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ถามทุกคน ถามทุกคน

ลําดับที่ อายุ

บันทึกรหัส บันทึก
 ชาย……………………… 1 อายุเต็มป
 หญิง………………………2 ถาต่ํากวา 1 ป

บันทึก "0"    ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล............................................................................................. 1
   มีสวัสดิการฯ

        จากรัฐบาล
           ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ........................................................................................ 2
           ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน............................................................................ 3
           สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ............................................. 4
       จากแหลงอ่ืน
           ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน................................................................................. 5
           สวัสดิการจัดโดยนายจาง........................................................................................... 6
       อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................... 7
   ไมทราบวามี/ไมมีสวัสดิการฯ................................................................................................. 8

คัดลอกจาก คัดลอกจาก
 สพบส.54  สพบส.54 คําตอบที่  1 (สวัสดิการหลัก) คําตอบที่  2 (สวัสดิการรอง)

A1 A5 HW1_1 HW1_2

32 33

คัดลอกจาก
 สพบส.54

A4

ถามีสวัสดิการจากรัฐฯและแหลงอ่ืน ใหบันทึกสวัสดิการฯ ที่ไดรับจากรัฐกอน)

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

เพศ

ตอนที่ 2 หลักประกันดานสุขภาพ

 "ปจจุบัน...(ชื่อ)...มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม?"

 "ถามี  เปนประเภทใด?"
(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ โดยเรียงลําดับตามสวัสดิการฯ หลัก ของตนเองกอน

REC_NO4
31

(สวัสดิการคารักษาพยาบาล)
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"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…
มีอาการปวยหรือรูสึกไมสบายกี่ครั้ง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนครั้งที่ปวยหรือรูสึกไมสบาย บันทึกรหัส 

  ไมมี......………………………….………...….......... 1 (ถาเกิน 8 ครั้งใหบันทึก "8")     ระบบทางเดินหายใจ (ไอ / หวัด / มีนํ้ามูก / หอบ)........................... 1
    ทองรวง / ทองเสีย / บิด................................................................. 2

  มี…………………………………...………………………2 (ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     ปวดทอง / ทองอืด / ทองเฟอ / โรคกระเพาะ.................................. 3
(ถามตอไป)     ปวดหลัง / ปวดกลามเน้ือ................................................................ 4

    ความเครียด / นอนไมหลับ / ปวดหัว.............................................. 5
    โรคผิวหนัง / กลากเกล้ือน / ผดผื่น................................................. 6
    ตา / หู / คอ / จมูก...................................................................... 7
    โรคในชองปาก / ฟนผุ / โรคเหงือก / แผลในปาก............................8

     ไข................................................................................................... 9
    โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว................................................................ 10
    อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 11

HW3

3534 36         

HW4HW2

(ขามไปถาม HW5)

"อาการปวยหรือรูสึกไมสบายครั้งสุดทาย
...(ชื่อ)...ปวยดวยโรคอะไร หรือ มีอาการอยางไร?"

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

มีอาการปวยหรือรูสึกไมสบายหรือไม?"

ถามเฉพาะผูที่ปวยหรือรูสึกไมสบาย (HW2 = 2)
"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…

ถามทุกคน
ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…
มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

หรือ ถูกทํารายรางกายกี่ครั้ง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนครั้งที่ไดรับบาดเจ็บ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมมี.................................................. 1 จากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย  อุบัติเหตุจากยานพาหนะ   ภายในบาน / บริเวณบาน…………1
    รถจักรยานยนต..................................................... 1   บนทองถนน………………………… 2

  มี……………………………………………… 2 (ถาเกิน 8 ครั้งใหบันทึก "8")     รถยนต รถกะบะ รถตู รถบรรทุกเล็ก..................... 2   ในทุงนา / ไร / สวน..………………3
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนตโดยสารประจําทาง...... 3   โรงงาน…………………………………4

    อ่ืนๆ เชน เรือ เครื่องบิน ฯลฯ (ระบุ)....................... 4   สํานักงาน………………………………5
 ถูกเครื่องจักรกลทําใหบาดเจ็บ.................................... 5   โรงเรียน……………………………… 6
 ถูกสัตวมีพิษกัดหรือตอย / ถูกสัตวทําราย................... 6   แหลงนํ้า……………………………… 7
 ถูกสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ............................................ 7   สวนสาธารณะ.........……………… 8
 พลัดตกหกลม........................................................... 8   รานอาหาร / สถานบันเทิง…....... 9
 อุบัติเหตุอ่ืนๆ เชน ตกน้ํา ฯลฯ (ระบุ).......................... 9   วัด / สถานที่ทางศาสนา............. 10
 ถูกทําราย   อ่ืนๆ (ระบุ).........……………………11
    โดยใชกําลังกาย..................................................... 10
    โดยใชวัตถุมีคม / ไมมีคม เชน มีด ไม ฯลฯ........... 11
    โดยวิธีอ่ืนๆ เชน ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)......................... 12

HW6

39 40     42    38

"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW9)

HW8

เกิดขึ้นในสถานที่ใด?"
ครั้งสุดทายที่...(ชื่อ)...ไดรับ

HW5

หรือ ถูกทํารายรางกายหรือไม?"
ครั้งสุดทายที่...(ชื่อ)...ไดรับ เกิดจากสาเหตุใด?"

