แบบสัมภาษณ์
การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ ตดิ ต่ อและการบาดเจ็บ 2558
Thai Behavioral Risk Factor Surveillance System Questionnaire 2015
แบบสัมภาษณ์ ชุดนีเ้ ป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลการสารวจ สาหรับผู้สัมภาษณ์ อ่านคาถามให้ ผ้ รู ับการสัมภาษณ์
ตอบเองหรืออ่ านคาตอบให้ เลือกตอบ เครื่องมือวัดจะมีความเที่ยงตรงสูง ผู้สัมภาษณ์ ไม่ ควรถามคาถามของตนเอง
ข้ อปฏิบตั ิในการสัมภาษณ์
1. ผู้สมั ภาษณ์ต้องผ่านการอบรมเพื่อทาความเข้ าใจแบบสัมภาษณ์และการใช้ คมู่ อื ประกอบการสัมภาษณ์
2. แบบสัมภาษณ์แต่ละส่วนมีการแนะนาการสัมภาษณ์เพื่อทาความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันระหว่างผู้สมั ภาษณ์กบั ผู้รับการสัมภาษณ์
จึงให้ ผ้ สู มั ภาษณ์อา่ นข้ อความหลังข้ อความ ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ ทุกครัง้
3. ผู้สมั ภาษณ์ถามคาถามเรี ยงลาดับตามที่ Application Program บนเครื่ อง Tablet กาหนดไว้ ให้ ถามทุกข้ อ
4. โปรดอ่ านคาตอบ หรื อ อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้ ถูกกาหนดไว้ เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับการสัมภาษณ์
เลือกคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
5. คาตอบ ไม่ ร้ ู/ไม่ แน่ ใจ และ ไม่ ตอบ ถูกกาหนดขึ ้นเพื่อให้ สทิ ธิ์ผ้ รู ับการสัมภาษณ์ ผู้สมั ภาษณ์ จึงไม่ต้องอ่านข้ อความดังกล่าว
แต่ควรสอบทานหรื อประเมินว่าเป็ นสิง่ ที่ผ้ รู ับการสัมภาษณ์ต้องการตอบ
องค์ ประกอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 0 ข้ อมูลทางประชากร

ส่วนที่ 8

ไขมันในเลือดสูง

ส่วนที่ 1 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ส่วนที่ 9

ภาวะความดันโลหิตสูง

ส่วนที่ 2 การเข้ าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการ
รับบริการสุขภาพ
ส่วนที่ 3 กิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย

ส่วนที่ 10 โรคเบาหวาน

ส่วนที่ 4 การกินผักผลไม้

ส่วนที่ 12 การบาดเจ็บ

ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ

ส่วนที1่ 3

โรคกระดูกและกล้ ามเนื ้อจากกการประกอบอาชีพ

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ส่วนที่ 14

สุขภาพสตรี

ส่วนที่ 11 โรคเรือ้ รัง

ส่วนที่ 7 คุณภาพชีวิต

คาแนะนาตัวก่ อนทาการสัมภาษณ์
สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันเป็ นตัวแทนจากสานักงานป้องกันควบคุมโรค.......ขณะนี ้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ ทาการ
สารวจข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีอายุ 15 ถึง 79 ปี
ท่านเป็ นผู้หนึง่ ที่ได้ รับการคัดเลือกเพื่อตอบข้ อคาถามเหล่านี ้ ท่านมัน่ ใจได้ วา่ คาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับและไม่ถกู เปิ ดเผย
แก่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนใดๆทังสิ
้ ้น การรายงานผลเป็ นการรายงานโดยรวมของทุกคน การสัมภาษณ์ใช้ เวลาประมาณ 30
นาที ท่านไม่จาเป็ นต้ องตอบคาถามทุกข้ อหากไม่ต้องการตอบ ท่านสามารถปฏิเสธการตอบคาถามนันได้
้ ซึ่งการปฏิเสธเข้ าร่ วมการ
สารวจครัง้ นี ้ จะไม่มีผลต่อการใช้ บริ การสุขภาพที่ทา่ นได้ รับ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสารวจครัง้ นี ้ ท่านสามารถสอบถามได้ จาก
พนักงานสัมภาษณ์ หรื อ ที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต หรื อที่สานัก โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์
02-590-3962-64 โดยสอบถามสถานที่ติดต่อจากผู้ทาการสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์
การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558
Thai Behavioral Risk Factor Surveillance System 2015

ส่ วนที่ 0 ข้ อมูลพืน้ ฐานของประชากรตัวอย่ าง
ผูส้ มั ภาษณ์โปรดบันทึกข้อมูลส่วนนีท้ งั้ หมดก่อนทาการสัมภาษณ์ ข้อมูลส่วนนีม้ ี ความสาคัญอย่างยิ่ งในการประมวลผลและการ
วิ เคราะห์เพือ่ หาค่าของประชากร โดยผูส้ มั ภาษณ์จะหาข้อมูลได้จากเอกสารรายชื ่อตัวอย่าง
REGION

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที.่ .................................(1-12)

CWD

จังหวัด.................................................................(ใส่ชื่อจังหวัด)
เขตการปกครอง

ในเขตเทศบาล

AREA
CLUSTER



นอกเขตเทศบาล

SAMPLE

ลาดับคัสเตอร์ ................................... (ใส่เลขลาดับคัสเตอร์ 1-20)
กลุม่ อายุ
 อายุ 15 – 39 ปี
 อายุ 40 – 59 ปี
 อายุ 60 – 79 ปี
(ห้ ามถาม) เพศของผูร้ บั การสัมภาษณ์จากการสังเกต
 ชาย
 หญิ ง
ตัวอย่าง
ตัวย่างที่สมั ภาษณ์ได้ มาจาก
 จากรายชื่อหลัก
ลาดับที่...........................(1-8)
 จากรายชื่อสารอง ลาดับที่...........................(1-12)
 อื่นๆ (ตัวอย่างทดแทน)

NAME

ชื่อ – สกุล ผู้รับการสัมภาษณ์...................................................................................................................

ADDR

บ้ านเลขที่.............หมู.่ ...........บ้ าน......................................... ตาบล/แขวง..............................................

TELP

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..................................................................... (กรณีไม่ยินยอมให้ บนั ทึก 00)

BEGINT

เวลาทีเ่ ริ่ มการสัมภาษณ์

DATE

วันเดือนปี ที่ทาการสัมภาษณ์ วันที่........................เดือน...................................2558

INTERV

ชื่อ – สกุล ผู้สมั ภาษณ์...........................................................................................(เขียนตัวบรรจง)

AGEGR
SEX

เวลา.............. นาฬิกา : ..........…...นาที (ให้ บนั ทึกเวลาในระบบ 24 ชัว่ โมง)

ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “ข้ อคาถามต่อไปนี ้ต้ องการทราบน ้าหนัก ส่วนสูง ที่ถกู ต้ อง เพื่อศึกษาภาวะอ้ วนในประชากร
จึงขอให้ ผ้ สู มั ภาษณ์ชงั่ น ้าหนัก วัดส่วนสูงและเส้ นรอบเอวของท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ มกี ารวัดโปรดแจ้ งให้ ผ้ สู มั ภาษณ์ทราบ”
WEIGHT
ชั่งนา้ หนัก
น ้าหนัก................................ก.ก.
1. ขณะนี ้ท่านหนักเท่าใด
(คิ ดจานวนเต็มเป็ นกิ โลกรัม)  ไม่ประสงค์ให้ ชงั่ น ้าหนัก
HEIGHT
วัดส่ วนสูง
ส่วนสูง.............................. ซ.ม.
2. ขณะนี ้ท่านสูงเท่าใด
(คิ ดจานวนเต็มเป็ นเซนติ เมตร)  ไม่ประสงค์ให้ วดั ส่วนสูง
WAISTM
วัดโดยใช้ สายวัดเอว
3. เส้ นรอบเอวที่วดั ได้ เป็ นเท่าใด เส้ นรอบเอว....................... ซ.ม. (การวัดทีถ่ ูกต้องดูได้จากภาพประกอบ)
 ไม่ประสงค์ให้ วดั เส้ นรอบเอว
(คิ ดเป็ นเซนติ เมตร)
ให้ มีทศนิยม 1 ตาแหน่ง

ส่ วนที่ 0 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของท่าน เช่น วันเดือนปี เกิด อายุ การศึกษา รายได้ ข้ อมูล
ส่วนนี ้จะนาไปใช้ เพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างและเปรี ยบเทียบกับประชากรของประเทศ ข้ อมูลดังกล่าวจะถูกปิ ดเป็ นความลับ”
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านคาถามตามแบบสัมภาษณ์
DOB
1. วันเดือนปี เกิดของท่านคือ
วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.
/
/
M
AGE

2. ขณะนี ้ท่านอายุเท่าไร
(อายุเต็มปี นับจนถึงวันทีเ่ ก็บ
ข้อมูลโดยให้ดูตารางเที ยบอายุ)

BIRTPROV

DURALIVE

RELIGIOU

MARITAL

LIT

EDUCA

YEAREDU

3. ท่านเกิดที่จงั หวัด
(ระบุชื่อจังหวัด)
.........................................

