................... 3 
ทําไมไดเลย (ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเลย)…… 4 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กที่มีความลําบากในการรับรู หรืออารมณ ซึ่งทําใหเด็กไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
คําถามน้ีตองการระบุเด็กที่มีปญหาอยางชัดเจน (มีนัยสําคัญ) ในการเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่ทําเปนประจํา และมีความลําบากในการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน ซึ่งสงผลตอการมีสวนรวมของเด็กในการทํา
กิจกรรมพื้นฐานของวัยเด็ก ยกตัวอยางเชน เด็กออทิสติกทํากิจวัตรประจําวัน และวิธีการปฏิบัติตามที่ปกติเคยทํา
โดยไมมีการยืดหยุนหรือปรับเปลี่ยน 

คําถามนี้ จะไมรวมเด็กด้ือรั้น (ดึงดันไมยอมเปลี่ยนแปลง เพราะความด้ือรั้น หรือตอตาน)  

 

 

CF21 “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน…(ชื่อเด็ก)…มีความลําบากในการควบคมุพฤติกรรมของเขาหรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย (ควบคุมไมไดเลย)…………… 4 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กที่มีความลาํบากในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสงผลตอการปฏิสัมพันธใน
ลักษณะที่เหมาะสมกับคนอ่ืน  รวม การพูดโกหก การตอสู การกลั่นแกลง หนีออกจากบาน โดดเรียน หนีเรียน 
และทาํตัวเหลวไหล 

 

 

CF22 “…(ชื่อเด็ก)…มีความลําบากในการผูกมิตรหรือคบเพื่อนใหมหรือไม” 
ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลาํบากมาก................................. 3 
ทําไมไดเลย……………………………………… 4 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กที่มีความลําบากในการเขาสังคมหรือพบปะกับเด็กคนอ่ืน ความสามารถ
ในการสรางความสัมพันธเปนตัวชี้ วัดที่สําคัญของการพัฒนาตามปกติ ความลําบากในการเขาสังคมอาจ
เนื่องมาจากความลําบากในการควบคมุอารมณ ควบคุมพฤติกรรม การสื่อสาร และการเรียนรู/รบัรู 

 

 

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน คอื 
CF20 = 3 – 4 (การยอมรับการเปลี่ยนแปลงฯ : มีความลําบากมาก หรือไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเลย)                                        

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการควบคุมพฤติกรมของเด็ก คอื 
CF21 = 3 – 4 (การควบคุมพฤตกิรรม : มีความลําบากมาก หรือควบคุมไมไดเลย)                                        

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีความลําบากในการผูกมติรหรือคบเพื่อนใหม คอื 
CF22 = 3 – 4 (การผูมิตรหรือคบเพ่ือนใหม : มีความลาํบากมาก หรือทําไมไดเลย)                                        
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CF23 – CF24 อาการวิตกกังวล หงุดหงิด กลุมใจ หรือซึมเศราของเด็กอายุ 5 – 17 ป 
 

วัตถุประสงค เพื่อระบุเด็กที่มีความลําบากในการแสดงออกและจัดการกับอารมณ  เด็กทุกคนมี
ความกังวลและอาจรูสึกเศรา  แตเมื่อความกังวลเหลานั้นสงผลใหเด็กรูสึกกระวนกระวาย เหน่ือย ไมตั้งใจ 
หงุดหงิด เครียด และมีปญหาเรื่องการนอนหลับ  อาการเหลานั้นจะสงผลตอการศึกษาและพัฒนาการทางสังคม
ของเด็ก 

ปญหาทางอารมณอาจแสดงออกเปนความกังวล ความเศราเสียใจ ความวิตกกังวล หรือมีอารมณดังกลาว
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตถาเด็กมีอารมณดังกลาวมากและบอยครั้งจะทําใหเด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะเลิกเรียน
กลางคัน ไมไดมีสวนรวมในชีวิตครอบครัวหรือชุมชน หรือทํารายตนเอง 

CF23 “…(ช่ือเด็ก)…มีอาการวิตกกังวล หงุดหงิด หรือกลุมใจมากบอยแคไหน” 
ทุกวัน................………………………………. 1 
ทุกสัปดาห..................…………………….... 2 
ทุกเดือน................................................. 3 
2 – 3 ครั้งตอป…………………………........ 4 
ไมเคย………………………………………........ 5 

CF24 “…(ช่ือเด็ก)…มีอาการเสียใจ หรือซึมเศรามากบอยแคไหน” 
ทุกวัน................………………………………. 1 
ทุกสัปดาห..................…………………….... 2 
ทุกเดือน................................................. 3 
2 – 3 ครั้งตอป………………………….........4 
ไมเคย………………………………………........ 5              

เด็กอายุ 5 – 17 ปที่มีอาการวิตกกงัวล หงดุหงิด กลุมใจ หรือซมึเศรา คือ 
CF23 = 1 (มีอาการวิตกกังวล หงดุหงิด หรอืกลุมใจมากทุกวัน)                                         
CF24 = 1 (มีอาการซึมเศรามากทุกวัน) หรือ

ออ 
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วตัถุประสงค เพ่ือศึกษาความลําบากในการทํากิจกรรม ซึ่งเปนความลําบากที่เนื่องจากสุขภาพ  รวม

โรคภัยไขเจ็บ ภาวะเรื้อรัง แขนขาขาด/หาย หรืออาการทางรางกายหรือจิตใจ  นอกจากนี้ยังรวมถึงความผิดปกติที่
ไมคิดวาเปนเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ เชน ความชรา ภาวะซึมเศรา ความลาชาดานการเรียนรู หรือบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ เปนตน 

 
ความลําบาก  หมายถึง ความลําบากอันสืบเนื่องมาจากปญหาสุขภาพทางรางกาย หรือจิตใจ 
ปญหาสุขภาพ หมายถึง รางกาย จิตใจ หรืออารมณมีความผิดปกติ เชน ความเจ็บปวย โรคหรือ

ภาวะเรื้อรัง มีลักษณะความบกพรอง อวัยวะตาง ๆ ทํางานหรือทําหนาที่ไมไดตามปกติ เปนตน  
 

ชุดคําถามขยายเกี่ยวกับความพิการของ WG มีขอถามเกี่ยวกับความลําบากหรือปญหาสุขภาพ 
ประกอบดวย ความลําบากในการมองเห็น  การไดยิน  การเดิน การสื่อสาร  การจดจําหรือการมีสมาธิ  การดูแลตนเอง 
การใชแขนและนิ้ว (รางกายสวนบน)  อาการกลุมใจหงุดหงิดหรือวิตกกังวล และอาการซึมเศรา   

การระบุความพิการอันเน่ืองจากเปนผูที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพฯ คือ มีความลําบากมาก
หรือทําไมไดเลยในการทํากิจกรรม อยางนอย 1 กิจกรรม 

ชุดคําถามนี้ ควรใชถามผูที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป หรือกลุมอายุอ่ืน (ไมควรอายุนอยกวา 5 ป) ตาม
กลุมเปาหมายของการสํารวจ  กรณทีี่ใชชุดคําถามนี้รวมกับชุดคําถามความพิการในเด็กอายุ 2 – 4 ป และเด็กอายุ 
5 – 17 ป แลว ชุดคาํถามขยายนี้ควรใชถามผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 

คูมือนี้ไดอธิบายรายละเอียดของชุดคําถามขยายเก่ียวกับความพิการของ WG เฉพาะประเภทความลําบาก
ที่ควรนํามาใชในการสอบถาม และคําถามท่ีจําเปนและควรนํามาสอบถาม  ดังนั้นคําถามเลือก (Optional) ที่ใช
ถามเสริมในบางประเภทความลําบากฯ จึงไมไดนํามาอธิบาย รวมท้ังไมไดอธิบายรายละเอียดของประเภทความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพ 2 ประเภท ไดแก อาการเจ็บปวด และอาการเหนื่อย เนื่องจากเม่ือสอบถามแลวผูตอบสัมภาษณ
อาจจะเขาใจผิด หรือประเมินอาการคอนขางยาก ทําใหไดขอมูลท่ีไมถูกตอง จึงไมไดนํามาอธิบายในคูมือนี้ 

VIS_1 – VIS_2  ความลําบากในการมองเห็น 

วัตถุประสงค เพ่ือระบผุูที่มีความลาํบากในการมองเห็นหรอืปญหาในการมองเห็น แมสวมแวนตา  
(สาํหรับคนที่ใสแวนตา) เขาอาจมีปญหาในการมองเห็นสิ่งตางๆที่อยูในระยะใกลหรือไกล อาจจะมองไมเห็นดวย
ตาขางเดียว หรือสามารถมองเห็นเพียงแคมองตรงไปขางหนาเทานั้น แตไมเห็นดานขาง รวมท้ังความลําบากอ่ืน ๆ 
ที่เปนปญหาเก่ียวกับการมองเห็น 

การมองเห็น ในที่นี้หมายถึง การใชสายตาเพ่ือรับรูหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 
คําถามความลําบากในการมองเห็น มี 2 คําถามหลักเทานั้น คือ VIS_1 ถึง VIS_2 

 

 

 

 

ชุดคําถามขยายเกี่ยวกับความพิการ โดยพิจารณาจากระบบการทํางานสวนตาง ๆ ของมนุษย
ของ Washington Group (WG ES-F) 

(Washington Group - Extended Question Set on Functioning (WG ES-F))  

 VIS_1 ...(ชือ่)...ใสแวนตาหรอืไม 

VIS_2 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม 
        (ถา VIS_1 = 1 : แมในขณะที่ใสแวนตาของตนเอง) 

HEAR_1 
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VIS_1 “…(ช่ือ)…ใสแวนตาหรือไม” 
1. ใส 
2. ไมใส 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

VIS_2 “…(ช่ือ)…มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม”  
[ถา VIS_1 = 1 : แมในขณะที่ใสแวนตาของตนเอง] 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (มองไมเห็นเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
[หมายเหต ุ: คําถามนี้คือ คําถามที่ 1 ในชุดคําถามสั้นของ WG] 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
- ถาเขาใสแวนตา (VIS_1 = 1) ใหถาม “เมื่อใสแวนตาของเขาแลว ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 
- ถาเขาไมใสแวนตา (VIS_1 = 2) ใหถาม “...(ชื่อ)... มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 
- ถา VIS_1 = 7 หรือ 9 (ไมตอบหรือไมทราบ) ก็ยังคงใหถาม VIS_2 “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 

 
 
 

HEAR_1 – HEAR_3 ความลําบากในการไดยิน 

วัตถุประสงค เพื่อระบุผูที่มีขอจํากัดในการไดยินหรือปญหาใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับการไดยิน แมวาจะใช
เครื่องชวยฟง (สําหรับคนที่ใสเครื่องชวยฟง) เขาอาจมีปญหาในการไดยินเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดังหรือเงียบ  
อาจมีปญหาในการแยกแยะเสียงตาง ๆ อาจมีปญหาในการไดยินของหูขางเดียวหรือทั้งสองขาง รวมท้ังความลําบากอ่ืนๆ 
ที่เปนปญหาเก่ียวกับการไดยิน 

การไดยิน ในที่นี้หมายถึง การใชหูในการรับฟง (หรือการไดยิน) เพื่อรูสิ่งที่คนอ่ืนพูดกับเขา หรือเสียงที่
เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว รวมทั้งอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นอยูรอบตัวเขาดวย 

คําถามความลําบากในการไดยิน มี 3 คําถาม คือ HEAR_1 ถึง HEAR_3 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท่ีมีความลําบากในการมองเห็น คือ 
VIS_2 = 3 – 4 (การมองเห็นมีความลําบากมาก หรือมองไมเห็นเลย) 

HEAR_3 ...(ชือ่)...ใชเคร่ืองชวยฟงของตนเองบอยแคไหน 

MOB_1 

HEAR_2 ...(ชือ่)...มีความลาํบากในการไดยินหรือไม 
           (ถา HEAR_1 = 1 : แมในขณะที่ใชเคร่ืองชวยฟง) 

HEAR_1 ...(ชือ่)...ใชเคร่ืองชวยฟง
หรือไม 

ไมใช  ไมตอบ หรือไมทราบ  
(HEAR_1 = 2, 7, 9) 

ใช (HEAR_1 = 1) 
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HEAR_1 “…(ช่ือ)….ใชเครื่องชวยฟง หรือไม” 

1. ใช 
2. ไมใช  HEAR_2 
7. ไมตอบ  HEAR_2 

 9. ไมทราบ  HEAR_2 

HEAR_3 “…(ช่ือ)….ใชเครื่องชวยฟงของตัวเองบอยแคไหน” 
  (ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน HEAR_1 (ผูใชเคร่ืองชวยฟง)) 

1. ตลอดเวลา 
2. บางเวลา 
3. นาน ๆ ครั้ง 
4. ไมเคย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

HEAR_2 “…(ช่ือ)….มีความลําบากในการไดยินหรือไม” 
[ถา HEAR_1 = 1 : แมในขณะทีใ่ชเคร่ืองชวยฟง] 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (ไมไดยินเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
[หมายเหต ุ: คําถามนี้คือ คําถามที่ 2 ในชุดคําถามสั้นของ WG] 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
- ถาเขาใชเครื่องชวยฟง (HEAR_1 = 1) ใหถาม “เม่ือใชเครื่องชวยฟงแลว ...(ชื่อ)... มีความลําบากใน

การไดยินหรือไม” 

- ถาเขาไมใชเครื่องชวยฟง (HEAR_1 = 2) ใหถาม “...(ชื่อ)... มีความลําบากในการไดยินหรือไม” 

- ถา HEAR_1 = “7 หรือ 9” (ไมตอบ หรือ ไมทราบ) ก็ยังคงใหถาม HEAR_3 “..(ชื่อ)...มีความลาํบาก
ในการไดยินหรือไม” 

 

 

 

 

 

 

 

ผูที่มีความลําบากในการไดยิน คือ 
HEAR_2 = 3 – 4 (การไดยิน มีความลําบากมาก หรือไมไดยินเลย) 
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MOB_1 – MOB_8 ความลําบากในการเดิน 
 

วัตถุประสงค เพื่อระบุผูท่ีมีขอจํากัด หรือปญหาเก่ียวกับการเดินไปไหนมาไหน ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหา
ในการทํากิจกรรมประจําวันได เขาอาจมีปญหาในการเดินระยะสั้นหรือระยะไกล หรือมีความลําบากในการเดินขึ้น
หรือลงบันได อาจจะไมสามารถเดินระยะทางใด ๆ โดยไมตองหยุดพัก หรืออาจเดินไมไดถาไมใชอุปกรณหรือเครื่องชวย 
เชน ไมเทา อุปกรณชวยเดินหรือไมคํ้ายันรักแร ในบางกรณีอาจไมสามารถยืนไดนานกวาหนึ่งหรือสองนาท ี และตอง
นั่งรถเข็นเพื่อเคลื่อนทีจ่ากสถานที่หน่ึงไปยังอีกที่หนึ่ง ความลาํบากในการเดินรวมถึงผลที่เกิดจากลักษณะความบกพรอง 
ความสมดลุ หรือความอดทน ความลาํบากอ่ืน ๆ ที่เปนปญหาในการเดิน (บนพื้นราบ หรือขึ้นลงบันได)  

