
ก.  สถานที�ตั�งของครัวเรือน (บันทึกในสํานักงาน)

    1.  ภาค............................................................................................  REG

    2.  จังหวัด.......................................................................................   CWT

    3.  อําเภอ / เขต...............................................................................   AMP

    4.  ตําบล / แขวง.............................................................................   TMB

    5.           ในเขตเทศบาล               นอกเขตเทศบาล   AREA

    6.  เขตแจงนับที่...............................................................................   ED

    7.  ชุมรุมอาคาร / หมู่ที่....................................................................   BLK / VIL

        ชื่อหมู่บ้าน...................................................................................  

        บ้านเลขที.่........................................ถนน....................................   PSU_NO

    8.  ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.....................................................................   HH_NO
  

ข.  สรุปผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน ENU

    ขั�นนับจด            ขั�นแจงนับ รหัส           รหัส

    ได้ข้อมูล  - ได้ข้อมูล…………………………………………….....1   แจงนับไม่ได้ข้อมูล  -  ไปสามครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์..........6

 - ได้ข้อมูลครัวเรือนใหม่       -  ไม่ให้ความร่วมมือ................................7

   ที่อยู่แทนครัวเรือนตัวอย่างเดิม………………….2       -  สาเหตุอื่น ๆ เช่น หาบ้านไม่พบ

 - บ้านรื้อถอน ไฟไหม้……………………………......3         นํ้าท่วม (ระบ)ุ.......................................8

 - บ้านว่าง………………………………………….……..4

    ไม่ได้ข้อมูล  - ได้ข้อมูล………………………………………...........5

ลงชื�อ............................................................................ ลงชื�อ............................................................................

(พนักงานแจงนับ) (พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส)

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2550 วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2550

ตรวจแล้ว   ลงชื�อ......................................................................

(สถิติจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย / เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ)

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2550

ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ทั้งหมด...............ชั่วโมง..............นาที

           การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ  

        พ.ศ. 2550

   

ลบั 

(แบบแจงนบั) 
สอส. ชดุที…่….…ในจาํนวน…….….ชดุของครวัเรอืนนี้ 

เดอืนทีป่ฏบิตังิาน............................................ 



ตอนที� 1 ลักษณะทั�วไปของสมาชิกในครัวเรือน ตอนที� 2 หลักประกันด้านสุขภาพ (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)

ถามทุกคน ถามทุกคน

 "ปัจจุบัน.....(ชื�อ).....ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือไม่?"

เพศ อายุ

 ในสดมภ์ HW1 ให้บันทึก สวัสดิการหลักของตนเองที�ได้จากรัฐก่อน (รหัส 1 - 4)

 แต่ถ้าไม่ได้รับสวัสดิการหลักที่ได้จากรัฐ ให้บันทึกสวัสดิการอื�น ๆ ที�มี (รหัส 5 - 7)

  บันทึกรหัส  บันทึกอายุเต็มปี  แต่ถ้าได้รับสวัสดิการมากกว่า 1 แห่ง  ให้บันทึกรหัสเพิ�ม ในสดมภ์ HW2 และ HW3

ลําดับที�  ชาย……………………….........1 ถ้าตํ่ากว่า 1 ปี บันทึก "0"  ถ้าไม่มีเลย บันทึก "0" ใน HW1 เท่านั�น

 หญิง……………………………..2 ถ้ามากกว่า 99 ปี บันทึก "99"

   บันทึกรหัส 

 ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล.................................................................................................. 0

  มีบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

     ประเภทมี ท. (ไม่เสีย 30 บาท)............................................................................................. 1

     ประเภทไม่มี ท. (เสีย 30 บาท)............................................................................................. 2

 มีประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน.......................................................................................... 3

 มีสวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ........................................................... 4

 มีประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน............................................................................................... 5

 มีสวัสดิการโดยนายจ้าง..............................................................................................................6

 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 7

SUB SEX AGE HW1 HW2 HW3

2 

REC_NO I 9 REC_TYPE 0 0 



ตอนที� 2 หลักประกันด้านสุขภาพ (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน HW1 / HW2 / HW3 สดมภ์ใดสดมภ์หนึ�ง

 "ในบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ของ.....(ชื�อ).....ระบุชื�อสถานพยาบาลใด?" ถามเฉพาะ ผู้ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  ที�มีอายุตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไป

 ".....(ชื�อ).....พอใจในสถานพยาบาลที�ระบุในบัตรทองหรือไม่?"

      ให้บันทึกชื่อและประเภทสถานพยาบาล เช่น สอ.คอนสาร รพ.พระนั่งเกล้า (รัฐ)  "ถ้าไม่พอใจ เพราะสาเหตุใด?"

