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cid รหัสเด็กกลุ่มตัวอย่าง ระบุรหัสเด็กกลุ่มตัวอย่าง

cc1a ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา 1- ใช่

จนถึงปัจจุบัน ท่านให้เด็กกินนมแม่หรือไม่ 3- ไม่ใช่

cc1a1 หยุดให้นมแม่เม่ืออายุก่ีเดือน ระบุเดือนท่ีหยุดให้นมแม่ (ตัวเลข)

cc1b ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา 1- ใช่

จนถึงปัจจุบัน ท่านให้เด็กกินนมอ่ืน ๆ หรือไม่ 3- ไม่ใช่

cc1b1 เร่ิมให้เม่ืออายุก่ีเดือน ระบุเดือน (ตัวเลข)

no_1 ล าดับท่ี 1 1

cc2_1 ประเภทนม นมผง

cc2a_1 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมผงบ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_1 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์

cc2c_1 หน่วยออนซ์ ออนซ์

no_2 ล าดับท่ี 2 2

cc2_2 ประเภทนม นมถุง/นมพาสเจอร์ไรซ์

cc2a_2 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมถุง/นมพาสเจอร์ไรซ์บ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_2 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์

cc2c_2 หน่วยถุง/ขวด ถุง/ขวด

no_3 ล าดับท่ี 3 3

cc2_3 ประเภทนม นมกล่อง UHT (สเตอร์ริไรซ์)

cc2a_3 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมกล่อง UHT (สเตอร์ริไรซ์) บ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_3 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์

cc2c_3 หน่วยกล่อง กล่อง

no_4 ล าดับท่ี 4 4

cc2_4 ประเภทนม นมถ่ัวเหลือง

cc2a_4 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมถ่ัวเหลืองบ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_4 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์
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cc2c_4 หน่วยถุง/ขวด/กล่อง ถุง/ขวด/กล่อง

no_5 ล าดับท่ี 5 5

cc2_5 ประเภทนม นมเปร้ียว/ยาคูลท์

cc2a_5 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมเปร้ียว/ยาคูลท์บ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_5 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์

cc2c_5 หน่วยขวด/กล่อง ขวด/กล่อง

no_6 ล าดับท่ี 6 6

cc2_6 ประเภทนม นมข้นหวาน (กรณีชงให้ด่ืมแทนนม)

cc2a_6 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมข้นหวานบ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_6 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์

cc2c_6 หน่วยกระป๋อง กระป๋อง

no_7 ล าดับท่ี 7 7

cc2_7 ประเภทนม นมข้นจืด (กรณีชงให้ด่ืมแทนนม)

cc2a_7 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมข้นจืดบ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_7 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์

cc2c_7 หน่วยกระป๋อง กระป๋อง

no_8 ล าดับท่ี 8 8

cc2_8 ประเภทนม โยเกิร์ต

cc2a_8 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมโยเกิร์ตบ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_8 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์

cc2c_8 หน่วยถ้วย ถ้วย

no_9 ล าดับท่ี 9 9

cc2_9 ประเภทนม ระบุรายละเอียดของนม

cc2a_9 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1- ด่ืม

ท่านให้ลูกด่ืมนมอ่ืน ๆ บ้างหรือไม่ 3- ไม่ด่ืม

cc2b_9 ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ระบุปริมาณท่ีด่ืมโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์
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cc2c_9   ระบุหน่วย

cc3 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 1- ได้

เด็กได้กินวิตามินหรืออาหารเสริมบ้างหรือไม่ 3- ไม่ได้

cc4 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา น้ าท่ีเด็กด่ืมเป็นประจ า 1- ต้ม

ได้ผ่านการต้มหรือไม่ 3- ไม่ต้ม

cc4a ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา น้ าท่ีเด็กด่ืมเป็นประจ า 1- ใช่

ผ่านการกรองหรือเป็นน้ าด่ืมท่ีซ้ือมาหรือไม่ 3- ไม่ใช่

cc5a1 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ลูกของท่านได้ทาน 1- เคย

น้ าผลไม้แท้ เช่น น้ าส้ม น้ าแอปเป้ิล น้ าองุ่น 3- ไม่เคย

แต่ไม่รวมเคร่ืองด่ืมสังเคราะห์ท่ีมีรสผลไม้

cc5a2 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ลูกของท่านได้ทาน 1- เคย

น้ าอัดลม (เช่น โค้ก เป๊ปซ่ี) เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 3- ไม่เคย

และน้ าผลไม้สังเคราะห์

cc5a3 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ลูกของท่านได้ทาน 1- เคย