ปี

ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ

N

ไม่ตอบ

         
         
M

ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ

N

หลักสิบ
หลักหน่วย
ไม่ตอบ

รหัสจังหวัดตามบัญชีรายชื่อหรื อคูม่ ือสัมภาษณ์
          หลักสิบ
          หลักหน่วย
L ต่างประเทศ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
4. ท่านอาศัยอยูใ่ นจังหวัดปั จจุบนั เป็ นระยะเวลานานกี่ปี (น้อยกว่า 1 ปี ให้ลงเป็ น 1 ปี )
ปี
เดือน
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5. ขณะนี ้ท่านนับถือศาสนาอะไร
 พุทธ
 คริ สต์
 อิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).......................... N ไม่ตอบ
6. สถานภาพสมรสของท่านในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
 โสด
 อยูด
่ ้ วยกันโดยไม่สมรส
 สมรส (ทังที
้ ่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส)
 หย่า/เลิกกัน
 หม้ าย
N ไม่ตอบ
7. ท่านอ่านออก และ/หรื อ เขียนได้ หรื อไม่
 ได้
 ไม่ได้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
8. ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับใด
 ไม่ได้ รับการศึกษา
 ต่ากว่าประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้ น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ปวส./ปกศ.สูง/อนุปริ ญญา  ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................
N ไม่ตอบ
9. ท่านได้ รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็ นเวลาทังสิ
้ ้นกี่ปี (ไม่นบั รวมเวลาทีเ่ รี ยนอนุบาล)
(ไม่ได้ รับการศึกษาให้ บนั ทึก 00)
จานวนเต็มปี
   
หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

EMPLOY

STATUSEM

INDINCOM

10. ในปั จจุบนั ท่านทางานอยูใ่ ช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่ (ข้ ามไปถามข้ อ 12)
11. อาชีพของท่านในปั จจุบนั ระบุ..................(เลือกเพียงคาตอบเดียว มีคาอธิบายเพิ่มเติมในคูม่ อื สัมภาษณ์)
 ผู้บริ หารระดับสูงทังรั
้ ฐและเอกชน ผู้จดั การต่างๆ ข้ าราชการอาวุโส และผู้บญ
ั ญัติกฎหมาย
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านต่างๆ นักวิชาการทุกสาขา (แพทย์ วิศวะ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล บัญชี ครู
อาจารย์ เศรษฐศาสตร์ สถาปนิก ฯลฯ
 ช่างเทคนิคประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่าง (ช่างเทคนิคทางวิศวะ, ทางวิทยาศาสตร์ , ทางคอมพิวเตอร์ ,
ผู้ช่วยด้ านการแพทย์ นายหน้ าทางการค้ า ตัวแทนขายประกัน ตัวแทนซื ้อขายอสัง หาริ มทรัพย์ ฯลฯ)
 เสมียน พนักงานสานักงาน พนักงานพิมพ์ดีด เลขานุการ
 พนักงานบริ การหรื อผู้จาหน่ายสินค้ าในร้ านและตลาด
 ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีฝีมือและทักษะ หรื อธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ อง เช่น การก่อสร้ าง ก่ออิฐ งานไม้ โลหะ
เฟอร์ นิเจอร์ จักรสาน หัตกรรม ฯลฯ
 ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีฝีมือด้ านการเกษตรการประมง เช่น เกษตรกรปลูกพืชไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่
เลี ้ยงสัตว์ ชาวประมง เพาะสัตว์เลี ้ยง ฯลฯ
 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรโรงงานหรื อเครื่ องจักรสาหรั บผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องทอผ้ า เครื่ องจักรกล
โรงงาน
 ผู้ประกอบอาชีพงานพื ้นฐาน ผู้ใช้ แรงงาน คนงาน (รับจ้ าง ทานา ทาสวน กรรมกร รับจ้ างเป็ นแม่บ้าน
ทาความสะอาด/ซักรีด เร่ขายของข้ างถนน ส่งข่าวสาร/ขนของ ยามรักษาการณ์ กวาดถนน เก็บขยะ ฯลฯ)
10 ทหาร ตารวจ
12. ท่านมีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนเท่าใด รวมที่ทา่ นหาได้ เองและได้ รับจากผู้อื่น (จานวนเต็มบาท)
(หลักล้ าน) (หลักแสน)
(หลักร้ อย)
(ให้ บันทึก 0 หน้ าช่ องตัวเลขแรกที่เป็ นคาตอบ)
,
,
ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
13. ท่านมีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนเท่าไร
 ไม่มีรายได้
 1 – 999 บาท
 1,000 – 4,999 บาท
 5,000 – 9,999 บาท
 10,000 – 24,999 บาท
 25,000 – 49,999 บาท
 ตังแต่
้ 50,000 บาทขึ ้นไป M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
14. โดยปกติแล้ วสถานะทางการเงินของท่านในแต่ละเดือนเป็ นอย่างไร โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่พอใช้ และต้ องกู้หนี ้ยืมสินเพื่อการใช้ จ่าย
 ต้ องใช้ จา่ ยอย่างประหยัดและอดออม
 มีเงินใช้ จา่ ยอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องประหยัด
 มีเงินใช้ จา่ ยอย่างสบายและมีเงินเหลือเก็บ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
M

SLFINCOM

POWERBUY

FAMNC

15. รายได้ ของครอบครัวท่านเฉลีย่ ต่อเดือน รวมทุกคนทีม่ ี รายได้ในครอบครัวเป็ นเท่าใด (จานวนเต็มบาท)
(หลักล้ าน) (หลักแสน)
(หลักร้ อย)
(ให้ บันทึก 0 หน้ าช่ องตัวเลขแรกที่เป็ นคาตอบ)
,
,
M

FAMINCOM

ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ

N

ไม่ตอบ

16. ครอบครัวท่านมีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนเท่าใด
 ไม่มีรายได้
 ไม่เกิน 999 บาท
 5,000 – 9,999 บาท
 10,000 – 24,999 บาท
 50,000 – 99,999 บาท
 100,000 – 499,999 บาท
 ตังแต่
้ 500,000 บาทขึ ้นไป M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ




N

1,000 – 4,999 บาท
25,000 – 49,999 บาท
ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 1 การรับรู้สถานะทางสุขภาพ
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับสถานะสุขภาพโดยทัว่ ไปของท่าน ให้ ทา่ นประเมินสถานะสุขภาพของ
ท่านเองในเรื่ องการรับรู้สภาวะสุขภาพและความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน”
GENHLTH

PSICKDAY

MSICKDAY

DISABDAY

1. ขณะนี ้ท่านรู้สกึ ว่าสุขภาพตนเองเป็ นอย่างไร โปรดอ่ านคาตอบ
 ดีเยี่ยม
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 สุขภาพไม่ดีหรื อไม่แข็งแรง
ไม่ ต้องอ่ านคาตอบ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
2. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่ านมีปัญหาสุขภาพทางกาย เช่น เจ็บไข้ ได้ ป่วยทางกายหรื อได้ รับบาดเจ็บทังหมดกี
้
่วนั
(ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายหรื อไม่ได้รบั บาดเจ็บเลยให้บนั ทึก 00 วัน)
วัน
   
หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
3. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่ านมีปัญหาทางด้ านจิตใจ เช่น มีความเครียด ซึมเศร้ า หรือมีความขัดแย้ งทาง
จิตใจ ทังหมดกี
้
่วนั
(ถ้าไม่เจ็บป่ วยทางจิ ตใจเลยให้บนั ทึก 00 วัน)
วัน
   
หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
4. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ เนื่องจาก การเจ็บป่ วยทางกายหรือทางจิตใจ
ทังหมดกี
้
่วนั
(ถ้าสามารถทากิ จวัตรประจาวันได้ ทัง้ 30 วัน ให้บนั ทึก 00 วัน)
วัน
   
หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 2 การเข้ าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “ต่อไปนี ้เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ ซึง่ ระบบประกันสุขภาพคือระบบที่ทา่ น
ได้ รับการคุ้มครองดูแลค่าใช้ จ่ายด้ านค่ารักษาพยาบาลเมื่อท่านเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บและไปใช้ บริ การจากโรงพยาบาล ศูนย์สขุ ภาพ
ชุมชน สถานีอนามัยที่ทา่ นมีสทิ ธิและเลือกไว้ ”
HLTHIN

HLTINHS
HLTINSS
HLTINPRI
HLTINCIV
HLTINSEN
HLTINMIS
MONEPROB

CHECKUP

1. ท่านทราบหรื อไม่วา่ ตนเองมีประกันสุขภาพ(ได้ แก่ ระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า หรื อ 30 บาท รักษาทุกโรค
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม หรื อบริ ษัท
ประกันสุขภาพเอกชน)
 ทราบ
 ไม่ทราบ
(ข้ามไปถามข้อ 3)
M ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามข้อ 3)
2. ระบบประกันสุขภาพที่ทา่ นมีในปั จจุบนั คือ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ บุคคลหนึง่ อาจมีการประกันสุขภาพ
มากกว่า 1 ระบบ)
มี
ไม่มี
ไม่ร้ ู/ ไม่ตอบ
ไม่แน่ใจ
ถามทุกข้ อคาถาม
1
2
M
N
2.1 ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (30 บาท รักษาทุกโรค)




2.2 ประกันสังคม




2.3 ประกันสุขภาพกับบริ ษัทเอกชน




2.4 สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ




2.5 สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ




2.6 อื่นๆ (ระบุ)................................................................




3. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา เมื่อจาเป็ นต้ องพบแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่ วย
แต่ ท่านไม่ ไปเพราะมีปัญหาด้ านการเงินและค่ าใช้ จ่ายใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
4. ท่ านไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข โดยท่ านไม่ เจ็บป่ วยครัง้ สุดท้ าย
เมื่อใด
อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ภายใน 1 ปี ที่ผา่ นมา (0-12 เดือน)
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี
 ไม่เคยตรวจสุขภาพร่ างกายตามปกติ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

TRERTIME

EMERTIME

ADVICARE

SATISERV

LASTDENT

ANALGES

5. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่ วยซึ่งไม่ รวม
กรณีฉุกเฉินกี่ครัง้
ครัง้           หลักสิบ
          หลักหน่วย
(ถ้าไม่เคยรับการรักษาให้บนั ทึก 00 ครัง้ )
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
6. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่ วยกรณี
ฉุกเฉินกี่ครัง้
ครัง้           หลักสิบ
          หลักหน่วย
(ถ้าไม่เคยรับการรักษาให้บนั ทึก 00 ครัง้ )
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
7. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาเมื่อท่านไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่ วย ท่ าน
ได้ รับคาอธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพหรื อไม่ (ไม่รวมการอธิบายวิธีใช้ ยา)
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยไปพบแพทย์
 ไม่เคยได้ รับคาอธิบาย
 ได้ รับคาอธิบายเป็ นบางครัง้
 ได้ รับคาอธิบายทุกครัง้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
8. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาเมื่อท่านไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่ วย หรื อ
บริ การสุขภาพอื่นๆ ท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อบริ การที่ได้ รับหรื อไม่
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยเจ็บป่ วยจนต้ องไปพบแพทย์
 ไม่เคยพอใจเลย
 พอใจบางครัง้
 พอใจทุกครัง้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
9. ท่านได้ ไปพบทันตแพทย์ หรื อทันตภิบาล เพื่อตรวจสุขภาพฟั นที่มิใช่ไปรักษาฟั นครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
 ภายใน 1 ปี ที่ผา่ นมา (0-12 เดือน)
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี
 ไม่เคยพบทันตแพทย์หรื อทันตาภิบาล
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
10. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่านได้ รับประทานยาแก้ ปวด ลดไข้ เช่น พาราเซตตามอล แอสไพริ น ทัมใจ ปวดหาย
หรื อยาประเภทบรูเฟ่ น ซึง่ ใช้ รักษาโรคปวดเข่า ปวดข้ อ กี่ครัง้ (ถ้าไม่เคยรับประทานยาให้บนั ทึก 0 ครัง้ )
ครัง้           หลักร้ อย
          หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 3 กิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย หมายถึง การใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ๆ ในร่างกายเช่น ขา
แขน ท้ อง หลัง น่อง เคลือ่ นไหว แล้ วทาให้ มีการใช้ พลังงานเพิ่มมากขึ ้นกว่าขณะพัก สังเกตได้ จากหัวใจเต้ นแรงขึ ้น หายใจเร็ วขึ ้น
เมื่อยกล้ ามเนื ้อ เหนื่อยหอบ การทากิจกรรมทางกายนัน้ ไม่ได้ จากัดอยูแ่ ต่เพียงการฝึ กฝนออกกาลังกายทีเ่ ป็ นแบบแผนเท่านัน้
หากแต่ยงั ครอบคลุมถึงกิจกรรมเคลือ่ นไหวที่ไม่เป็ นแบบเป็ นแผนหรื อในวิถีชีวติ ด้ วยเช่น งานบ้ าน, กิจกรรมอาชีพ และกิจกรรมยาม
ว่าง เช่น กิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การฝึ กฝนออกกาลังกาย”
INACT

PA1

PAFREQ1

PADURA1

PA2

PAFREQ 2

PADURA2

MUSSTRE

1. ใน 30 วันที่ผา่ นมา จากงานทีท่ าเป็ นปกติแล้ ว ท่านทากิจกรรมทางกายต่างๆ เช่น ทาความสะอาดบ้ าน
เต้ นแอโรบิก เต้ นรา โยคะ เดินไกล วิ่ง ขี่จกั รยาน เล่นกอล์ฟ ตีแบต เล่นฟุตบอล เป็ นต้ น หรื อไม่
 ได้ ทา
 ไม่ได้ ทา
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 4)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อที ่ 8)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามข้อที ่ 8)
2. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านทากิจกรรมทางกาย อะไรเป็ นประจามากที่สดุ
_ _ (ใส่รหัสประเภทกิจกรรมทางกาย) อื่นๆ โปรดระบุ..........................................(ที่ยงั ไม่มีรหัสกิจกรรม)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อที ่ 8)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามข้อที ่ 8)
3. ท่านทากิจกรรมทางกายเป็ นประจามากที่สดุ บ่อยเท่าไร (เลือกความบ่อยที่เหมาะสมเพียงข้ อเดียว)
 _ _ ครัง้ ต่อสัปดาห์
 _ _ ครัง้ ต่อเดือน
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
4. ระยะเวลานานในแต่ละครัง้ ทีท่ า่ นทากิจกรรมทางกายเป็ นประจามากที่สดุ
 _:_ _ ชัว่ โมง : นาที
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านทากิจกรรมทางกายรองเป็ นลาดับที่ 2 คือ
 _ _ (ใส่รหัสประเภทกิจกรรมทางกาย) อื่นๆ โปรดระบุ...................................(ที่ยงั ไม่มีรหัสกิจกรรม)
 ไม่มีกิจกรรมอื่น (ข้ามไปถามข้อ 8)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
(ข้ามไปถามข้อ 8)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อ 8)
6. ท่านทากิจกรรมทางกายรองเป็ นลาดับที่ 2 ทาบ่อยเท่าไร (เลือกความบ่อยทีเ่ หมาะสมเพียงข้ อเดียว)
 _ _ ครัง้ ต่อสัปดาห์
 _ _ ครัง้ ต่อเดือน
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
7. ระยะเวลานานในแต่ละครัง้ ทีท่ า่ นทากิจกรรมทางกายรองเป็ นลาดับที่ 2
 _:_ _ ชัว่ โมง : นาที
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
8. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านได้ ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ เช่น ยกน ้าหนัก ซิทอัพ
(sit ups) ดันพื ้น หรื อวิดพื ้น ยกน ้าหนัก โยคะ ยางยืด บ่อยแค่ไหน
 ไม่ทา
 _ _ ครัง้ ต่อเดือน (เริ่ มที่ 1 ครัง้ ต่อเดือน)
 _ _ ครัง้ ต่อสัปดาห์ (เริ่ มที่ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 4 การกินผักผลไม้
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับการรับประทานผักผลไม้ แม้ วา่ การบอกปริ มาณของการกินจะคาด
ประมาณได้ ยาก ขอให้ ทา่ นประมาณปริ มาณของการกินให้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ โดยดูรูปภาพปริ มาณ 1 ถ้ วย
มาตรฐาน ประกอบ”
VEGETABL