HW7

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ ถูกทําราย (HW5 = 2)ถามทุกคน
"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…

มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)



"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…
 โรคประจําตัวหรือไม?" ไปรับบริการทางการแพทย

 เชน การไปพบแพทยตามนัด 
บันทึกรหัส การไปซื้อ/รับยา เปนตน เนื่องจาก

  ไมมี......……..........…1 โรคเรื้อรัง/ โรคประจําตัวหรือไม?" บันทึกรหัส 
(ไมรวมที่เจ็บปวย)  ไมเจ็บปวย.............................. 1

  มี……………………… 2

ใหบันทึกครั้งที่ไปรับบริการ  เจ็บปวย เน่ืองจาก
(ถาเกิน 8 ครั้ง ใหบันทึก "8")   อาการปวย /

    รูสึกไมสบาย (HW2=2)……… 2
(ถาไมไดไป ใหบันทึก  "0")   อุบัติเหตุ /

    ถูกทําราย (HW5=2)..............3
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปรับบริการอ่ืนๆ 

    เน่ืองจาก โรคเรื้อรัง / 
    โรคประจําตัว (HW11=1-8)
    (นอกเหนือจากการปวย)........ 4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW11

45          47          49          51

HW12

52

5
ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW21)

 (ถาบันทึกรหัส 2-4 ถามตอไป)

ถามทุกคน
"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…

มีการเจ็บปวย
ครั้งสุดทายจากสาเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูที่มีโรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว (HW9 = 2)
"…(ชื่อ)…มีโรคเรื้อรัง / โรคประจําตัวอะไรบาง?"

(ตอบไดไมเกิน 3 โรค)

…(ชื่อ)…มีโรคเรื้อรัง /
ถามทุกคน

(ขามไปถาม HW12)

44

(ถามตอไป)

HW9

 เบาหวาน
 ไทรอยด / คอพอก
 ความดันโลหิตสูง
 โรคหัวใจ (หัวใจโต/ กลามเน้ือหัวใจ/
   หัวใจตีบ/ หัวใจรั่ว/ หลอดเลือดหัวใจ)
 โรคไขมันในเสนเลือดสูง/ 
    คอเลสเตอรอลสูง
 โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
 โรคมะเร็ง (มะเร็งปอด/ มะเร็งตับ/
   มะเร็งลําไสใหญ เปนตน)
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 โรคซืมเศรา/ โรคจิตประเภท/ 
   โรคจิตประสาทอื่นๆ
 สมองเสื่อม
 ลมชัก/ ลมบาหมู
 ตอกระจก/ ตอหิน
 ประสาทหูเสื่อม
 หอบหืด/ ถุงลมโปงพอง
 วัณโรค

01
02
03

04

05
06

07
08

09
10
11
12
13
14
15

 ภูมิแพ
 ตับแข็ง
 ไตวาย/ ไตพิการ
 ตอมลูกหมากโต/ อักเสบ
 น่ิวในถุงนํ้าดี
 น่ิวในระบบปสสาวะ
   (ไต/ กระเพาะปสสาวะ)
 เกาท/ รูมาตอยด
 โรคปวดเขาเรื้อรัง/ ขอเขาเสื่อม
 โรคปวดหลังเรื้อรัง/ ปวดคอเรื้อรัง
 โรคเอดส
 โรคโปลิโอ
 โรคเรื้อน
 ธาลัสซีเมีย
 สติปญญาผิดปกติ (ดาวนซินโดรม)
 ปริทันตอักแสบ (เหงือกอักเสบ)
 อมัพฤกษ
 อัมพาต
 อื่นๆ (ระบุ).................................

ช่ือโรค รหัส รหัสชื่อโรค
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)



6

"การเจ็บปวยครั้งสุดทาย
…(ชื่อ)…ปวยจนตอง

หยุดกิจวัตรประจําวันก่ีวัน?"  ไมไดรักษา.................................................................................. 1     (ขามไปถาม HW21)
 ซื้อ/หายากิน  -  ยาแผนปจจุบัน................................................... 2

ใหบันทึกจํานวนวันที่หยุดฯ                 -  ยาแผนโบราณ / ยาสมุนไพร............................... 3     (ขามไปถาม HW17) บันทึกรหัส 
ติดตอกันครั้งสุดทาย  ไปหาหมอพื้นบาน / หมอแผนโบราณ / หมอนวดแผนไทย........... 4  แพทย  รักษาดวยยาแผนปจจุบัน............. 1