ผลไม้สด เช่น กล้วย ส้ม มะม่วง (ไม่รวมน้ าผลไม้) 3- ไม่เคย

cc5a4 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ลูกของท่านได้ทาน 1- เคย

ผัก (นับรวมผักท่ีปรุงแล้ว เช่น ผักอบแห้ง ผักย่าง 3- ไม่เคย

ผักต้ม ด้วย)  

cc5a5 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ลูกของท่านได้ทาน ขนม 1- เคย

ขบเค้ียว ลูกอม ไอศกรีม คุกก้ี เค้ก และของหวาน 3- ไม่เคย

cc5a6 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา ลูกของท่านได้ทาน 1- เคย

ไข่ เน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ 3- ไม่เคย

cc5b1 ลูกของท่านรับประทานน้ าผลไม้แท้ เช่น น้ าส้ม ระบุจ านวนวันใน 1 เดือน

น้ าแอปเป้ิล น้ าองุ่น แต่ไม่รวมเคร่ืองด่ืมสังเคราะห์

ท่ีมีรสผลไม้ ก่ีวันต่อเดือน

cc5b2 ลูกของท่านรับประทานน้ าอัดลม (เช่น โค้ก เป๊ปซ่ี) ระบุจ านวนวันใน 1 เดือน

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ และน้ าผลไม้สังเคราะห์ 

ก่ีวันต่อเดือน

cc5b3 ลูกของท่านรับประทานผลไม้สด เช่น กล้วย ส้ม ระบุจ านวนวันใน 1 เดือน

มะม่วง (ไม่รวมน้ าผลไม้) ก่ีวันต่อเดือน
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cc5b4 ลูกของท่านรับประทานผัก (นับรวมผักท่ีปรุงแล้ว ระบุจ านวนวันใน 1 เดือน

เช่น ผักอบแห้ง ผักย่าง ผักต้ม ด้วย)  ก่ีวันต่อเดือน

cc5b5 ลูกของท่านรับประทานขนมขบเค้ียว ลูกอม ระบุจ านวนวันใน 1 เดือน

ไอศกรีม คุกก้ี เค้ก และของหวาน ก่ีวันต่อเดือน

cc5b6 ลูกของท่านรับประทานไข่ เน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ระบุจ านวนวันใน 1 เดือน

จากเน้ือสัตว์ ก่ีวันต่อเดือน

cc6a พ่อของเด็กใช้เวลาในการดูแลเด็กคนน้ีก่ีช่ัวโมง ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ต่อสัปดาห์

cc6aa วันจันทร์-ศุกร์ ก่อนไปโรงเรียน ต้ังแต่ ระบุเวลา

cc6ab วันจันทร์-ศุกร์ ก่อนไปโรงเรียน ถึง ระบุเวลา

cc6ac วันจันทร์-ศุกร์ กลับจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ระบุเวลา

 ต้ังแต่

cc6ad วันจันทร์-ศุกร์ กลับจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ถึง ระบุเวลา

cc6ae วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด ดูแลต้ังแต่ ระบุเวลา

cc6b แม่ของเด็กใช้เวลาในการดูแลเด็กคนน้ีก่ีช่ัวโมง ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ต่อสัปดาห์

cc6ba วันจันทร์-ศุกร์ ก่อนไปโรงเรียน ต้ังแต่ ระบุเวลา

cc6bb วันจันทร์-ศุกร์ ก่อนไปโรงเรียน ถึง ระบุเวลา

cc6bc วันจันทร์-ศุกร์ กลับจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ระบุเวลา

ต้ังแต่

cc6bd วันจันทร์-ศุกร์ กลับจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ถึง ระบุเวลา

cc6be วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด ดูแลต้ังแต่ ระบุเวลา

cc6c ผู้ดูแลหลักใช้เวลาในการดูแลเด็กคนน้ีก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

cc6ca วันจันทร์-ศุกร์ ก่อนไปโรงเรียน ต้ังแต่ ระบุเวลา

cc6cb วันจันทร์-ศุกร์ ก่อนไปโรงเรียน ถึง ระบุเวลา

cc6cc วันจันทร์-ศุกร์ กลับจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ระบุเวลา