1. โดยปกติทา่ นกินผักกี่วนั ต่อสัปดาห์ (ถ้ าไม่ กนิ เลยให้ บันทึก 0 วัน) (ข้ามไปถามข้อ 3)
วัน
       
หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 3)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อ 3)

VEGETDAY

2. ในแต่ละวันท่านกินผักประเภทต่างๆ กี่หน่วยมาตรฐาน (แสดงภาพประกอบ)
(ผัก 1 หน่วยมาตรฐานเท่ากับ สลัด 1 ถ้ วย หรื อ ผักที่ปรุงแล้ ว ½ ถ้ วย หรื อพืชใบเขียว 1 ถ้ วย หรื อมะเขือ
เทศ แครอท ฟั กทอง ข้ าวโพด กะหลา่ ปลี ถัว่ หัวหอมใหญ่ ½ ถ้ วย)
(ถ้ ากินต่ากว่ า 1หน่ วยมาตรฐานให้ บันทึก 00 หน่ วย)
หน่ วยมาตรฐาน
          หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
3. โดยปกติทา่ นกินผลไม้ กี่วนั ต่อสัปดาห์ (ถ้ าไม่ กนิ เลยให้ บันทึก 0 วัน) (ข้ามไปถามส่ วนที่ 5)
วัน
       
หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 5) N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 5)

FRUIT

FRUITDAY

4. ในแต่ละวันท่านกินผลไม้ ประเภทต่างๆ กี่หน่วยมาตรฐาน (แสดงภาพประกอบ)
(ผลไม้ 1 หน่วยมาตรฐานเท่ากับ มะละกอ แตงโม หรื อสับปะรด 6-8 คา หรื อกล้ วยน ้าว้ า 1 ผล กล้ วยหอม
ขนาดกลาง 1 ผล ส้ มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ เงาะ 4 ผล มะม่วง 1 ผล แอปเปิ ล้ 1 ผล หรื อ ผลไม้ บด ผลไม้
แปรรูป ½ ถ้ วย หรื อผลไม้ กระป๋ อง 1 ถ้ วย) (ถ้ ากินต่ากว่ า 1หน่ วยมาตรฐานให้ บันทึก 00 หน่ วย)
หน่ วยมาตรฐาน
          หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ หรื อยาสูบชนิดต่าง ๆ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่พบบ่อยในคนไทย
รวมทังความรู
้
้ และความคิดเห็นของท่านต่อการควบคุมการสูบบุหรี่ ของประเทศและโปรดระลึกไว้ วา่ คาตอบของท่านเป็ นความลับ
โดยไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านเป็ นรายบุคคล”
SMOKE100

1. ตลอดช่วงชีวิตที่ผา่ นมา ท่านเคยสูบบุหรี่ มาแล้ วมากกว่า 5 ซองหรื อ 100 มวนหรื อใช้ ยาสูบอื่นๆ (รวมผู้สบู
ยาฉุนและยาเส้ นด้ วย) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
(ข้ามไปถามข้อ 8)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 8)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามข้อ 8)

FIRSTSMK

SMOKENOW

SMOKELESS

SMOKELESS1

STOPSM1

NOSMOKE6

SMPUBLPL

SMPUBVIO

INDOOR

2. ท่านเริ่ มสูบบุหรี่ จนหมดมวนครัง้ แรกเมื่อท่านอายุเท่าไร
ปี
    

หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
3. ในปั จจุบนั นี ้ ท่านสูบบุหรี่ หรื อใช้ ยาสูบ ยาเส้ นอื่น ๆ ทุกวัน สูบเป็ นบางวัน หรื อไม่สบู เลย
 สูบทุกวัน
 สูบบางวัน
 ปั จจุบน
ั ไม่ได้ สบู (ข้ามไปถามข้อ 7)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อ 8)
4. ท่านเคยใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทไร้ ควัน เช่น ยาเส้ น ยาเคี ้ยว ยาฉุน หรื อไม่
 เคย และปั จจุบน
ั ใช้ อยู่
 เคย แต่ปัจจุบน
ั ไม่ใช้ แล้ ว (ข้ามไปถามข้อ 6)
 ไม่เคยใช้ เลย (ข้ามไปถามข้อ 6)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่านเคยใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทไร้ ควัน เช่น ยาเส้ น ยาเคี ้ยว ยาฉุน บ่อยเท่าไร
 ใช้ ทกุ วัน
 ใช้ เป็ นบางวัน
 ไม่ได้ ใช้ เลย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
6. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา ท่านหยุดสูบบุหรี่ ได้ อย่างน้ อย 1 วัน เพราะว่าท่านอยากเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
7. ท่านได้ หยุดสูบบุหรี่ มากกว่า 6 เดือนแล้ วใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
8. ท่านทราบหรื อไม่วา่ ปั จจุบนั มีกฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานทีส่ าธารณะ100% เช่น ร้ านอาหาร โรงแรม
สถานที่ราชการ ป้ายรถเมล์ เป็ นต้ น
 ทราบ
 ไม่ทราบ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
9. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่านเคยพบคนสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะหรื อสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น ร้ านอาหาร
โรงแรม สถานที่ราชการ โรงเรียน ป้ายรถเมล์ ถนน สวนสาธารณะ หรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
10. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่านเคยสูบบุหรี่ หรื อเคยพบว่ามีผ้ สู บู บุหรี่ ภายในตัวอาคารหรื อภายในบ้ านหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
    

ส่ วนที่ 6 การดื่มสุรา
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับการบริ โภคสุรา ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่พบบ่อยในคนไทยทาให้ เกิดปั ญหา
การบาดเจ็บและความรุนแรงในสังคม คาถามเกี่ยวกับปริ มาณการดื่มแอลกอฮอล์อาจตอบยากอย่างไรก็ตามขอให้ ตอบให้
ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากทีส่ ดุ โดยดูรูปภาพประกอบขนาด 1 แก้ วมาตรฐาน และโปรดระลึกไว้ วา่ คาตอบของท่านเป็ น
ความลับโดยไม่มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านเป็ นรายบุคคล”
DRNKALC

ALCDAY

AVERDRNK

DRNKGES5

SELLAL18K

1. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านดื่มเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์หรื อไม่ (เช่น เหล้ า เบียร์ สปาย สาโท น ้าตาลเมา ไวน์
อุ กระแช่ เป็ นต้ น)
 ดื่ม
 ไม่ดื่ม
(ข้ามไปถามข้อ 5)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 5)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามข้อ 5)
2. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่านดืม่ เครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์กี่วนั
 ไม่ ดื่มเลยใน 30 วัน (ข้ามไปถามข้อ 5)
จานวนวันที่ด่ มื
   
หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
3. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่านดืม่ เครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์โดยเฉลีย่ ครัง้ ละกี่แก้ วมาตรฐาน (แสดงภาพประกอบ)
(หนึ่งแก้วมาตรฐานคือ เบียร์ 1 กระป๋ องหรื อ ครึ่ งขวด / สาโท 1 แก้ว / ไวน์ 1 แก้ว / สปาย 1 ขวด / สุราไม่
ผสมโซดา เหล้าขาว หรื อ เซี ่ยงชุน 1 เป๊ ก / สุราผสมโซดา 2 แก้ว)
แก้ วมาตรฐาน           หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
4. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ในแต่ละครัง้ ของการดื่ม ท่านดื่ม สุรา หรื อ เบียร์ หรื อ ไวน์ หรื อ สปาย หรื อ สาโท ฯลฯ
ซึง่ รวมกันแล้ วตังแต่
้ 5 แก้ วมาตรฐานขึ ้นไปในเพศชาย และ 4 แก้ วมาตรฐานขึ ้นไปในเพศหญิง ทังหมดกี
้
่ครัง้
(แสดงภาพประกอบ)
 ไม่ ด่ม
ื เลย (ไม่ เคยดื่มรวม 5 หรือ 4 แก้ วมาตรฐานขึน้ ไป ใน 30 วัน หรือ 00 ครั้ ง)
จานวนครัง้
          หลักร้ อย
          หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5. ท่านทราบหรื อไม่วา่ ปั จจุบนั มีกฎหมายห้ ามจาหน่ายสุราแก่ผ้ ทู อี่ ายุตา่ กว่า 20 ปี
 ทราบ
 ไม่ทราบ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

SELLAL18

6. ปั จจุบนั มีกฎหมายห้ ามขายสุราแก่ผ้ ทู ี่อายุต่ากว่า 20 ปี ท่านคิดว่ามีร้านค้ าที่ขายสุราแก่ผ้ ทู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี
มากน้ อยเพียงไร
โปรดอ่ านคาตอบ
 ขายทุกร้ าน
 มีขายบ้ างเป็ นบางร้ าน
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ

SELLTIMEK

SELLTIME



N

ส่วนใหญ่ขาย
ไม่มีเลย
ไม่ตอบ

7. ท่านทราบหรื อไม่วา่ ปั จจุบนั มีกฎหมายอนุญาตให้ ขายสุราได้ เฉพาะบางเวลา
 ทราบ
 ไม่ทราบ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
8. ปั จจุบนั มีกฎหมายให้ ขายสุราเฉพาะเวลาที่กาหนด ท่านคิดว่ามีร้านค้ าที่ขายสุราตามเวลาที่กาหนดมาก
น้ อยเพียงไร
โปรดอ่ านคาตอบ
 ขายทุกร้ าน
 มีขายบ้ างเป็ นบางร้ าน
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ



N

ส่วนใหญ่ขาย
ไม่มีเลย
ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 7 คุณภาพชีวติ
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจาวัน ทีม่ ีผลต่อการทากิจวัตรประจาวัน
ของท่าน โปรดเลือกคาตอบให้ ตรงกับสภาวะสุขภาพของท่ านในปั จจุบัน มากที่สดุ ”
QMOVE

1. การเคลือ่ นไหวร่างกายของท่านในวันนี ้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 ข้ าพเจ้ าไม่มีปัญหาในการเดิน
 ข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการเดินบ้ าง
 ข้ าพเจ้ าไม่สามารถไปไหนได้ และจาเป็ นต้ องอยูบ
่ นเตียง
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

QSEFLF

2. การดูแลตนเองของท่านในวันนี ้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 ข้ าพเจ้ าไม่มีปัญหาในดูแลตนเอง
 ข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการอาบน ้าหรื อแต่งตัวบ้ าง
 ข้ าพเจ้ าไม่สามารถอาบน ้าหรื อแต่งตัวเองได้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

QWORK

3. กิจกรรม/กิจวัตรประจาวันที่ทา่ นทาเป็ นประจาในวันนี ้ เช่น การทางาน, การเขียนหนังสือ, การทางานบ้ าน,
การทากิจกรรมในครอบครัว, หรื อการทากิจกรรมยามว่าง (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 ข้ าพเจ้ าไม่มีปัญหาในการทากิจกรรมที่ทาเป็ นประจา
 ข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการทากิจกรรมที่ทาเป็ นประจาอยูบ
่ ้ าง
 ข้ าพเจ้ าไม่สามารถทากิจกรรมที่ทาเป็ นประจาได้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

QPAIN

4. ความเจ็บปวด/ความไม่สขุ สบาย ในวันนี ้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 ข้ าพเจ้ าไม่มีอาการเจ็บปวดหรื ออาการไม่สขุ สบาย
 ข้ าพเจ้ ามีอาการเจ็บปวดหรื ออาการไม่สขุ สบายปานกลาง
 ข้ าพเจ้ ามีอาการเจ็บปวดหรื ออาการไม่สขุ สบายมากที่สดุ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

QSTRESS

5. ความวิตกกังวล/ความซึมเศร้ า ในวันนี ้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ู สกึ วิตกกังวลหรื อซึมเศร้ า
 ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ วิตกกังวลหรื อซึมเศร้ าปานกลาง
 ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ วิตกกังวลหรื อซึมเศร้ ามากที่สดุ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 8 ไขมันในเลือดสูง (โคเลสเตอรอล)
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงของคนไทย ข้ อคาถามเกี่ยวกับการได้ รับการ
ตรวจวัดไขมันในเลือดและการดูแลตนเองของท่าน พึง่ ระลึกไว้ เสมอว่าคาตอบของท่านจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาที่ทา่ นได้ รับอยู่
ในปั จจุบนั ”
LASTCHOLES

CHOLES

CHOLESTX

1. ท่านได้ รับการตรวจวัดระดับไขมันเลือดโดยบุคลากรทางด้ านสาธารณสุขครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ภายใน 6 เดือนที่ผา่ นมา
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป
 ไม่เคยตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเลย (ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
2. ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา เคยมีแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุขบอกว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับ
ระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
3. ขณะนี ้ท่านควบคุมระดับไขมันในเลือดสูงใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 9)
4. ปั จจุบนั นี ้ท่านรักษาระดับไขมันในเลือดสูงด้ วยวิธีใด
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ร้ ู/ ไม่ตอบ
ไม่แน่ใจ
ถามทุกข้ อคาถาม
1
2
M
N

การใช้ ยารักษา
CHOLESMED
CHOLESALT

4.1 กินยาแผนปั จจุบนั
4.2 กินยาแผนไทย – จีน หรื อ สมุนไพร

















การปฏิบัตติ ัวตามคาแนะนาแพทย์ ,บุคลากรทางการแพทย์
CHOLESDIET 4.3 ควบคุมการกินอาหาร หวานจัด ไขมันสูง เป็ นต้ น
CHOLESWGT 4.4 ควบคุมน ้าหนักตัว
CHOLESEXER 4.5 ออกกาลังกายอย่างถูกต้ องเหมาะสม
CHOLESMISC 4.6 รักษาด้ วยวิธีการอื่น ๆ(ระบุ)...................................

































ส่ วนที่ 9 ความดันโลหิตสูง
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับโรคเรื อ้ รังที่สาคัญ คือ ความดันโลหิตสูงซึง่ เป็ นปั ญหาที่พบบ่อยของ
ประเทศไทย ข้ อคาถามเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรค การรักษา และการดูแลตนเองของท่าน พึงระลึกไว้ เสมอว่าคาตอบของท่าน
จะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาที่ทา่ นได้ รับอยูใ่ นปั จจุบนั ”
LASTBP

BPHIGH

AGEBPHIG

HTCURE

HTCARE

1. ท่านได้ รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข รวมทังอาสาสมั
้
คร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อสม.) ครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ภายใน 6 เดือนที่ผา่ นมา
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป
 ไม่เคยวัดความดันโลหิตเลย(ข้ามไปถามส่ วนที่ 10)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 10)
2. เคยมี แพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข (แต่ไม่รวม อสม.) บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูงหรื อเป็ น
โรคความดันโลหิตสูงหรื อไม่
 เป็ น
 ไม่เป็ น (ข้ามไปถามส่ วนที่ 10)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 10)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 10)
3. ท่านทราบว่าตนเองเป็ นความดันโลหิตสูงตังแต่
้ อายุเท่าไร (หน่วยเป็ นปี ) (เริ่มที่ 1 ปี ขึ ้นไป)
ปี
         
หลักสิบ
         
หลักหน่วย
M
ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N
ไม่ตอบ
4 ปั จจุบนั ท่านรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5.ปั จจุบนั นี ้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคาแนะนาของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ร้ ู/
ไม่ตอบ
ไม่แน่ใจ
ถามทุกข้ อคาถาม
1
2
M
N

การใช้ ยารักษา
HTPILL

HTALT

5.1 กินยาควบคุมระดับความดันโลหิตตามการรักษาของแพทย์
อย่างสม่าเสมอ
5.2 กินยาแผนไทย – จีน หรื อ สมุนไพร

















