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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cid รหัสเด็กกลุ่มตัวอย่าง ระบุรหัสเด็กกลุ่มตัวอย่าง

chd1 ท่านเคยได้รับแจ้งจากแพทย์ พยาบาล หรือ 1- มี

ผู้เช่ียวชาญ ว่าเด็กมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 3- ไม่มี

no_1 หมายเลขโรคท่ี 1 1

chd1a_1 โรค ระบุช่ือโรค

chd1aa_1 รหัสโรค 1- เบาหวาน

3- ไทรอยด์/คอพอก

5- ความดันโลหิตสูง

7- โรคหัวใจ 

9- โรคไขมันในเส้นเลือดสูง/คอเลสเตอรอลสูง

11- โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

13- โรคมะเร็ง

15- โรคพิษสุราเร้ือรัง

17- โรคซึมเศร้า/โรคจิต/โรคประสาท

19- สมองเส่ือม

21- ลมชัก/ลมบ้าหมู

23- ต้อกระจก/ต้อหิน

25- ประสาทหูเส่ือม

27- หอบหืด/ถุงลมโป่งพอง

29- วัณโรค

31- ภูมิแพ้

33- ตับแข็ง

35- ไตวาย/ไตพิการ

37- ต่อมลูกหมากโต/อักเสบ

39- น่ิวในถุงน้ าดี

41- น่ิวในระบบปัสสาวะ

43- เก๊าท์/รูมาตอยด์

45- โรคปวดเข่าเร้ือรัง/ข้อเข่าเส่ือม

47- โรคปวดหลังเร้ือรัง/ปวดคอเร้ือรัง

49- เอดส์
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chd1aa_1 รหัสโรค 51- โรคโปลิโอ

53- โรคเร้ือน

55- ธาลัสซีเมีย

57- ดาวน์ซินโดรม

59- ปริทันต์ (เหงือกอักเสบ)

61- อัมพฤกษ์

63- อัมพาต

65- โรคระบบทางเดินหายใจ

67- โรคระบบทางเดินอาหารรุนแรง

69- อาการติดเช้ือในหู

71- ออทิสติก

73- โรคสมาธิส้ัน

75- อ่ืน ๆ 

77- โรคพร่องเอนไซม์ G6PD

79- โลหิตจาง

chd1b_1 วิธีการรักษา A- เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองป้ัมหัวใจ

B- ยาขยายหลอดลม

C- ใช้ยาปฏิชีวนะ (ยาท่ีต้องกินต่อเน่ืองจนหมด)

D- ใช้ยา (แต่ไม่ทราบประเภท)

E- ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์

F- ไม่ได้รับการรักษาใด แค่ดูอาการ

G- อ่ืน ๆ ระบุในช่อง chd1ba_1

chd1ba_1 อ่ืน ๆ ระบุวิธีการรักษา

chd1c_1 ห้องฉุกเฉิน/นอน ร.พ. 1- เคย

3- ไม่เคย

chd1d_1 ปัจจุบันยังเป็นโรคน้ีหรือไม่ 1- เป็น

3- ไม่เป็น
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no_2 , no_... หมายเลขโรคท่ี 2 , หมายเลขโรคท่ี... 2 , ….

↓

chd1d_2,

chd1d_...