ต้ังแต่

cc6cd วันจันทร์-ศุกร์ กลับจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ถึง ระบุเวลา

cc6ce วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด ดูแลต้ังแต่ ระบุเวลา
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cc7_1 ประเภท สถานรับเล้ียงเด็ก

cc7a_1 ปัจจุบันเด็กได้รับการดูแลจากบุคคลต่อไปน้ีหรือไม่ 1- ได้

3- ไม่ได้

cc7b_1 ระบุรหัสของสมาชิกในครัวเรือน NA

cc7c_1 ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก NA

cc7c_code_1 รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก -7

cc7da_1 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือเดือนใด ระบุเดือน (ตัวเลข)

cc7db_1 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือปี ค.ศ. ใด ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

cc7e_1 เด็กได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลา ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์

cc7f_1 สมาชิกครัวเรือนต้องจ่ายเงินให้บุคคล หรือสถานรับ ระบุจ านวนเงินโดยเฉล่ียต่อเดือน

เล้ียงเด็กในการดูแลเด็กเป็นจ านวนเงินโดย

เฉล่ียเดือนละเท่าไหร่

cc7g_1 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าอาหารกลางวันด้วยใช่หรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

cc7ha_1 กรณีเด็กเข้าสถานรับเล้ียงเด็ก ระบุจ านวนเด็ก ระบุจ านวนเด็กท้ังหมดในห้อง

ท้ังหมดในห้อง

cc7hb_1 กรณีเด็กเข้าสถานรับเล้ียงเด็ก ระบุจ านวนครู/พ่ีเล้ียง ระบุจ านวนครู/พ่ีเล้ียงท่ีดูแล

ท่ีดูแลเด็กในห้อง เด็กในห้อง

cc7_2 ประเภท พ่ีเล้ียงเด็ก

cc7a_2 ปัจจุบันเด็กได้รับการดูแลจากบุคคลต่อไปน้ีหรือไม่ 1- ได้

3- ไม่ได้

cc7b_2 ระบุรหัสของสมาชิกในครัวเรือน NA

cc7c_2 ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก NA

cc7c_code_2 รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก -7

cc7da_2 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือเดือนใด ระบุเดือน (ตัวเลข)

cc7db_2 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือปี ค.ศ. ใด ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

cc7e_2 เด็กได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลา ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์
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cc7f_2 สมาชิกครัวเรือนต้องจ่ายเงินให้บุคคล หรือสถานรับ ระบุจ านวนเงินโดยเฉล่ียต่อเดือน

เล้ียงเด็กในการดูแลเด็กเป็นจ านวนเงินโดย

เฉล่ียเดือนละเท่าไหร่

cc7g_2 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าอาหารกลางวันด้วยใช่หรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

cc7ha_2 ระบุจ านวนเด็กท้ังหมดในห้อง -7

cc7hb_2 ระบุจ านวนครู/พ่ีเล้ียงท่ีดูแลเด็กในห้อง -7

cc7_3 ประเภท ญาตินอกครัวเรือน

cc7a_3 ปัจจุบันเด็กได้รับการดูแลจากบุคคลต่อไปน้ีหรือไม่ 1- ได้

3- ไม่ได้

cc7b_3 ระบุรหัสของสมาชิกในครัวเรือน NA

cc7c_3 ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก

cc7c_code_3 รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก 1- หัวหน้าครัวเรือน

3- สามี/ภรรยา

5- พ่อ/แม่

7- ลูกชาย/ลูกสาว

9- พ่ีชาย/พ่ีสาว/น้องชาย/น้องสาว

11- หลานชาย/หลานสาว

13- ลูกพ่ีลูกน้อง

15- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายพ่อ

17- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายแม่

19- ปู่/ย่า

21- ตา/ยาย

23- พ่อตา/แม่ยาย (พ่อ-แม่

ของภรรยา)

25- พ่อปู่/แม่ย่า (พ่อ-แม่ ของสามี)

27- ลูกเขย/ลูกสะใภ้

29- น้องเขย/น้องสะใภ้/พ่ีเขย 

/พ่ีสะใภ้

31- หลานเขย/หลานสะใภ้
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc7c_code_3 รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก 33- ลูกพ่ีลูกน้องเขย  

/ลูกพ่ีลูกน้องสะใภ้

35- ญาติอ่ืน ๆ

37- บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ

cc7da_3 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือเดือนใด ระบุเดือน (ตัวเลข)

cc7db_3 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือปี ค.ศ. ใด ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

cc7e_3 เด็กได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลา ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์

cc7f_3 สมาชิกครัวเรือนต้องจ่ายเงินให้บุคคล หรือสถานรับ ระบุจ านวนเงินโดยเฉล่ียต่อเดือน