(ถาหยุดตั้งแตกอน 1 เดือน  ไปสถานพยาบาลของรัฐ    แผนปจจุบัน.......... 1  รักษาดวยยาสมุนไพร................... 2
กอนวันสัมภาษณ ใหนับ     สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข /    แผนไทย............... 2  นวดไทยเพื่อรักษา........................ 3
จํานวนวันที่หยุดฯ         ศูนยสุขภาพชุมชน / รพ.สต............................................... 5    ทางเลือกอ่ืน.......... 3  อบสมุนไพร / การน่ังกระโจม
ติดตอกันทั้งหมด)     โรงพยาบาลชุมชน....................................................................6    ไมทราบ................ 4    ประคบสมุนไพร /

(ถาไมหยุดใหบันทึก "0" )     โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลศูนย....................................... 7  บุคลากร    ทับหมอเกลือ............................ 4
    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย................................................... 8      (ถามตอไป)    สาธารณสุขอ่ืนๆ.... 5  การฝงเข็ม................................... 5
    โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ..................................................... 9  สมาธิบําบัด.................................. 6
 ไปสถานพยาบาลของเอกชน  อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 7
    โรงพยาบาลเอกชน.................................................................. 10
    คลินิกเอกชน........................................................................... 11
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................ 12   (ขามไปถาม HW17)

HW13 HW16_1

53         5855        57 59

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4)

"การรักษาครั้งสุดทาย"การรักษาครั้งสุดทาย
ถามเฉพาะผูที่ไปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

                                     บันทึกรหัส

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW16_2

  โดยเรียงลําดับตามวิธีรักษาหลัก)

HW14 HW15

จากใคร?" (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

...(ชื่อ)…รับบริการ ...(ชื่อ)…รับบริการอะไร?"

 "การเจ็บปวยครั้งสุดทาย...(ชื่อ)...มีวิธีการรักษาพยาบาลอยางไร?"

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"การเจ็บปวยครั้งสุดทาย "การเจ็บปวยครั้งสุดทาย
...(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลับ ...(ชื่อ)...จายคารักษาพยาบาล

ทั้งหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมีสวัสดิการฯ............................................. 1

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ - สงทั้งผูปวยและผูดูแล สวนที่จายดวยเงินของตนเอง   จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย.................................................. 1

หรือ สวนที่เบิกไมได     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง)......................... 2   อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน........................................ 2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน........... 3   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก.................... 3
เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารักษาฟรี หรือ     สวัสดิการขาราชการหรือ   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………......................... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ............. 4   ไมมีคาพาหนะ............................................................. 5
(ถาไมมีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")   จากเอกชน   ชา รอนาน................................................................... 6

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน................. 5   ไมแนใจคุณภาพยา...................................................... 7
    สวัสดิการจัดโดยนายจาง........................... 6   ถูกเลือกปฏิบัติ............................................................ 8
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................ 7   บุคลากรใน รพ.ดุ / พูดไมไพเราะ.................................9

  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมูล.............. 10
 มีสวัสดิการฯ แตไมใช................................... 8   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง / รักษาไมหาย........................ 11

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ....................... 12
  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม................. 13
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 14

HW17 HW18 HW19 HW20

      60        64 69   68

 ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW21)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4) และมีการรักษาพยาบาล (HW14 = 2-12)

"สาเหตุที่...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ที่มี
ในการเจ็บปวยครั้งสุดทายเพราะเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW19 = 8)"การเจ็บปวยครั้งสุดทาย
…(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ที่มีหรือไม?"

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…
มีการใชบริการก่ีครั้ง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมมี......……..........……….................... 1 ใหบันทึกจํานวนครั้งที่ใชบริการ   ไปรับการฉีดวัคซีน.................................... 0  รานขายยา.......................................................... 0
(ถาเกิน 8 ครั้งใหบันทึก "8")   ไปฝากครรภ / ตรวจครรภ........................ 1  ไปสถานพยาบาลของรัฐ

  มี…………………………………………………2   ไปรับบริการวางแผนครอบครัว.................. 2     สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข / 
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปตรวจ / ดูแลหลังคลอด......................... 3        ศูนยสุขภาพชุมชน / รพ.สต........................ 1

  ไปตรวจสุขภาพประจําป............................ 4     โรงพยาบาลชุมชน........................................... 2
  ไปรับบริการการปองกัน     โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลศูนย.............. 3
     โรคในชองปาก (ทําฟน)......................... 5     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.......................... 4
  ไปรับยาบํารุง / อาหารเสริม....................... 6     โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ............................ 5
  ไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ไปสถานพยาบาลของเอกชน
     ที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ เชน     โรงพยาบาลเอกชน.......................................... 6
     ลดนํ้าหนัก อดบุหรี่/ สุรา เปนตน...........7     คลินิกเอกชน.................................................. 7
  ไปรับบริการตามนัดอ่ืนๆ (ระบุ)................. 8  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................8

HW22

72 73 74

HW24HW23

(นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)

71

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW29)

HW21

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

…(ชื่อ)….ไปใชบริการที่ใด?"…(ชื่อ)….ไปใชบริการอะไร?"
"การไปใชบริการครั้งสุดทาย"การไปใชบริการครั้งสุดทาย

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ (HW21 = 2)
"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…

มีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ หรือไม?"

ข. การสงเสริมสุขภาพในเดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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"การไปใชบริการครั้งสุดทาย "การไปใชบริการครั้งสุดทาย ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW27 = 8)
...(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลับ ...(ชื่อ)...จายคาไปใชบริการ

ทั้งหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมีสวัสดิการฯ............................................. 1

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ-สงทั้งผูใชบริการและผูดูแล สวนที่จายดวยเงินของตนเอง   จากรัฐบาล   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก.................... 1

หรือ สวนที่เบิกไมได     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).......................... 2   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………......................... 2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ      ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน........... 3   ไมมีคาพาหนะ............................................................. 3
เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารับบริการฟรี หรือ      สวัสดิการขาราชการ /   ชา รอนาน................................................................... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..............4   ไมแนใจคุณภาพยา...................................................... 5
(ถาไมมีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")   จากเอกชน   ถูกเลือกปฏิบัติ............................................................ 6

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน................ 5   บุคลากรใน รพ.ดุ / พูดไมไพเราะ.................................7
     สวัสดิการจัดโดยนายจาง.......................... 6   แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมูล.............. 8
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 7   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง / รักษาไมหาย........................ 9

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ....................... 10
 มีสวัสดิการฯ แตไมใช.................................... 8   สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม................. 11

  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 12

HW25 HW26

       75        79 84     83

"การไปใชบริการครั้งสุดทาย
…(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ที่มี หรือไม?"

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ (HW21 = 2)

HW27

"สาเหตุที่...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ที่มี
ในการไปใชบริการครั้งสุดทายเพราะเหตุใด?"

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW29)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

HW28

7

ข. การสงเสริมสุขภาพในเดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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ถามทุกคน
"ใน 12 เดือนที่แลว " การเขาพักรักษาใน "การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล "การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทาย  "การเขาพักรักษาใน

...(ชื่อ)...ปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)...เขาพักรักษา สถานพยาบาลครั้งสุดทาย
หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอ่ืนๆ ...(ชื่อ)...นอนใน

จนตองนอนในสถานพยาบาลหรือไม สถานพยาบาลกี่วัน?"
ถาเคย เขาพักก่ีครั้ง?" บันทึกรหัส บันทึกรหัส  บันทึกรหัส 

บันทึกรหัส  โรค.............................. 1  สถานพยาบาลของรัฐ  เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง.... 1 ใหบันทึกจํานวนวัน
 ไมเคยเขาพักรักษา......................0  อุบัติเหตุ...................... 2     โรงพยาบาลชุมชน............................. 1  ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาล.................... 2 ที่เขาพักรักษา

(ขามไปถาม HW39)  คลอดบุตร................... 3     โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย... 2  สถานพยาบาลอยูใกล/เดินทางสะดวก.......... 3
 เคยเขาพักรักษา.............จํานวนครั้ง  อ่ืนๆ (ระบุ).................. 4     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย............. 3  บริการรวดเร็ว ทันใจ................................... 4 (ถาเกิน 98 วัน

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "99"     โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ............... 4  คารักษาพยาบาลไมแพง...............................5 ใหบันทึก "98")
แลวถามตอไป)  สถานพยาบาลของเอกชน  มีแพทยผูเช่ียวชาญ..................................... 6

    โรงพยาบาลเอกชน............................ 5  มีเครื่องมือแพทยทันสมัย............................ 7 (ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")
    คลินิกเอกชน.................................... 6  เขารักษาฉุกเฉิน........................................... 8
 อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 7  มีฐานะยากจน............................................. 9

 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................ 10

HW29 HW33

86         90    92         88 89

สถานพยาบาลครั้งสุดทาย

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 1 - 99)

...(ชื่อ)...เขาพักรักษา ในสถานพยาบาลใด?"
  ...(ชื่อ)...เลือกเขาพักรักษา

ในสถานพยาบาลนั้น เพราะเหตุใด?"

HW32HW31HW30

เนื่องจากสาเหตุใด?" ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใน 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)



 "หลังออกจากการเขาพัก  "การเขาพักรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน
รักษาในสถานพยาบาล สถานพยาบาลครั้งสุดทาย สถานพยาบาลครั้งสุดทาย "...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการ
ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)...ตอง ...(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลับ ...(ชื่อ)...จายคารักษาพยาบาล  ...(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ที่มี หรือไม?"

