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I 

ชดุที…่…ในจาํนวน…….ชดุของครวัเรอืนนี้ 

แผ่นที ่รหสัแบบ 

0 l 

I HH_NO TYPE 13 - 15 

ลบั 

(แบบแจงนบั) 
สอส. 

MONTH_YR 9 - 12 0 4 4 7 



ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคน ถามเฉพาะ

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ การศึกษา

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ 15 ปีขึ้นไป "….(ชื่อ).…จบการศึกษาสูงสุด ถามเฉพาะผู้ที่จบ

กับหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส   ชั้นใด?" "มหาวิทยาลัย

     บันทึก ชั้น ปี และ ฝึกหัดครู 

บันทึกรหัส   บันทึกรหัส   บันทึกอายุ        บันทึกรหัส  ประกาศนียบัตรหรือปริญญา (สายวิชาการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล  หัวหน้าครัวเรือน.……1  ชาย….….1  เต็มปี  โสด……………..1  ที่สําเร็จมาโดยละเอียด หรืออาชีวศึกษา)"

 ภรรยาหรือสามี....…..2  หญิง…...2  สมรส…………..2      ถ้ากําลังเรียนมหาวิทยาลัย ใน F7

 บุตรที่ยังไม่สมรส.…..3   ถ้าตํ่ากว่า 1 ปี  ม่าย……………..3  ฝึกหัดครู (สายวิชาการศึกษา) 

 บุตรที่สมรสแล้ว…….4  บันทึก "0"  หย่า……………..4  หรืออาชีวศึกษา ให้บันทึกระดับ

 บุตรเขย บุตรสะใภ้…5   แยกกันอยู…่….5  การศึกษาสูงสุดก่อนเข้าเรียน

 บุตรของบุตร....….….6  เคยสมรส  และชื่อสถาบันที่กําลังเรียน

 พ่อ แม่     แต่ไม่ทราบ      ถ้าจบมหาวิทยาลัย 

   พ่อตา แม่ยาย……..7     สถานภาพ....6  ฝึกหัดครู (สายวิชาการศึกษา)

 ญาติอื่น ๆ  ......…….8  หรืออาชีวศึกษา  ให้บันทึก

 ผู้อาศัย  ชื่อสถาบันที่เรียนจบ

    และคนรับใช…้……9      ถ้า ไม่เคยเรียน บันทึก 

 "ไม่เคยเรียน" 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

จํานวนปี           

  ของหลักสูตร

20 23 24 25 27 28 

ตวัอยา่งการเขียนตวัเลข 
2 22 

REC_NO 
I I    2   3       5      7   8      0 9 





ตอนที่ 2 ลักษณะการทํางานระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 1,2,4,5,6,7 ใน F11 ถามเฉพาะผู้ที่

 "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวัน  "กิจกรรมหลักที่.…(ชื่อ)…. "….(ชื่อ).…ทํางานใน รายได้ บันทึก "ไม่ทํา"

 สัมภาษณ์…..(ชื่อ)..…ทํางาน  ทําอยู่เป็นกิจกรรม  ฐานะอะไร?" "…….(ชื่อ)…….มีรายได้จากการทํางาน "…(ชื่อ)…มีรายได้จากการทํางาน ใน F9

 อะไร?"  หรือผลิตอะไร?"  หรือการลงทุน ที�เป็นตัวเงิน เฉลี่ย  หรือการลงทุน ที�เป็นสิ�งของ เหตุผลที่

บันทึกรหัส  ประมาณเดือนละเท่าไร?"  เฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าไร?" ไม่ทํางาน

    ถ้า ทํางาน ให้บันทึกอาชีพ      ให้บันทึกประเภทของ นายจ้าง…………………1 "….(ชื่อ).…ไม่ทํางาน

 หรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่  กิจการหรือลักษณะของงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว        ให้บันทึกรายได้สุทธิหลังจาก      ให้ประมาณราคาสิ่งของที่  เพราะสาเหตุใด?"

 มีชั่วโมงการทํางานสูงสุด  ให้ชัดเจน   โดยไม่มีลูกจ้าง…….2  หักต้นทุนในการทํางานหรือการลงทุน  ได้รับจากการทํางาน  รวมทั้ง   

(ถามต่อไป)  ช่วยธุรกิจในครัวเรือน  โดยบันทึกจํานวนเงินมีหน่วยเป็นบาท  การนําสินค้าหรือบริการจาก บันทึกรหัส  

  โดยไม่ได้รับค่าจ้าง..3   การทําธุรกิจหรือการเกษตรมา ทํางานบ้าน………….1

ลูกจ้างรัฐบาล…………4        ถ้าขาดทุนหรือไม่มีรายได้  บริโภคหรือใช้ภายในครัวเรือน เรียนหนังสือ……….2

    ถ้า ไม่ทํางาน ให้บันทึก ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ……5  ให้บันทึก "0"  โดยบันทึกจํานวนเงินมีหน่วย กําลังหางานทํา……..3