เล้ียงเด็กในการดูแลเด็กเป็นจ านวนเงินโดย

เฉล่ียเดือนละเท่าไหร่

cc7g_3 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวันด้วยใช่หรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

cc7ha_3 ระบุจ านวนเด็กท้ังหมดในห้อง -7

cc7hb_3 ระบุจ านวนครู/พ่ีเล้ียงท่ีดูแลเด็กในห้อง -7

cc7_4 ประเภท ญาติในครัวเรือน

cc7a_4 ปัจจุบันเด็กได้รับการดูแลจากบุคคลต่อไปน้ีหรือไม่ 1- ได้

3- ไม่ได้

cc7b_4 ระบุรหัสของสมาชิกในครัวเรือน ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือน (H…, MI)

cc7c_4 ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก

cc7c_code_4 รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก 1- หัวหน้าครัวเรือน

3- สามี/ภรรยา

5- พ่อ/แม่

7- ลูกชาย/ลูกสาว

9- พ่ีชาย/พ่ีสาว/น้องชาย/น้องสาว

11- หลานชาย/หลานสาว

13- ลูกพ่ีลูกน้อง

15- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายพ่อ

17- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายแม่

19- ปู่/ย่า
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc7c_code_4 รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก 21- ตา/ยาย

23- พ่อตา/แม่ยาย (พ่อ-แม่ 

ของภรรยา)

25- พ่อปู่/แม่ย่า (พ่อ-แม่ ของสามี)

27- ลูกเขย/ลูกสะใภ้

29- น้องเขย/น้องสะใภ้/พ่ีเขย 

/พ่ีสะใภ้

31- หลานเขย/หลานสะใภ้

33- ลูกพ่ีลูกน้องเขย 

/ลูกพ่ีลูกน้องสะใภ้

35- ญาติอ่ืน ๆ

37- บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ

cc7da_4 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือเดือนใด ระบุเดือน (ตัวเลข)

cc7db_4 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือปี ค.ศ. ใด ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

cc7e_4 เด็กได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลา ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์

cc7f_4 สมาชิกครัวเรือนต้องจ่ายเงินให้บุคคล หรือสถานรับ -7

เล้ียงเด็กในการดูแลเด็กเป็นจ านวนเงินโดย

เฉล่ียเดือนละเท่าไหร่

cc7g_4 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าอาหารกลางวันด้วยใช่หรือไม่ -7

cc7ha_4 ระบุจ านวนเด็กท้ังหมดในห้อง -7

cc7hb_4 ระบุจ านวนครู/พ่ีเล้ียงท่ีดูแลเด็กในห้อง -7

cc7_5 ประเภท ระบุบุคคลท่ีเล้ียงดูเด็ก

cc7a_5 ปัจจุบันเด็กได้รับการดูแลจากบุคคลต่อไปน้ีหรือไม่ 1- ได้

3- ไม่ได้

cc7b_5 ระบุรหัสของสมาชิกในครัวเรือน 

(กรณีผู้ดูแลอยู่ในประเภท ญาติในครัวเรือน) ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือน (H…, MI)

(กรณีผู้ดูแลอยู่ในประเภท ญาตินอกครัวเรือน) NA

cc7c_5 ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc7c_code_5 รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก 1- หัวหน้าครัวเรือน

3- สามี/ภรรยา

5- พ่อ/แม่

7- ลูกชาย/ลูกสาว

9- พ่ีชาย/พ่ีสาว/น้องชาย/น้องสาว

11- หลานชาย/หลานสาว

13- ลูกพ่ีลูกน้อง

15- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายพ่อ

17- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายแม่

19- ปู่/ย่า

21- ตา/ยาย

23- พ่อตา/แม่ยาย (พ่อ-แม่ 

ของภรรยา)

25- พ่อปู่/แม่ย่า (พ่อ-แม่ ของสามี)

27- ลูกเขย/ลูกสะใภ้

29- น้องเขย/น้องสะใภ้/พ่ีเขย 

/พ่ีสะใภ้

31- หลานเขย/หลานสะใภ้

33- ลูกพ่ีลูกน้องเขย 

/ลูกพ่ีลูกน้องสะใภ้

35- ญาติอ่ืน ๆ

37- บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ

cc7da_5 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือเดือนใด ระบุเดือน (ตัวเลข)

cc7db_5 เด็กเร่ิมได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเม่ือปี ค.ศ. ใด ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

cc7e_5 เด็กได้รับการดูแลจากบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลา ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์

cc7f_5 สมาชิกครัวเรือนต้องจ่ายเงินให้บุคคล หรือสถานรับ ระบุจ านวนเงินโดยเฉล่ียต่อเดือน

เล้ียงเด็กในการดูแลเด็กเป็นจ านวนเงินโดย

เฉล่ียเดือนละเท่าไหร่
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc7g_5 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าอาหารกลางวันด้วยใช่หรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

cc7ha_5 ระบุจ านวนเด็กท้ังหมดในห้อง -7

cc7hb_5 ระบุจ านวนครู/พ่ีเล้ียงท่ีดูแลเด็กในห้อง -7

cc7_6 , บุคคลท่ีเล้ียงดูเด็กล าดับท่ี 6, ระบุบุคคลท่ีเล้ียงดูเด็ก

cc7_... บุคคลท่ีเล้ียงดูเด็กล าดับท่ี...