การปฏิบัตติ ัวตามคาแนะนาแพทย์ ,บุคลากรทางการแพทย์
HTCON
5.3 ควบคุมการกินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ของทอด




HTDIET
5.4 ลดอาหารเค็มหรื อลดการกินเกลือ




HTWEI
5.5 ควบคุมน ้าหนักตัวให้ อยูเ่ กณฑ์ปกติ




HTEXE
5.6 ออกกาลังกายอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามคาแนะนาจาก




บุคลากรทางการแพทย์
HTSTR
5.7 ผ่อนคลายความเครี ยดที่ทาให้ ทา่ นมีความสุข/สบายใจ




แต่ไม่ใช่โดยการดืม่ เหล้ า
HTTOBACCO 6. ท่านสูบบุหรี่ หรื อไม่
 สูบ  ไม่สบ
ู (ข้ามไปถามข้อ 8) M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 8) N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อ 8)
HTSMO
7. ท่านได้ ละ ลด เลิกบุหรี่ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
HTDRINKER
8. ท่านดื่มเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์ หรื อไม่
 ดื่ม  ไม่ดื่ม (ข้ามไปถามข้อ 10) M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 10) N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อ 10)
HTALCOH
9. ท่านได้ ละ ลด เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
FREQBP
10. ปั จจุบน
ั ท่านตรวจวัดความดันโลหิตด้ วยตนเอง หรื อโดยบุคลากรทางการแพทย์ หรื ออาสาสมัครสาธารณสุข
บ่อยแค่ไหน (อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้ )
 อย่างน้ อยวันละครัง้
 อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้
 อย่างน้ อยเดือนละครัง้
 2 ถึง 3 เดือนครัง้
 4 ถึง 6 เดือนครัง้
 7 ถึง 12 เดือนครัง้
 มากกว่า 1 ปี ต่อครัง้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
FRECARBP

11. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านได้ ไปพบแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงกี่ครัง้
ครัง้           หลักสิบ
         
หลักหน่วย
ถ้ าไม่ เคยได้ ไปพบแพทย์ หรือเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุขเลย ให้ บันทึก 00 ครั้ ง
M
ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N
ไม่ตอบ

HTRENEX

12. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านได้ รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทางานของไตและ
ภาวะแทรกซ้ อนจากโรคความดันโลหิตสูงกี่ครัง้ (ถ้ าไม่ เคยตรวจเลยให้ บันทึก 00 ครั้ ง)
ครัง้           หลักสิบ
         
หลักหน่วย
M
ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N
ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 10 เบาหวาน
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ ”คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึง่ เป็ นปั ญหาที่พบบ่อยของประเทศไทย ผู้ป่วยเบาหวาน
หมายถึงผู้ที่มีระดับน ้าตาลในเลือดสูงผิดปกติ และได้ รับการวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคเบาหวาน ข้ อคาถามจะเกี่ยวข้ องกับการ
ตรวจคัดกรอง การรักษา และการดูแลตนเองของท่าน พึงระลึกไว้ เสมอว่าคาถามของท่านจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาที่ทา่ นได้ รับ
อยูใ่ นปั จจุบนั ”

LASTBLSU

DIABETES

PREGDIAB

DIABAGE

1. ท่านได้ รับการตรวจวัดระดับนา้ ตาลในเลือดเพื่อหาเบาหวานครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ภายใน 6 เดือนที่ผา่ นมา
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป
 ไม่เคยตรวจวัดระดับน ้าตาลในเลือดเลย (ข้ามไปถามส่ วนที่ 11)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 11)
2. เคยมีแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขบอกว่าท่านเป็ นเบาหวานหรื อไม่
 เป็ น
 ไม่เป็ น
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 11)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 11)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 11)
3. (สาหรั บสตรีทตี่ อบว่ า เป็ น ในข้ อ 2) ท่านเป็ นเบาหวานเฉพาะขณะตังครรภ์
้
ใช่หรื อไม่
 ใช่ เคยเป็ นขณะตังครรภ์
้
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 11)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 11)
4. ท่านทราบว่าตนเองเป็ นเบาหวานตังแต่
้ อายุเท่าไหร่ (หน่วยเป็ นปี )
ปี
          หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5. ปั จจุบนั นี ้ท่านรักษาเบาหวานด้ วยวิธีใด
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ร้ ู/ ไม่ตอบ
ไม่แน่ใจ
ถามทุกข้ อคาถาม
1
2
M
N

การใช้ ยารักษา
5.1 ฉีดอินซูลนิ




INSUPILL
5.2 กินยาแผนปั จจุบนั ควบคุมระดับน ้าตาล




DIABALT
5.3 กินยาแผนไทย – จีน หรื อ สมุนไพร




การปฏิบัตติ ัวตามคาแนะนาแพทย์ ,บุคลากรทางการแพทย์
DIABDIET
5.4 ควบคุมการกินอาหาร หวานจัด ไขมันสูง เป็ นต้ น




DIABWGT
5.5 ควบคุมน ้าหนักตัว




DIABEXER
5.6 ออกกาลังกายอย่างถูกต้ องเหมาะสม




DIABMISC
5.7 รักษาด้ วยวิธีการอื่น ๆ(ระบุ)...................................




BLDSUGAR
6. เกี่ยวกับความถี่ของการตรวจเลือดหาระดับน ้าตาลด้ วยตนเองหรื อบุคคลในครอบครัวท่านทาให้ บ่อยเท่าไร
ให้ เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ ทีต่ รงกับคาตอบของผู้รับการสัมภาษณ์
 ........ครัง้ ต่อวัน
 ........ครัง้ ต่อสัปดาห์
 ........ครัง้ ต่อเดือน
 ........ครัง้ ต่อปี
 ไม่เคย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
INSULIN

FRECARDI

FEETCHK

RENALCHK

EYEEXAM

7. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านได้ พบแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุข เพื่อดูแลรักษาโรคเบาหวาน
กี่ครัง้
ครัง้           หลักสิบ
          หลักหน่วย
ถ้ าไม่ ได้ พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เลยให้ บันทึก 00 ครั้ ง
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
8. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาแพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขตรวจเท้ าดูรอยแผลหรื ออาการระคายเคือง
ที่เท้ ากี่ครัง้
ครัง้           หลักสิบ
          หลักหน่วย
ถ้ าไม่ เคยตรวจเลยให้ บันทึก 00 ครั้ ง
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
9. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านได้ รับการตรวจเลือดจากแพทย์เพือ่ หาความผิดปกติจากการทางานของไตและ
ภาวะแทรกซ้ อนของไตจากโรคเบาหวานบ่อยแค่ไหน
 ตรวจเดือนละครัง้
 2 – 3 เดือนครัง้
 4 – 6 เดือนครัง้
 7 – 12 เดือนครัง้
 มากกว่า 1 ปี ครัง้
 ไม่เคยตรวจ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
10. แพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขได้ ตรวจดวงตาของท่าน (ซึง่ มีการใช้ ยาหยอดตาเพือ่ ขยายม่าน
ตาและท่านจะมีอาการตาพร่ามัวหลังการตรวจ) ครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
 ภายใน 1 เดือนที่ผา่ นมา
 มากกว่า 2 เดือน ถึง 1 ปี
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี
 ไม่เคยตรวจ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 11 โรคเรือ้ รัง
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “ต่อไปนี ้เป็ นคาถามเกี่ยวกับโรคเรื อ้ รังที่พบได้ ในคนไทย เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ
จากโรคเรื อ้ รังที่ทา่ นอาจเป็ นอยูแ่ ละพึงระลึกไว้ เสมอว่า คาตอบของท่านจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาที่ทา่ นได้ รับอยูใ่ นปั จจุบนั ”
1. เคยมีแพทย์ วินิจฉัยว่ าท่ านเป็ นโรคเหล่ านีห้ รือไม่
เป็ น

ไม่เป็ น

1

2

M

N









































ถามทุกข้ อคาถาม
STROKE
CHD
COPD
ANEMIA
CRF

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรื อหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด (เส้ นเลือดไปเลี ้ยงหัวใจแข็ง/ตีบ/ตัน)
โรคถุงลมโป่ งพอง หรื อหลอดลมอักเสบเรื อ้ รัง
โรคโลหิตจาง โรคเลือดจาง หรื อโรคซีด
โรคไตวายเรื อ้ รัง