 “ไม่ทํา” ลูกจ้างเอกชน…………6  เป็นบาท ยังเด็กหรือชรา…….4

(ข้ามไปถาม F14) การรวมกลุ่ม………….7      ถ้าไม่มีให้บันทึก "0" ป่วย พิการ ฯลฯ 

(ถ้าบันทึกรหัส 3    จนไม่สามารถ

ข้ามไปถาม F15)    ทํางานได้………..5

ไม่สมัครใจทํางาน…6

อื่น ๆ (ระบุ)………..7

F9 F10 F11 F12 F13 F14

      

3 0 2 



38 34 44 39 48 30 



 



 ตอนที่ 3 หลักประกันด้านสุขภาพ  (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)  

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 3 หรือ 4 ใน F15 ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 3 หรือ 4 ใน F15

"ปัจจุบัน…(ชื่อ)…ได้รับสวัสดิการหลักด้าน "นอกจากสวัสดิการ..(ที่ระบุใน F15).. "ในบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ของ…..(ชื่อ)…… ที�ตอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง

 ค่ารักษาพยาบาลหรือไม่?"  แล้ว..…(ชื่อ)…..มีสวัสดิการค่ารักษา  ระบุชื่อสถานพยาบาลใด?"  ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

     สวัสดิการหลักด้านค่ารักษาพยาบาล  พยาบาลอื่นหรือไม่?"  "…..(ชื่อ).…พอใจในสถานพยาบาลที่ระบุ

 ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการ บันทึกรหัส         ให้บันทึกชื่อและประเภทสถานพยาบาล เช่น  ในบัตรทองหรือไม่?"

 บํานาญ/พนง.รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม/  ไม่มี ……………………………….….…. 1   สอ. คอนสาร   รพ.พระนั่งเกล้า (รัฐ)     "ถ้าไม่พอใจ เพราะสาเหตุใด?"

 กองทุนเงินทดแทน และบัตรประกัน  มี   รพ.ศิครินท์ (เอกชน) เป็นต้น  

 สุขภาพ (บัตรทอง)     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…2 โดยบันทึกตามลําดับที่สถานพยาบาลที่ระบุบนบัตร

บันทึกรหัส     สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง.....…... 3

 ไม่ได้รับ………………………………...…....0     อื่น ๆ (ระบุ)….……………...….…..4 บันทึกรหัส 

 ได้รับ  พอใจ…………….………………..………….1

    สวัสดิการข้าราชการหรือ (ถ้า F15 บันทึกรหัส 3,4  ไม่พอใจ

          ข้าราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ…1 ถามต่อไป)       ไม่มั่นใจในบริการ……….……..……2

    ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…..2       ไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล…...……...…3

    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) (ถ้า F15 บันทึกรหัส 0 - 2       ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาที่ใช้สิทธ…ิ.....4

      -ประเภทมี ท. (ไม่เสีย 30 บาท)…..3  ข้ามไปถาม F21)       อื่น ๆ (ระบุ)……………...…….……..5

      -ประเภทไม่มี ท. (เสีย 30 บาท)…..4  ไม่แน่ใจ…………….…...…...…...…………6

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2

 F15  F16  F17  F18  F19  F20

  

4 

    

บนัทกึความพงึพอใจใน F19 ใหต้รงกบั  
สถานพยาบาลใน F17 และความพงึพอใจ 

ใน F20 ใหต้รงกบัสถานพยาบาลใน F18 



49 50 551 52 553 54 



  
 

 



ตอนที่ 4 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข

ก. ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (เฉพาะการป่วยที่ ไมต่้องนอนโรงพยาบาล)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน  F21

"ระหว่าง 1 เดือน "ระหว่าง 1 เดือน "ถ้าป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ครั้งสุดท้าย "ใครเป็นผู้บอกว่า...(ชื่อ)...ป่วยเป็นโรค "ในการป่วยครั้งสุดท้าย ถามเฉพาะผู้บันทึก

 ก่อนวันสัมภาษณ์  ก่อนวันสัมภาษณ์  ……..(ชื่อ)..……ป่วยเป็นโรคอะไรหรือ …...(ชื่อโรคที่ระบุใน F23)…...?"  ….(ชื่อ).…ป่วยจนต้อง รหัส 1 ใน F25

 …(ชื่อ)…มี อาการ  …(ชื่อ)…มีอาการ  มีอาการอย่างไร?"  หยุดกิจวัตรประจําวัน "ถ้าต้องหยุดกิจวัตรประจําวัน

 ป่วยหรือรู้สึก  ป่วยหรือรู้สึก บันทึกรหัส   หรือไม่?"  …(ชื่อ)…หยุดนานกี่วัน?"