 รพ.ศิครินทร์ (เอกชน) เป็นต้น และบันทึกรหัสลงใน         โดยบันทึกชื�อสถานพยาบาล บันทึกความพึงพอใจให้ตรงกับสถานพยาบาล

 ตามลําดับที�ระบุบนบัตร ใน HW4 และ HW5

  บันทึกรหัส   บันทึกรหัส 

 สถานีอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข / ศูนย์สุขภาพชุมชน............................................ 1  พอใจ............................................................................................................................ 1

 รพ.ชุมชน (ระบุชื่อ)........................................................................................................ 2  ไม่พอใจ

 รพ.ทั่วไป / รพ.ศูนย์ (ระบุชื่อ)........................................................................................ 3        ไม่มั่นใจในบริการ.................................................................................................. 2

 รพ.ของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ)........................................................................................ 4        เดินทางไม่สะดวก.................................................................................................. 3

 รพ.สังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ).......................................................................................... 5        สถานพยาบาลอยู่ห่างไกล....................................................................................... 4

 คลินิกเอกชน................................................................................................................. 6        ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาที่ใช้สิทธ.ิ.................................................................................5

 รพ.เอกชน (ระบุชื่อ)....................................................................................................... 7        อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 6

 อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 8  ไม่แน่ใจ........................................................................................................................ 7

คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2

HW4 HW5 HW6 HW7
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ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข

ก. ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (เฉพาะการป่วยที� ไม่ ต้องนอนโรงพยาบาล)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน  HW8

"ระหว่าง 1 เดือน "ระหว่าง 1 เดือน "ถ้าป่วยหรือรู้สึกไม่สบายครั�งสุดท้าย "ใครเป็นผู้บอกว่า...(ชื�อ)...ป่วยเป็นโรค "ในการป่วยครั�งสุดท้าย ถามเฉพาะผู้บันทึก

 ก่อนวันสัมภาษณ์  ก่อนวันสัมภาษณ์  ……..(ชื�อ)..……ป่วยเป็นโรคอะไรหรือ  ……...(ชื�อโรคที�ระบุใน HW10)……...?"  ….(ชื�อ).…ป่วยจนต้อง รหัส 1 ใน HW12

 …(ชื�อ)…มี อาการ  …(ชื�อ)…มีอาการ  มีอาการอย่างไร?"  หยุดกิจวัตรประจําวัน "ถ้าต้องหยุดกิจวัตรประจําวัน

 ป่วยหรือรู้สึก  ป่วยหรือรู้สึก บันทึกรหัส  หรือไม่?"  …(ชื�อ)…หยุดนานกี�วัน?"

 ไม่สบายหรือไม่?"  ไม่สบายกี�ครั�ง?"      ให้บันทึก ชื�อโรค (ถ้าทราบ) หรือ  รู้ด้วยตนเอง…………….…..……………..1  

(รวมการบาดเจ็บหรือ   อาการของโรคที�ป่วยครั�งสุดท้าย  ญาติ / เพื่อน / เพื่อนบ้าน....…………..2 บันทึกรหัส     บันทึกจํานวนวันที่ต้องหยุด

อุบัติเหตุ)    ให้บันทึกจํานวน  เพียงชื�ออาการเดียว เช่น  หมอพื้นบ้าน / หมอแผนโบราณ….…..3  หยุด……………………..1  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในการ

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

บันทึกรหัส    ถ้าป่วยตั้งแต่  โรคลําไส้อักเสบ ท้องเดิน ไข้เลือดออก  เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย / ศูนย์บริการ  ไม่หยุด………………….2

 ป่วยหรือรู้สึก  8 ครั้งขึ้นไป  โรคหอบหืด โรคเบาหวาน      สาธารณสุข / ศูนย์สุขภาพชุมชน….5 (ข้ามไปถาม HW14)     ถ้าป่วยและหยุดกิจวัตร

   ไม่สบาย………….1  ให้บันทึก "8"  โรคความดันโลหิตสูง  ฯลฯ  แพทย์โรงพยาบาลของรัฐ……………….6  ประจําวันตั้งแต่ก่อน 1 เดือน

(ถามต่อไป)  แพทย์ที่คลินิก / โรงพยาบาลเอกชน…7  ก่อนวันสัมภาษณ์ให้นับ

 ไม่ป่วย……………..2  อื่น ๆ (ระบุ)......................................8  จํานวนวันที่หยุดติดต่อกัน

(ข้ามไปถาม HW24)

HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 HW13

4 



ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ก. ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (เฉพาะการป่วยที� ไม่ ต้องนอนโรงพยาบาล) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน  HW8

 "ในการป่วยครั�งสุดท้าย.....(ชื�อ).....มีวิธีการรักษาพยาบาลอย่างไร?"  "ค่าใช้จ่ายเพื�อการรักษาพยาบาลที�.....(ชื�อ).....รักษาตัวในการป่วยครั�งสุดท้ายเป็นเงินเท่าไร?"

 บันทึกรหัสได้มากกว่า 1 คําตอบแต่ไม่เกิน 3 คําตอบตามลําดับการรักษา

ถ้าในการป่วยครั้งสุดท้ายรักษามากกว่า 3 วิธี  ให้บันทึก 3 วิธีสุดท้าย ให้บันทึกจํานวนเงิน (หน่วยเป็นบาท) ที่จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล

บันทึกรหัส ให้ตรงกับวิธีการรักษาใน HW14 - HW16

 ไม่ได้รักษา.........................................................................................................1

 ใช้ยาแผนโบราณ / ยาสมุนไพร...........................................................................2 ถ้าไม่ได้รักษา รักษาฟรี หรือนําไปเบิกจากหน่วยงานได้ทั้งหมดให้บันทึก "0"

 ไปหาหมอพื้นบ้าน / หมอแผนโบราณ..................................................................3