การเดิน ในที่นี้หมายถึง การใชขาของตนเองเพื่อเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง ความสามารถ
ในการเดินควรพจิารณาโดยปราศจากอุปกรณเครื่องชวยหรือคนชวยเหลือ ถาหากจําเปนตองการความชวยเหลือดังกลาว 
บุคคลนั้นมีความลําบากในการเดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOB_1 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดนิ หรือเดินขึ้นบันไดหรอืไม 

 MOB_2 ...(ชื่อ)...ใชอุปกรณ 
หรือไดรบัความชวยเหลอืสําหรับ 

การเคลื่อนที่ไปในที่ตาง ๆ 
หรือไม 

ไมใช ไมตอบ หรือไมทราบ 
      (MOB_2 = 2, 7, 9) 

ใช (MOB_2 = 1) 
...(ชือ่)...ใชสิ่งตอไปนี้หรอืไม 
MOB_3 A  ไมเทา 
MOB_3 B  อุปกรณชวยเดินชนดิ 4 ขา หรือแบบมลีอ 
MOB_3 C  ไมค้ํายันรักแร หรือระดับแขน 
MOB_3 D  รถนั่งคนพิการ หรือสกูตเตอรไฟฟา 
MOB_3 E  ขาเทียม หรือเทาเทียม 
MOB_3 F  ความชวยเหลอื 
MOB_3 G  อื่น ๆ (ระบุ) 

MOB_4 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบ 
      ระยะ 100 เมตร หรอืไม 
      (ถา MOB_2 = 1: เมื่อไมใชเคร่ืองชวยของตนเอง) 

 ใช 
(MOB_4 = 4)  

ไมใช (MOB_4 = 1 - 3, 7, 9) 

MOB_5 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ 
      ระยะ 500 เมตร (ครึ่งกิโลเมตร) หรือไม 
      (ถา MOB_2  = 1: เมื่อไมใชเคร่ืองชวยของตนเอง) 

MOB_6 

 เดินไมไดเลย 
(MOB_4 = 4) 
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MOB_1 “…(ชื่อ)….มีความลําบากในการเดิน หรือเดินขึ้นบันไดหรือไม” 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
[หมายเหต ุ:  คําถามนี้คอื คําถามท่ี 3 ในชุดคําถามสั้นของ WG] 

MOB_2 “…(ช่ือ)….ใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือสําหรับการเคลื่อนที่ไปในที่ตางๆ (การไปไหนมาไหน) 
หรือไม” 

1. ใช 
2. ไมใช         MOB_4   
7. ไมตอบ      MOB_4    
9. ไมทราบ    MOB_4   
 

 
 
 
 
 

MOB_6 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดินขึ้นหรือ 
      ลงบันได 12 ขั้นหรือไม  

MOB_7 เมื่อใชเครื่องชวยของตนเอง ...(ชือ่)...มคีวามลําบากในการเดิน 
     ระดับพ้ืนราบระยะ 100 เมตร หรือไม  

 เดินไมไดเลย 
(MOB_7 = 4) 

ไมใช (MOB_7 = 1 - 3, 7, 9) 

 ใชอุปกรณ  
ยกเวน รถนั่งคนพิการฯ หรือ 

ไดรับความชวยเหลือสําหรับการเคล่ือนที่ฯ 
หรือ ไมตอบ/ไมทราบ 

ไมใช (MOB_2 = 2 หรือ MOB_3D = 1) 

MOB_8 เมื่อใชเคร่ืองชวยของตนเอง ...(ชื่อ)...มคีวามลําบาก 
      ในการเดินระดับพื้นราบระยะ 500 เมตร 
      (คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม ใช 

(MOB_7 = 4)  

ใช (MOB_2 = 7,9 หรือ MOB_3D = 2,7,9) 

 COM_1 
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MOB_3 A – MOB_3 G  “...(ช่ือ)...ใชสิ่งตอไปนี้ หรือไม” 
(ถามผูบันทึกรหัส 1 ใน MOB_2 (ผูที่ใชอุปกรณ หรือไดรับความชวยเหลือสําหรับการเคลื่อนที่ฯ)) 
ใหพนักงานแจงนับอานรายการ MOB_3 A – G และบนัทึกคาํตอบทุกประเภทรายการ ดังน้ี 

1. ใช 
2. ไมใช         
7. ไมตอบ        
9. ไมทราบ 

MOB_3 A  :  ไมเทา 
MOB_3 B  :  อุปกรณชวยเดินชนดิ 4 ขา หรือ แบบมีลอ 
MOB_3 C  :  ไมค้ํายันรักแร หรือระดบัแขน 
MOB_3 D  :  รถน่ังคนพกิาร หรือสกูตเตอรไฟฟา 
MOB_3 E  :  ขาเทียม หรือเทาทียม 
MOB_3 F  :  ความชวยเหลือ 
MOB_3 G  :  อื่น ๆ (ระบุ) 

MOB_4 “...(ช่ือ)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 100 เมตรหรือไม” 
[ถา MOB_2 = 1 : เมื่อไมใชเครื่องชวยของตนเอง] 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 

  3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)    MOB_6  
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

MOB_5 “...(ช่ือ)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 500 เมตร (ครึ่งกิโลเมตร) หรือไม” 
[ถา MOB_2 = 1 : เมื่อไมใชเครื่องชวยของตนเอง] 

 (ถามผูบันทึก รหัส 1 – 3, 7, 9 ใน MOB_4) 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

MOB_6 “...(ช่ือ)...มีความลําบากในการเดินขึ้นหรือลงบันได 12 ข้ัน หรือไม” 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
ถา MOB_2 = 2 “ไมใช”     COM_1 (ขามไปถามหัวขอตอไป) 

ถา MOB_3 D = 1 “รถนั่งคนพิการ”   COM_1 (ขามไปถามหัวขอตอไป) 



 

 

32

 

MOB_7 “เม่ือใชเคร่ืองชวยของตนเอง...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 100 เมตร หรือไม” 
(ถามผูบันทึก รหัส 7,9 ใน MOB_2 หรือ รหัส 2,7,9 ใน MOB_3 D (ผูท่ีใชอุปกรณ ยกเวน รถนั่งคนพิการฯ 
หรือ ไดรับความชวยเหลือฯ หรือ ไมตอบ/ไมทราบ)) 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย)  COM_1 (ขามไปถามหัวขอตอไป)  
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

MOB_8 “เมื่อใชเคร่ืองชวยของตนเอง...(ช่ือ)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 500 เมตร 
 (คร่ึงกิโลเมตร) หรือไม” 

 (ถามผูบันทึก รหัส 1 - 3, 7, 9 ใน MOB_7) 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (เดินไมไดเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

 

 

COM_1 – COM_2  ความลําบากในการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

COM_1 “การใชภาษาที่ใชตามปกติ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการสื่อสาร เชน เขาใจที่คนอื่นพูด/สื่อสาร 
หรือ คนอื่นเขาใจสิ่งที่ทานพูด/สื่อสารหรือไม” 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (ไมเขาใจเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
[หมายเหต ุ: คําถามนี้คือ คําถามที่ 6 ในชุดคําถามสั้นของ WG] 

ผูที่มีความลําบากในการเดิน คือ 
MOB_1 = 3 – 4 (การเดินมีความลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย) 

COM_1 การใชภาษาทีใ่ชตามปกติ ...(ชือ่)...มีความลําบาก 
      ในการสื่อสาร เชน เขาใจที่คนอื่นพูด/สือ่สาร หรือ 
      คนอื่นเขาใจสิ่งท่ีทานพูด/สือ่สารหรือไม 
COM_2  ...(ชือ่)...ใชภาษามอืหรอืไม 

COG_1 
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COM_2  “...(ชื่อ)...ใชภาษามือหรือไม” 
1. ใช 
2. ไมใช         
7. ไมตอบ        
9. ไมทราบ 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
- กรณีเขาไมมีความลําบากในการไดยิน แตใชภาษามือเพื่อการสื่อสารกับคนอ่ืนที่มีความลําบากในการไดยิน 

ใหบันทึกรหัส “1” (ใช)         

 

 

COG_1 – COG_4  ความลําบากในการจดจํา หรือการมีสมาธิ (ความรูความเขาใจ) 
 
ความรูความเขาใจ ในที่นี้หมายถึง การทําหนาท่ีของจิตใจรวมถึงการทําหนาที่ที่เฉพาะเจาะจง เชน 

การจําได ความมีสมาธิ (มีจิตจดจอกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) การเรียนรูและความสามารถในการวิเคราะหปญหา การแกปญหา
และการตดัสินใจ หัวขอเรื่องนี้จะเนนในเรื่องการประเมินดานความจําและความมีสมาธิ  

ปญหาดานความรูความเขาใจข้ันรุนแรง สามารถนําไปสูความสูญเสียการพึ่งพาตนเอง ซึ่งทําใหมี
อุปสรรคตอการใชเครื่องชวยตางๆ โดยไมมีเครื่องชวยใดๆ ท่ีสามารถชวยฟนฟูความรูความเขาใจ อุปสรรคดานความรู
ความเขาใจขั้นรุนแรง มักจะมีความเกี่ยวของกับโรคที่เนื่องมาจากความชรา โรคความจําเสื่อม ความพิการ
ดานสติปญญาและโรคทางสมองตางๆ  จุดประสงคของการประเมินความรูความเขาใจก็เพื่อระบุบุคคลที่มี
ความบกพรองทางดานสติปญญาจากความจําและ/หรือการมีสมาธิจดจอในงาน อันเนื่องจากปญหาสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูที่มีความลําบากในการสื่อสาร คือ 
COM_1 = 3 – 4 (การสือ่สารมีความลําบากมาก หรือไมเขาใจเลย) 

 มีความลาํบาก 
ในการมีสมาธิอยางเดยีว 

(COG_2 = 2) 
  ใช  
  (COG_2 = 2) 

COG_3  ...(ชือ่)...มีความลําบากในการจดจําบอยแคไหน 
COG_4  ...(ชือ่)...มคีวามลําบากในการจดจําบางอยาง 
      หลายอยาง หรือเกือบทุกอยางหรือไม 

SC_1 

COG_2 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจํา การมสีมาธิ  
      หรือทั้ง 2 อยางหรอืไม 

ไมใช (COG_2 = 1, 3, 7, 9) 

ไมมี (COG_1 = 1)  COG_1 
...(ชือ่)...มีความลําบากใน 
การจดจํา หรอืการมีสมาธิ 

หรือไม 
มี ไมตอบ หรือไมทราบ (COG_1 = 2 - 4, 7, 9) 
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 COG_1 – COG_4 ความลําบากในการจดจํา หรือการมีสมาธิ (ความรูความเขาใจ) 

COG_1   “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจํา หรือการมีสมาธิหรอืไม” 
1. ไมมีความลําบาก  SC_1 (ขามไปถามหัวขอตอไป) 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย (จาํไมได หรือไมมีสมาธิเลย) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
[หมายเหต ุ: คําถามนี้คือ คําถามที่ 4 ในชุดคําถามสั้นของ WG] 

COG_2  “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจํา การมีสมาธิ หรือทั้ง 2 อยาง หรือไม” 
(ถามผูท่ีบันทึกรหัส 2 – 4, 7, 9 ใน COG_1) 
1. มีความลําบากในการจดจําอยางเดียว 
2. มีความลําบากในการมีสมาธิอยางเดียว        SC_1 (ขามไปถามหัวขอตอไป) 
3. มีความลําบากทั้งการจดจาํและการมีสมาธิ 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

COG_3 – COG_4  ถามผูที่บันทึกรหัส 1, 3, 7, 9 ใน COG_2 

COG_3  “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจําบอยแคไหน” 
(ถามผูท่ีบันทึกรหัส 1, 3, 7, 9 ใน COG_2) 
1. บางคร้ัง 
2. บอย ๆ 
3. ตลอดเวลา 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

COG_4 “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจําบางอยาง หลายอยาง หรือ เกือบทุกอยางหรือไม” 
(ถามผูท่ีบันทึกรหัส 1, 3, 7, 9 ใน COG_2) 
1. บางอยาง 
2. หลายอยาง 
3. เกือบทุกอยาง 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

 

 

 

 

ผูที่มีความลําบากในการจดจํา หรือการมีสมาธิ คือ 
COG_1 = 3 – 4 (การจดจําหรือการมีสมาธิ มีความลําบากมาก หรือจําไมได/ไมมสีมาธิเลย) 
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 SC_1 ความลําบากในการดูแลตนเอง 

 

 

 

 

SC_1 “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการดูแลตนเอง เชน การอาบน้ํา หรือการแตงตัว หรือไม” 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
[หมายเหต ุ: คําถามนี้คือ คําถามที่ 5 ในชุดคําถามสั้นของ WG] 

 

 
 

UB_1 – UB_2  ความลําบากในยกขวดนํ้าขนาด 2 ลิตร และการใชมือและน้ิว  
               (การเคลื่อนไหวรางกายสวนบน) 

 

 

 

 

 

 

UB_1 “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการยกขวดน้ําขนาด 2 ลิตร จากระดับเอวถึงตาหรือไม” 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 
 

SC_1 ...(ชือ่)...มีความลําบากในการดูแลตนเอง  
       เชน การอาบน้ํา หรือการแตงตัว หรือไม 

UB_1 

ผูท่ีมีความลําบากในการดูแลตนเอง คือ 
SC_1 = 3 – 4 (การดูแลตนเอง มคีวามลําบากมาก หรือทําไมไดเลย) 

UB_1 ...(ชือ่)...มีความลําบากในการยกขวดน้ํา 
       ขนาด 2 ลิตรจากระดับเอวถึงตาหรอืไม 

UB_2 ...(ชือ่)...มีความลําบากในการใชมอืและนิ้ว เชน 
      หยิบสิ่งของเล็ก ๆ (เชน กระดุม หรือดินสอ) หรือ 
      เปด/ปดภาชนะ/ขวดหรือไม 

ANX_1 
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UB_2  “...(ช่ือ)...มีความลําบากในการใชมือและนิ้ว เชน หยิบสิ่งของเล็กๆ (เชน กระดุม หรือดินสอ) หรือ 
เปด/ปดภาชนะ/ขวดหรือไม” 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

 

 

 

ANX_1 – DEP_3 อาการรูสึกกลุมใจ หงุดหงิด วิตกกังวล หรือซึมเศรา (กระทบกระเทือนใจ) 