chd2 นับต้ังแต่เด็กอายุได้ 2 ขวบจนถึงปัจจุบัน 1- เคย

เด็กเคยได้รับการเจาะน้ าในหูหรือไม่ 3- ไม่เคย

chd3 เด็กเคยรับการเจาะระบายน้ าในหูเน่ืองจาก 1- ของเหลวเข้าหู

สาเหตุใด 3- ติดเช้ือในหู

5- ท้ังข้อ 1 และข้อ 3

7- อ่ืน ๆ ระบุในช่อง chd3a

chd3a เด็กเคยรับการเจาะระบายน้ าในหูเน่ืองจาก ระบุสาเหตุ

สาเหตุใด 

chd4 นับต้ังแต่เด็กอายุได้ 2 ขวบจนถึงปัจจุบัน 1- มี

แพทย์เคยบอกว่าเด็กมีอาการบกพร่อง 3- ไม่มี

บ้างหรือไม่ 

chd4a_1 อาการบกพร่อง ระบุอาการบกพร่อง

chd4aa_1 รหัสอาการบกพร่อง 1- ปัญหาเก่ียวกับการเคล่ือนไหวเน่ืองจาก

ความพิการทางสมอง

3- พัฒนาการด้านการเรียนรู้

5- พัฒนาการด้านกิจกรรม

7- พัฒนาการด้านการเคล่ือนไหวแขนขา

9- พัฒนาการด้านการส่ือสาร

11- อ่ืน ๆ

chd4b_1 การช่วยเหลือเพ่ือบ าบัดอาการบกพร่อง A- บ าบัดอาการบกพร่องด้านการพูด

B-  กิจกรรมบ าบัด

C- กายภาพบ าบัด

D- กิจกรรมร่วมกลุ่มของครอบครัวท่ีมีปัญหา

แบบเดียวกัน

E- จิตวิทยาบ าบัด

F- ช่วยการมองเห็น
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chd4b_1 การช่วยเหลือเพ่ือบ าบัดอาการบกพร่อง G- ช่วยการฟัง (ไม่รวมการสูญเสียการได้ยินแบบ

ช่ัวคราวเน่ืองจากอาการไข้ หรือน้ าค่ังในหู)

H- พบปะเย่ียมเยียนท่ีบ้าน

I-   สนับสนุนหรือให้การฝึกอบรมพ่อแม่

J-  การศึกษาพิเศษในช้ันเรียนท่ีมีเด็กพิเศษ

กลุ่มเดียวกัน

K- ติวเตอร์ส่วนตัวหรือโรงเรียนพิเศษส าหรับ

ปัญหาด้านการเรียนรู้

L-  อ่ืน ๆ ระบุ chd4ba_1

chd4ba_1 อ่ืน ๆ ระบุการช่วยเหลือ

chd4c_1 เคยได้รับการวินิฉัยจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 1- เคย 

หรือไม่ 3- ไม่เคย

chd4d_1 ปัจจุบันยังมีปัญหาน้ีหรือไม่ 1- มี

3- ไม่มี

chd4a_2 , อาการบกพร่องท่ี 2, อาการบกพร่องท่ี... ระบุอาการบกพร่อง

chd4a_...

↓

chd4d_2 , 

chd4d_...

chd5 นับต้ังแต่เด็กอายุได้ 2 ขวบจนถึงปัจจุบัน 1- ใช่            

เด็กมีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือไม่ 3- ไม่ใช่

chd6 อาการสูญเสียการได้ยินของเด็กเกิดข้ึนกับ 1- ข้างซ้าย   

หูข้างขวาข้างซ้าย หรือท้ังสองข้าง 3- ข้างขวา    

5- ท้ัง 2 ข้าง

chd7 นับต้ังแต่เด็กอายุได้ 2 ขวบจนถึงปัจจุบัน 1- ใช่          

เด็กมีความบกพร่อง ด้านการมองเห็นหรือไม่ 3- ไม่ใช่

(ไม่นับรวมปัญหาสายตาส้ัน-ยาว)

chd8 เด็กมีปัญหาสุขภาพจนต้องใช้อุปกรณ์ 1- มี            

ช่วยเหลือ เช่น ไม้เท้า รถเข็น เคร่ืองช่วยฟัง 3- ไม่มี

ฯลฯ บ้างหรือไม่ (ไม่รวมแว่นตา)
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chd9 เด็กสวมแว่นตาหรือไม่ 1- สวม

3- ไม่สวม

chd10 เด็กได้รับการศึกษาพิเศษหรือไม่ 1- ได้รับ      

3- ไม่ได้รับ

chd11 บันทึกผู้สัมภาษณ์ ระบุบันทึกผู้สัมภาษณ์