 ไม่สบายหรือไม่?"  ไม่สบายกี่ครั้ง?"      ให้บันทึก ชื่อโรค (ถ้าทราบ) หรือ  รู้ด้วยตนเอง…………….…..………….1  

  อาการของโรคที่ป่วยครั้งสุดท้าย  ญาติ/เพื่อน/เพื่อนบ้าน……....……….2 บันทึกรหัส     บันทึกจํานวนวันที่ต้องหยุด

บันทึกรหัส    ให้บันทึกจํานวน  เพียงอาการเดียวสําหรับการป่วย เช่น  หมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ…..…3  หยุด…………………..1  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

 ป่วยหรือรู้สึก  ครั้งที่ป่วย  หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด โรคกระเพาะ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)……..4 (ถามต่อไป)  

   ไม่สบาย……….1    ถ้าป่วย  ตั้งแต่  โรคลําไส้อักเสบ ท้องเดิน ไข้เลือดออก  เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย/ศูนย์บริการ  ไม่หยุด……………….2     ถ้าป่วยและหยุดกิจวัตร

(ถามต่อไป)  8 ครั้งขึ้นไปให้  โรคหอบหืด โรคเบาหวาน      สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน….5 (ข้ามไปถาม F27)  ประจําวันตั้งแต่ก่อน 1 เดือน

 ไม่ป่วย…………...2  บันทึก "8"  โรคความดันโลหิตสูง  ฯลฯ  แพทย์โรงพยาบาลของรัฐ…………….6  ก่อนวันสัมภาษณ์ ให้นับ

(ข้ามไปถาม F37)  แพทย์ที่คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน...7  จํานวนวันที่หยุดติดต่อกัน

 อื่น ๆ (ระบุ)………….………….…..….8  

 

 

 F21  F22  F23  F24  F25  F26

    

5 0 3 

  



55 56 57 61 62 63 



 



 ตอนที่ 4 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ก.  ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  (เฉพาะการป่วยที่ ไมต่้องนอนโรงพยาบาล) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน F21

 "ในการป่วยครั้งสุดท้าย……..(ชื่อ)…………….มีวิธีการรักษาพยาบาลอย่างไร?" "ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลที่………….(ชื่อ)………..รักษาตัวในการป่วยครั้งสุดท้ายเป็นเท่าไร?"

     บันทึกรหัสได้มากกว่า 1 คําตอบแต่ไม่เกิน 3 คําตอบตามลําดับการรักษา        

     ถ้าในการป่วยครั้งสุดท้ายรักษามากกว่า 3 วิธี ให้บันทึก 3 วิธีสุดท้าย

บันทึกรหัส       ให้บันทึกจํานวนเงิน (หน่วยเป็นบาท) ที่จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลให้ตรงกับวิธีการรักษา

 ไม่ได้รักษา…………………………………………………………………………………...1   ใน F27-F29

 ใช้ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร …………………………………………………………..2  

 ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ ……………………………...…………………..3       ถ้ารักษาฟรี หรือสามารถนําไปเบิกจากหน่วยงานได้ทั้งหมดให้บันทึก  "0"

 ซื้อยากินเอง ………………………………………………………………………………...4

 ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน ……………………5       ถ้าต้องจ่ายส่วนเกินจากที่เบิกจากหน่วยงานได้ ให้บันทึกเฉพาะส่วนที่จ่ายเกิน

 ไปโรงพยาบาลชุมชน (ระบุชื่อ)…………………………………………………………..6

 ไปโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ (ระบุชื่อ)……………………………………7

 ไปโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ)…...………………………………………8

 ไปโรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ)………….….………………………………9

 ไปคลินิกเอกชน………………………………………………………………….……….10

 ไปโรงพยาบาลเอกชน (ระบุชื่อ)………………………………………………………..11

 อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………..12

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3  คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3

F27 F28 F29 F30 F31 F32

   

6 
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 ตอนที่ 4 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ก.  ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  (เฉพาะการป่วยที่  ไมต่้องนอนโรงพยาบาล) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน F21  ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 8 ใน F33/F34/F35 

"…………………(ชื่อ)………………ได้ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิหรือไม่?" สดมภ์ใด สดมภ์หนึ่ง

      บันทึกสวัสดิการที่ใช้ ให้ตรงกับวิธีการรักษาใน F27-F29   "………(ชื่อ)………ไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเพราะเหตุใด?"

   บันทึกรหัส ให้ระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

               ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล….….………………………………………………………..0 บันทึกรหัส   

               ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่จัดโดย  เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย..……………………………………………...1

                     สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ……..…………………..1  เดินทางไม่สะดวก/สถานพยาบาลอยู่ไกล.……………………….2

                     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน……………………………………………………..2  ไม่สะดวกไปในเวลาทําการของสถานพยาบาลที่มีสิทธิ………..3

                     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ไม่มีค่าพาหนะ.………………………………………………………….4

                          ประเภทมี ท. (ไม่เสีย 30 บาท)…………………………………………………..3  ช้า รอนาน………………………………………………………………..5

                          ประเภทไม่มี ท. (เสีย 30 บาท)…………………………………………………..4  ไม่แน่ใจในบริการ..……………………………………………………..6

                     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน………………………………………………………..5  ถูกเลือกปฏิบัต/ิบริการไม่ดี…………………………………………..7