การกระทบกระเทือนใจ เปนเรื่องของหนาที่การจัดการกับอารมณตางๆ ซึ่งรวมถึงความซึมเศราและ
ความวิตกกังวล  ท้ัง 2 เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่ตองประเมิน เพราะบงบอกสัญญาณของความพิการทางอารมณหรือ
สภาพจิต  จุดประสงคของคําถามเหลาน้ี เพื่อประเมินความซึมเศราและความวิตกกังวลที่มีมากกวาระดับปกติ ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาตอบุคคลท่ีสามารถนําไปสูความพิการได 

ANX_1 – ANX_3 อาการรูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANX_1 ...(ชือ่)...รูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวลบอยแคไหน 

ANX_2 ...(ชือ่)...กินยาสําหรับรกัษาอาการกลุมใจ หงุดหงิด หรือ 
      วิตกกังวลหรอืไม   

 รูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือ 
วิตกกังวล หรือกินยา หรือ 

ไมตอบ/ไมทราบ 
(ANX_1 = 1-4,7,9) หรือ  

(ANX_2 = 1,7,9) 

ไมใช (ANX_1 = 5 และ ANX_2 =2 )   

ใช 
(ANX_1 = 1-4,7,9 หรือ ANX_2 = 1,7,9) 

ANX_3 นึกถึงคร้ังสุดทายที่ ...(ชือ่)...รูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือ 
       วิตกกังวล โดยมีความรูสึกดงักลาวมากนอยเพียงใด 

DEP_1 

ผูที่มีความลําบากในการเคลื่อนไหวรางกายสวนบน คอื 
UB_1 = 3 – 4 (การยกขวดนํ้าขนาด 2 ลติร มคีวามลาํบากมาก หรอืทําไมไดเลย) 
UB_2 = 3 – 4 (การใชมอืและนิ้ว มีความลําบากมาก หรือทําไมไดเลย) หรือ

ออ 
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ANX_1  “...(ช่ือ)...รูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือ วิตกกังวลบอยแคไหน” 
1. ทุกวัน 
2. ทุกสัปดาห 
3. ทุกเดือน 
4. 2-3 ครั้งตอป 
5. ไมเคย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

ANX_2  “...(ช่ือ)...กินยาสําหรับอาการกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวลหรือไม” 
1. กิน 
2. ไมกิน (ถาตอบ “5 = ไมเคย” ใน ANX_1 และ “2 = ไมกิน” ใน ANX_2, ใหขามไปถาม DEP_1) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

 

ANX_3 “นึกถึงครั้งสุดทายที่...(ชื่อ)...รูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล โดยมีความรูสึกดังกลาวมากนอย
เพียงใด” 

(ถามผูบันทึกรหัส 1 – 4, 7, 9 ใน ANX_1 หรือ รหัส 1, 7, 9 ใน ANX_2 (ผูที่รูสึกกลุมใจฯ หรือกินยา 
หรือไมตอบ/ไมทราบ)) 
1. เล็กนอย 
2. มาก 
3. ระหวางเล็กนอยและมาก 
7. ไมตอบ 

        9. ไมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูที่มีอาการรูสึกกลุมใจ หงุดหงดิ หรือวติกกังวล คือ 
ANX_1 = 1 และ ANX_3 = 2  (กลุมใจ หงุดหงดิ หรือวิตกกังวลทกุวนั และคร้ังสุดทายมอีาการดังกลาวมาก) 
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DEP_1 – DEP_3 อาการซึมเศรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DEP_1  “...(ช่ือ)...รูสึกซึมเศราบอยแคไหนหรือไม” 

1. ทุกวัน 
2. ทุกสัปดาห 
3. ทุกเดือน 
4. 2-3 ครั้งตอป 
5. ไมเคย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

DEP_2  “...(ช่ือ)...กินยาสําหรับรักษาอาการซึมเศราหรือไม” 
1. กิน 
2. ไมกิน (ถาตอบ “ไมเคย” ใน DEP_1 และ “ไมกิน” ใน DEP_2, ใหจบชุดคําถาม ถาไมมีหัวขอตอไป) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

DEP_3 “...(ชื่อ)...กนิยาสําหรับรักษาอาการซึมเศราหรือไม” 
 (ถามผูบันทึกรหัส 1 – 4,7,9 ใน DEP_1 หรอื รหัส 1,7,9 ใน DEP_2  (ผูที่รูสึกซึมเศรา หรอื กินยา หรือไมตอบ/

ไมทราบ)) 
1. เล็กนอย 
2. มาก 
3. ระหวางเล็กนอยและมาก 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

 

 รูสึกซึมเศรา หรือกินยา 
หรือไมตอบ/ไมทราบ 

DEP_3 นึกถึงครั้งสุดทายที่...(ชือ่)...มีอาการซึมเศรา 
      โดยมีความรูสึกดังกลาวมากนอยเพียงใด 

ใช  
(DEP_1 = 1-4,7,9 หรือ DEP_2 = 1,7,9)  

  ไมใช (DEP_1 = 5 และ DEP_2 = 2) 

จบ 
ชุดคําถาม 

DEP_1 ...(ชือ่)...รูสึกซึมเศราบอยแคไหน 

DEP_2 ...(ชือ่)...กินยาสําหรับรกัษาอาการซึมเศราหรือไม   

ผูที่มีอาการซึมเศรา คอื 
DEP_1 = 1 และ DEP_3 = 2  (อาการซึมเศราทุกวัน และครั้งสุดทายมีอาการดังกลาวมาก) 
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คําช้ีแจงเพิ่มเติมสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

ชุดคําถามความพิการของ WG / UNICEF 
 

1. พนักงานเก็บขอมูลควรหลีกเล่ียงการพูดคําวา “ความพิการ” หรือ “คนพิการ” เทาที่จะสามารถทําได เนื่องจาก
คําพูดดังกลาวอาจทําใหผูตอบสัมภาษณไมใหสัมภาษณ หรือไมตอบขอมูลที่แทจริง จึงใหหลีกเลี่ยงโดยใหอธิบายวา 
จะสอบถามขอมูลเก่ียวกับปญหาสุขภาพ และการเขาถึงบริการและสวัสดิการจากรัฐ  

2. เนื่องจากเหตุผลในขอ 1. และตองการใหผูตอบสัมภาษณทราบถึงขอมูลท่ีจะสัมภาษณ และประโยชนที่ไดจากขอมูล 
เพื่อใหผูตอบสัมภาษณเขาใจและใหความรวมมือในการตอบสัมภาษณ ดังน้ันจึงใหพนักงานเก็บขอมูลกลาวแนะนํา
ตัวกอนสัมภาษณ ยกตัวอยางจากการสาํรวจความพิการ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสถิตแิหงชาติ 

“สวัสดีคะ/ครับ ดิฉัน/ผม มาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ มาเก็บขอมูลเก่ียวกับสุขภาพของประชาชน 
และการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให ซึ่งขอมูลท่ีไดเหลานี้จะนําไปใชในการวางแผนของหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของ เพื่อใหความชวยเหลือและจัดบริการดานสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนให
ครอบคลุมและทั่วถึง ขอมูลสวนบุคคลจะเก็บไวเปนความลับ จึงขออนุญาตเริ่มตนการสัมภาษณนะคะ/ครบั” 

3. พนักงานเก็บขอมูลควรซักถามผูตอบสัมภาษณตามคําถามในแบบสอบถาม โดยไมใชคําถามนํา หรือประเมิน
ผูตอบสัมภาษณวาเขามีความลําบากในการทํากิจกรรมนั้น ๆ จากมุมมองของพนักงานเก็บขอมูลเพราะจะทําให
ขอมลูที่ไดไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของคาํถาม และคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากผูตอบสัมภาษณ
อาจรูสึกวาไมมีความลําบากในเรื่องนั้น ๆ หรือถามีก็อาจจะไมมากเทาที่พนักงานเก็บขอมูลประเมิน  

4. ใหพนักงานเก็บขอมูลคอย ๆ อานคําถามใหชัดเจน ไมตองรีบรอน เพ่ือใหผูตอบสัมภาษณมีเวลาในการทําความเขาใจ
กับคําถาม ซึ่งจะทําใหไดคําตอบที่ถูกตองย่ิงขึ้น 

5. ใหพนักงานเก็บขอมูลอานรหัสคําตอบของคําถามแรก ๆ ใหผูตอบสัมภาษณฟง เพื่อใหเขาทราบวามีรหัสคําตอบ
อะไรบาง ถาคําถามตอไปมีรหัสคําตอบเหมือนกันก็ไมตองอานรหัสคําตอบใหฟงอีก เพราะผูตอบสัมภาษณจะรูวา
รหัสคําตอบเหมือนกับคําถามกอนหนานี้ ถาไมอานรหัสคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟงสวนใหญจะตอบวา ใช หรอื ไมใช 
เทานั้น เมื่อพนักงานเก็บขอมูลอานรหัสคําตอบใหฟงก็จะเขาใจคาํถาม และตอบไดตรงตามความเปนจริงย่ิงข้ึน 

6. ถาผูตอบสัมภาษณใหพนักงานเก็บขอมูลอธิบายเพิ่มเติม หรือยกตัวอยางเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในกรณีนี้
ใหพนักงานเก็บขอมูลอานคําถามและคําตอบทวนอีกครั้งหนึ่ง แลวถามวาผูตอบสัมภาษณมีความคิดเห็นอยางไร 
ท้ังน้ีเพื่อตองการใหพนักงานเก็บขอมูลถามคําถามเหมือนกันทุกคน เพราะถาพนักงานเก็บขอมูลยกตัวอยางหรือ
อธิบายเพิ่มเติม ซึ่งแตละคนอาจอธิบายแตกตางกัน ทําใหผูตอบสัมภาษณเขาใจไมตรงกัน สงผลใหคาํตอบที่ได
มีความคลาดเคลื่อน 

7. ใหพนักงานเก็บขอมูลถามคําถามเรียงลําดับตามชุดคําถาม โดยใหถามสมาชิกในครัวเรือนตัวอยางเรียงไปทีละคน 
เพื่อปองกันการสับสนในการตอบขอมูลของสมาชิกแตละคนสลับไปมา 

8. กรณีความลําบากหรือปญหาสุขภาพ ถาเขาเพ่ิงจะประสบอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บปวยชั่วคราว ทําใหมีความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพ ในชวงที่ไปสัมภาษณยังไมหายดีแตอีกไมนานก็หาย ก็จะไมถือวาเขามีความลําบากหรือปญหาสุขภาพ 

9. ถาผูตอบสัมภาษณตอบวา “มีความลําบาก” ก็ใหพนักงานเก็บขอมูลซกัถามเพิ่มวามีความลําบากเล็กนอย ลําบากมาก 
หรือทําไมไดเลย  

10. กรณีผูตอบสัมภาษณตอบวา “มีความลําบากปานกลาง” ใหพนักงานเก็บขอมูลอานรหัสคําตอบใหฟงอีกครั้งหนึ่ง 
ถาผูตอบสัมภาษณยังคงตอบวามีความลําบากปานกลาง ใหพนักงานเก็บขอมูลถามตอไปวา “มีความลําบาก
คอนขางไปทางเล็กนอยหรือมาก” 



40  
11. ถาผูตอบสัมภาษณ ตอบความถ่ีไมตรงกับรหัสคําตอบ เชน ตอบวา เกือบทุกวัน ซึ่งอยูระหวางคําตอบทุกวัน กับทุกสัปดาห 

ใหพนักงานเก็บขอมูลถามกลับไปวา ผูตอบสัมภาษณคิดวาใกลเคยีงกับคาํตอบไหนมากกวากัน   

ชุดคําถามความพิการในเด็กอายุ 5 – 17 ป 

12. CE14 ความลําบากในการดูแลตนเองของเด็ก กรณีเด็กอายุ 6 ป ผูดูแลตอบวา “ตามปกติแมเปนคนปอนขาว 
และแตงตัวใหเด็ก” ใหพนักงานเก็บขอมูลถามตอไปวา “เดก็กินอาหาร หรือแตงตัว ไดเองหรือไม” 

ชุดคําถามขยายเกี่ยวกับความพิการ 

13.  ความลําบากในการมองเห็น “...(ชื่อ)...ใสแวนตาหรือไม”  
13.1  แวนตา ในที่นี้ใสปรับระยะหรือสายตา เพื่อชวยใหการมองเห็นชัดเจนดีย่ิงขึ้น  

- ถาใสแวนตาที่เก่ียวกับสายตาเพ่ือชวยใหมองเห็นชัดเจนขึ้น ถือวาใสแวนตา ใหบันทึกรหัส “1” (ใส) 
- ถาใสแวนตาเพื่อความสวยงามหรือแฟชั่นอยางเดียว ถือวาไมใส ใหบันทึกรหัส “2” (ไมใส)  

13.2  ถาใสแวนตาเฉพาะอานหนังสือ ถือวาใสแวน ใหบันทึกรหัส “1” (ใส) 

14. VIS_2 ความลําบากในการมองเห็น คําอธิบายที่อยูในกรอบสี่เหลี่ยมใตคําถาม ใชในกรณีที่ VIS_1 = 1 (ใส
แวนตา) โดยใหพนักงานแจงนับถามวา “...(ชื่อ)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม แมในขณะที่ใสแวนของ
ตนเอง” 

15. MOB_2 การใชอุปกรณ หรือไดรับความชวยเหลือสําหรับการเคล่ือนที่ไปในที่ตาง ๆ  ในที่นี้ รวมไมเทาคนตาบอดดวย
เพราะชวย (นําทาง) ในการเดิน 

16. MOB_3A การใชไมเทาสําหรับการเคลื่อนไปในที่ตาง ๆ  กรณีใชไมเทาที่ทําขึ้นเอง ใหบันทึกรหัส “1” (ใช) 
ทั้งนี้อุปกรณใน MOB_3 รวมอุปกรณท่ีทําขึ้นเอง  

17. MOB_6 ความลําบากในการเดิน หรือเดินข้ึนบันได  

17.1  กรณีผูตอบสัมภาษณ มีความลําบากในการเดิน หรือเดินข้ึนบันได เน่ืองจากตาบอดหรือตามองไมเห็น ให
ถือวาเขามีความลําบากในการเดิน หรือเดินข้ึนบันได และใหพนักงานเก็บขอมูลบันทึกรหัสตามคําตอบ
ของผูตอบสัมภาษณวามีความลําบากระดับใด  

17.2  กรณีผูตอบสัมภาษณ มีความลําบากในการเดิน หรือเดินข้ึนบันได เนื่องจากเจ็บเขา หรือปวดหลัง หรือ
ความเจ็บปวย หรือขาออนแรง หรอืปญหาสขุภาพอื่น ๆ ใหถือวาเขามีความลําบากในการเดิน หรือเดินขึ้นบันได 
และใหพนักงานเก็บขอมูลบันทึกรหัสตามคําตอบของผูตอบสัมภาษณวามีความลําบากระดับใด 

17.3 กรณีผูสูงอายุไมเคยเดินขึ้นบันได จึงไมสามารถตอบไดวามีความลําบากในการเดินขึ้นบันไดหรือไม และ
นึกไมออกวาสามารถเดินขึ้นบันไดไดหรือไม ใหบันทึกรหัส “9” (ไมทราบ) 