↓

cc7hb_6

,cc7hb_....

cc8a ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา พ่อของเด็กมีค่าใช้จ่าย ระบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

ด้านเส้ือผ้าประมาณเท่าไร (ถ้าพ่อของเด็กอาศัย ด้านเส้ือผ้า (บาท)

อยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA")

cc8b ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา แม่ของเด็กมีค่าใช้จ่าย ระบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

ด้านเส้ือผ้าประมาณเท่าไร (ถ้าแม่ของเด็กอาศัย ด้านเส้ือผ้า (บาท)

อยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA")

cc8c ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ผู้เล้ียงดูหลักมีค่าใช้จ่าย ระบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

ด้านเส้ือผ้าประมาณเท่าไร (ถ้าพ่อ หรือแม่ของเด็ก ด้านเส้ือผ้า (บาท)

เป็นผู้เล้ียงดูหลักให้กรอก "NA")

cc8d ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา เด็กมีค่าใช้จ่ายด้านเส้ือผ้า ระบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

ประมาณเท่าไร ด้านเส้ือผ้า (บาท)

cc9a ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้ท ากิจกรรมเปรียบเทียบ 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

เรียงล าดับ หรือกิจกรรมเก่ียวกับตัวเลข เช่น ฝึกอ่าน กิจกรรมน้ีเลย

กขค ABC, นับเลข ร่วมกับเด็กบ่อยเพียงใด 1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc9b ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้ประกอบตัวต่อ 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

หรือป้ันดินน้ ามัน วาดรูป ระบายสีท างานประดิษฐ์ กิจกรรมน้ีเลย

ร่วมกับเด็กบ่อยเพียงใด 1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"

cc9c ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้เล่นกีฬา ร้องเพลง 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

เต้นร า เล่นดนตรี ร่วมกับเด็กบ่อยเพียงใด กิจกรรมน้ีเลย

1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"

cc9d ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้อ่านหนังสือให้เด็กฟัง 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

ร่วมกับเด็กบ่อยเพียงใด กิจกรรมน้ีเลย

1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"

cc9e ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้ท าเล่านิทานให้เด็กฟัง 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

(ต้องไม่ใช้หนังสือขณะเล่า) ร่วมกับเด็กบ่อยเพียงใด กิจกรรมน้ีเลย

1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc9f ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้พาเด็กไปสวนสัตว์ 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

พิพิธภัณฑ์ งานแสดงศิลปะ หรือไปดูหนัง กิจกรรมน้ีเลย

ในโรงภาพยนต์ ดูคอนเสิร์ต โรงละคร 1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

ร่วมกับเด็กบ่อยเพียงใด 3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"

cc9g ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้พาเด็กไปวัด เช่น ท าบุญ 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

สวดมนต์ ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ร่วมกับเด็ก กิจกรรมน้ีเลย

บ่อยเพียงใด 1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"

cc9h ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้พาเด็กไปห้องสมุด 0- "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท า

ร่วมกับเด็กบ่อยเพียงใด กิจกรรมน้ีเลย

1- "น้อยกว่า 1 คร้ังใน  1 เดือน" 

3- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน  1 เดือน"

5- "มีอย่างน้อย 1 คร้ังใน 1 สัปดาห์" 

7- "1 คร้ังใน  1 วัน"

9- "มากกว่า 1 คร้ังใน  1 วัน"

cc9aa ท ากิจกรรมเปรียบเทียบ เรียงล าดับ หรือกิจกรรมเก่ียว ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

กับตัวเลข เช่น ฝึกอ่าน กขค ABC, นับเลข ก่ีช่ัวโมง

cc9ba ประกอบตัวต่อหรือป้ันดินน้ ามัน วาดรูป ระบายสี ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