                     สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง………………………………………………………………...6  แพทย์  พยาบาลดุ..…………………………………………………...8

                     อื่น ๆ (ระบุ)……………………………..…………………………………………………..7  หมอวินิจฉัยโรคไม่เก่ง..……………………………………………….9

(ถ้าบันทึกรัหส 0 - 7 ข้ามไปถาม F37)  รักษาไม่หาย…………………………………………………………….10

               มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ใช…้………………………………………………………8  ไม่แน่ใจคุณภาพยา……………………………………………………11

(ถามต่อไป)  ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาที่ใช้สิทธ…ิ……………………………………12

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………….13

F33 F34 F35 F36
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 ตอนที่ 4 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ข. การใช้บริการสาธารณสุขอันเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวตามที่แพทย์นัด 

(นอกเหนือจากการเจ็บป่วยในตอน ก.)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน F37 ถามเฉพาะผู้บันทึก

"……(ชื่อ)…….มีโรคเรื้อรังหรือ "……(ชื่อ)……มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวอะไรบ้าง?" "ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ รหัส 1 ใน F40

 โรคประจําตัวหรือไม่?"  แพทย์ได้นัด…(ชื่อ)…พบหรือไม่?" "ระหว่าง 1 เดือนก่อนวัน

          ให้บันทึกชื่อโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวที่เป็น โดยบันทึกได้มากกว่า    "ถ้านัด…(ชื่อ)…ได้ไปใช้บริการ  สัมภาษณ์..(ชื่อ)…ไปใช้

บันทึกรหัส       1 คําตอบ แต่ไม่เกิน 2 คําตอบ  ตามที่นัดหรือไม่?"  บริการตามที่แพทย์นัด

 ม…ี………………………….1  กี่ครั้ง?"

(ถามต่อไป) บันทึกรหัส 

 ไม่ม…ี………………………2     นัด     ให้บันทึกจํานวนครั้งที่

(ข้ามไปถาม F46)         ไปใช้บริการ…….…………….1  ไปใช้บริการ

(ถามต่อไป)

        ไม่ไปใช้บริการ……………….2     ถ้าตั้งแต่ 8 ครั้งขึ้นไป

    ไม่นัด……………………………….3  ให้บันทึก "8"

(ถ้าบันทึกรหัส 2-3 ข้ามไปถาม F46)

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2

F37 F38 F39 F40 F41
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 ตอนที่ 4 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ข. การใช้บริการสาธารณสุขอันเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวตามที่แพทย์นัด (นอกเหนือจาการเจ็บป่วยในตอน ก.) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน F40 ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 8 ใน F44

 "……(ชื่อ)……ไปใช้บริการครั้งสุดท้ายที่ใด?"  "ค่าบริการที่……..(ชื่อ..)……จ่ายในการไปใช้   "…...…(ชื่อ)…...…ไปใช้บริการครั้งสุดท้าย

 บริการครั้งสุดท้ายเป็นเงินเท่าไร?"    ใช้สิทธิสวัสดิการใด?"

บันทึกรหัส   บันทึกรหัส  เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย.…………………1

 สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/       ให้บันทึกจํานวนเงิน (หน่วยเป็นบาท)  ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล………………..0  เดินทางไม่สะดวก/

          ศูนย์สุขภาพชุมชน…………………...1  ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่จัดโดย       สถานพยาบาลอยู่ใกล..………….2

 โรงพยาบาลชุมชน (ระบุชื่อ)………………….2       ถ้ารักษาฟรี หรือสามารถนําไปเบิกจาก     สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ/  ไม่สะดวกไปในเวลาทําการของ

 โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ (ระบุชื่อ).…………..3  หน่วยงานได้ทั้งหมดให้บันทึก "0"         รัฐวิสาหกิจ………………………………….1       สถานพยาบาลที่มีสิทธิ…………..3

 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ)…...4      ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…………2  ไม่มีค่าพาหนะ.………………………….4

 โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ)……..5       ถ้าต้องจ่ายส่วนเกินจากที่เบิกจาก     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ช้า รอนาน.……………………………….5

 คลินิกเอกชน……………………………………..6  หน่วยงานได้ให้บันทึกเฉพาะส่วนที่จ่ายเกิน         ประเภทมี ท. (ไม่เสีย 30 บาท)……….3  ไม่แน่ใจในบริการ.………………………6

 โรงพยาบาลเอกชน (ระบุชื่อ).………………...7         ประเภทไม่มี ท. (เสีย 30 บาท).….…..4  ถูกเลือกปฏิบัต/ิบริการไม่ดี.………….7

 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………...8     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…………..5  แพทย์  พยาบาลดุ.…………………….8

     สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง……………….…..6  หมอวินิจฉัยโรคไม่เก่ง…………………9

    อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………….7  รักษาไม่หาย….………………………….10

(ถ้าบันทึกรหัส 0 - 7 ข้ามไปถาม F46)  ไม่แน่ใจคุณภาพยา…………………...11

 มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ใช้...……..8  ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาที่ใช้สิทธ…ิ…….12