ไม่ร้ ู/ ไม่ตอบ
ไม่แน่ใจ

DEPRESS
CIRRHOSIS
ALCOLSM
CHF
OSTEO
ARTHRI
CANCER

AGECANCER

ASTHMA

ASTHCUR

TB

TBCUP

1.6 โรคซึมเศร้ า




1.7 โรคตับแข็ง




1.8 โรคพิษสุราเรื อ้ รัง




1.9 โรคหัวใจล้ มเหลว




1.10 โรคกระดูกพรุน




1.11 โรคข้ อเสือ่ ม หรื อรูมาตอยด์




2. เคยมีแพทย์ วินิจฉัยว่ าท่ านเป็ นโรคมะเร็งหรือไม่
 เป็ น
 ไม่เป็ น
(ข้ามไปถามข้อ 4)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 4)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามข้อ 4)
3. สาหรั บท่ านที่ตอบว่ าเป็ นโรคมะเร็ง ท่านทราบจากแพทย์วินจิ ฉัยว่าท่านเป็ นมะเร็งมาตังแต่
้ อายุเท่าไร
(หน่วยเป็ นปี )
ปี
          หลักสิบ
          หลักหน่วย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
4. เคยมี แพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขบอกว่าท่านเป็ นโรคหอบหืดหรื อไม่
 เป็ น
 ไม่เป็ น
(ข้ามไปถามข้อ 5)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 5)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามข้อ 5)
5. ในปั จจุบนั ท่านยังเป็ นโรคหอบหืดหรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
6. เคยมี แพทย์ พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขบอกว่าท่านเป็ นวัณโรคหรื อไม่
 เป็ น
 ไม่เป็ น
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 12)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามส่ วนที่ 12)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปถามส่ วนที่ 12)
7. ในปั จจุบนั ท่านยังเป็ นวัณโรคหรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 12 การบาดเจ็บ
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้ ยานยนต์ของท่าน พฤติกรรมดังกล่าว
มีผลต่อการลดอันตรายจากการบาดเจ็บบนท้ องถนนในกรณีที่ทา่ นไม่ได้ ขบั ขี่ยานยนต์กรุณาตอบว่าท่านไม่เคยขับขีใ่ นช่วงเวลานัน้
ซึง่ เป็ นคาตอบทีแ่ ตกต่างกับคาตอบว่าไม่เคยหรื อไม่ใช่”
HELMET
1. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา เมื่อขับขีร่ ถจักรยานยนต์ทา่ นสวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์เลยใน 12 เดือนที่ผา่ นมา
 ไม่เคยสวมเลย
 นานๆครัง้
 บางครัง้
 เกือบทุกครัง้
 ทุกครัง้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

HELMETPA

SEATBELT

SEATBEPA

DRINKMOT

DRINKCAR

MOTDRUN

CARDRUN

2. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา เมื่อซ้ อนท้ ายรถจักรยานยนต์ทา่ นสวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยซ้ อนท้ ายรถจักรยานยนต์เลยใน 12 เดือนที่ผา่ นมา
 ไม่เคยสวมเลย
 นานๆครัง้
 บางครัง้
 เกือบทุกครัง้
 ทุกครัง้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
3. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา เมื่อขับรถยนต์ทา่ นคาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยขับรถยนต์เลยใน 12 เดือนที่ผา่ นมา
 ไม่เคยคาดเลย
 นานๆครัง้
 บางครัง้
 เกือบทุกครัง้
 ทุกครัง้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
4. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา เมื่อนัง่ ข้ างคนขับรถยนต์ทา่ นคาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยนัง่ ข้ างคนขับรถยนต์เลยใน 12 เดือนที่ผา่ นมา
 ไม่เคยคาดเลย
 นานๆครัง้
 บางครัง้
 เกือบทุกครัง้
 ทุกครัง้
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ

N

ไม่ตอบ

N

ไม่ตอบ

N

ไม่ตอบ

5. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แล้ ว ท่านได้ ขบั ขี่
รถจักรยานยนต์ ใช่หรื อไม่
 ไม่ได้ ขบ
ั ขี่รถจักรยานยนต์เลยใน 30 วันที่ผา่ นมา
 ใช่
 ไม่ใช่/ไม่ดื่ม
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
6. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แล้ ว ท่านได้ ขบั รถยนต์
ใช่หรื อไม่
 ไม่ได้ ขบ
ั รถยนต์ใน 30 วันที่ผา่ นมา
 ใช่
 ไม่ใช่/ไม่ดื่ม
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
7. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านเคยซ้ อนท้ ายรถจักรยานยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อมีอาการ
มึนเมาสุราหรื อไม่
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยซ้ อนท้ ายรถจักรยานยนต์เลยใน 30 วันที่ผา่ นมา
 ไม่เคยซ้ อนท้ ายคนขับทีเ่ พิ่งดืม
่ เครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์หรื อมีอาการมึนเมาสุรา
 เคยซ้ อนท้ ายคนขับทีเ่ พิง่ ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อมีอาการมึนเมาสุรา
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
8. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านเคยนัง่ รถยนต์หรื อรถโดยสารที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อมีอาการ
มึนเมาสุราหรื อไม่
โปรดอ่ านคาตอบ
 ไม่เคยนัง่ รถยนต์หรื อรถโดยสารเลยใน 30 วันที่ผา่ นมา
 ไม่เคยนัง่ รถที่คนขับเพิง่ ดื่มเครื่ องดืม
่ ที่มีแอลกอฮอล์หรื อมีอาการมึนเมาสุรา
 เคยนัง่ รถทีค
่ นขับเพิ่งดืม่ เครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์หรื อมีอาการมึนเมาสุรา
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

ส่ วนที่ 13 โรคกระดูกและกล้ ามเนือ้ จากการประกอบอาชีพ (สาหรับผู้ท่ ปี ระกอบอาชีพ )
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อและกระดูกทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพ ซึ่ ง
เป็ นการทางานเพือ่ หารายได้ เป็ นปั ญหาที่อาจพบได้ จึงขอให้ ทา่ นประเมินตนเองและโปรดให้ คาตอบที่ตรงกับสุขสภาวะของท่าน
มากที่สดุ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการกาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันควบคุมโรค”
MUSSKELE

1. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านมีอาการปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อและกระดูกจากการประกอบอาชีพหรื อไม่?

มี
 ไม่มี (ข้ ามไปถามส่ วนที่ 14 )
 ไม่ใช่ผ้ ป
ู ระกอบอาชีพ หรื อทางานทีเ่ ป็ นเพื่อหารายได้ (ข้ ามไปถามส่ วนที่ 14 )
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
2. ใน 30 วันที่ผา่ นมา ท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพที่อวัยวะใด และในระดับความรุ นแรง
เท่าใด โปรดระบุอวัยวะส่ วนที่ปวดและความรุ นแรง (เอกสารภาพประกอบ)


โดยกาหนดให้ ระดับความรุนแรง ดังนี ้
 = มีอาการในช่วงเวลาทางาน พักแล้ วหาย
 = มีอาการในช่วงเวลา พักแล้ วไม่หาย
 = มีอาการในช่วงเวลาทางานพักแล้ วไม่หาย
และไม่สามารถทางานได้

ใช่

ถามทุกข้ อคาถาม
ส่ วนของร่ างกายที่มีความปวด
LTNECK
LTSHOULDER
LTUPBACK
LTLOWBACK
LTUPARM
LTELBOW
LTFOREARM
LTWRIST
LTTHIGH
LTKNEE
LTCALF
LTFOOT

คอ
2.2 ไหล่
2.3 หลังส่วนบน
2.4 หลังส่วนล่าง
2.5 แขนส่วนบน
2.6 ข้ อศอก
2.7 แขนส่วนล่าง
2.8 มือ/ข้ อมือ
2.9 สะโพก/ต้ นขา
2.10 หัวเข่า
2.11 น่อง
2.12 เท้ า
2.1

ด้ านซ้ าย

ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ

ระดับความรุนแรง

ไม่ใช่







M

N














































































































































RTNECK
RTSHOULDER
RTUPBACK
RTLOWBACK
RTUPARM
RTELBOW
RTFOREARM
4RTTHIGH
RTKNEE
RTCALF
RTFOOT

POSTURE

JOBREPEAT
OVERLOAD
ENVIRON

JOBFUNC





คอ
ด้ านขวา




2.14 ไหล่




2.15 หลังส่วนบน




2.16 หลังส่วนล่าง




2.17 แขนส่วนบน




2.18 ข้ อศอก




2.19 แขนส่วนล่าง




2.21 สะโพก/ต้ นขา




2.22 หัวเข่า




2.23 น่อง




2.24 เท้ า
3. ท่านคิดว่าสาเหตุของการปวดเมื่อยกระดูกและกล้ ามเนื ้อข้ างต้ นเกิดจากสาเหตุใด ?
ใช่
ไม่ใช่
ถามทุกข้ อคาถาม
1
2
3.1 ท่าทางที่ไม่เหมาะสม/ท่าทางที่ผิดธรรมชาติ (ได้ แก่ ก้ มบิด
เอี ้ยวลาตัวและหลัง, ยกมือและแขนสูงเหนือไหล่บอ่ ย ๆ,


เอื ้อมมือเกินระยะสุดแขน)
3.2 ทางานติดต่อกันในท่าเดิมซ ้า ๆ นานเกิน 1-2 ชม.