นอนพักรักษาตัว ทั้งหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
ตอที่บานก่ีวัน?"  ไมมีสวัสดิการฯ.................................. 1 ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

 มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 
ใหบันทึกจํานวนวัน ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ   จากรัฐบาล  อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน...................... 1

ที่นอนพักรักษาตัวที่บาน การรับ-สงทั้งผูปวยและผูดูแล สวนที่จายดวยเงินของตนเอง     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).............. 2  สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก... 2
หรือ สวนที่เบิกไมได     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน.. 3  ไมมีคาพาหนะ........................................... 3

(ถาเกิน 98 วัน (ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     สวัสดิการขาราชการหรือ  ชา รอนาน................................................. 4
ใหบันทึก "98") เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารักษาฟรี หรือ       ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ... 4  ไมแนใจในคุณภาพยา................................ 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ   จากเอกชน  ถูกเลือกปฏิบัติ.......................................... 6
(ถาไมทราบ (ถาไมมีคาพาหนะ จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน...... 5  บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ………....... 7

 ใหบันทึก "99") ใหบันทึก "0")     สวัสดิการจัดโดยนายจาง................ 6  แพทยไมมีเวลาใหซักถาม/ ไมใหขอมูล....... 8
  อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................... 7  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย….... 9

 ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ.... 10
 มีสวัสดิการฯ แตไมใช........................ 8  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ

    ไมครอบคลุม........................................ 11
 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................. 12

HW34 HW35 HW36

94              96    100 106    105

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW37 = 8)

เพราะเหตุใด?"

11

 "การเขาพักรักษาใน

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 1 - 99)

สถานพยาบาลครั้งสุดทาย

HW38

เขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทาย 

HW37

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW39)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใน 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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"ใน 12 เดือนที่แลว ...(ชื่อ)...  "การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดทาย
ไปรับบริการทันตกรรมกี่ครั้ง?" บันทึกรหัส ...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมประเภทใด?"

 สถานพยาบาลของรัฐ
บันทึกรหัส  ใหบันทึกจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ    สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข / 

  ไมรับบริการ................................... 1      ศูนยสุขภาพชุมชน / รพ.สต.
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")        ที่ ไมมี ทนัตาภิบาลและทันตแพทยมาบริการ..... 1   ขูดหินปูน / 

  รับบริการ....................................... 2        ที่ มี ทันตาภิบาลหรือทันตแพทยมาบริการ......... 2       ขัดฟนรักษาปริทันต (เหงือก)............ 1
   โรงพยาบาลชุมชน.................................................. 3   อุดฟน................................................... 2
   โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลศูนย .................... 4   รักษารากฟน......................................... 3
   โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.................................. 5   ถอนฟน................................................ 4
   โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ.................................... 6   เคลือบหลุมรองฟน................................ 5
 สถานพยาบาลของเอกชน   ใสฟนเทียม........................................... 6
   โรงพยาบาลเอกชน................................................. 7   ดัดฟน / จัดฟน.....................................7
   คลินิกเอกชน.......................................................... 8   ตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก................ 8
 รานหมอชาวบาน/ หมอมอเตอรไซด/ หมอรถปคอัพ... 9   จําไมได................................................. 9
 หนวยแพทยเคล่ือนที่ของหนวยงานตาง ๆ.................. 10   อ่ืนๆ (ระบุ)............................................10
 โรงเรียน................................................................... 11
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 12

HW40 HW42_1

109          111   113         115     108

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW47)

(ถามตอไป)

HW41

 "...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมครั้งสุดทาย จากที่ใด?"
ถามทุกคน

ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม?"
"ใน 12 เดือนที่แลว ...(ชื่อ)...

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW39 = 2) 

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

HW39

 โดยเรียงลําดับตามความสําคัญในการรักษา)

HW42_2

ง. การรับบริการทันตกรรมใน 12 เดือนท่ีแลว



 "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดทาย
ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)... ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)... ...(ชื่อ)... ใชสวัสดิการฯ ที่มี หรือไม?"  "...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการรับบริการ
จายคาพาหนะไป-กลับ จายคารับบริการทั้งหมด บันทึกรหัส ทันตกรรมครั้งสุดทาย เพราะเหตุใด?"
ทั้งหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?"   ไมมีสวัสดิการฯ.................................................... 1

  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 
ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ     จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย.................................................... 1

การรับ-สงทั้งผูรับบริการและผูดูแล สวนที่จายดวยเงินของตนเอง        ประกันสุขภาพ (บัตรทอง)............................. 2   อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน........................................... 2
หรือ สวนที่เบิกไมได        ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน................ 3   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก...................... 3

(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ        สวัสดิการขาราชการ /   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………………………………….4
เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารักษาฟรี หรือ           ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ................. 4   ไมมีคาพาหนะ................................................................ 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ     จากเอกชน   ชา รอนาน...................................................................... 6
(ถาไมมีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")        ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน..................... 5   ไมแนใจคุณภาพยา......................................................... 7

       สวัสดิการจัดโดยนายจาง............................... 6   ถูกเลือกปฏิบัติ............................................................... 8
    อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 7   บุคลากรใน รพ.ดุ / พูดไมไพเราะ................................... 9

  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมูล………………10
   มีสวัสดิการฯ แตไมใช......................................... 8   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง / รักษาไมหาย........................... 11

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ......................... 12
  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม.................... 13
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................... 14

HW43 HW44

     117     121 126   125

13

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW45 = 8)

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW46HW45

 (ถาบันทึกรหัส 1-7  ขามไปถาม  HW47)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

 ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW39 = 2) 
ง. การรับบริการทันตกรรมใน 12 เดือนท่ีแลว
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"เพราะเหตุใด ...(ชื่อ)...จึงไมไดเขารับ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล............. 0  ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล............ 0  ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล……………0

 ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ...... 1    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ..... 1    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ...... 1

 ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด........ 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด........ 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด……… 2

บันทึกรหัส   ไมสะดวกในการเดินทาง  ไมสะดวกในการเดินทาง บันทึกรหัส   ไมสะดวกในการเดินทาง 

  ไมมี..................... 1    เชน อยูหางไกลจากแหลงการรักษา.. 3    เชน อยูหางไกลจากแหลงการรักษา.. 3   ไมมี.......................... 1    เชน อยูหางไกลจากแหลงการรักษา... 3

 ไมมีเวลาไปรับการรักษา..................... 4  ไมมีเวลาไปรับการรักษา………………… 4  ไมมีเวลาไปรับการรักษา……………………4

  มี......................... 2  ไมมีผูพาไปรับการรักษา..................... 5 บันทึกรหัส   ไมมีผูพาไปรับการรักษา………………… 5   มี.............................. 2  ไมมีผูพาไปรับการรักษา……………………5

 ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา............ 6   ไมมี........................ 1   ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา…………6  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา……………6

 ไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล.............. 7   ไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล………… 7  เปนขอจํากัดของผูใหบริการ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 8   มี............................ 2   เปนขอจํากัดของผูใหบริการ เชน    เชน ไมมีทันตบุคลากร 

   เตียงเต็ม สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ…… 8    สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ……………………7

  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………9  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………8

133 134128 129 130 131           

ที่…(ชื่อ)...เคยปวยฯ 

และจําเปนตองการ

รับการตรวจรักษา

เคยปวยฯ จนตอง

นอนในสถานพยาบาล

หรือแพทยตองการ

ถามเฉพาะ HW51 = 2ถามเฉพาะ HW49 = 2 ถามทุกคน

การตรวจรักษาในครั้งน้ัน?"

"ใน 12 เดือนที่แลว

มีบางหรือไมที่...(ชื่อ)...

เพราะเหตุใด ...(ชื่อ)...จึงไมไดเขารับ

การรักษาในครั้งน้ัน? จึงไมไดเขารับบริการในครั้งน้ัน?

เพราะเหตุใด ...(ชื่อ)…

ตอนที่ 4  ความจําเปนทางสุขภาพที่ไมไดรับการตอบสนอง
การเจ็บปวยที่ไมตองนอนในสถานพยาบาล การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผูปวยใน) การรับบริการทันตกรรม

ถามทุกคน
"ใน 12 เดือนที่แลว "ใน 12 เดือนที่แลว

มีบางหรือไม มีบางหรือไมที่...(ชื่อ)...

ถามเฉพาะ HW47 = 2 ถามทุกคน

เคยมีปญหาสุขภาพ

ชองปาก และตองการ

เขานอนรักษา

ในสถานพยาบาล?"

แตไมไดเขารับบริการ?"

เขารับบริการ

ใหนอนรักษา

ในสถานพยาบาล 

แตทานไมได

การตรวจรักษา?"

แตทานไมไดไปรับ

HW50 HW52HW51HW49

(ขามไปถาม HW51)

(ถามตอไป)

HW47 HW48

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW53)

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW49)



บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 ไมใช.......................................... 1  ไมไดรับ.................................... 1  ไปสถานพยาบาลของรัฐ  ไมทราบวามีวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ.......................... 1
 ใช.............................................. 2     สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข /  ไมมีแพทย/เจาหนาที่สาธารณสุขแนะนําใหฉีด............... 2
 ไมทราบ......................................3  ไดรับ........................................ 2       ศูนยสุขภาพชุมชน / รพ.สต....................... 1  ไมมีใครพาไปฉีด......................................................... 3

    โรงพยาบาลชุมชน........................................ 2  ไมมีเงินจายคาวัคซีน.................................................... 4
    โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลศูนย............ 3  ไมแนใจความปลอดภัยของวัคซีน.................................5
    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย........................ 4  ไมแนใจวาวัคซีนปองกันไขหวัดใหญได......................... 6
    โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ.......................... 5  ครอบครัว/เพื่อนไมตองการใหฉีด................................ 7
 ไปสถานพยาบาลของเอกชน  คิดวาตัวเองมีโอกาสปวยดวยไขหวัดใหญนอย
    โรงพยาบาลเอกชน....................................... 6      ไมจําเปนตองฉีด………………………………………………8
    คลินิกเอกชน................................................ 7  รูวาตัวเองไมไดเปนกลุมเส่ียง………………………………… 9
 อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 8  อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................. 10

HW56_1

138           140    135 136 137

HW56_2HW55HW53 HW54

ไขหวัดใหญใชหรือไม?"

ถามทุกคน
 "…(ชื่อ)…ไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญที่ไหน?"