(ถามต่อไป)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………..13

F42 F43 F44 F45

    

9 0 5 

"….(ช่ือ).…ไม่ใชส้ทิธิที่มีเพราะเหตใุด?" 
ใหร้ะบสุาเหตทุีส่าํคญัทีสุ่ด 

บนัทกึรหสั  
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 ตอนที่ 4 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ค. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  (คนไข้ใน)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน F46

"ระหว่าง 12 เดือน "ระหว่าง 12    "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์…….…(ชื่อ)….….…เข้าพักรักษา "…….(ชื่อ)..…ป่วยจนต้อง "ทําไม….(ชื่อ).…จึงเลือกเข้า

 ก่อนวันสัมภาษณ์  เดือนก่อน     ในสถานพยาบาลใด?"  นอนสถานพยาบาล  พักรักษาในสถานพยาบาล

 …..(ชื่อ)..…เคยป่วย  วันสัมภาษณ์     บันทึกได้มากกว่า 1 คําตอบแต่ไม่เกิน 3 คําตอบตามลําดับครั้งที่เข้าพักรักษา  ครั้งสุดท้ายด้วยโรคอะไร?"  สุดท้าย?"

 จนต้องนอนใน  …...(ชื่อ)…..         ให้ระบุสาเหตุสําคัญที่สุด

 สถานพยาบาล  ป่วยจนต้อง     ถ้าเข้าพักมากกว่า 3 ครั้ง ให้บันทึกรายละเอียดของสถานพยาบาลที่เข้าพัก     ให้บันทึกชื่อโรคที่ป่วย บันทึกรหัส  

 (รวมทั้งการ  นอนในสถาน  3 ครั้งสุดท้าย  ครั้งสุดท้ายจนต้องเข้านอน  เลือกใช้ตามระบุในประกัน

 คลอดบุตร)   พยาบาล บันทึกรหัส   พักรักษาในสถานพยาบาล    สังคม/บัตรทอง………..…1

 หรือไม่?"  กี่ครั้ง?"  โรงพยาบาลชุมชน (ระบุชื่อ)…...………………………………………………………….1  ได้รับการส่งต่อจาก ร.พ.…2

 โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ (ระบุชื่อ).……………………………………………………….2     ถ้าคลอดบุตร ให้บันทึก  สถานพยาบาลอยู่ใกล/้

บันทึกรหัส  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ)…………………………………………………3  “คลอดบุตร”       เดินทางสะดวก….….…3

 เคย………………..1  โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ)…………………………………………………..4  บริการรวดเร็ว ทันใจ….…..4

(ถามต่อไป)  โพลีคลินิกเอกชน…………………………………………………………………………….5  ค่ารักษาพยาบาลไม่แพง…..5

 ไม่เคย…..………..2  โรงพยาบาลเอกชน (ระบุชื่อ).……………………………………………………………..6  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ…….….6

(ข้ามไปถาม F58)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………..7  มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย..7

 เข้ารักษาฉุกเฉิน……….……8

 มีฐานะยากจน……….………9

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3  อื่น ๆ  (ระบุ)…….………..10

F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52

   

22 

REC_NO 
2 

 

10 



23 24 26 33 27 28 29 



 ตอนที่ 4 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ค. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  (คนไข้ใน)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน F46 ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 8 ในF56

"….(ชื่อ)..เข้าพัก "ค่าใช้จ่ายสําหรับพาหนะไป "ค่ารักษาพยาบาลที่….….(ชื่อ)….…จ่ายในการ "การเข้ารักษาในสถานพยาบาลสุดท้าย….(ชื่อ)…… "….(ชื่อ).…ไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเพราะ

 รักษาตัวใน  และกลับทั้งหมดที่….(ชื่อ).…  เข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลสุดท้าย  ได้ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิหรือไม่?"   สาเหตุใด?"

 สถานพยาบาล  จ่ายในการเข้าพักรักษาตัว  รวมเป็นเงินเท่าไร?"  ให้ระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

 สุดท้ายเป็น  ในสถานพยาบาลสุดท้าย  บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 เวลากี่วัน?"  เป็นเงินเท่าไร?"  ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล………………...0  เจ็บป่วยฉุกเฉิน……………………...1

        ให้บันทึกจํานวนเงิน  (หน่วยเป็นบาท)  ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่จัดโดย  เดินทางไม่สะดวก/สถานพยาบาล

     ถ้าเข้าพัก      ถ้าใช้รถส่วนตัวให้    สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการ         อยู่ไกล………………………..2

 รักษาตั้งแต่  ประมาณเหมือนค่ารถ         ถ้ารักษาฟรี หรือสามารถนําไปเบิกจาก            บํานาญ/รัฐวิสาหกิจ……....…………..1  ไม่มีค่าพาหนะ……………………….3

 98 วันขึ้นไป  รับจ้างในท้องถิ่น  หน่วยงานได้ทั้งหมดให้บันทึก "0"    ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…..……...2  ไม่แน่ใจในบริการ…………………..4