ท างานประดิษฐ์ ก่ีช่ัวโมง

cc9ca เล่นกีฬา ร้องเพลง เต้นร า เล่นดนตรี ก่ีช่ัวโมง ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

cc9da อ่านหนังสือให้เด็กฟังก่ีช่ัวโมง ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

cc9ea เล่านิทานให้เด็กฟัง (ต้องไม่ใช้หนังสือขณะเล่า) ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

ก่ีช่ัวโมง
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cc9fa พาเด็กไปสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ งานแสดงศิลปะ หรือไป ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

ดูหนัง ในโรงภาพยนต์ ดูคอนเสิร์ต โรงละคร ก่ีช่ัวโมง

cc9ga พาเด็กไปวัด เช่น ท าบุญ สวดมนต์ ร่วมพิธีกรรม ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

ทางศาสนาก่ีช่ัวโมง

cc9ha พาเด็กไปห้องสมุดก่ีช่ัวโมง ระบุจ านวนช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์

cc9ab ท ากิจกรรมเปรียบเทียบ เรียงล าดับ หรือกิจกรรมเก่ียว ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

กับตัวเลข เช่น ฝึกอ่าน กขค ABC, นับเลข ก่ีนาที

cc9bb ประกอบตัวต่อหรือป้ันดินน้ ามัน วาดรูป ระบายสี ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

ท างานประดิษฐ์ก่ีนาที

cc9cb เล่นกีฬา ร้องเพลง เต้นร า เล่นดนตรี ก่ีนาที ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

cc9db อ่านหนังสือให้เด็กฟังก่ีนาที ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

cc9eb เล่านิทานให้เด็กฟัง (ต้องไม่ใช้หนังสือขณะเล่า) ก่ีนาที ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

cc9fb พาเด็กไปสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ งานแสดงศิลปะ หรือไป ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

ดูหนัง ในโรงภาพยนต์ ดูคอนเสิร์ต โรงละคร ก่ีนาที

cc9gb พาเด็กไปวัด เช่น ท าบุญ สวดมนต์ ร่วมพิธีกรรม ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

ทางศาสนา ก่ีนาที

cc9hb พาเด็กไปห้องสมุดก่ีนาที ระบุจ านวนนาทีใน 1 สัปดาห์

cc10a1 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านพอใจ/ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านพูดชมเชย

cc10a2 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านพอใจ/ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านเข้าไปกอด หอมแก้ม ลูบศีรษะเด็ก หรือตบมือ

cc10a3 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านพอใจ/ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านให้ขนม หรือของเล่นแก่เด็ก

cc10a4 อ่ืน ๆ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

cc10a4_des อ่ืน ๆ ระบุ ระบุวิธีการอ่ืน ๆ เม่ือเด็กแสดง

          พฤติกรรมให้ท่านพอใจ

cc10b1 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านไม่พอใจ/ไม่ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านลงโทษโดยการปล่อย/ขังให้อยู่คนเดียว

cc10b2 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านไม่พอใจ/ไม่ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจ
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cc10b3 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านไม่พอใจ/ไม่ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านใช้วาจาดุ พูดเสียงดัง หรือตะคอก

cc10b4 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านไม่พอใจ/ไม่ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านพูดเตือน ให้หยุดพฤติกรรมท่ีไม่ดี

cc10b5 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านไม่พอใจ/ไม่ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านตี

cc10b6 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านไม่พอใจ/ไม่ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านขู่ว่าจะไม่รักหรือทอดท้ิงเด็ก หรือยกเด็กให้คนอ่ืน

cc10b7 เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้ท่านไม่พอใจ/ไม่ชอบใจ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ท่านเจรจาต่อรอง หากเด็กหยุดพฤติกรรมไม่ดีจะ

ให้รางวัล เช่น ให้กินขนม หรือพาไปเท่ียว

cc10b8 อ่ืน ๆ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

cc10b8_des อ่ืน ๆ ระบุ ระบุวิธีการอ่ืน ๆ เม่ือเด็กแสดง

พฤติกรรมท่ีท าให้ท่าน ไม่พอใจ

/ไม่ชอบใจ

cc10c ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา เด็กเคยปัสสาวะรด 1- เคย  

ท่ีนอนหรือไม่ 3- ไม่เคย หรือยังใส่แพมเพอร์สอยู่

cc10c1 เวลาเด็กปัสสาวะรดท่ีนอน ท่านลงโทษเด็ก ระบุหมายเลข 1, 2, 3

เช่น ตีหรือดุด่า

cc10c2 เวลาเด็กปัสสาวะรดท่ีนอน ท่านฝึกลูกโดยพาไป ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ปัสสาวะก่อนนอน

cc10c3 เวลาเด็กปัสสาวะรดท่ีนอน ท่านงดนมและน้ าก่อนนอน ระบุหมายเลข 1, 2, 3

cc10c4 เวลาเด็กปัสสาวะรดท่ีนอน ท่านปลุกให้ปัสสาวะ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