 ซื้อยากินเอง.......................................................................................................4 ถ้าต้องจ่ายส่วนเกินจากที่เบิกจากหน่วยงานได้  ให้บันทึกเฉพาะส่วนที�จ่ายเกิน

 ไปสถานีอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข / ศูนย์สุขภาพชุมชน............................5

 ไป รพ.ชุมชน (ระบุชื่อ).......................................................................................6

 ไป รพ.ทั่วไป / รพ.ศูนย์ (ระบุชื่อ).......................................................................7

 ไป รพ.ของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ).......................................................................8

 ไป รพ.สังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ).........................................................................9

 ไปคลินิกเอกชน................................................................................................10

 ไป รพ.เอกชน (ระบุชื่อ).....................................................................................11

 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................12

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

HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19
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ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ก. ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (เฉพาะการป่วยที� ไม่ ต้องนอนโรงพยาบาล) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน  HW8 ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 8 ใน HW20 / HW21 / HW22 สดมภ์ใดสดมภ์หนึ�ง

 "……….(ชื�อ)..........ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที�มีสิทธิหรือไม่?" "........(ชื�อ).......ไม่ใช้สิทธิที�มีเพราะเหตุใด?"

บันทึกสวัสดิการฯ ที่ใช้ ให้ตรงกับวิธีการรักษาใน HW14 - HW16 ให้ระบุสาเหตุที่สําคัญที�สุด

บันทึกรหัส 

 ไม่มีสวัสดิการฯ.................................................................................................0

 มีและใช้สวัสดิการฯ ที่จัดโดย  

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  

          ประเภทมี ท (ไม่เสีย 30 บาท)................................................................1  

          ประเภทไม่มี ท (เสีย 30 บาท)................................................................2  

     ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน...............................................................3  

     สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ.................................4  

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน....................................................................5  

     สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง..............................................................................6  

     อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................7  

(ถ้าบันทึกรหัส 0 - 7 ข้ามไปถาม HW 24)  

 มีสวัสดิการฯ  แต่ไม่ใช.้......................................................................................8

(ถามต่อไป)  

คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 3

HW20 HW21 HW22 HW23

6 

เจ็บป่วยเพยีงเลก็นอ้ย..................................................................................................................1 

อบุตัเิหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน........................................................................................................2 

เดนิทางไมส่ะดวก........................................................................................................................3 

สถานพยาบาลอยู่ไกล..................................................................................................................4 

ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการของสถานพยาบาลทีม่สีทิธิ....................................................................5 

ไมม่ค่ีาพาหนะ.............................................................................................................................6 

ชา้ รอนาน...................................................................................................................................7 

ไมแ่น่ใจในคุณภาพบริการ............................................................................................................8 

ไมแ่น่ใจคุณภาพยา......................................................................................................................9 

ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ..........................................................................................................................10 

บคุลากรใน รพ.ดุ / เจา้หนา้ทีพู่ดไมไ่พเราะ..................................................................................11 

แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ / ไมใ่หข้อ้มลู.............................................................................12 

แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง / รกัษาไมห่าย.......................................................................................13 

ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาทีใ่ชส้ทิธ.ิ.....................................................................................................14 

สทิธิประโยชนไ์มค่รอบคลมุ........................................................................................................15 

อืน่ ๆ (ระบ)ุ...............................................................................................................................16 

บนัทกึรหสั  



ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ข. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (คนไข้ใน)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน HW24

 "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...(ชื�อ)...เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลใด?"

 ...(ชื�อ)...เคยป่วยจนต้องนอนในสถาน    ....(ชื�อ)....ป่วยจนต้องนอนในสถาน   

 พยาบาล (รวมทั�งการคลอดบุตร) หรือไม่?"    พยาบาลกี�ครั�ง?" บันทึกได้มากกว่า 1 คําตอบแต่ไม่เกิน 3 คําตอบ

 ตามลําดับครั�งที�เข้าพักรักษา

      ให้บันทึกจํานวนครั้งที่เข้าพักรักษา (ถ้าเข้าพักมากกว่า 3 ครั้ง ให้บันทึกรายละเอียด

 ในสถานพยาบาล ของสถานพยาบาลที่เข้าพัก 3 ครั้งสุดท้าย)

บันทึกรหัส       ถ้าเข้าพักรักษาตั้งแต่ 98 ครั้งขึ้นไป บันทึกรหัส  

 เคย............................................................1  ให้บันทึก "98"  โรงพยาบาลชุมชน (ระบุชื่อ).......................................................................................1

(ถามต่อไป)  โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลศูนย์ (ระบุชื่อ)...........................................................2

 ไม่เคย........................................................2  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ).......................................................................3

(ข้ามไปถาม HW36)  โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ).........................................................................4

 โพลีคลินิกเอกชน......................................................................................................5

 โรงพยาบาลเอกชน (ระบุชื่อ)......................................................................................6

 อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................7

คําตอบที่ 1 คําตอบที่2 คําตอบที่3

HW24 HW25 HW26 HW27 HW28

7 

7



 

77



ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ข. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (คนไข้ใน) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน HW24

 "...(ชื�อ)...ป่วยจนต้องนอนสถานพยาบาล  "ทําไม.....(ชื�อ).....จึงเลือกเข้าพักรักษาใน  "...(ชื�อ)...เข้าพักรักษาในสถานพยาบาล  "ค่าใช้จ่ายสําหรับพาหนะไปและกลับทั�งหมด

  ครั�งสุดท้ายด้วยโรคอะไร?"   สถานพยาบาลสุดท้าย?"   สุดท้ายเป็นเวลากี�วัน?"   ที�...(ชื�อ)...จ่ายในการเข้าพักรักษาใน

ให้ระบุสาเหตุที�สําคัญที�สุด     สถานพยาบาลสุดท้ายเป็นเงินเท่าไร?"