 ให้บันทึก "98"    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ถูกเลือกปฏิบัต/ิบริการไม่ดี………5

        ถ้าต้องจ่ายส่วนเกินจากที่เบิกจาก      ประเภทมี ท. (ไม่เสีย 30 บาท)…..……….3  แพทย์ พยาบาลดุ…………………..6

  หน่วยงานได้ให้บันทึกเฉพาะส่วนที่จ่ายเกิน      ประเภทไม่มี ท. (เสีย 30 บาท)…..……….4  หมอวินิจฉัยโรคไม่เก่ง…………....7

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…….……….5  รักษาไม่หาย………………………….8

   สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง………….…………..6  ไม่แน่ใจในคุณภาพยา……………..9

   อื่น ๆ (ระบุ)……………………..……………….7  ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาที่ใช้สิทธ…ิ..10

(ถ้าบันทึกรหัส 0-7 ข้ามไปถาม F58)  สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม…….11

 มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ใช้………...8  อื่น ๆ(ระบุ)…………...…….……...12

(ถามต่อไป)

F53 F54 F55 F56 F57

    35 41 46 4

11 0 6 
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ตอนที่ 5 การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (ถามผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป)

 "ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 1 ใน F58

  …………(ชื่อ)………… เล่นกีฬาหรือ "ตามปกติ……(ชื่อ)…….เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย  "ตามปกติ ………….(ชื่อ)….……….ใช้สถานที่ใด  "ตามปกติ…....(ชื่อ)….…เล่นกีฬา

  ออกกําลังกายหรือไม?่"  ประเภทใด?"   เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย?"  หรือออกกําลังกายโดยเฉลี่ย

   กี่วันต่อสัปดาห์?"

บันทึกรหัส  บันทึกรหัส บันทึกรหัส  

 เล่น/ออกกําลังกาย………....…….1  วิ่ง.……..…………………………………………………..1  สนามกีฬาของสถานศึกษา………………………… 1 บันทึกรหัส 

(ถามต่อไป)  เต้นแอโรบิค……………………………………………..2  สนามกีฬาของหน่วยราชการ……………………… 2  น้อยกว่า 3 วัน..……………...…. 1

 ไม่เล่น/ไม่ออกกําลังกาย เพราะ  เดิน.…..…………………………………………………...3  สนามกีฬาของเอกชน………………….…………… 3  3 - 5 วัน…………………………...2

   ไม่สนใจ ….……………………...2  รําไม้พลอง………...…………………………………….4  บริเวณสถานศึกษา………………….………………..4  6 - 7 วัน …………………………. 3

   ไม่มีเวลา …..………………….. 3  ไท้เก็ก…...………………………………………………..5  บริเวณที่ทํางาน………………………………………..5  ไม่สมํ่าเสมอ……………………... 4

   ไม่มีสถานที่เล่น………………...4  จี้กง…...…………………………………………………...6  บริเวณบ้าน……………………………………………. 6

   ไม่มีอุปกรณ์กีฬา……………….5  โยคะ……………………………………………………….7  บริเวณวัด มัสยิด โบสถ…์…………………………. 7

   อื่นๆ (ระบุ) ……………………. 6  ฟิตเนส…………………………………………………….8  สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ..……………………... 8

(บันทึกรหัส 2 - 6 ข้ามไปบันทึก  กีฬา………………......…………………………………..9  ที่ว่าง/ลานอเนกประสงค์……..…………………….. 9

สดมภ์ Response)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….10  อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………..10

ให้บันทึกประเภทการออกกําลังกาย ให้บันทึกสถานที่ที่เล่นกีฬาหรือ

ที่ปฏิบัติบ่อยที่สุด ออกกําลังกายบ่อยที่สุด

F58 F59 F60 F61
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ตอนที่ 5 การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (ถามผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป) ผู้ตอบสัมภาษณ์

ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 1 ใน F58

 "………(ชื่อ)……… เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายโดยเฉลี่ยครั้งละ  "…...…(ชื่อ)……….เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย  "…….(ชื่อ)……. เล่นกีฬาหรือ

  กี่นาที?"   ติดต่อกันมานานเท่าใด?"   ออกกําลังกายเพราะเหตุใด?" บันทึกรหัส  

      ตอบเอง……………….1

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส   ผู้อื่นตอบแทน……….2

 น้อยกว่า 10 นาที......………………………………….....………………. 1  ตํ่ากว่า 1 เดือน……..…………………………….. 0  อยากมีร่างกายแข็งแรง..……….. 1

 10 - 20 นาที………………………………………………………………… 2  1 เดือน ……….……………………………………. 1  ลดนํ้าหนัก……..………...……….. 2

 21 - 30 นาที……………………………………………………………….. 3  2 เดือน ……….……………………………………. 2  คลายเครียด…………..…………….3

 31 - 60 นาที……………………………………………………………….. 4  3 เดือน ……….……………………………………. 3  มีปัญหาสุขภาพ…………………….4

 มากกว่า 60 นาที……………………………………….…………....……. 5  4 เดือน ……….……………………………………. 4  เพื่อนชวน………………..…………..5

 5 เดือน ……..……………………………………... 5  อื่นๆ (ระบุ) …………....…………. 6

 6 เดือน ……..……………………………………... 6

 7 เดือนขึ้นไป………………………..…………….. 7

F62 F63 F64 Response

58 56 57 55 
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ตอนที่ 6 ลักษณะของที่อยู่อาศัย

   1.  ลักษณะของที่อยู่อาศัย                                                         6.  การใช้ส้วม (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)

          ตึก……..……………………………………………………………  = 1           ส้วมชักโครก………………………………………………  = 1

          ไม…้…………………………………………………………………  = 2           ส้วมซึม………………………………………………………  = 2

          ครึ่งตึกครึ่งไม…้…………………………………………………… = 3           ส้วมชักโครกและส้วมซึม………………………………   = 3

          ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น………………………………………  = 4           ส้วมหลุม  ถัง  บ่อปลา  ถ่ายลงแม่นํ้าลําคลอง

          ใช้วัสดุใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง……………………………………  = 5                   หรือ ส้วมลักษณะอื่น ๆ  โดยมีห้องกั้น….   = 4

          อื่น ๆ  (ระบุ)……………………………………………………… = 6           ไม่มีส้วม……………………………………………………  = 5

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย                                                  นํ้าดื่มบรรจุขวด……………………………………………  = 1

          เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน………………………………………  = 1           นํ้าประปาต่อท่อเข้าบ้าน…………………………………  = 2

          เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน……………………………………  = 2           นํ้าบาดาลต่อท่อเข้าบ้าน…………………………………  = 3

          เป็นเจ้าของบ้านบนที่ดินสาธารณะ…………………………… = 3           นํ้าประปานอกบ้าน………………..………………………  = 4

          เช่าซื้อ………………………………………………………………… = 4           นํ้าบ่อหรือนํ้าบาดาล…..…………………………………  = 5

          เช่า…………………………………………………………………… = 5           นํ้าจากแม่นํ้าลําธาร  หรือ คลอง……..………………  = 6

          อยู่โดยผู้อื่นเสียค่าเช่าให…้……………………………………… = 6           นํ้าฝน…………………..……………………………………  = 7

          อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า………………………………………… = 7           อื่น ๆ ………………………………….……………………  = 8

          ห้องทั้งหมด (ไม่นับห้องนํ�า  ห้องส้วม)………………………….           นํ้าดื่มบรรจุขวด……………………………………………  = 1

          ห้องที่ใช้นอน……………………………………………………………           นํ้าประปาต่อท่อเข้าบ้าน…………………………………  = 2

          นํ้าบาดาลต่อท่อเข้าบ้าน…………………………………  = 3

   4.   ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย           นํ้าประปานอกบ้าน………………..………………………  = 4

          (รวมไฟฟ้าที่ต่อจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ)           นํ้าบ่อหรือนํ้าบาดาล…..…………………………………  = 5

          ม…ี…………………………………………………………………… = 1           นํ้าจากแม่นํ้าลําธาร  หรือ คลอง……..………………  = 6

          ไม่ม…ี………………………………………………………………  = 0           นํ้าฝน…………………..……………………………………  = 7

            อื่น ๆ ………………………………….……………………  = 8

          ไม่มีการหุงต้ม……………………………………………………… = 0  9.  วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน (ตอบได้ไม่เกิน 2 คําตอบ)

          ถ่าน…………………………………………………………………… = 1           เก็บรวบรวมให้พนักงานนําไปทิ้ง………………………  = 1

          ไม/้ฟืน……………………………………………………………… = 2           เผา………………..……………..…………………………   = 2

          นํ้ามันก๊าด…………………………………………………………… = 3           ฝังกลบ……………..…………..…………………………   = 3

          แก๊ส…………………………………………………………………  = 4           นําไปเลี้ยงสัตว…์…..…………..…………………………  = 4

          ไฟฟ้า………………………………………………………………… = 5           ทําปุ๋ยหมัก…………..………….….………………………  = 5

          อื่น ๆ ………………………………………………………………  = 6           ทิ้งลงแม่นํ้า  ลําคลอง……..……….……………………  = 6

          ทิ้งตามที่ว่าง  ที่สาธารณะ……..….……………………  = 7

          อื่น ๆ………………………………..………………………  = 8

 3.   จาํนวนหอ้ง    

 7.  น้ําดื่ม   (บนัทึกประเภททีใ่ชเ้ป็นส่วนใหญ่)  

 8.  น้ําใช ้  (บนัทึกประเภททีใ่ชเ้ป็นส่วนใหญ่) 

 5.   เช้ือเพลงิที่ใชใ้นการประกอบอาหาร (บนัทึกทีใ่ชเ้ป็นส่วนใหญ่)                                 

(col.25) 

(col.26) 

(col.28) 

22 
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3 

(col.32) 

(col.33) 

ใหบ้นัทึกรหสัลงใน 

(col.27) 