17.4 กรณีผูตอบสัมภาษณไมมีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบ แตมีความลําบากมากในการเดินข้ึนบันได 
ใหบันทึก รหัส “3” (มีความลําบากมาก) 

18.  COM_2 การใชภาษามือ หมายถึง ภาษามือที่คนพิการทางการไดยินใชสื่อสาร เปรียบเสมือนเปนภาษาหนึ่ง 
(ตัวอยางเชน ลามภาษามือ สื่อสารใหคนพิการทางการไดยินที่อยูในกรอบเล็ก ๆ ในรายการโทรทัศน) ไมใชการสื่อสาร
โดยใชทาทางหรือภาษากาย 

18.1  ถาผูดูแลคนหูหนวกใชภาษามือ ใหบันทึกรหัส “1” (ใช)  
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19. UB_1 ความลําบากในการยกขวดน้ําหรือโซดาขนาด 2 ลิตรจากระดับเอวถึงตา กรณีผูตอบสัมภาษณเปนอัมพฤกษ 

หรือแขนออนแรง 1 ขาง แตเขาสามารถยกขวดน้ําขนาด 2 ลิตรไดดวยมือเดียวขางท่ีแข็งแรงดี หรือสามารถยกได
ดวยมือทั้ง 2 ขาง โดยไมมีความลําบาก  ใหบันทึกรหัส “1” (ไมมีความลําบาก) 

20.  ANX_1 – ANX_3 อาการกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล เปนการกลุมใจ หงุดหงิด วิตกกังวล ครอบคลุม
ทุกเรื่อง เชน กลุมใจเรื่องคาใชจายในครัวเรือน สภาพความเปนอยูของสมาชิกในครัวเรือน กลุมใจไมมีรายได 
การดูแลคนปวย หรือคนพิการในครวัเรือน เปนตน 

21.  ANX_1 อาการกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล  ถาผูตอบสัมภาษณตอบรหัส “5” (ไมเคย) รหัส “7” (ไมตอบ) 
หรือรหัส “9” (ไมทราบ) ยังคงใหพนักงานเก็บขอมูลถาม ANX_2 การกินยาสําหรับอาการดังกลาวตอไป 

22. ANX_2 การกินยาสําหรับอาการกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล กรณีผูตอบสัมภาษณตอบวา ไดกินยาดังกลาวบาง 
ไมกินยาบาง ใหบันทึกรหัส “1” (กิน) 
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การระบุคนพิการของชุดคําถามความพิการของ Washington Group (WG)/UNICEF 

(คนพกิาร คอื ผูที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพอยางนอย 1 อยาง) 

ชุดคําถามสั้นเก่ียวกับความพิการของ WG (คําถาม 1 – 6) 
การมองเห็น    (คําถาม 1 = c – d) 
การไดยิน   (คําถาม 2 = c – d)  
การเดิน  (คําถาม 3 = c – d)  
การจดจํา หรือมีสมาธิจดจอ  (คําถาม 4 = c – d) 
การดูแลตนเอง   (คําถาม 5 = c – d) 
การสื่อสาร   (คําถาม 6 = c – d) 

ชุดคําถามความพิการในเด็กอายุ 2 – 4 ป ของ WG/UNICEF (CF1 – CF16) 
การมองเห็น    (CF2 = 3 - 4) หรือ (CF3 = 3 – 4) 
การไดยิน   (CF5 = 3 - 4) หรือ (CF6 = 3 – 4) 
การเดิน  (CF8 = 3 - 4) หรือ (CF10 = 3 – 4) 
การใชมือหยิบสิ่งของขนาดเล็ก  (CF11 = 3 - 4) 
การสื่อสาร   (CF12 = 3 - 4) หรือ (CF13 = 3 – 4) 
การเรียนรู   (CF14 = 3 - 4) 
การเลน   (CF15 = 3 - 4) 
การเตะ กัดหรือตี   (CF16 = 4) 

ชุดคําถามความพิการในเด็กอายุ 5 – 17 ป ของ WG/UNICEF (CF1 – CF24) 
การมองเห็น   (CF2 = 3 - 4) หรือ (CF3 = 3 – 4) 
การไดยิน   (CF5 = 3 - 4) หรือ (CF6 = 3 – 4) 
การเดิน   (CF8 = 3 - 4) หรือ (CF9 = 3 – 4) หรือ (CF12 = 3 – 4) หรือ (CF13 = 3 – 4)  
การดูแลตนเอง   (CF14 = 3 - 4) 
การสื่อสาร   (CF15 = 3 - 4) หรือ (CF16 = 3 - 4) 
การเรียนรู  (CF17 = 3 - 4) 
การจดจํา หรือมีสมาธิจดจอ    (CF18 = 3 - 4) หรือ (CF19 = 3 - 4) 
การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน   (CF20 = 3 - 4) 
การควบคุมพฤติกรรม  (CF21 = 3 - 4) 
การคบเพื่อนใหม  (CF22 = 3 - 4) 
การวิตกกังวล หงุดหงิด หรือกลุมใจ   (CF23 = 1) 
การเสียใจ หรือซึมเศรา                 (CF24 = 1) 

ชุดคําถามขยายเกี่ยวกับความพิการของ WG 
การมองเห็น (VIS_1 ถึง VIS_2)  : (VIS_2 = 3 - 4) 
การไดยิน (HEAR_1 ถึง HEAR_3) : (HEAR_2 = 3 - 4) 
การเดิน (MOB_1 ถึง MOB_8)  : (MOB_1 = 3 - 4) 
การสื่อสาร (COM_1 ถึง COM_2) : (COM_1 = 3 - 4) 
การจดจําหรือการมีสมาธิ (COG_1 ถึง COG_4) :   (COG_1 = 3 – 4) 
การดูแลตนเอง (SC_1)  : (SC_1 = 3 - 4) 
รางกายสวนบน (UB_1 ถึง UB_2) : (UB_1 = 3 - 4) หรือ (UB_2 = 3 - 4) 
อาการกลุมใจ หงดุหงดิ หรือวิตกกังวล (ANX_1 ถึง ANX_3) :  (ANX_1 = 1) และ (ANX_3 = 2) 
อาการซึมเศรา (DEP_1 ถึง DEP_3) : (DEP_1 = 1) และ (DEP_3 = 2) 
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Identify PWDs of WG and UNICEF Question Set 

(PWDs are who have a disability at least one function in each question set) 

The Washington Group Short Set of Questions on Disability (6 questions) 
Seeing:   (Question 1 = c - d) 
Hearing:   (Question 2 = c - d)  
Walking:   (Question 3 = c - d) 
Remembering or concentrating:  (Question 4 = c - d)  
Self-care:   (Question 5 = c - d) 
Communication:  (Question 6 = c – d) 

CHILD FUNCTIONING (AGE 2-4) OF WG/UNICEF (CF1 – CF16) 
Seeing:   (CF2 = 3 - 4) or (CF3 = 3 – 4) 
Hearing:   (CF5 = 3 - 4) or (CF6 = 3 – 4) 
Walking:   (CF8 = 3 - 4) or (CF10 = 3 – 4) 
Picking up small objects:  (CF11 = 3 - 4) 
Communication:  (CF12 = 3 - 4) or (CF13 = 3 – 4) 
Learning things:  (CF14 = 3 - 4) 
Playing:   (CF15 = 3 - 4) 
Kick, bite or hit:  (CF16 = 4) 

CHILD FUNCTIONING (AGE 5-17) OF WG/UNICEF (CF1 – CF24) 
Seeing:   (CF2 = 3 - 4) or (CF3 = 3 – 4) 
Hearing:   (CF5 = 3 - 4) or (CF6 = 3 – 4) 
Walking:   (CF8 = 3 - 4) or (CF9 = 3 – 4) or (CF12 = 3 – 4) or (CF13 = 3 – 4)  
Self-care:            (CF14 = 3 - 4) 
Communication:  (CF15 = 3 - 4) or (CF16 = 3 - 4) 
Learning things: (CF17 = 3 - 4) 
Remembering or concentrating:   (CF18 = 3 - 4) or (CF19 = 3 - 4) 
Accepting changes:  (CF20 = 3 - 4) 
Controlling behaviour:  (CF21 = 3 - 4) 
Making friends:  (CF22 = 3 - 4) 
Anxious, nervous or worried: (CF23 = 1) 
Sad or depressed:  (CF24 = 1) 

Washington Group - Extended Question Set on Functioning (WG ES-F) 
Seeing (VIS_1 to VIS_2): (VIS_2 = 3 - 4) 
Hearing (HEAR_1 to HEAR_3):  (HEAR_2 = 3 - 4) 
Walking (MOB_1 to MOB_8):  (MOB_1 = 3 - 4)   
Communication (COM_1 to COM_2):  (COM_1 = 3 - 4) 
Cognition (remembering or concentrating):    (COG_1 to COG_4):  (COG_1 = 3 – 4)  
Self-care (SC_1):  (SC_1 = 3 - 4) 
Upper body (UB_1 to UB_2):  (UB_1 = 3 - 4) or (UB_2 = 3 - 4) 
Affect (anxiety and depression) (ANX_1 to ANX_3, DEP_1 to DEP_3):    

[(ANX_1 =1) and (ANX_3 = 2)] or [(DEP_1 = 1) and (DEP_3 = 2)] 
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Flow chart ของชุดคําถามความพิการของ WG/UNICEF

ชุดคําถามสั้นเก่ียวกบัความพิการของ Washington Group (WG)
(The Washington Group Short Set of Questions on Disability)

1. ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม
    แมวาใสแวนตาแลวกต็าม

2. ...(ช่ือ)...มีความลําบากในการไดยินหรือไม
   แมวาใสเคร่ืองชวยฟงแลวก็ตาม

3. ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดิน หรือเดินขึ้นบันไดหรอืไม

4. ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจํา หรือการมีสมาธิหรอืไม

5. ...(ช่ือ)...มีความลําบากใน (การดูแลตนเอง เชน) การอาบน้ํา
หรือการแตงตัว หรอืไม

6. การใชภาษาตามปกติ ...(ช่ือ)...มีความลําบาก
ในการสื่อสาร เชน เขาใจที่คนอ่ืนส่ือสาร หรอื
คนอื่นเขาใจส่ิงที่ทานส่ือสารหรือไม

จบ
ชุดคําถาม
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ไมใช (CF4 = 2) ใช (CF4 = 1)

CF1 เด็กใสแวนตา
หรือไม

ไมใส (CF1 = 2)ใส (CF1 = 1)

CF2  เมื่อใสแวนตาของเขาแลว
เด็กมีความลาํบาก
ในการมองเห็นหรือไม

CF3 เด็กมีความลําบาก

ในการมองเห็นหรือไม

CF4 เดก็ใชเครื่องชวยฟง
หรือไม

CF5 เมื่อใชเครื่องชวยฟงของเขาแลว
เด็กมคีวามลาํบากในการไดยินเสียง
เชน เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม

CF7 เด็กใชอปุกรณหรือ
      ไดรับความชวยเหลือ
      สําหรับการเดิน

หรือไม

ไมใช (CF7 = 2) ใช (CF7 = 1)

CF9  เมื่อใชอุปกรณของเขาหรือ
       ไดรับความชวยเหลือ 
       เด็กมีความลําบากในการเดนิหรอืไม

CF6 เดก็มีความลาํบากในการไดยินเสียง
 เชน เสยีงของคนหรอืเสียงเพลง
หรือไม

CF8  เมื่อไมใชอุปกรณของเขาหรือ
 ไมไดรับความชวยเหลือ
เด็กมคีวามลําบากในการเดินหรือไม

CF10  เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากนั
       เด็กมีความลําบากในการเดินหรือไม

ชุดคําถามความพิการในเดก็ (อายุ 2 - 4 ป) ของ WG/UNICEF
(CHILD FUNCTIONING (AGE 2 - 4) OF WG/UNICEF)

(ถามแมหรือผูดูแลหลักของเด็กอายุ 2 - 4 ป) 

CF11
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CF11  เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน
       เด็กมีความลําบากในการใชมือหยิบสิ่งของขนาดเลก็หรือไม

CF12  เด็กมีความลําบากในการเขาใจทานหรือไม

CF13  เมื่อเด็กพดู ทานมีความลําบากในการเขาใจเขาหรือไม

CF14  เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน
       เด็กมีความลําบากในการเรียนรูสิง่ตาง ๆ หรือไม

CF15  เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากนั
       เด็กมีความลําบากในการเลนหรือไม

CF16  เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
       เด็กเตะ กัด หรอืตีเด็กคนอ่ืน หรือผูใหญมากนอยเพียงใด

จบ
ชุดคาํถาม

ชุดคําถามความพิการในเดก็ (อายุ 2 - 4 ป) ของ WG/UNICEF
(CHILD FUNCTIONING (AGE 2-4) OF WG/UNICEF) (ตอ)

(ถามแมหรือผูดูแลหลักของเด็กอายุ 2 - 4 ป) 

CF11
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CF1 เด็กใสแวนตา หรือ
คอนแทคเลนสหรือไม

ไมใส (CF1 = 2)ใส (CF1 = 1)

CF2  เมื่อใสแวนตา หรือคอนแทคเลนส
ของเขาแลว เด็กมีความลําบาก
ในการมองเห็นหรือไม

CF3 เด็กมีความลําบากในการมองเหน็หรอืไม

CF4 เดก็ใชเคร่ืองชวยฟง
หรือไม

CF5 เม่ือใชเครื่องชวยฟงของเขาแลว
เด็กมีความลําบากในการไดยินเสียง
เชน เสียงของคน หรอืเสียงเพลงหรือไม

CF6  เด็กมีความลําบากในการไดยินเสียง 
       เชน เสียงของคน หรือเสียงเพลงหรือไม

CF7

ไมใช (CF4 = 2)ใช (CF4 = 1)

ชุดคาํถามความพิการในเดก็ (อาย ุ5 - 17 ป) ของ WG/UNICEF
(CHILD FUNCTIONING (AGE 5 - 17) OF WG/UNICEF)

(ถามแมหรือผูดูแลหลักของเด็กอายุ 5 - 17 ป) 
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CF10 เมื่อใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลือ
      เด็กมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ
      ระยะ 100 เมตร หรือไม

CF7 
เด็กใชอุปกรณหรือไดรับ
ความชวยเหลือสําหรับ

การเดินหรือไม

ไมใช (CF7 = 2)ใช (CF7 = 1)

 

CF9 เมื่อไมใชอุปกรณของเขาหรือไมไดรับ
      ความชวยเหลือ เด็กมีความลําบาก
      ในการเดินระดับพื้นราบระยะ 500 เมตร 
      (คร่ึงกิโลเมตร) หรอืไม

ลําบากเล็กนอย
(CF8 = 2)

CF13 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
      เด็กมีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบ
      ระยะ 500 เมตร (ครึ่งกิโลเมตร) หรือไม