ตอนดึก

cc10c5 อ่ืน ๆ ระบุหมายเลข 1, 2, 3

cc10c5_des อ่ืน ๆ ระบุ ระบุวิธีการอ่ืน ๆ เวลาเด็กปัสสาวะ

รดท่ีนอน

cc10d ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา เด็กเคยท้องผูกหรือไม่ 1- เคย   

3- ไม่เคย
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cc10d1 เวลาเด็กท้องผูกท่านเอาสบู่เหน็บก้น 1- ท า

3- ไม่ท า

cc10d2 เวลาเด็กท้องผูกท่านสวนด้วยลูกยางส าหรับ 1- ท า

สวนอุจจาระ 3- ไม่ท า

cc10d3 เวลาเด็กท้องผูกท่านฝึกให้ถ่ายเป็นเวลา 1- ท า

3- ไม่ท า

cc10d4 เวลาเด็กท้องผูกท่านให้กินยาถ่าย 1- ท า

3- ไม่ท า

cc10e1 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เม่ือเด็กต้องการถ่ายอุจจาระ 1- มี

ท่านพาเด็กไปห้องส้วมหรือน่ังกระโถนในห้องส้วม 3- ไม่มี

cc10e2 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เม่ือเด็กต้องการถ่ายอุจจาระ 1- มี

ท่านให้เด็กไปห้องส้วมเอง 3- ไม่มี

cc10e3 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เม่ือเด็กต้องการถ่ายอุจจาระ 1- มี

ท่านพาเด็กไปถ่ายใต้ถุนบ้านหรือรอบ ๆ บ้าน 3- ไม่มี

 ไม่ได้ถ่ายในส้วม

cc10e4 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เม่ือเด็กต้องการถ่ายอุจจาระ 1- มี

ท่านช่วยเด็กท าความสะอาด หลังถ่ายอุจจาระเสร็จ 3- ไม่มี

cc10e5 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เม่ือเด็กต้องการถ่ายอุจจาระ 1- มี

ท่านให้เด็กท าความสะอาดเอง หลังถ่ายอุจจาระเสร็จ 3- ไม่มี

cc10f1 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา บริเวณบ้านมี 1- มี

ฝาครอบปล๊ักไฟ 3- ไม่มี

cc10f2 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา บริเวณบ้านติดต้ัง 1- มี

ปล๊ักไฟไว้ในท่ีสูง (เด็กไม่สามารถเอ้ือมได้) 3- ไม่มี

cc10f3 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา บริเวณบ้านเก็บของมีคม 1- มี

ให้พ้นมือเด็ก 3- ไม่มี

cc10f4 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา บริเวณบ้านเก็บยารักษาโรค 1- มี

ให้พ้นมือเด็ก 3- ไม่มี

cc10f5 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา บริเวณบ้านเก็บสารเคมี 1- มี

ให้พ้นมือเด็ก 3- ไม่มี



16 Children B2

ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc11a ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เด็กดูโทรทัศน์บ้างหรือไม่ 1- ดู

3- ไม่ดู

cc11ba เด็กดูโทรทัศน์เฉล่ียวันละก่ีช่ัวโมง ระบุจ านวนช่ัวโมง

cc11bb เด็กดูโทรทัศน์เฉล่ียวันละก่ีนาที ระบุจ านวนนาที

cc11c ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่านได้จ ากัดประเภท 1- ใช่ (จ ากัดประเภท)

รายการโทรทัศน์ท่ีเด็กดูหรือไม่ 3- ไม่ใช่ (เด็กดูรายการอะไรก็ได้ 

พ่อแม่ไม่ได้จ ากัด)

cc11d_des รายการท่ีเด็กได้ดูเป็นประจ าเพียงรายการเดียวคือ ระบุรายการทีวี

cc11d ระบุรหัสรายการทีวี 1- การ์ตูน

3- รายการส าหรับเด็ก เช่น 

เจ้าขุนทอง

5- สารคดี เช่น ชีวิตสัตว์

7- กีฬา เช่น ฟุตบอล เทนนิส มวย

9- ข่าว

11- โฆษณา

13- รายการบันเทิง เช่น เพลง ละคร 

เกมส์โชว์ ตลก ภาพยนตร์

15- อ่ืน ๆ ระบุในช่อง cc11da

cc11da อ่ืน ๆ ระบุ ระบุรายการทีวี

cc11e บ้านของท่านใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ ไอแพด 1- มี