ให้บันทึกชื่อโรคที่ป่วย      ถ้าเข้าพักรักษาตั้งแต่ 98 วันขึ้นไป   

จนต้องเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย บันทึกรหัส  ให้บันทึก "98"    ให้บันทึกค่าพาหนะสําหรับการรับ - ส่ง

 เลือกใช้ตามระบุในประกันสังคม /   ผู้ป่วย

ถ้าคลอดบุตร ให้บันทึก       บัตรทอง............................................1

"คลอดบุตร"  ได้รับการส่งต่อจาก ร.พ............................2    ถ้าใช้รถส่วนตัวให้ประมาณเหมือนค่ารถ

 สถานพยาบาลอยู่ใกล้ /  รับจ้างในท้องถิ่น

      เดินทางสะดวก..................................3

 บริการรวดเร็ว ทันใจ.................................4

 ค่ารักษาพยาบาลไม่แพง............................5

 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...................................6

 มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย..........................7

 เข้ารักษาฉุกเฉิน........................................8

 มีฐานะยากจน...........................................9

 อื่น ๆ (ระบุ)............................................10

HW29 HW30 HW31 HW32

77
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ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ข. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (คนไข้ใน) (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน HW24 ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 8 ใน HW34

 "ค่ารักษาพยาบาลที�....(ชื�อ)....จ่ายในการเข้าพักรักษา  "การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลสุดท้าย..(ชื�อ)..  ".....(ชื�อ).....ไม่ใช้สิทธิที�มีเพราะเหตุใด?"

  ในสถานพยาบาลสุดท้ายรวมเป็นเงินเท่าไร?"   ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที�มีสิทธิหรือไม่?" ให้ระบุสาเหตุที่สําคัญที�สุด

  บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

ให้บันทึกจํานวนเงิน (หน่วยเป็นบาท)  ไม่มีสวัสดิการฯ................................................................0  อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน.............................................1

 มีและใช้สวัสดิการฯ ที่จัดโดย  เดินทางไม่สะดวก.............................................................2

     ถ้ารักษาฟรี หรือเบิกจากหน่วยงานได้ทั้งหมด      บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  สถานพยาบาลอยู่ไกล.......................................................3

  ให้บันทึก "0"           ประเภทมี ท. (ไม่เสีย 30 บาท).............................1  ไม่มีค่าพาหนะ..................................................................4

          ประเภทไม่มี ท. (เสีย 30 บาท).............................2  ไม่แน่ใจในคุณภาพบริการ.................................................5

     ถ้าต้องจ่ายส่วนเกินจากที่เบิกจากหน่วยงานได้      ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน.............................3  ไม่แน่ใจในคุณภาพยา.......................................................6

 ให้บันทึก เฉพาะส่วนจ่ายเกิน      สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการ  ถูกเลือกปฏิบัต.ิ................................................................7

           บํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..........................................4  บุคลากรใน รพ.ด ุ/ เจ้าหน้าที่พูดไม่ไพเราะ……………………..8

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน..................................5  แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ / ไม่ให้ข้อมูล...................9

     สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง............................................6  แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง / รักษาไม่หาย………………………10

     อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................7  ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาที่ใช้สิทธ.ิ.........................................11

(ถ้าบันทึกรหัส 0 - 7 ข้ามไปถาม HW36)  สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม............................................12

 มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช.้....................................................8  อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................13

(ถามต่อไป)

HW33 HW34 HW35

9 



ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ค. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน  HW36

 "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์.........(ชื�อ).........  "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวัน  "...(ชื�อ)...ไปรับบริการทันตกรรมครั�งสุดท้ายที�ใด?"  "......(ชื�อ)......ได้รับบริการทันตกรรมใด

  เคยรับบริการทันตกรรมใด ๆ หรือไม่?"   สัมภาษณ์ .....(ชื�อ)..... บันทึกรหัส   ในการใช้บริการครั�งสุดท้าย?"