CF11 เมื่อใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลอื
      เด็กมีความลําบากในการเดินระดบัพื้นราบ
      ระยะ 500 เมตร (คร่ึงกิโลเมตร) หรอืไม

ลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย
(CF10 = 3 - 4)

ไมมีความลําบาก หรือ
ลําบากเลก็นอย 
(CF10 = 1 - 2)

CF8 เมื่อไมใชอุปกรณของเขาหรือไมไดรับ
       ความชวยเหลือ เด็กมีความลําบาก
       ในการเดินระดับพื้นราบ
       ระยะ 100 เมตร หรือไม

CF12 เมื่อเปรียบเทยีบกับเดก็ท่ีมีอายุเทากัน
 เด็กมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ     

       ระยะ 100 เมตร หรือไม

ไมมีความลําบาก หรือ
ลําบากเลก็นอย (CF12 = 1 - 2)

ลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย
(CF8 = 3 - 4) ลําบากมาก หรือเดินไมไดเลย

(CF12= 3 - 4)

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 5 - 17 ป) ของ WG/UNICEF
(CHILD FUNCTIONING (AGE 5-17) OF WG/UNICEF) (ตอ)

(ถามแมหรือผูดูแลหลักของเด็กอายุ 5 - 17 ป) 

CF7

CF14
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CF14 เด็กมีความลําบาก ในการดูแลตนเอง เชน
การกินอาหาร หรือการแตงตัวหรือไม

CF14

CF15 เมื่อเด็กพูด คนในครัวเรือนมีความลําบาก
      ในการทําความเขาใจส่ิงท่ีเขาพูดหรือไม  

CF16 เมื่อเด็กพูด คนภายนอกครัวเรือนมีความลําบาก
      ในการทําความเขาใจส่ิงท่ีเขาพูดหรือไม  

CF17 เมื่อเปรยีบเทยีบกับเด็กท่ีมีอายุเทากัน
      เด็กมีความลําบากในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ หรือไม  

CF18 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีอายุเทากัน
      เด็กมีความลําบากในการจดจําสิ่งตาง ๆ หรือไม  

CF19 เด็กมีความลําบากในการมีสมาธิจดจอ
      ในการทํากิจกรรมท่ีชอบหรือไม  

CF20 เด็กมีความลําบากในการยอมรบัการเปลีย่นแปลง
      กิจวัตรประจําวันของเขาหรือไม  

CF21 เมื่อเปรยีบเทยีบกับเด็กท่ีมีอายุเทากัน
      เด็กมีความลําบากในการควบคุมพฤติกรรม
      ของเขาหรือไม  

CF22 เด็กมีความลําบากในการผูกมิตรหรอื
        คบเพ่ือนใหมหรอืไม  

CF23 เด็กมีอาการวิตกกังวล หงุดหงิด หรือกลุมใจมาก
      บอยแคไหน

CF24 เด็กมีอาการเสียใจ หรือซมึเศรามากบอยแคไหน

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 5 - 17 ป) ของ WG/UNICEF
(CHILD FUNCTIONING (AGE 5-17) OF WG/UNICEF) (ตอ)

(ถามแมหรือผูดูแลหลักของเด็กอายุ 5 - 17 ป) 

จบ
ชุดคําถาม
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VIS_1 ...(ช่ือ)...ใสแวนตาหรือไม

VIS_2 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม
      (ถา VIS_1 = 1 : แมในขณะที่ใสแวนตาของตนเอง)

HEAR_3 ...(ชื่อ)...ใชเครื่องชวยฟงของตนเองบอยแคไหน

MOB_1...(ช่ือ)...มีความลําบากในการเดิน หรือเดินข้ึนบันไดหรือไม

MOB_2

HEAR_2 ...(ช่ือ)...มีความลําบากในการไดยนิหรอืไม
      (ถา HEAR_1 = 1 : แมในขณะที่ใชเคร่ืองชวยฟง)

HEAR_1 ...(ช่ือ)...ใชเคร่ืองชวยฟง
หรือไม

ไมใช ไมตอบ หรือไมทราบ 
(HEAR_1 = 2, 7, 9)

ใช (HEAR_1= 1)

ชุดคําถามขยายเก่ียวกับความพิการของ WG
(Washington Group-Extended Question Set on Functioning)
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MOB_2
...(ชื่อ)...ใชอุปกรณ หรือ

ไดรับความชวยเหลอืสาํหรับ
การเคล่ือนที่ไปในที่ตาง ๆ

หรือไม 

ไมใช ไมตอบ หรือไมทราบ
(MOB_2 = 2, 7, 9)

ใช (MOB_2 = 1)

...(ชื่อ)...ใชสิ่งตอไปนี้หรือไม
MOB_3 A  ไมเทา
MOB_3 B  อุปกรณชวยเดินชนิด 4 ขา หรอืแบบมีลอ
MOB_3 C  ไมคํ้ายันรักแร หรอืระดับแขน
MOB_3 D  รถนั่งคนพิการ หรือสกูตเตอรไฟฟา
MOB_3 E  ขาเทียม หรือเทาเทียม
MOB_3 F  ความชวยเหลือ
MOB_3 G  อ่ืน ๆ (ระบุ)

MOB_4 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ
      ระยะ 100 เมตร หรือไม
      (ถา MOB_2 = 1: เมื่อไมใชเครื่องชวยของตนเอง)

เดินไมไดเลย
(MOB_4 = 4)

ใช
(MOB_4 = 4) 

ไมใช (MOB_4 = 1 - 3, 7, 9)

MOB_5 ...(ช่ือ)...มีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ
      ระยะ 500 เมตร (คร่ึงกิโลเมตร) หรอืไม
      (ถา MOB_2 = 1: เมื่อไมใชเครื่องชวยของตนเอง)

MOB_2

MOB_6

ชุดคําถามขยายเก่ียวกับความพิการของ WG
(Washington Group-Extended Question Set on Functioning)(ตอ)
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MOB_6...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดินขึ้นหรือ
      ลงบันได 12 ขั้นหรือไม 

MOB_7 เมื่อใชเครื่องชวยของตนเอง ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการเดิน
     ระดับพื้นราบระยะ 100 เมตร หรือไม 

เดินไมไดเลย
(MOB_7 = 4)

ไมใช (MOB_7= 1 - 3, 7, 9)

COM_1 การใชภาษาที่ใชตามปกติ ...(ชื่อ)...มีความลําบาก
      ในการส่ือสาร เชน เขาใจที่คนอ่ืนพูด/สื่อสาร หรือ
      คนอ่ืนเขาใจสิ่งที่ทานพูด/ส่ือสารหรือไม

มีความลําบาก
ในการมีสมาธิอยางเดียว

(COG_2 = 2)

ใช
(COG_2 = 2)

COG_3 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจาํบอยแคไหน
COG_4 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการจดจาํบางอยาง
      หลายอยาง หรือเกือบทุกอยางหรือไม

SC_1

ใชอุปกรณ 
ยกเวน รถนั่งคนพิการฯ หรือ

ไดรับความชวยเหลือสําหรับการเคลื่อนที่ฯ
หรือ ไมตอบ/ไมทราบ

ไมใช (MOB_2 = 2 หรือ MOB_3D = 1)

MOB_8 เมื่อใชเครื่องชวยของตนเอง ...(ชื่อ)...
      มีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบ
      ระยะ 500 เมตร (ครึ่งกิโลเมตร) หรือไม

ใช
(MOB_7 = 4) 

COM_2 ...(ช่ือ)...ใชภาษามือหรือไม

COG_2 ...(ช่ือ)...มีความลําบากในการจดจํา การมสีมาธ ิ
      หรือท้ัง 2 อยางหรือไม

ไมใช (COG_2 = 1, 3, 7, 9)

ไมมี (COG_1 = 1)

ใช (MOB_2 = 7,9 หรือ MOB_3D = 2,7,9)

COG_1 
...(ชื่อ)...มีความลําบากใน
การจดจํา หรือการมีสมาธิ

หรือไม

มี ไมตอบ หรือไมทราบ (COG_1 = 2 - 4, 7, 9)

MOB_6

ชุดคาํถามขยายเกีย่วกับความพิการของ WG
(Washington Group-Extended Question Set on Functioning)
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UB_1 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการยกขวดน้ํา
  ขนาด 2 ลิตรจากระดับเอวถึงตาหรอืไม

UB_2 ...(ช่ือ)...มีความลําบากในการใชมือและน้ิว เชน
        หยิบสิ่งของเล็ก ๆ (เชน กระดุม หรือดินสอ) หรอื
        เปด/ปดภาชนะ/ขวดหรือไม

ANX_1 ...(ชื่อ)...รูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวลบอยแคไหน

ANX_2 ...(ช่ือ)...กินยาสําหรับรักษาอาการกลุมใจ หงุดหงิด หรือ
          วิตกกังวลหรือไม  

รูสกึกลุมใจ หงุดหงิด หรือ
วติกกังวล หรือกินยา หรือ

ไมตอบ/ไมทราบ
(ANX_1 = 1-4,7,9) หรือ 

(ANX_2 = 1,7,9)

ไมใช (ANX_1 = 5 และ ANX_2 =2 )

ใช
(ANX_1 = 1-4,7,9 หรือ ANX_2 = 1,7,9)

ANX_3 นึกถึงคร้ังสุดทายท่ี ...(ช่ือ)...รูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือ
       วิตกกังวล โดยมีความรูสกึดังกลาวมากนอยเพียงใด

SC_1

SC_1 ...(ชื่อ)...มีความลําบากในการดูแลตนเอง เชน   
        การอาบน้ํา หรอืการแตงตัว หรือไม

DEP_1

ชุดคําถามขยายเกี่ยวกับความพิการของ WG
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รูสึกซึมเศรา หรือกินยา
หรือไมตอบ/ไมทราบ

DEP_3 นึกถึงคร้ังสุดทายท่ี...(ชื่อ)...มีอาการซึมเศรา
      โดยมีความรูสึกดังกลาวมากนอยเพียงใด

ใช
(DEP_1 = 1-4,7,9 หรือ DEP_2 = 1,7,9) 

  ไมใช (DEP_1 = 5 และ DEP_2 = 2)

จบ
ชุดคําถาม

DEP_1

DEP_1 ...(ชื่อ)...รูสกึซึมเศราบอยแคไหน

DEP_2 ...(ช่ือ)...กินยาสําหรับรักษาอาการซึมเศราหรือไม  

ชุดคําถามขยายเก่ียวกับความพิการของ WG
(Washington Group-Extended Question Set on Functioning) (ตอ)
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ชุดคําถามความพิการของ WG/UNICEF 

 
The Washington Group Short Set of Questions 
on Disability 

ชุดคําถามสั้นเกี่ยวกับความพิการ ของ Washington 
Group (WG)  

The next questions ask about difficulties you may 
have doing certain activities because of a HEALTH 
PROBLEM. 

คําถามตอไปนี้ถามเก่ียวกับความลําบากของทานอาจจะมีใน
การทํากิจกรรมเนื่องจากปญหาสุขภาพ 

1. Do you have difficulty seeing, even if wearing 
glasses?  
      a. No - no difficulty  
      b. Yes – some difficulty  
      c. Yes – a lot of difficulty  
      d. Cannot do at all 

1. ทานมีความลําบากในการมองเห็นหรือไม แมวาใส
แวนตาแลวก็ตาม 
    a. ไมมีความลําบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลําบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย  

 2. Do you have difficulty hearing, even if using a 
hearing aid?  
      a. No - no difficulty  
      b. Yes – some difficulty  
      c. Yes – a lot of difficulty  
      d. Cannot do at all 

2. ทานมีความลําบากในการไดยินหรือไม แมวาใส
เครื่องชวยฟงแลวก็ตาม 
    a. ไมมีความลําบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลําบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

 3. Do you have difficulty walking or climbing steps? 
      a. No - no difficulty  
      b. Yes – some difficulty  
      c. Yes – a lot of difficulty  
      d. Cannot do at all 

3. ทานมีความลําบากในการเดินหรือเดินขึ้นบันไดหรือไม 
    a. ไมมีความลําบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลําบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

 4. Do you have difficulty remembering or 
concentrating? 
      a. No - no difficulty  
      b. Yes – some difficulty  
      c. Yes – a lot of difficulty  
      d. Cannot do at all 

4. ทานมีความลําบากในการจดจําหรือการมีสมาธิหรือไม 
    a. ไมมีความลําบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลําบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 

 5.Do you have difficulty (with self-care such as) 
washing all over or dressing? 
      a. No - no difficulty  
      b. Yes – some difficulty  
      c. Yes – a lot of difficulty  
      d. Cannot do at all 

5. ทานมีความลําบากใน (การดูแลตนเอง เชน) การอาบน้ํา 
หรือการแตงตัวหรือไม 
    a. ไมมีความลําบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลําบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย 
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6. Using your usual (customary) language, do you 
have difficulty communicating, for example 
understanding or being understood? 
      a. No - no difficulty  
      b. Yes – some difficulty  
      c. Yes – a lot of difficulty  
      d. Cannot do at all 

6. การใชภาษาตามปกติประจําวัน ทานมีความลําบากใน
การสื่อสาร เชน การเขาใจที่ผูอ่ืนสื่อสาร หรือผูอ่ืนเขาใจที่
ทานสื่อสารหรือไม 
    a. ไมมีความลําบาก 
    b. มีความลําบากเล็กนอย 
    c. มีความลําบากมาก  
    d. ทําไมไดเลย  
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CHILD FUNCTIONING (AGE 2-4) OF UNICEF 
 

ชุดคําถามความพกิารในเด็ก (อายุ 2-4 ป)  
ของ UNICEF 

CF1. I WOULD LIKE TO ASK YOU SOME QUESTIONS 
ABOUT DIFFICULTIES YOUR CHILD MAY HAVE. 

  
DOES (name) WEAR GLASSES?  

Yes .................................................... 1  
No ..................................................... 2   CF3 

  

CF1. “ดิฉัน/ผมขอถามคําถามเก่ียวกับความลาํบากที่เด็ก
ของทานอาจจะมี” 

 
 

“...(ชื่อเด็ก)...ใสแวนตาหรือไม” 
ใส.........................................................  1 
ไมใส.....................................................  2  CF3 

CF2. WHEN WEARING HIS/HER GLASSES,        
DOES (name) HAVE DIFFICULTY SEEING?  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ...................................  1   CF4 
Some difficulty ..............................  2   CF4 
A lot of difficulty ........................... 3   CF4 
Cannot do at all ...........................  4   CF4 

 

CF2. “เม่ือใสแวนตาของเขาแลว ...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบาก
ในการมองเห็นหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก……………………………..  1   CF4 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….  2    CF4 
มีความลําบากมาก...............................  3    CF4 
ทําไมไดเลย……………………………….......  4   CF4 

CF3. DOES (name) HAVE DIFFICULTY SEEING?  
 

WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL? 