แท็บเลต หรือมือถือหรือไม่ 3- ไม่มี

cc11f ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เด็กใช้อินเตอร์เน็ตท าอะไร ระบุการใช้อินเตอร์เน็ต

บ่อยท่ีสุด (ถ้าเด็กไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต ให้กรอก "NA")

cc11ga ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่านให้เด็กเล่นเกมผ่าน ระบุจ านวนช่ัวโมง

คอมพิวเตอร์ ไอแพด แท็บเลต หรือมือถือ 

โดยเฉล่ียก่ีช่ัวโมง

cc11gb ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่านให้เด็กเล่นเกมผ่าน ระบุจ านวนนาที

คอมพิวเตอร์ ไอแพด แท็บเลต หรือมือถือ 

โดยเฉล่ียก่ีนาที



17 Children B2

ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cc11h ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา เด็กเล่นเกมประเภทใด ระบุประเภทของเกม

บ่อยท่ีสุด

cc12 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา สมาชิกในครัวเรือนของท่าน 1- เคย

เคยรับชมข่าวสารการเมืองผ่านช่องการเมือง DNN, 3- ไม่เคย

Bluesky (ฟ้าวันใหม่), ASTV (ไม่รวม Free TV) 

หรือฟังจากคล่ืนวิทยุการเมือง บ้างหรือไม่ 

cc12a ในขณะท่ีสมาชิกในครัวเรือนรับชมรับฟังอยู่ 1- ใช่

เด็กได้เข้ามาดู/ฟังด้วย หรือเล่นอยู่ใกล้ ๆ 3- ไม่ใช่ 

 บริเวณน้ันหรือไม่

cc13a ผู้ท่ีเป็นพ่อของเด็ก มีส่วนร่วมในการเล้ียงดูเด็กหรือไม่ 1- ไม่เคยมีส่วนร่วม

3- มีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง

5- มีส่วนร่วมเป็นประจ า

cc13a1 ถ้าเคยมีส่วนร่วม โปรดระบุว่า มีส่วนร่วมอย่างไร ระบุการมีส่วนร่วม

cc13b ท่าน และสมาชิกในบ้านมีการวางแผน พูดคุยตกลงกัน 1- ไม่เคยท า

จนได้ข้อสรุปท่ีดีร่วมกันในการเล้ียงเด็กบ้างหรือไม่ 3- ท าเป็นบางคร้ัง

5- ท าเป็นประจ า

-7- ในครัวเรือนมีผู้ใหญ่เพียง 1 คน

cc13b1 ถ้าเคยท า โปรดระบุว่า ท่านท าอย่างไร ระบุว่าท่านท าอย่างไร

cc13c เม่ือเด็กอาละวาด หรือร้องไห้ ท่านท าอย่างไร ระบุว่าท่านท าอย่างไร

(ถ้าเด็กไม่เคยอาละวาด หรือร้องไห้เลย 

ให้กรอก "NA" และข้ามไปถามข้อ e)

cc13d จากข้อ C ท่านสามารถคุมสถานการณ์/อารมณ์ 1- คุมสถานการณ์ไม่ได้

ของเด็กได้หรือไม่ 3- คุมสถานการณ์ได้เป็นบางคร้ัง

5- คุมสถานการณ์ได้เป็นประจ า

cc13e คนในชุมชน (ไม่รวมสมาชิกในครัวเรือน) ทักทาย 1- ไม่เคย

หรือหยอกล้อกับเด็ก บ่อยคร้ังเพียงใด 3- เป็นบางคร้ัง

5- เป็นประจ า

cc13f คนในชุมชน (ไม่รวมสมาชิกในครัวเรือน) เป็นแบบอย่าง 1- ไม่เคย

ท่ีดีให้กับเด็ก บ่อยคร้ังเพียงใด 3- เป็นบางคร้ัง

5- เป็นประจ า
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cc13g ชุมชนจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ี 1- ไม่เคย

เด็กเข้าร่วมได้บ่อยคร้ังเพียงใด 3- เป็นบางคร้ัง

5- เป็นประจ า

cc13h ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ให้เด็กร่วมท ากิจกรรม 1- ไม่มี

มากน้อยเพียงใด 3- มีบ้าง

5- มีมาก

cc13i ชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่เป็นอันตรายต่อเด็ก 1- ไม่มี

มากน้อยเพียงใด 3- มีบ้าง

5- มีมาก

cc14 บันทึกผู้สัมภาษณ์ ระบุบันทึกผู้สัมภาษณ์