(ขามไปถาม HW56)

 "…(ชื่อ)…เปนกลุมเส่ียงที่สมควร
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไดรับวัคซีนปองกัน

(ขามไปถาม EB1)

15

"ใน 12 เดือนที่แลว เพราะเหตุใด...(ชื่อ)... 

(ถามตอไป)

ไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ?"
ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 2 สาเหตุ

ถามเฉพาะผูไดรับวัคซีนฯ (HW54 = 2) ถามเฉพาะผูไมไดรับวัคซีนฯ (HW54 = 1)

ไขหวัดใหญหรือไม?"

"ใน 12 เดือนที่แลว...(ชื่อ)....

ตอนที่ 5 การไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
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ตอนที่ 6 การเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (ถามผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป)
ถามเฉพาะผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (EB1 = 1)

  

บันทึกรหัส 
  เลนกีฬา / ออกกําลังกาย……....................................….. 1

  ไมเลนกีฬา / ไมออกกําลังกาย เพราะ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
     ไมสนใจ ….………………......................……................ 2   ว่ิง.……..………………...………………...........………………… 1   สนามกีฬาของสถานศึกษา…….....…………….................. 1
     ไมมีเวลา …..……………………………...........…............. 3   เตน……………………………...........……………….……………2   สนามกีฬาของหนวยราชการ…............……………........... 2
     ไมมีสถานที่เลน………………………...........……............. 4   เดิน.…..…………………...…………………...........………………3   สนามกีฬาของเอกชน………….........……………............... 3
     ไมมีอุปกรณกีฬา…………………………...........…........... 5   รําไมพลอง………...……………….……………...........…………4   บริเวณสถานศึกษา……………........……………................ 4
     ทํางานที่ตองใชแรงกายมากอยูแลว............……………. 6   ไทเก็ก…...…………………………..………………...........………5   บริเวณที่ทํางาน………………..............…………….............5
     อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………...…………….................... 7   ซี่กง…...………………............…………………………........... 6   บริเวณบาน……………………….......……………................ 6

  โยคะ………………..............………………………………….....7   บริเวณวัด / มัสยิด / โบสถ……….......…………….......... 7
  อุปกรณออกกําลังกายตางๆ………………………........………8   สวนสาธารณะ/ สวนสุขภาพ...............……………........... 8
  กีฬาทุกประเภท เชน ฟุตบอล เทนนิส วายนํ้า ฯลฯ………9   ที่วาง / ลานอเนกประสงค……...........……………............ 9
  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………….........………………...........………… 10   อ่ืนๆ (ระบุ)……………………............…………….............. 10

32 33          35           

"ในเดือนที่แลว…(ชื่อ)…
 "ตามปกติ...(ชื่อ)...เลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายประเภทใด?"

EB1 EB2 EB3

เลนกีฬาหรือออกกําลังกายหรือไม?"

ใหบันทึกสถานที่ที่เลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายบอยที่สุด

 "ตามปกติ …(ชื่อ)…เลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายในสถานที่ใด?"

ใหบันทึกประเภทการออกกําลังกาย
ที่ปฏิบัติบอยที่สุด

(ถามตอไป)

(ถาบันทึกรหัส 2 - 7 ขามไปบันทึก HW57)

5 REC_NO
31



 "ตามปกติ...(ชื่อ)...เลนกีฬาหรือ  "...(ชื่อ)...เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย
ออกกําลังกายโดยเฉล่ียก่ีวันตอเดือน?"   โดยเฉลี่ยครั้งละกี่นาที?"

     

ใหบันทึกจํานวนวัน ใหบันทึกจํานวนนาที บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
ที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย ที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย   ต่ํากวา 1 เดือน……..…............................... 0   อยากมีรางกายแข็งแรง..……..................... 1

  1 เดือน ……….…………..............................1   ลดนํ้าหนัก……..………...……...................... 2
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "999")   2 เดือน ……….…………..............................2   คลายเครียด…………..…............................ 3

  3 เดือน ……….…………..............................3   มีปญหาสุขภาพ……………......................... 4
  4 เดือน ……….…………..............................4   มีคนชวน………………................................ 5
  5 เดือน ……..………..............................……5   เปนอาชีพ เชน นักกีฬา ครูสอนโยคะ 
  6 เดือน ……..…………..............................…6      ครูสอนแอโรบิค ฯลฯ ………….............. 6
  7 เดือน……………...................................... 7   อ่ืนๆ (ระบุ) …………................................. 7
  8 เดือนข้ึนไป……………............................. 8

EB4 EB5

37          39                   

ตอนที่ 6 การเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (ถามผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)
ถามเฉพาะผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (EB1 = 1)

42 43

17

 "...(ชื่อ)...เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

EB6 EB7

  ติดตอกันมานานเทาใด?"

 "...(ชื่อ)... เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย
  เพราะเหตุใด?"