No difficulty ................................... 1   
Some difficulty ............................. 2   
A lot of difficulty .......................... 3   
Cannot do at all ........................... 4  

CF3. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 
ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 
ทําไมไดเลย………………………………......... 4  

CF4. DOES (name) USE A HEARING AID?  
Yes ...................................................  1  
No ..................................................... 2   CF6 

CF4. “...(ชื่อเด็ก)...ใชเครื่องชวยฟงหรือไม” 
ใช.........................................................  1 
ไมใช......................................................  2  CF6   
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CF5. WHEN USING HIS/HER HEARING AID,       

DOES (name) HAVE DIFFICULTY HEARING 
SOUNDS LIKE PEOPLES’ VOICES OR MUSIC? 

  
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL? 

No difficulty ...................................  1   CF7 
Some difficulty ..............................  2   CF7 
A lot of difficulty ........................... 3   CF7 
Cannot do at all ...........................  4   CF7 

 

CF5. “เม่ือใชเครื่องชวยฟงของเขาแลว 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน    
เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 

 
ไมมีความลําบาก……………………………..  1   CF7 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….  2    CF7 
มีความลําบากมาก...............................  3    CF7 
ทําไมไดเลย……………………………….......  4   CF7 

CF6. DOES (name) HAVE DIFFICULTY HEARING 
SOUNDS LIKE PEOPLES’ VOICES OR MUSIC?  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL? 

No difficulty ................................... 1   
Some difficulty .............................. 2   
A lot of difficulty .......................... 3   
Cannot do at all ........................... 4 

CF6. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน
เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 

    ทําไมไดเลย………………………………......... 4 
CF7. DOES (name) USE ANY EQUIPMENT OR 

RECEIVE ASSISTANCE FOR WALKING? 
Yes ................................................... 1  
No .................................................... 2  CF10 

CF7. “...(ชื่อเด็ก)...ใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือ
สําหรับการเดนิหรือไม” 
ใช.........................................................  1 
ไมใช.....................................................  2  CF10   

CF8. WITHOUT HIS/HER EQUIPMENT OR 
ASSISTANCE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY 
WALKING?  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: SOME DIFFICULTY, 
A LOT OF DIFFICULTY OR CAN NOT DO AT ALL?  

Some difficulty .............................. 2     
A lot of difficulty ..........................  3  
Cannot do at all ........................... 4 

CF8. “เม่ือไมมีอุปกรณของเขาหรือไมไดรับความชวยเหลือ 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินหรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 

มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 

   ทําไมไดเลย……………………………….......... 4   
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CF9. WITH HIS/HER EQUIPMENT OR ASSISTANCE, 
DOES (name) HAVE DIFFICULTY WALKING?  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL? 

No difficulty ................................... 1   CF11 
Some difficulty .............................. 2   CF11 
A lot of difficulty ........................... 3   CF11 
Cannot do at all ............................ 4   CF11 

CF9. “เม่ือใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลือ 
  ...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินหรือไม” 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1  CF11 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2  CF11 
มีความลําบากมาก.................................. 3  CF11 
ทําไมไดเลย………………………………......... 4  CF11 

CF10. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 
AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY WALKING?  
 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................... 1  
Some difficulty .............................. 2     
A lot of difficulty ........................... 3  
Cannot do at all ............................ 4 

CF10. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน  
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินหรือไม” 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 

    ทําไมไดเลย………………………………......... 4 
CF11. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 

AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY PICKING UP 
SMALL OBJECTS WITH HIS/HER HAND? 

  
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL? 

No difficulty .................................... 1  
Some difficulty .............................. 2     
A lot of difficulty ........................... 3  
Cannot do at all ............................ 4 

CF11. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน  
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการใชมือหยิบสิ่งของ 
ขนาดเล็กหรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 

    ทําไมไดเลย………………………………......... 4   
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CF12. DOES (name) HAVE DIFFICULTY 

UNDERSTANDING YOU? 
  

WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................. 1  
Some difficulty ........................... 2     
A lot of difficulty ....................... 3  
Cannot do at all ......................... 4 

CF12. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเขาใจทานหรือไม” 
 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
     

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 
ทําไมไดเลย………………………………......... 4 

CF13. WHEN (name) SPEAKS, DO YOU HAVE 
DIFFICULTY UNDERSTANDING HIM/HER? 

  
WOULD YOU SAY YOU HAVE: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty .................................. 1  
Some difficulty ............................ 2     
A lot of difficulty ........................ 3  
Cannot do at all ......................... 4 

CF13. “เมื่อ...(ชื่อเด็ก)...พูด ทานมีความลาํบากใน 
การเขาใจเขาหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 

    ทําไมไดเลย………………………………......... 4 
CF14. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 

AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY LEARNING 
THINGS? 

  
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................. 1  
Some difficulty ............................ 2     
A lot of difficulty ........................ 3  
Cannot do at all ......................... 4 

CF14. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน  
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ หรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 

    ทําไมไดเลย……………………………….......... 4   
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CF15. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 
AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY PLAYING? 

  
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................. 1  
Some difficulty ............................ 2     
A lot of difficulty ........................ 3  
Cannot do at all .......................... 4 

CF15. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน  
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเลนหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 

    ทําไมไดเลย………………………………......... 4 
CF16. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 

AGE, HOW MUCH DOES (name) KICK, BITE OR 
HIT OTHER CHILDREN OR ADULTS?  

 
WOULD YOU SAY: NOT AT ALL, THE SAME OR 
LESS, MORE OR A LOT MORE?  

Not at all ...................................... 1  
The same or less ........................ 2  
More .............................................. 3  
A lot more .................................... 4  

CF16. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน  
...(ชื่อเด็ก)...เตะ กัด หรือตีเด็กคนอื่นหรือผูใหญ  
มากนอยเพียงใด” 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 

ไมเคยทํา............………………………………. 1 
เทากันหรือนอยกวา....……………………...  2 
มากกวา.................................................. 3 

  มากกวามาก………………………….............. 4 
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CHILD FUNCTIONING (AGE 5-17) OF WG/UNICEF 
 

ชุดคําถามความพิการในเด็ก (อายุ 5-17 ป) 
ของ WG/UNICEF 

CF1. I WOULD LIKE TO ASK YOU SOME QUESTIONS 
ABOUT DIFFICULTIES YOUR CHILD MAY HAVE. 

  
DOES (name) WEAR GLASSES OR CONTACT 
LENSES?  

Yes .................................................... 1  
No ..............................................……. 2  CF3 

  

CF1. “ดิฉัน/ผมขอถามคําถามเก่ียวกับความลาํบากที่เด็ก 
ของทานอาจจะมี” 

 
“...(ชื่อเด็ก)...ใสแวนตาหรือคอนแทคเลนสหรือไม” 

   
ใส.......................................................... 1  
ไมใส...................................................... 2  CF3 

CF2. WHEN WEARING HIS/HER GLASSES OR 
CONTACT LENSES, DOES (name) HAVE 
DIFFICULTY SEEING? 

  
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ...................................  1   CF4 
Some difficulty ..............................  2   CF4 
A lot of difficulty ........................... 3   CF4 
Cannot do at all ............................ 4   CF4 

 

CF2. “เม่ือใสแวนตาหรือคอนแทคเลนสของเขาแลว   
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
     
 

ไมมีความลําบาก……………………………..  1   CF4 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….  2    CF4 
มีความลําบากมาก...............................  3    CF4 

   ทําไมไดเลย………………………………........  4   CF4 
CF3. DOES (name) HAVE DIFFICULTY SEEING?  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................... 1  
Some difficulty ..............................  2  
A lot of difficulty ........................... 3       
Cannot do at all ........................... 4 

 

CF3. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการมองเห็นหรือไม” 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก.................................. 3 
ทําไมไดเลย………………………………..........4  

CF4. DOES (name) USE A HEARING AID?  
Yes ...................................................  1  
No ..................................................... 2   CF6 

 

CF4. “...(ชื่อเด็ก)...ใชเครื่องชวยฟงหรือไม” 
ใช........................................................... 1  
ไมใช.......................................................  2  CF6   
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CF5. WHEN USING HIS/HER HEARING AID,       

DOES (name) HAVE DIFFICULTY HEARING 
SOUNDS LIKE PEOPLES’ VOICES OR MUSIC? 

  
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ..................................... 1   CF7 
Some difficulty ............................... 2   CF7 
A lot of difficulty ............................ 3  CF7 
Cannot do at all ............................. 4   CF7 

CF5. “เม่ือใชเครื่องชวยฟงของเขาแลว 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน  
เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก……………………………… 1   CF7 
มีความลําบากเล็กนอย……………………..  2    CF7 
มีความลําบากมาก................................  3    CF7 
ทําไมไดเลย………………………………......... 4   CF7     

CF6. DOES (name) HAVE DIFFICULTY HEARING 
SOUNDS LIKE PEOPLES’ VOICES OR MUSIC? 

  
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty .................................... 1   
Some difficulty .............................  2   
A lot of difficulty ..........................  3   
Cannot do at all ............................  4 

CF6. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการไดยินเสียง เชน
เสียงของคนหรือเสียงเพลงหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคาํตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย…………………….. 2 
มีความลําบากมาก............................... 3 

    ทําไมไดเลย……………………………….......  4  CF7. DOES (name) USE ANY EQUIPMENT OR 
RECEIVE ASSISTANCE FOR WALKING?  

Yes ................................................... 1  
No .................................................... 2  CF12 

 

CF7. “...(ชื่อเด็ก)...ใชอุปกรณหรือไดรับความชวยเหลือ
สําหรับการเดนิหรือไม” 
ใช.......................................................... 1 
ไมใช...................................................... 2  CF12   
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CF8. WITHOUT HIS/HER EQUIPMENT OR 
ASSISTANCE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY 
WALKING 100 YARDS/METERS ON LEVEL 
GROUND? THAT WOULD BE ABOUT THE 
LENGTH OF 1 FOOTBALL FIELD. [OR INSERT 
COUNTRY SPECIFIC EXAMPLE].  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: SOME 
DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR CANNOT 
DO AT ALL?  

Some difficulty ............................  2  
A lot of difficulty .........................  3  CF10 
Cannot do at all ..........................  4  CF10 

 

CF8. “เม่ือไมมีอุปกรณของเขาหรือไมไดรับความชวยเหลือ 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 
100 หลา/เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล
1 สนามหรือไม” (หรือยกตัวอยางเฉพาะของประเทศ) 

 
 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

มีความลําบากเล็กนอย……………………..  2 
มีความลําบากมาก................................  3  CF10 

    ทําไมไดเลย………………………………........ 4  CF10 
CF9. WITHOUT HIS/HER EQUIPMENT OR 

ASSISTANCE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY 
WALKING 500 YARDS/METERS ON LEVEL 
GROUND? THAT WOULD BE ABOUT THE 
LENGTH OF 5 FOOTBALL FIELDS. [OR INSERT 
COUNTRY SPECIFIC EXAMPLE].  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: SOME 
DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR CANNOT 
DO AT ALL?  

Some difficulty ............................ 2  
A lot of difficulty ......................... 3  
Cannot do at all .......................... 4  

 

CF9. “เม่ือไมมีอุปกรณของเขาหรือไมไดรับความชวยเหลือ 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 
500 หลา/เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล
5 สนามหรือไม” (หรือยกตัวอยางเฉพาะของประเทศ) 

 
 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

มีความลําบากเล็กนอย……………………..  2 
มีความลําบากมาก................................ 3 

    ทําไมไดเลย………………………………......... 4   
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CF10. WITH HIS/HER EQUIPMENT OR ASSISTANCE, 

DOES (name) HAVE DIFFICULTY WALKING 100 
YARDS/METERS ON LEVEL GROUND? THAT 
WOULD BE ABOUT THE LENGTH OF 1 FOOTBALL 
FIELD. [OR INSERT COUNTRY SPECIFIC EXAMPLE].  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL? 

No difficulty .................................. 1  
Some difficulty ............................ 2  
A lot of difficulty ......................... 3  CF14    
Cannot do at all .......................... 4  CF14 

CF10. “เมื่อใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลือ 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 
100 หลา/เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล
1 สนามหรือไม” (หรือยกตัวอยางเฉพาะของประเทศ) 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก……………………………….. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………....    2 
มีความลําบากมาก..................................   3   CF14     

    ทําไมไดเลย………………………………........... 4  CF14 
CF11. WITH HIS/HER EQUIPMENT OR ASSISTANCE, 

DOES (name) HAVE DIFFICULTY WALKING 500 
YARDS/METERS ON LEVEL GROUND? THAT 
WOULD BE ABOUT THE LENGTH OF 5 FOOTBALL 
FIELDS. [OR INSERT COUNTRY SPECIFIC EXAMPLE].  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty .................................... 1  CF14 
Some difficulty .............................. 2  CF14 
A lot of difficulty ........................... 3  CF14   
Cannot do at all ............................ 4  CF14   

CF11. “เมื่อใชอุปกรณของเขาหรือไดรับความชวยเหลือ 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 
500 หลา/เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล
5 สนามหรือไม” (หรือยกตัวอยางเฉพาะของประเทศ) 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก………………………………..  1  CF14    
มีความลําบากเล็กนอย……………………....  2  CF14 
มีความลําบากมาก................................... 3  CF14 

    ทําไมไดเลย………………………………........... 4  CF14   
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CF12. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 
AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY WALKING 
100 YARDS/METERS ON LEVEL GROUND? THAT 
WOULD BE ABOUT THE LENGTH OF 1 FOOTBALL 
FIELD. [OR INSERT COUNTRY SPECIFIC EXAMPLE].  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................... 1  
Some difficulty ............................. 2  
A lot of difficulty .......................... 3  CF14 
Cannot do at all ........................... 4  CF14 

CF12. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน  
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 
100 หลา/เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล
1 สนามหรือไม” (หรือยกตัวอยางเฉพาะของประเทศ) 

 
 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………....  2 
มีความลําบากมาก..................................  3  CF14 

    ทําไมไดเลย………………………………..........  4  CF14 
CF13. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 

AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY WALKING 
500 YARDS/METERS ON LEVEL GROUND? THAT 
WOULD BE ABOUT THE LENGTH OF 5 FOOTBALL 
FIELDS. [OR INSERT COUNTRY SPECIFIC EXAMPLE].  
 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ..................................... 1  
Some difficulty ................................ 2  
A lot of difficulty ............................. 3  
Cannot do at all .............................. 4   

CF13. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเดินระดับพื้นราบระยะ 
500 หลา/เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล
5 สนามหรือไม” (หรือยกตัวอยางเฉพาะของประเทศ) 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก……………………………….. 1  
มีความลําบากเล็กนอย……………………..... 2 
มีความลําบากมาก................................... 3 

    ทําไมไดเลย………………………………........... 4   
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CF14. DOES (name) HAVE DIFFICULTY WITH 

SELF-CARE SUCH AS FEEDING OR DRESSING 
HIM/HERSELF? 