บันทึกรหัส   ไปรับบริการทันตกรรม  สถานีอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข /

 เคย..........................................................................1   กี�ครั�ง?"      ศูนย์สุขภาพชุมชน

(ถามต่อไป)      ที่ ไม่มี ทันตาภิบาลและทันตแพทย์มาบริการ....1

 ไม่เคย       ให้บันทึกจํานวนครั้ง      ที่ มี ทันตาภิบาลหรือทันตแพทย์มาบริการ.......2 บันทึกรหัส 

     ไม่มีอาการใด ๆ / ไม่จําเป็น.................................2  ที่ไปรับบริการ  รพ.ชุมชน (ระบุชื่อ)...............................................3  ขูดหินปูน ขัดฟันรักษาปริทันต์................1

     ไม่กล้า / กลัวการทําฟัน.......................................3  รพ.ทั่วไป / รพ.ศูนย์ (ระบุชื่อ)...............................4  อุดฟัน...................................................2

     ไม่มีคนพาไป…….................................................4       ถ้ารับบริการตั้งแต่  รพ.ของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ)...............................5  รักษารากฟัน..........................................3

     ไม่ว่าง.................................................................5  98 ครั้งขึ้นไปให้บันทึก  รพ.สังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ).................................6  ถอนฟัน.................................................4

     ไม่ทราบสถานพยาบาลที่มีทันตบุคลากร................6 "98"  คลินิกเอกชน........................................................7  เคลือบหลุมร่องฟัน................................5

     ไม่มีทันตบุคลากรในสถานพยาบาลใกล้บ้าน..........7  รพ.เอกชน (ระบุชื่อ)..............................................8  ใส่ฟันเทียม............................................6

     ค่าใช้จ่ายแพง / สวัสดิการไม่ครอบคลุม...............8  ร้านหมอชาวบ้าน หมอมอเตอร์ไซด์  ดัดฟัน จัดฟัน........................................7

     เสียเวลารอคิวนาน...............................................9       หมอรถปิคอัพ...............................................9  ตรวจสุขภาพในช่องปาก.........................8

     ไม่พอใจบริการทันตกรรมที่เคยได้รับ..................10  หน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ.....................10  จําไม่ได.้................................................9

     อื่น ๆ (ระบุ).......................................................11  โรงเรียน.............................................................11  อื่น ๆ (ระบุ).........................................10

(ถ้าบันทึกรหัส 2 - 11 ข้ามไปถาม RB1)  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................12 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2

HW36 HW37 HW38 HW39 HW40
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บนัทกึไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

แต่ไมเ่กนิ 2 คาํตอบ 



ตอนที� 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)

ค. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน  HW36 ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 8 ใน  HW42

 "ค่าบริการทันตกรรมที�.....(ชื�อ).....จ่ายในการรับบริการ  "ในการรับบริการทันตกรรมครั�งสุดท้าย ...(ชื�อ)...ได้ใช้สิทธิ  ".....(ชื�อ).....ไม่ใช้สิทธิที�มีเพราะเหตุใด?"

  ครั�งสุดท้ายรวมเป็นเงินเท่าไร?"    สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที�มีสิทธิหรือไม่?" ให้ระบุสาเหตุที่สําคัญที�สุด

  บันทึกรหัส 

ให้บันทึกจํานวนเงิน (หน่วยเป็นบาท)  ไม่มีสวัสดิการฯ................................................................0

  มีและใช้สวัสดิการฯ ที่จัดโดย

     ถ้ารับบริการฟรี หรือเบิกจากหน่วยงานได้ทั้งหมด       บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

 ให้บันทึก "0"          ประเภทมี ท. (ไม่เสีย 30 บาท)...............................1

         ประเภทไม่มี ท. (เสีย 30 บาท)...............................2

      ถ้าต้องจ่ายส่วนเกินจากที่เบิกจากหน่วยงานได้        ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน............................3

 ให้บันทึก  เฉพาะส่วนที�จ่ายเกิน       สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ / 

          รัฐวิสาหกิจ............................................................4

    สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง..............................................5

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน....................................6

    อื่น ๆ (ระบุ).................................................................7

 (ถ้าบันทึกรหัส 0 - 7 ข้ามไปถาม RB1)

  มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช.้....................................................8

(ถามต่อไป)

HW41 HW42 HW43

11 

เจ็บป่วยเพยีงเลก็นอ้ย.......................................................1 

อบุตัเิหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน.............................................2 

เดนิทางไมส่ะดวก.............................................................3 

สถานพยาบาลอยู่ไกล.......................................................4 

ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการของสถานพยาบาลทีม่สีทิธิ.........5 

ไมม่ค่ีาพาหนะ..................................................................6 

ชา้ รอนาน........................................................................7 

ไมแ่น่ใจในคุณภาพบริการ.................................................8 

ไมแ่น่ใจในคุณภาพยา.......................................................9 

ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ..............................................................10 

บคุลากรใน รพ.ดุ / เจา้หนา้ทีพู่ดไมไ่พเราะ......................11 

แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ / ไมใ่หข้อ้มลู..................12 

แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง / รกัษาไมห่าย............................13 

ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาทีใ่ชส้ทิธ.ิ..........................................14 

สทิธิประโยชนไ์มค่รอบคลมุ.............................................15 

อืน่ ๆ (ระบ)ุ....................................................................16 

บนัทกึรหสั  



 

ตอนที� 4 การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

ถามทุกคน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 3-5 ใน RB1

"ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ "การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที�….(ชื�อ)….ได้รับ  เกิดจากสาเหตุใด?" "การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที�…(ชื�อ)…ได้รับ เกิดขึ�น

 ......(ชื�อ)......เคยได้รับบาดเจ็บหรือ     บันทึกได้มากกว่า 1 คําตอบ แต่ไม่เกิน 3 คําตอบ โดยเรียง  ในสถานที�ใด?"