18

ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

การดูแลตนเอง

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  แยกวามาก………………1  แยมาก…….....……… 1  ไมมีปญหา  ไมมีปญหา................ 1  ไมมีปญหา....................... 1  ไมมีอาการ........... 1  ไมรูสึกวิตกกังวล

  แยกวาเล็กนอย..………2 บันทึกรหัส  แย..………............... 2    ในการเดิน........... 1  มีปญหาในการอาบน้ํา  มีปญหาในการทํากิจกรรม  มีอาการเจ็บปวด    หรือซึมเศรา...... 1

  เหมือนๆ กัน……………3   แยกวามาก………………1  ปานกลาง…………..... 3  มีปญหา    หรือแตงตัวบาง...... 2    ที่ทําเปนประจําบาง......... 2    หรือไมสุขสบาย  รูสึกวิตกกังวล

  ดีกวาเล็กนอย.…………4   แยกวาเล็กนอย..………2  ดี.………….......…….. 4    ในการเดินบาง..... 2  ไมสามารถอาบน้ํา  ไมสามารถทํากิจกรรม    ปานกลาง......... 2    หรือซึมเศรา

  ดีกวามาก……….………5   เหมือนๆ กัน……………3  ดีมาก……….………… 5  ไมสามารถไปไหนได    หรือแตงตัวดวย    ที่ทําเปนประจําได.......... 3  มีอาการเจ็บปวด    ปานกลาง......... 2

  ดีกวาเล็กนอย.…………4    และจําเปนตอง    ตนเองได................ 3    หรือไมสุขสบาย  รูสึกวิตกกังวล

  ดีกวามาก……….………5    อยูบนเตียง.......... 3    มากที่สุด.......... 3    หรือซึมเศรา

   มากที่สุด.......... 3

48 49 50 5144 45 46 47

การทํากิจกรรมยามวาง ฯลฯ)

ความวิตกกังวลของตนเองขณะนี้ กิจกรรมที่ทําเปนประจํา 

การทํางานบาน  

การเคล่ือนไหว

HW59 HW60

เปนอยางไร?"

อายุ เพศ ฐานะ เปนอยางไร?"

หนาที่การงาน 

HW57

คลายคลึงกับทาน 

ทานเห็นวาตนเอง

และความเปนอยูที่

HW58 HW61 HW62 HW63 HW64

หรือ ไมสุขสบาย หรือ ซึมเศรา

ตอนที่  7  การประเมินสถานะสุขภาพ (ถามผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป) 

ความเจ็บปวด ของทานกับผูอื่นที่มีสุขภาพของทาน

ในวันน้ีกับสุขภาพ

เมื่อปที่แลวเปนอยางไร?"

"ขณะนี้ทานคิดวาสุขภาพของตนเองเปนอยางไรมากที่สุด?"  "เมื่อเปรียบเทียบ "เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพ "ทานเห็นวาสุขภาพ

 การเรียนหนังสือ

(เชน การทํางาน 
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     บันทึกรหัส
ไมเลย.......................................................................................... 1
เล็กนอย....................................................................................... 2
มาก............................................................................................. 3
มากที่สุด...................................................................................... 4

รูสึก รูสึก รูสึกเบื่อหนายทอแท  รูสึก  รูสึกวา สามารถทําใจยอมรับได มั่นใจวาจะสามารถควบคุม มั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณ
พึงพอใจ สบายใจ  กับการดําเนินชีวิต  ผิดหวัง  ชีวิตมีแต สําหรับปญหาที่ยากจะแกไข อารมณได เมื่อมีเหตุการณคับขัน รายแรงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต  ประจําวัน  ในตัวเอง  ความทุกข (เมื่อมีปญหา) หรือรายแรงเกิดขึ้น ในชีวิต
HW65 HW66 HW67 HW68 HW69 HW70 HW71 HW72

52 53 54 55 56 57 58 59

ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

ตอนที่ 8  สุขภาพจิต (ถามผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป)

"ในเดือนที่แลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น  และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"
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   บันทึกรหัส
ไมเลย......................................................................................... 1
เล็กนอย...................................................................................... 2
มาก............................................................................................ 3 ตอบเอง……...………1
มากที่สุด..................................................................................... 4 ผูอ่ืนตอบแทน..…… 2

รูสึก รูสึกเปนสุข ใหความชวยเหลือ  รูสึกภูมิใจ  รูสึกมั่นคง เมื่อปวยหนัก สมาชิกในครอบครัว
เห็นอกเห็นใจ ในการชวยเหลือ  แกผูอ่ืน  ในตนเอง  ปลอดภัยเมื่ออยู เชื่อวาครอบครัว มีความรักและ
เมื่อผูอ่ืนมีทุกข ผูอ่ืนที่มีปญหา  เมื่อมีโอกาส  ในครอบครัว จะดูแลเปนอยางดี ผูกพันตอกัน

HW73 HW74 HW75 HW76 HW77 HW78 HW79

60 61 62 63 64 65 66 67

ผูตอบสัมภาษณ

บันทึกรหัส

response

ตอนที่ 8  สุขภาพจิต (ถามผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป) (ตอ)

"ในเดือนที่แลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น  และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"
ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง