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty .................................. 1  
Some difficulty ............................. 2  
A lot of difficulty .......................... 3  
Cannot do at all ...........................  4   

CF14. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการดูแลตนเอง เชน 
การกินอาหาร หรือการแตงตัวหรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก……………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก................................. 3 

    ทําไมไดเลย……………………………….........  4 
CF15. WHEN (name) SPEAKS, DOES HE/SHE HAVE 

DIFFICULTY BEING UNDERSTOOD BY PEOPLE 
INSIDE OF THIS HOUSEHOLD?  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty .................................. 1  
Some difficulty ............................ 2  
A lot of difficulty ......................... 3  
Cannot do at all .......................... 4   

CF15. “เมื่อ....(ชื่อเด็ก)....พูด คนในครัวเรือนมีความลําบาก
ในการทําความเขาใจสิ่งท่ีเขาพูดหรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก……………………………….1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...  2 
มีความลําบากมาก.................................  3 

    ทําไมไดเลย………………………………........ 4 
CF16. WHEN (name) SPEAKS, DOES HE/SHE HAVE 

DIFFICULTY BEING UNDERSTOOD BY PEOPLE 
OUTSIDE OF THIS HOUSEHOLD?  
 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL? 

No difficulty ...................................1  
Some difficulty ..............................2  
A lot of difficulty ...........................3  
Cannot do at all ............................4    

CF16. “เมื่อ....(ชื่อเด็ก)....พูด คนภายนอกครัวเรือน          
มีความลําบากในการทําความเขาใจสิ่งท่ีเขาพูดหรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก………………………………. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………... 2 
มีความลําบากมาก..................................  3 

    ทําไมไดเลย………………………………......... 4   
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CF17. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 
AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY LEARNING 
THINGS?  

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................. 1  
Some difficulty ............................ 2  
A lot of difficulty ........................   3  
Cannot do at all .........................    4    

CF17. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
....(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ หรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก……………………………….. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………....  2 
มีความลําบากมาก................................... 3 

    ทําไมไดเลย………………………………...........     4 
CF18. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 

AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY 
REMEMBERING THINGS?  
 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ................................... 1  
Some difficulty ............................. 2  
A lot of difficulty .........................       3  
Cannot do at all ..........................  4    

CF18. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการจดจําสิ่งตาง ๆ หรือไม” 

 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
 
 

ไมมีความลําบาก……………………………….. 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………..... 2 
มีความลําบากมาก................................... 3 

    ทําไมไดเลย………………………………........... 4 
CF19. DOES (name) HAVE DIFFICULTY 
CONCENTRATING ON AN ACTIVITY THAT HE/SHE 
ENJOYS DOING?  
 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ...................................  1  
Some difficulty ..............................  2  
A lot of difficulty .......................... 3  
Cannot do at all ........................... 4    

CF19. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการมีสมาธิจดจอ 
 ในการทํากิจกรรมที่ชอบหรือไม” 
 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก………………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………..... 2 
มีความลําบากมาก................................... 3 

    ทําไมไดเลย………………………………........... 4   
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CF20. DOES (name) HAVE DIFFICULTY ACCEPTING 

CHANGES IN HIS/HER ROUTINE?  
 

WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty .................................. 1  
Some difficulty ............................ 2  
A lot of difficulty ......................... 3  
Cannot do at all .......................... 4    

CF20. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันของเขาหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก………………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………..... 2 
มีความลําบากมาก................................... 3 

    ทําไมไดเลย………………………………........... 4 
CF21. COMPARED WITH CHILDREN OF THE SAME 

AGE, DOES (name) HAVE DIFFICULTY 
CONTROLLING HIS/HER BEHAVIOUR? 

 
WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty .................................. 1  
Some difficulty ............................. 2  
A lot of difficulty ......................... . 3  
Cannot do at all ........................... 4    

CF21. “เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเทากัน 
...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการควบคุมพฤติกรรม 
ของเขาหรือไม 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก………………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...... 2 
มีความลําบากมาก.................................... 3 

    ทําไมไดเลย………………………………........... 4 
CF22. DOES (name) HAVE DIFFICULTY MAKING 

FRIENDS?  
 

WOULD YOU SAY (name) HAS: NO DIFFICULTY, 
SOME DIFFICULTY, A LOT OF DIFFICULTY OR 
CANNOT DO AT ALL?  

No difficulty ...................................1  
Some difficulty ............................. 2  
A lot of difficulty .......................... 3  
Cannot do at all ........................... 4    

CF22. “...(ชื่อเด็ก)...มีความลําบากในการผูกมิตร 
หรือคบเพื่อนใหมหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
 

ไมมีความลําบาก………………………………… 1 
มีความลําบากเล็กนอย……………………...... 2 
มีความลําบากมาก....................................   3 

    ทําไมไดเลย………………………………............ 4   
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CF23. HOW OFTEN DOES (name) SEEM VERY 
ANXIOUS, NERVOUS OR WORRIED? 

  
WOULD YOU SAY: DAILY, WEEKLY, MONTHLY,  
A FEW TIMES A YEAR OR NEVER?  

Daily................................................... 1  
Weekly ............................................. 2  
Monthly ........................................... 3  
A few times a year ........................ 4  
Never ................................................ 5  

CF23. “...(ชื่อเด็ก)...มีอาการวิตกกังวล หงุดหงิด 
หรือกลุมใจมาก บอยแคไหน” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
ทุกวัน................…………………………………. 1 
ทุกสัปดาห..................……………………...... 2 
ทุกเดือน...................................................   3 

    2 – 3 ครั้งตอป…………………………...........   4 
    ไมเคย………………………………………...........         5 

CF24. HOW OFTEN DOES (name) SEEM VERY SAD 
OR DEPRESSED?  

 
WOULD YOU SAY: DAILY, WEEKLY, MONTHLY,  
A FEW TIMES A YEAR OR NEVER?  

Daily.................................................. 1  
Weekly ............................................  2  
Monthly .......................................... 3  
A few times a year .......................  4  
Never ............................................... 5 

CF24. “...(ชื่อเด็ก)...มีอาการเสียใจ หรือซึมเศรามาก 
บอยแคไหน” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
ทุกวัน................…………………………………. 1 
ทุกสัปดาห..................……………………...... 2 
ทุกเดือน...................................................   3 

    2 – 3 ครั้งตอป…………………………............ 4 
    ไมเคย………………………………………...........         5 
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Washington Group - Extended Question Set on 
Functioning (WG ES-F) 

ชุดคําถามขยายเกี่ยวกับความพกิาร โดยพิจารณาจาก 
ระบบการทํางานสวนตาง ๆ ของมนุษยของ  
Washington Group (WG ES-F)  

Preamble to the WG ES-F:  
Text provided in [ ] may be used at the discretion 

of the country / survey organization.  
 
Interviewer, read: “Now I am going to ask you 
some [additional] questions about your ability to 
do different activities, and how you have been 
feeling. [Although some of these questions may 
seem similar to ones you have already answered, 
it is important that we ask them all.]” 

คํานําของ WG ES-F : 
คําใน [ ] อาจใชตามดุลพินิจของประเทศ/ 
 หนวยงานที่สํารวจ 
 
พนักงานแจงนับ : “ตอนนี้ผมกําลังจะถามทานเกี่ยวกับ
ความสามารถในการทาํกิจกรรมท่ีแตกตางกัน และ 
ความรูสึกของทาน  [แมวาบางสวนของคําถามเหลานี้ 
อาจจะคลายกับคาํถามที่ทานไดตอบแลว  ทั้งนี้ทุกคาํถาม  
มีความสําคัญ เราจึงตองถามทานท้ังหมด] 

VISION การมองเห็น 
VIS_1 [Do/Does] [you/he/she] wear glasses?  

1. Yes  
2. No  
7. Refused  
9. Don’t know 

VIS_1 “ทานใสแวนตาหรือไม” 
1. ใส 
2. ไมใส 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

VIS_2 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 
seeing, [If VIS_1 = 1: even when wearing 
[your/his/her] glasses]? Would you say… [Read 
response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all / Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: This item is Question 1 in the WG Short Set.] 

VIS_2 “ทานมีความลําบากในการมองเห็นหรือไม  
 [ถา VIS_1 = 1: แมในขณะที่ทานใสแวนตาของทาน]” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ : คําถามนี้คอื คําถามที่ 1 ในชุดคําถามสั้น 
                ของ WG]   
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OPTIONAL Vision questions: ชุดคําถามเลือกเก่ียวกับการมองเห็น 
VIS_3 [Do/does] [you/he/she] have difficulty 

clearly seeing someone’s face across a room  
  [If VIS_1 = 1: even when wearing [your/his/her] 

glasses]? Would you say… [Read response 
categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all / Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

VIS_3 “ทานมีความลําบากในการมองหนาของคนที่อยู 
  ฝงตรงขามของหองไดอยางชัดเจนหรือไม” 
 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

   
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

VIS_4 [Do/does] [you/he/she] have difficulty 
clearly seeing the picture on a coin [If VIS_1 = 1: 
even when wearing [your/his/her] glasses]? 
Would you say… [Read response categories]?  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: Countries may choose to replace  
“the picture of a coin” with an equivalent item.] 

VIS_4  “ทานมีความลําบากในการมองเห็นรูปบนเหรียญ
หรือไม [ถา VIS_1 = 1: แมในขณะทีใ่สแวนตาของทาน]” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ : สามารถเลือกตวัอยางที่เทาเทียมกันแทน 
 รูป บนเหรียญ] 

HEARING การไดยิน 
HEAR_1 [Do/Does] [you/he/she] use a hearing aid?  

1. Yes  
2. No  

        7. Refused  
9. Don’t know 

HEAR_1 “ทานใชเครื่องชวยฟงหรือไม” 
1. ใช 
2. ไมใช 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ   
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HEAR_2 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 

hearing, [If HEAR_1 = 1: even when using a hearing 
aid(s)]? Would you say… [Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: This item is Question 2 in the WG Short Set.] 

HEAR_2 “ทานมคีวามลําบากในการไดยินหรือไม  
  [ถา HEAR_1 = 1: แมในขณะท่ีใชเครื่องชวยฟง]” 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ : คําถามนี้คอื คําถามที่ 2 ในชุดคําถามสั้นของ 
     ของ WG] 

OPTIONAL Hearing questions: ชุดคาํถามเลือกเก่ียวกับการไดยิน : 
HEAR_3 How often [do/does] [you/he/she] use 

[your/his/her] hearing aid(s)? Would you say… 
[Read response categories]  

1. All of the time  
2. Some of the time  
3. Rarely  
4. Never  
7. Refused  
9. Don’t know 

HEAR_3 “ทานใชเครื่องชวยฟงของทานบอยแคไหน” 
 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ตลอดเวลา 
2. บางเวลา 
3. นาน ๆ ครั้ง 
4. ไมเคย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

HEAR_4 [Do/does] [you/he/she] have difficulty 
hearing what is said in a conversation with one 
other person in a quiet room [If HEAR_1 = 1:  
even when using [your/his/her] hearing aid(s)]? 
Would you say… [Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all / Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

HEAR_4 “ทานมีความลําบากในการไดยินเสียงที่คนอื่นพูด
กับทานในหองเงยีบหรือไม  

  [ถา HEAR_1 = 1: แมในขณะที่ใชเคร่ืองชวยฟงของทาน]” 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ   
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HEAR_5 [Do/does] [you/he/she] have difficulty 

hearing what is said in a conversation with  
  one other person in a noisier room [If HEAR_1 = 1: 

even when using [your/his/her] hearing aid(s)]? 
Would you say… [Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all / Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

HEAR_5 “ทานมคีวามลําบากในการไดยินเสียงที่คนอื่นพูด
กับทานในหองที่มีเสียงดังหรือไม  

  [ถา HEAR_1 = 1: แมในขณะที่ใชเคร่ืองชวยฟงของทาน]” 
 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

MOBILITY การเคล่ือนไหว 
MOB_1 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 

walking or climbing steps? Would you say… 
[Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: This item is Question 3 in the WG Short Set.] 

MOB_1 “ทานมีความลําบากในการเดิน หรือเดินข้ึนบันได
หรือไม” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ :  คําถามนี้คือ คําถามที่ 3 ในชุดคําถามสั้นของ 
  ของ WG] 

MOB_2 [Do/does] [you/he/she] use any equipment 
or receive help for getting around? 

1. Yes  
2. No  (Skip to MOB_4.)  
7. Refused  (Skip to MOB_4.)  
9. Don’t know     (Skip to MOB_4.) 

MOB_2 “ทานใชอุปกรณ  หรือไดรับความชวยเหลือสําหรับ
การเคลื่อนที่ไปในท่ีตาง ๆ หรือไม” 

1. ใช 
2. ไมใช        (ขามไปถาม MOB_4)    
7. ไมตอบ       (ขามไปถาม MOB_4) 
9. ไมทราบ     (ขามไปถาม MOB_4)   
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MOB_3 [Do/does] [you/he/she] use any of  
  the following? 
Interviewer: Read the following list and record all 

affirmative responses: 
1. Yes  
2. No  
7. Refused  
9. Don’t Know  

A. Cane or walking stick?  
B. Walker or Zimmer frame?  
C. Crutches? 
D. Wheelchair or scooter? 
E. Artificial limb (leg/foot)? 
F. Someone’s assistance? 
G. Other (please specify): 

MOB_3 “ทานใชสิ่งตอไปนี้ หรือไม” 
 
ใหพนักงานแจงนับอานรายการ A-G และบันทึกคําตอบ 

ทุกประเภทรายการ 
1. ใช 
2. ไมใช         
7. ไมตอบ        
9. ไมทราบ 

A. ไมเทา 
B. อุปกรณชวยเดินชนิด 4 ขา หรือแบบมีลอ 
C. ไมค้ํายันรักแร หรือระดับแขน 
D. รถน่ังคนพิการ หรือสกูตเตอรไฟฟา 
E. ขาเทียม หรือเทาเทียม 
F. ความชวยเหลือ 
G. อื่น ๆ (โปรด ระบุ) : ………………………… 

MOB_4 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 
walking 100 meters on level ground, that would 
be about the length of one football field or  
one city block [If MOB_2 = 1: without the use of 
[your/his/her] aid]? Would you say… [Read 
response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do (Skip to MOB_6.)  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: Allow national equivalents for 100 metres.] 

MOB_4 “ทานมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบระยะ   
100 เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล 

  1 สนามหรือ 1 บล็อกในเมืองหรือไม 
  [ถา MOB_2 = 1: เมื่อไมใชเครื่องชวยของทาน]” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 

  3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย    (ขามไปถาม MOB_6) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ :  อนุญาตใหยกตัวอยางของประเทศ 
ท่ีมีความยาวเทากับ 100 เมตร]   
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MOB_5 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 

walking half a km on level ground, that would 
be the length of five football fields or five city 
blocks [If MOB_2 = 1: without the use of 
[your/his/her] aid]? Would you say… [Read 
response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: Allow national equivalents for 500 metres.] 

MOB_5 “ทานมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบระยะ   
ครึ่งกิโลเมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล  
5 สนาม หรือ 5 บล็อกในเมืองหรือไม 

  [ถา MOB_2 = 1: เมื่อไมใชเครื่องชวยของทาน]” 
 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ : อนุญาตใหยกตัวอยางของประเทศ 
 ท่ีมีความยาวเทากับ 500 เมตร] 

MOB_6 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty  
walking up or down 12 steps? Would you say… 
[Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do  
7. Refused  

        9. Don’t know 
If MOB_2 = 2 “No”, skip to next section.  
If MOB_3 = D “Wheelchair”, skip to next section. 

MOB_6 “ทานมีความลําบากในการเดินขึ้นหรือลง 12 ขั้น 
  หรือไม” 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

ถา MOB_2 = 2 “ไมใช” ขามไปถามหัวขอตอไป  
ถา MOB_3 = D “รถนั่งคนพิการ” ขามไปถามหัวขอตอไป 

MOB_7 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 
walking 100 meters on level ground, that would 
be about the length of one football field or one 
city block, when using [your/his/her] aid? Would 
you say… [Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do (skip MOB_8)  
7. Refused  
9. Don’t know 

MOB_7 “ทานมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบระยะ   
100 เมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล     
1 สนาม หรือ 1 บล็อกในเมืองหรือไม เม่ือใชเครื่องชวย
ของทาน” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย  (ขาม MOB_8) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ   
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MOB_8 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 

walking half a km on level ground, that would be 
the length of five football fields or five city blocks, 
when using [your/his/her] aid? Would you say… 
[Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all / Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

MOB_8 “ทานมีความลําบากในการเดินระดับพ้ืนราบระยะ   
ครึ่งกิโลเมตร หรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล  
5 สนาม หรือ 5 บล็อกในเมืองหรือไม เม่ือใชเครื่องชวย
ของทาน” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

COMMUNICATION การสื่อสาร 
COM_1 Using [your/his/her] usual language, 
[do/does] [you/he/she] have difficulty 
communicating, for example understanding or 
being understood? Would you say… [Read 
response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: This item is Question 6 in the WG Short Set.] 

COM_1 “การใชภาษาที่ใชตามปกติ ทานมีความลําบาก 
ในการสื่อสาร เชน เขาใจที่คนอ่ืนพูด/สื่อสาร หรือคนอื่น 

  เขาใจสิ่งที่ทานพูด/สื่อสารหรือไม” 
 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 1. ไมมีความลําบาก 
 2. มีความลําบากเล็กนอย 
 3. มีความลําบากมาก 
 4. ทําไมไดเลย 
 7. ไมตอบ 
 9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ : คาํถามนี้คือ คําถามที่ 6 ในชุดคําถามสั้นของ 
ของ WG] 

COM_2 [Do/does] [you/he/she] use sign language?  
1. Yes  
2. No  
7. Refused  
9. Don’t know 

COM_2 “ทานใชภาษามือหรือไม” 
1. ใช 
2. ไมใช         
7. ไมตอบ        
9. ไมทราบ   
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COGNITION (REMEMBERING) ความรูความเขาใจ (ความจํา) 
COG_1 [Do/does] [you/he/she] have difficulty 

remembering or concentrating? Would you say… 
[Read response categories]  

      1. No difficulty  
      2. Some difficulty  
      3. A lot of difficulty  
      4. Cannot do at all / Unable to do  
      7. Refused  
      9. Don’t know 
[Note: This item is Question 4 in the WG Short Set.] 
 

COG_1 “ทานมีความลําบากในการจดจําและการมีสมาธิ
หรือไม” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ : คําถามนี้คือ คําถามที่ 4 ในชุดคําถามสั้น 
 ของ WG] 

OPTIONAL Cognition questions: ชุดคําถามเลือกเก่ียวกับความรูความเขาใจ : 
COG_2 [Do/does] [you/he/she] have difficulty 

remembering, concentrating, or both? Would 
you say… [Read response categories]  

      1. Difficulty remembering only  
      2.  Difficulty concentrating only (skip to next section)  

3. Difficulty with both remembering and 
concentrating  

      7. Refused  
      9. Don’t know 

COG_2 “ทานมีความลําบากในการจดจํา การมสีมาธิหรือ 
ทั้ง 2 อยางหรือไม” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. มีความลําบากในการจดจําอยางเดียว 
2. มีความลําบากในการมีสมาธิอยางเดียว 

                       (ขามไปถามหัวขอตอไป) 
3. มีความลําบากทั้งการจดจาํและการมีสมาธิ 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

COG_3 How often [do/does] [you/he/she] have 
difficulty remembering? Would you say… [Read 
response categories]  

      1. Sometimes  
      2. Often  
      3. All of the time  
      7. Refused  
      9. Don’t know 

COG_3 “ทานมีความลําบากในการจดจําบอยแคไหน” 
 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. บางครั้ง 
2. บอย ๆ 
3. ตลอดเวลา 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ   
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COG_4 [Do/does] [you/he/she] have difficulty 

remembering a few things, a lot of things, or 
almost everything? Would you say… [Read 
response categories]  

1. A few things  
2. A lot of things  
3. Almost everything  
7. Refused  
9. Don’t know 

COG_4 “ทานมีความลําบากในการจดจําบางอยาง 
หลายอยาง หรือเกือบทุกอยางหรือไม” 
 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. บางอยาง 
2. หลายอยาง 
3. เกือบทุกอยาง 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

SELF-CARE การดูแลตนเอง 
SC_1 [Do/does] [you/he/she] have difficulty with 

self care, such as washing all over or dressing? 
Would you say… [Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all / Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

[Note: This item is Question 5 in the WG Short Set.] 
 

SC_1 “ทานมีความลําบากในการดูแลตนเอง เชน 
การอาบน้าํ หรือการแตงตัวหรือไม” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

[หมายเหตุ : คําถามนี้คือ คําถามที่ 5 ในชุดคําถามสั้น 
ของ WG] 

UPPER BODY รางกายสวนบน 
UB_1 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty 

raising a 2 liter bottle of water or soda from 
waist to eye level? Would you say… [Read 
response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all / Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

UB_1 “ทานมีความลําบากในการยกขวดน้ํา หรือโซดา 
ขนาด 2 ลิตร จากระดับเอวถึงตาหรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ   
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UB_2 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty using 

[your/his/her] hands and fingers, such as picking 
up small objects, for example, a button or pencil, 
or opening or closing containers or bottles? 
Would you say… [Read response categories]  

1. No difficulty  
2. Some difficulty  
3. A lot of difficulty  
4. Cannot do at all/Unable to do  
7. Refused  
9. Don’t know 

UB_2  “ทานมีความลําบากในการใชมือและนิ้ว เชน 
หยิบสิ่งของเล็ก ๆ  (เชน กระดุม หรือดินสอ) หรือ 
เปด/ปดภาชนะ/ขวด หรือไม” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมมีความลําบาก 
2. มีความลําบากเล็กนอย 
3. มีความลําบากมาก 
4. ทําไมไดเลย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

AFFECT  
(ANXIETY AND DEPRESSION) 

การกระทบกระเทือน 
(ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศรา) 

Proxy respondents may be omitted from this 
section, at country’s discretion.  

 
Interviewer: If respondent asks whether they are 
to answer about their emotional states after 
taking mood-regulating medications, say: “Please 
answer according to whatever medication [you 
were/he was/she was] taking.” 

หัวขอนี้ไมใหมีการตอบแทน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจ 
  ของประเทศ 
 

ใหพนักงานแจงนับบอกผูตอบสัมภาษณวา 
“โปรดตอบตามสภาวะอารมณเมื่อไดกินยาตามปกติ” 

ANX_1 How often [do/does] [you/he/she] feel 
worried, nervous or anxious? Would you say… 
[Read response categories]  

1. Daily  
2. Weekly  
3. Monthly  
4. A few times a year  
5. Never  
7. Refused  
9. Don’t know 

ANX_1 “ทานรูสึกกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล 
บอยแคไหน” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ทุกวัน 
2. ทุกสัปดาห 
3. ทุกเดือน 
4. 2-3 ครั้งตอป 
5. ไมเคย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ   
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ANX_2 [Do/Does] [you/he/she] take medication 

for these feelings? 
1. Yes  
2. No (If “Never” to ANX_1 and  
   “No” to ANX_2, skip to DEP_1.)  
7. Refused  
9. Don’t know 

ANX_2 “ทานกินยาสาํหรับรักษาอาการกลุมใจ หงุดหงิด 
หรือวิตกกังวลหรือไม” 

1. กิน 
2. ไมกิน (ถาตอบ “ไมเคย” ใน ANX_1 และ  
   “ไมกิน” ใน ANX_2, ใหขามไปถาม DEP_1.) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

ANX_3 Thinking about the last time [you/he/she] 
felt worried, nervous or anxious, how would 
[you/he/she] describe the level of these 
feelings? Would [you/he/she] say… [Read 
response categories]  

1. A little  
2. A lot  
3. Somewhere in between a little and a lot  
7. Refused  
9. Don’t know 

ANX_3 “นึกถึงครั้งสุดทายที่ทานรูสึกกลุมใจ หงุดหงิด 
หรือวิตกกังวล ทานมีความรูสึกดังกลาวมากนอยเพียงใด” 

 
  ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

 
1. เล็กนอย 
2. มาก 
3. ระหวางเล็กนอยและมาก 
7. ไมตอบ 

        9. ไมทราบ 
DEP_1 How often [do/does] [you/he/she] feel 

depressed? Would [you/he/she] say… [Read 
response categories]  

1. Daily  
2. Weekly  
3. Monthly  
4. A few times a year  
5. Never  
7. Refused  
9. Don’t know 

DEP_1 “ทานรูสึกซึมเศราบอยแคไหน” 
 
  ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ทุกวัน 
2. ทุกสัปดาห 
3. ทุกเดือน 
4. 2-3 ครั้งตอป 
5. ไมเคย 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

DEP_2 [Do/Does] [you/he/she] take medication for 
depression?  

1. Yes  
2. No (If “Never” to DEP_1 and “No” to DEP_2, 

           skip to next section.)  
7. Refused  
9. Don’t know 

DEP_2 “ทานกินยาสําหรับรักษาอาการซึมเศราหรือไม” 
 
1. กิน 
2. ไมกิน (ถาตอบ “ไมเคย” ใน DEP_1 และ  
   “ไมกิน” ใน DEP_2, ใหขามไปถามหัวขอตอไป) 
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ   
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DEP_3 Thinking about the last time [you/he/she] 

felt depressed, how depressed did [you/he/she] 
feel? Would you say… [Read response categories]  

1. A little  
2. A lot  
3. Somewhere in between a little and a lot  
7. Refused  
9. Don’t know 

DEP_3 “นึกถึงครั้งสุดทายที่ทานมีอาการซึมเศรา 
ทานมีความรูสึกดงักลาวมากนอยเพียงใด” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. เล็กนอย 
2. มาก 
3. ระหวางเล็กนอยและมาก 
7. ไมตอบ 

        9. ไมทราบ 
PAIN ความเจ็บปวด 
Proxy respondents may be omitted from this 
section, at country’s discretion.  
 
Interviewer: If respondent asks whether they are 
to answer about their pain when taking their 
medications, say: “Please answer according to 
whatever medication [you were/he was/she was] 
taking.” 

หัวขอนี้ไมใหมีการตอบแทน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจ 
  ของประเทศ 
 

ใหพนักงานแจงนับบอกผูตอบสัมภาษณวา 
“โปรดตอบความเจ็บปวดของเขา เมื่อไดกินยาตามปกติ” 

PAIN_1 In the past 3 months, how often did 
[you/he/she] have pain? Would you say… [Read 
response categories]  

1. Never (If “Never” to PAIN_1,  
   skip to next section.)  
2. Some days  
3. Most days  
4. Every day  
7. Refused  
9. Don’t know 

PAIN_1 “ในชวง 3 เดือนที่แลว ทานรูสึกเจ็บปวด 
  บอยแคไหน” 
 

1. ไมเคย (ถาตอบ “ไมเคย” ใน PAIN_1,  
    ใหขามไปถามหัวขอตอไป)  
2. บางวัน  
3. หลายวัน  
4. ทุกวัน  
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

PAIN_2 Thinking about the last time [you/he/she] 
had pain, how much pain did [you/he/she] have? 
Would you say… [Read response categories]  

1. A little  
2. A lot  
3. Somewhere in between a little and a lot  
7. Refused  
9. Don’t know 

PAIN_2 “นึกถึงครั้งสุดทายที่ทานรูสึกเจ็บปวด 
ทานเจ็บปวดมากนอยเพียงใด” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. เล็กนอย 
2. มาก 
3. ระหวางเล็กนอยและมาก 
7. ไมตอบ 

        9. ไมทราบ   
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FATIGUE ความเหนื่อย 
Proxy respondents may be omitted from 
this section, at country’s discretion. 

หัวขอนี้ไมใหมีการตอบแทน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจ 
ของประเทศ 

TIRED_1 In the past 3 months, how often did 
[you/he/she] feel very tired or exhausted? 
Would you say… [Read response categories]  

1. Never (If “Never” to TIRED_1,  
   skip to next section.)  
2. Some days  
3. Most days  
4. Every day  
7. Refused  
9. Don’t know 

TIRED_1 “ในชวง 3 เดือนที่แลว ทานรูสึกเหนื่อยมาก  
บอยแคไหน” 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. ไมเคย (ถาตอบ “ไมเคย” ใน TIRED_1, 
   ใหขามไปถามหัวขอตอไป)  
2. บางวัน  
3. หลายวัน  
4. ทุกวัน  
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

TIRED_2 Thinking about the last time [you/he/she] 
felt very tired or exhausted, how long did it last? 
Would you say… [Read response categories]  

1. Some of the day  
2. Most of the day  
3. All of the day  
7. Refused  
9. Don’t know 

TIRED_2 “นึกถึงครั้งสุดทายที่ทานรูสึกเหนื่อยมาก 
  ทานมีอาการดังกลาวเปนเวลานานเทาไร” 

ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 
1. บางเวลาของวันนั้น  
2. เวลาสวนใหญของวันนั้น  
3. ตลอดทั้งวัน  
7. ไมตอบ 
9. ไมทราบ 

TIRED_3 Thinking about the last time [you/he/she] 
felt this way, how would you describe the level 
of tiredness? Would you say… [Read response 
categories]  

1. A little  
2. A lot  
3. Somewhere in between a little and a lot  
7. Refused  
9. Don’t know 

TIRED_3 “นึกถึงครั้งสุดทายที่ทานรูสึกเหนื่อย 
  ทานรูสกึเหนื่อยมากนอยเพียงใด” 

 
ใหพนักงานแจงนับอานคําตอบใหผูตอบสัมภาษณฟง 

1. เล็กนอย 
2. มาก 
3. ระหวางเล็กนอยและมาก 
7. ไมตอบ 

        9. ไมทราบ 
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