 ประสบอุบัติเหตุหรือไม่?"  ลําดับตามระดับความรุนแรงของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ         บันทึกรหัสให้ตรงกับสาเหตุการบาดเจ็บใน 

 RB2, RB3 และ RB4 ตามลําดับ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

ลําดับที�   ไม่เคย…………………..…………………….1           ภายในบ้าน……………………………………......1

  เคยและไม่หยุดกิจวัตรประจําวันและ           บริเวณบ้าน……………………………………......2

     ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล..............2           บนท้องถนน……………………………………....3

     รับการรักษาพยาบาล......................3           ในทุ่งนา / ไร่……………………………………...4

  เคยและหยุดกิจวัตรประจําวันและ           ในโรงงาน……………………………………….....5

     ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล..............4           ในสํานักงาน / ร้านค้า…………………………..6

     รับการรักษาพยาบาล......................5           ในโรงเรียน………………………………………..7

          ในแหล่งนํ้า………………………………………..8

(ถ้าบันทึกรหัส 1 หรือ 2 ข้ามไปถาม RB8)           ที่สาธารณะ………………………………………..9

(ถ้าบันทึกรหัส 3 - 5 ถามต่อไป)           อื่นๆ (ระบุ)……………………………………...10

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

SUB RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7

4

REC_NO 2 0 
12 

บนัทกึรหสั  

REC_TYPE 0 0 

พลดัตกหกลม้………………………………………………………….......1 

ของมคีมบาด / ทิม่ / แทง………………………………………….......2 

ถูกไฟ / นํา้รอ้นลวก……………………………………………………....3 

การชน / กระแทก โดยวสัดุท ัง้ทางแนวราบ และแนวดิง่……......4 

การตกจากทีสู่ง………………………………………………………........5 

อบุตัเิหตจุากยานพาหนะทางบก 

     รถจกัรยานยนต ์ สามลอ้เลก็............................................6 

     รถยนต ์รถกะบะ รถตู ้รถบรรทกุเลก็................................7 

     รถบรรทกุขนาดใหญ่ รถยนตโ์ดยสารประจาํทาง................8 

     อืน่ ๆ .............................................................................9 

ถูกสตัวม์พีษิกดัหรือต่อย / ถูกสตัวท์าํรา้ย………………….……..10    

ถูกทาํรา้ยร่างกาย……………………………………………….……......11 

จากการเลน่กฬีา…………………………………………………….……..12 

จากการทาํงาน……………………………………………………….…....13 

อืน่ๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………….......14 



ตอนที� 5 การเป็นโรคเบาหวาน

ถามเฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง ที�มีอายุตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไป

 "…(ชื�อ)... เป็นโรคเบาหวานหรือไม่?"  "ระหว่าง 12 เดือนก่อน ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน RB8 หรือ รหัส 1 ใน RB10

  วันสัมภาษณ์...(ชื�อ)…  "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...(ชื�อ)...หลังจากได้ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานแล้ว

 บันทึกรหัส  เคยตรวจวัดระดับนํ�าตาล  ปฏิบัติตนในการรักษาในเรื�องต่อไปนี�อย่างไร?"

 เป็น (ระบุอายุที่เริ่มเป็น).................................................1  ในเลือดหรือไม่?" ให้บันทึกรหัสลงในข้อคําถามทุกข้อต่อไปนี้

 ไม่เป็น..........................................................................2  (A) ฉีดอินซูลิน

 ไม่ทราบว่าเป็นหรือไม่เป็น..............................................3 บันทึกรหัส (B) รับประทานยารักษาโรคเบาหวาน

 เคยตรวจ (C) ควบคุมด้านอาหาร

     ระดับนํ้าตาลสูง…........1 (D) ลดนํ้าหนัก

     ระดับนํ้าตาลปกติ…....2 (E) ออกกําลังกาย

 ไม่เคยตรวจ.....................3 (F) ลด / เลิกบุหรี่

(G) ลด / เลิกสุรา

บันทึกรหัส 

     ปฏิบัติสมํ่าเสมอ...................................................................1

     ปฏิบัติไม่สมํ่าเสมอ...............................................................2

     ไม่ปฏิบัต.ิ............................................................................3

     ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัต.ิ...........................................................4

คําตอบ อายุที่เริ่มเป็น (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
RB8 RB9 RB10 RB11

4 5
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ตอนที� 5 การเป็นโรคเบาหวาน (ต่อ) ตอนที� 6 การเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ถามเฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง ที�มีอายุตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไป

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน RB8 หรือ รหัส 1 ใน RB10  "...(ชื�อ)...เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่?"  "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

 "ปัจจุบัน...(ชื�อ)...ฉีดอินซูลินหรือรับประทาน "ปัจจุบันแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขอื�น ๆ     ....(ชื�อ)....เคยตรวจวัดความดันโลหิต

  ยารักษาโรคเบาหวานใช่หรือไม่?"  ได้บอกหรือไม่ว่า....(ชื�อ)....มีภาวะนํ�าตาล   หรือไม่?"