(col.24) 

(col.23) (col.29) 

(col.30) 

(col.31) 

14 



ตอนที่ 6 ลักษณะของที่อยู่อาศัย (ต่อ)

10. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่?  (ทั�งที่ใช้ในครัวเรือน  หรือใช้ร่วมธุรกิจและครัวเรือน)

      ให้บันทึกเครื่องหมาย  X  ลงใน          

      ถ้า ไม่มี หรือ มีใช้แต่ไม่เป็นเจ้าของ ให้บันทึก X  ลงใน  "ไม่เป็น"

เป็น ไม่เป็น เป็น ไม่เป็น

           เตียงนอนไม้ หรือ โลหะ……………………..………………  (col.34)            เครื่องปรับอากาศ……………………………………………  (col.47)

           เตาหุงต้มอาหาร  -  แก๊ส……………………..……………  (col.35)            เครื่องทํานํ้าร้อน / นํ้าอุ่น ในห้องนํ้า……………………  (col.48)

                              -  ไฟฟ้า………………….………………  (col.36)            เครื่องคอมพิวเตอร…์………………………………………  (col.49)

           เตาอบไมโครเวฟ…………………………………………….  (col.37)            โทรศัพท์ (รวมเครื่องต่อพ่วง PCT)………………………  (col.50)

           กระติกต้มนํ้าไฟฟ้า…………………………….……………  (col.38)            โทรศัพท์เคลื่อนที…่…………………………………………  (col.51)

           ตู้เย็น……………………………………………………………  (col.39)            โทรสาร…………………………………………………………  (col.52)

           เตารีดไฟฟ้า……………………………….……………………  (col.40)            รถยนต์ส่วนบุคคล……………………………………………  (col.53)

           หม้อหุงต้มอาหารไฟฟ้า…………………….………………  (col.41)            รถบรรทุกเล็ก / รถปิกอัพ / รถตู้………………………  (col.54)

           พัดลม…………………………………….………………………  (col.42)            รถอีแต๋น  และรถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน………………  (col.55)

           วิทย…ุ……………………………………………………………  (col.43)            เรือยนต…์………………………………………………………  (col.56)

           โทรทัศน…์…………………………………….…………………  (col.44)            รถจักรยานยนต…์……………………………………………  (col.57)

           เครื่องเล่นวิดีโอ / ซีดี……………………………………….  (col.45)            รถจักรยาน……………………………………………………  (col.58)

           เครื่องซักผ้า……………………………………………………  (col.46)
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รายชื่อโรคเรื้อรัง

1 หอบหืด 2 ถุงลมโป่งพอง 3 วัณโรค 4 วัณโรคกระดูก 5 วัณโรคต่อมนํ้าเหลือง

6 ตับแข็ง 7 มะเร็งตับ (ตับวาย) 8 ไขมันแทรกในตับตํ่า 9 ไตวาย ไตพิการ 10 เบาหวาน

11 ความดันโลหิตสูง 12 ไขมันในเส้นเลือด 13 หลอดเลือดหัวใจ 14 หัวใจตีบ 15 หัวใจรั่ว

16 หัวใจโต 17 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 18 โรคเลือดต่าง ๆ เช่น ธาลัสซีเมีย โลหิตจาง เป็นต้น 19 ไทรอยด์

20 โปลิโอ (ที่อยู่ระหว่างการรักษา หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโปลิโอ) 21 คอพอก 22 เก๊าท์

23 ชัก 24 ลมชัก 25 ลมบ้าหมู 26 แพ้อากาศ 27 สมองเสื่อม

28 โรคเรื้อน 29 ต้อกระจก 30 แขนขา มือเท้าอ่อนแรง 31 สุราเรื้อรัง 32 เอดส์

33 มะเร็งของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบโลหิต ระบบต่อมนํ้าเหลือง ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูกและข้อ ระบบผิวหนัง ระบบสืบพันธ์ุ

34 มะเร็งปอด 35 หลอดเลือดสมองอุดตัน 36 ประสาทหูเสื่อม หูตึง 37 ต่อมลูกหมากโต 38 โรคปวดหลังเรื้อรัง

39 โรคปวดเข่าเรื้อรัง 40 โรคปวดคอเรื้อรัง 41 โรครูมาตอยด์ 42 นิ่วในถุงนํ้าดี

   โรคประจําตัว หมายถึง โรคที่ป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแล้วยังรักษาไม่หาย ต้องทําการรักษาต่อไป (สามารถรักษาให้หายได้)

   เช่น  ปวดศีรษะ  ปวดหัวไมเกรน  ปวดตามบริเวณต่าง ๆ ของระยางส่วนบน (ไหล่ ศอก ข้อมือ หรือมือ)  ปวดตามอวัยวะต่าง ๆ  

   ตามัว  โรคตาอื่น ๆ  โรคหูอื่น ๆ  โรคซึมเศร้า  โรคจิตประสาทอื่น ๆ  โรคกระเพาะอาหาร เป็นต้น
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