   ในเลือดเป็นอย่างไร?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ใช.่...........................................................1  ระดับนํ้าตาลปกติ......................................1  เป็น.........................................................1  เคยตรวจและ

 ไม่ใช.่.......................................................2  ระดับนํ้าตาลสูง.........................................2  ไม่เป็น.....................................................2      ความดันโลหิตสูง................................1

 ไม่รู.้.........................................................3  ไม่ทราบว่าเป็นหรือไม่เป็น.........................3      ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกต.ิ..........2

 ไม่ได้ไปพบแพทย์ / บุคลากร      จําไม่ได.้.............................................3

          สาธารณสุขอื่นๆ...........................4      ไม่รู.้...................................................4

 ไม่เคยตรวจ.............................................5

RB12 RB13 RB14 RB15
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ตอนที� 6 การเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ต่อ)

ถามเฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง ที�มีอายุตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไป

ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน RB14 หรือ รหัส 1 ใน RB15

 "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...(ชื�อ)...หลังจากได้ทราบว่าเป็นโรคความดัน  "ปัจจุบัน...(ชื�อ)...รับประทานยารักษาโรค "ปัจจุบันแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขอื�น ๆ 

 โลหิตสูงแล้วปฏิบัติตนในการรักษาในเรื�องต่อไปนี�อย่างไร?"   ความดันโลหิตสูงใช่หรือไม่?"  ได้บอกหรือไม่ว่า....(ชื�อ)....มีภาวะความดัน

   โลหิตเป็นอย่างไร?"

ให้บันทึกรหัสลงในข้อคําถามทุกข้อต่อไปนี้

(A) รับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

(B) ควบคุมด้านอาหาร  ใช.่...............................................................1  ความดันโลหิตปกติ......................................1

(C) ลดนํ้าหนัก  ไม่ใช.่...........................................................2  ความดันโลหิตสูง.........................................2

(D) ออกกําลังกาย  ไม่รู.้............................................................3

(E) ลด / เลิกบุหรี่  ไม่ได้ไปพบแพทย์ / บุคลากร

(F) ลด / เลิกสุรา           สาธารณสุขอื่นๆ..............................4

บันทึกรหัส 

     ปฏิบัติสมํ่าเสมอ............................................................................1

     ปฏิบัติไม่สมํ่าเสมอ........................................................................2

     ไม่ปฏิบัต.ิ.....................................................................................3

     ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัต.ิ....................................................................4

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
RB16 RB17 RB18
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ตอนที� 7 การตรวจหามะเร็งเต้านม 

ถามเฉพาะ สตรี ผู้ตอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง

ที�มีอายุตั�งแต่ 20 ปีขึ�นไป ที�มีอายุตั�งแต่ 40 ปีขึ�นไป

"ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...(ชื�อ)...  "ในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา...(ชื�อ)....เคยได้รับ  "ในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา...(ชื�อ)....เคยได้รับ ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 0 ใน RB21

เคยตรวจหาก้อนที�เต้านมด้วยตนเองหรือไม่?"  การตรวจหาก้อนที�เต้านมจากบุคลากร  การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธี  "...(ชื�อ)...ไม่เคยตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธี

 สาธารณสุข หรือไม่?"  แมมโมแกรมหรือไม่?"  แมมโมแกรมเพราะเหตุใด?" 

ให้ระบุสาเหตุที่สําคัญที�สุด

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ไม่เคย.....................................................0  ไม่เคย.....................................................0  ไม่เคย......................................................0  ไม่รู้จัก.....................................................0

 เคย  เคย (ถามต่อไป)  คิดว่าไม่จําเป็น.........................................1

     ทุกเดือน.............................................1     1 ครั้ง..................................................1  เคย  ค่าใช้จ่ายแพง ..........................................2

     ทุก 2 เดือน........................................2     2 ครั้ง..................................................2     1 ครั้ง..................................................1  ไม่มีความผิดปกติที่เต้านม........................3

     ทุก 3 เดือน…………….........................3     3 ครั้ง..................................................3     2 ครั้ง..................................................2  กลัวเจ็บ...................................................4

     มากกว่า 3 เดือน……………..................4     4 ครั้ง..................................................4     3 ครั้ง..................................................3  อายหมอ..................................................5

    5 ครั้ง..................................................5     4 ครั้ง..................................................4  ไม่มีเวลา .................................................6

    มากกว่า 5 ครั้ง....................................6     5 ครั้ง..................................................5  สถานพยาบาลที่มีเครื่องมืออยู่ไกล.............7

    มากกว่า 5 ครั้ง…………........................6  สวัสดิการฯที่ได้รับไม่ครอบคลุม................8

(ถ้าบันทึกรหัส 1 - 6 ข้ามไปถาม RB23)

RB19 RB20 RB21 RB22
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ตอนที� 8 การตรวจหามะเร็งปากมดลูก 

ถามเฉพาะ สตรี ผู้ตอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง ที�มีอายุตั�งแต่ 35 ปีขึ�นไป

 "...(ชื�อ)....เคยได้รับการตรวจหามะเร็ง ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 0, 7 ใน RB23  "ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

 ปากมดลูก หรือไม่?" 1 ถึง 6 ใน RB23 หรือ รหัส 4 ใน RB24  ...(ชื�อ)...เคยได้รับคําแนะนําจากบุคลากร

 "ในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา ...(ชื�อ)…ได้รับ  "…(ชื�อ)...ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกเลย  สาธารณสุข ให้ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

 การตรวจหามะเร็งปากมดลูกครั�งสุดท้าย  หรือ ไม่ได้ตรวจมากกว่า 3 ปีที�ผ่านมา  หรือไม่?"

บันทึกรหัส  เมื�อไหร่?"  เพราะเหตุใด?"

 ไม่เคย.....................................................0 ให้ระบุสาเหตุที่สําคัญที�สุด

(ข้ามไปถาม RB25) บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 เคย  ได้รับการตรวจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  น้อยกว่า 1 ปีที่ผ่านมา..............................1  คิดว่าไม่จําเป็น..........................................1  เคยได้รับคําแนะนํา...................................1

    1 ครั้ง..................................................1  มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา...............................2  ไม่เคยทราบว่าต้องตรวจ............................2  ไม่เคยได้รับคําแนะนํา...............................2

    2 ครั้ง..................................................2  มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา...............................3  ค่าใช้จ่ายแพง............................................3  ไม่ขอตอบ................................................3

    3 ครั้ง..................................................3 (ถ้าบันทึกรหัส 1 - 3 ข้ามไปถาม RB26)  ไม่มีความผิดปกต.ิ....................................4

    4 ครั้ง..................................................4  มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา...............................4  อายหมอ หรือบุคลากร

    5 ครั้ง..................................................5 (ถามต่อไป)       สาธารณสุข .......................................5

    มากกว่า 5 ครั้ง.....................................6  ไม่มีเวลา...................................................6

(ถ้าบันทึกรหัส 1 - 6 ถามต่อไป)  สวัสดิการฯ  ที่ได้รับไม่ครอบคลุม..............7

 เคยได้รับการตรวจมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา...7

(ข้ามไปถาม RB25)

RB23 RB24 RB25 RB26
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ตอนที� 9 การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (ถามผู้ที�มีอายุตั�งแต่ 11 ปีขึ�นไป)

 "ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ถามเฉพาะผู้ที�บันทึกรหัส 1 ใน RB27

  …(ชื�อ)…เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายหรือไม?่" "ตามปกติ...(ชื�อ)...เล่นกีฬาหรือ  "ตามปกติ …(ชื�อ)…ใช้สถานที�ใดเล่นกีฬาหรือ  "ตามปกติ………(ชื�อ)………เล่นกีฬาหรือ

    ออกกําลังกายประเภทใด?"   ออกกําลังกาย?"  ออกกําลังกายโดยเฉลี�ยกี�วันต่อสัปดาห?์"

 

บันทึกรหัส ให้บันทึกประเภทการออกกําลังกาย ให้บันทึกสถานที่ที่เล่นกีฬาหรือ บันทึกรหัส 

 เล่น/ออกกําลังกาย………....…….................1 ที่ปฏิบัติบ่อยที่สุด ออกกําลังกายบ่อยที่สุด  น้อยกว่า 3 วัน..…………............................1

(ถามต่อไป)  3 - 5 วัน……………………..........................2

 ไม่เล่น/ไม่ออกกําลังกาย เพราะ บันทึกรหัส บันทึกรหัส  6 - 7 วัน …………………...........................3

   ไม่สนใจ ….……………………....................2  วิ่ง.……..……………………………………….....1  สนามกีฬาของสถานศึกษา……....................1  ไม่สมํ่าเสมอ………………...........................4

   ไม่มีเวลา …..………………….....................3  เต้นแอโรบิค……………………………………..2  สนามกีฬาของหน่วยราชการ…....................2

   ไม่มีสถานที่เล่น………………....................4  เดิน.…..…………………………………………..3  สนามกีฬาของเอกชน………….....................3

   ไม่มีอุปกรณ์กีฬา………………..................5  รําไม้พลอง………...…………………………….4  บริเวณสถานศึกษา…………….....................4

   ทํางานที่ต้องใช้แรงกายมากอยู่แล้ว..........6  ไท้เก็ก…...………………………………………..5  บริเวณที่ทํางาน……………….......................5

   อื่นๆ (ระบุ) ……………………...................7  จี้กง…...……………………………………….....6  บริเวณบ้าน………………………....................6

(ถ้าบันทึกรหัส 2 - 7 ข้ามไปบันทึก  โยคะ………………………………………………7  บริเวณวัด มัสยิด โบสถ…์……....................7

สดมภ์ Response)  ฟิตเนส……………………………………………8  สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ........................8

 กีฬา………………......………………………….9  ที่ว่าง/ลานอเนกประสงค์……......................9

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

RB27 RB28 RB29 RB30

99
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ถามเฉพาะผู้ที�บันทึกรหัส 1 ใน RB27

 "…..(ชื�อ)….. เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย  "…..(ชื�อ)….. เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย  "…….(ชื�อ)……. เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย บันทึกรหัส 

  โดยเฉลี�ยครั�งละกี�นาที?"   ติดต่อกันมานานเท่าใด?"   เพราะเหตุใด?"   ตอบเอง………………....1

      ผู้อื่นตอบแทน………....2

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 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

RB31 RB32 RB33 Response

ผู้ตอบสัมภาษณ์
           ตอนที� 9 การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์                    

(ถามผู้ที�มีอายุตั�งแต่ 11 ปีขึ�นไป) (ต่อ)

5

19 

9 59 599 9
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