3.3 ยกของหนักเกิน 25 กิโลกรัม (ด้ วยตัวคนเดียว)


3.4 สภาพแวดล้ อมการทางานไม่เหมาะสม เช่น พื ้นที่คบ
ั แคบ,


แสง เสียง อุณหภูมิ ไม่เหมาะสม
3.5 ลักษณะการทางานไม่เหมาะสม เช่น ทางานด้ วยจังหวะที่


รวดเร็ วเกินกว่าตัวเองควบคุมได้
2.13













































ไม่ร้ ู/ ไม่ตอบ
ไม่แน่ใจ
M

N





















ส่ วนที่ 14 สุขภาพสตรี (ถามเฉพาะผู้หญิง สาหรั บผู้ชายให้ จบการสัมภาษณ์ ไปทีค่ าขอบคุณ)
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้เกี่ยวกับการตรวจเต้ านม การตรวจหามะเร็ งปากมดลูก การให้ นมลูก และการ
วางแผนครอบครัว ซึง่ มีความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพของสตรี ”
SELFBREK

BRFRQEXA

1. ท่านทราบวิธีการตรวจคลาเต้ านมด้ วยตนเองหรื อไม่
 ทราบ
 ไม่ทราบ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
2. ใน 30 วันที่ผา่ นมาท่านตรวจคลาเต้ านมด้ วยตนเองเพื่อหาก้ อนผิดปกติบอ่ ยเพียงใด
 ทุกวัน
 อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
 อย่างน้ อยเดือนละครัง้
 ไม่เคยตรวจ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

LSTBREEX

TOHISTO

LASTPAP

PAPRESULT

3. ท่านเคยได้ รับการตรวจคลาเต้ านมโดย แพทย์ พยาบาล หรือเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่อหาก้ อนผิดปกติ
ครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ภายใน 1 ปี ที่ผา่ นมา (0-1 ปี )
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
 มากกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี
 ไม่เคยตรวจ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
4. ท่านเคยได้ รับการผ่าตัดมดลูกทิ ้งไปหรื อไม่
 เคย
(ข้ามไปถามข้อ 7)
 ไม่เคย
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5. ท่านได้ รับการตรวจภายในเพือ่ คัดกรองหามะเร็ งปากมดลูก ครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ภายใน 1 ปี ที่ผา่ นมา (0-1 ปี )
 มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
 มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
 มากกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี
 ไม่เคยตรวจ (ข้ามไปถามข้อที ่ 7)
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อที ่ 7)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อที ่ 7)
6. ท่านทราบผลการตรวจภายในเพื่อคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก หรื อไม่
 ไม่ทราบผลการตรวจ
 ทราบผลการตรวจว่า ปกติ
 ทราบผลการตรวจว่า มีความผิดปกติ อยู่ในระหว่ างการรั กษา/ส่ งต่ อ
 ทราบผลการตรวจว่า มีความผิดปกติ แต่ ยงั ไม่ ได้ รับการรั กษา/ส่ งต่ อ
M ไม่ร้ ู /ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

คาถามต่ อไปนี้ให้ ถามเฉพาะสตรีที่มีอายุ 15- 49 ปี สาหรั บผู้ที่อายุมากกว่ า 49 ปี ให้ จบการสัมภาษณ์ ไปทีค่ าขอบคุณ )
PREGNANT

7. ขณะนี ้ท่านตังครรภ์
้
ใช่หรื อไม่


LASTCHILD

BREASTFE
MLKPOWFE

ใช่



ไม่ใช่

M

ไม่แน่ใจ

N

ไม่ตอบ

8. ลูกคนสุดท้ ายของท่านอายุเท่าใด
 ไม่เคยมีลกู (ข้ามไปถามข้อที ่ 1 ของส่วนอนามัยวัยเจริ ญพันธุ์)
 ต่ากว่า 1 ปี
 1-3 ปี
 มากกว่า 3 ปี (ข้ามไปถามข้อที ่ 10)
M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อที ่ 10)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อที ่ 10)
9. อาหารที่ทา่ นเลี ้ยงดูลกู คนสุดท้ ายในช่วงอายุ 0 ถึง 6 เดือนแรก
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ร้ ู/ ไม่ตอบ
ไม่แน่ใจ
ถามทุกข้ อคาถาม
1
2
M
N
9.1 นมแม่




9.2 นมผงกระป๋ องสาหรับเลี ้ยงทารก





MLKSWEFE
RICEFE
RICESOFE
BANANAFE
INFMEAFE
HBVAC

9.3 นมข้ นหวานกระป๋ อง

9.4 ข้ าวบด

9.5 น ้าข้ าว

9.6 กล้ วยบด

9.7 อาหารกระป๋ อง/ขวดสาหรับเลี ้ยงทารก/อาหารเสริ มสาเร็ จรูป 
10. ลูกคนสุดท้ ายของท่านได้ รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบหรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ



















คาถามต่ อไปเกี่ยวกับอนามัยวัยเจริญพันธุ์ ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านข้ อความ “คาถามต่อไปนี ้ เป็ นคาถามเกี่ยวกับการใช้
บริ การวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดที่ทา่ น ได้ รับ ขอให้ ทา่ นให้ ข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริงและคาตอบของท่านไม่สง่ ผลต่อ
การใช้ บริ การสุขภาพที่ทา่ นได้ รับ”
LASTFP

CONDOM
ORALPILL
INJECTCO
IUD
IMPRINT
VASECTO
TUBEC
FPMIS

1. ท่านได้ รับบริ การวางแผนครอบครัวหรื อคุมกาเนิด เช่น การใส่หว่ งอนามัย การฉีดยาคุม การกินยาคุม หรื อการ
ทาหมัน ครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา (ระหว่าง 0-1 ปี )
 ในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา (ระหว่าง 1-2 ปี ) (ข้ามไปที ค
่ าขอบคุณ)
 มากกว่า 2 ปี
(ข้ามไปทีค่ าขอบคุณ)
 ไม่เคยใช้ บริ การ
(ข้ามไปทีค่ าขอบคุณ)
M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
(ข้ามไปทีค่ าขอบคุณ)
N ไม่ตอบ
(ข้ามไปทีค่ าขอบคุณ)
2. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา ท่านได้ คมุ กาเนิดหรื อวางแผนครอบครัวโดยวิธีใด (ถ้ า ใช่ กรุ ณาถามถึงการเสีย
ค่ าบริการด้ วย)
ใช่
ไม่ร้ ู/
ไม่
ไม่
ใ
ช่
ไม่เสีย
เสีย
ไม่แน่ใจ ตอบ
ถามทุกข้ อคาถาม
ค่าบริ การ ค่าบริ การ
1
2
3
M
N
2.1 ถุงยางอนามัยชาย





2.2 ยาเม็ดคุมกาเนิด





2.3 ยาฉีดคุมกาเนิด





2.4 ใส่หว่ งอนามัย





2.5 ยาฝั งคุมกาเนิด





2.6 ทาหมันชาย





2.7 ทาหมันหญิง





2.8 อื่น ๆ(ระบุ)................................






FAMIMETHO

FAMIPLACE

FAMIPROB

3. ท่านได้ รับบริ การวางแผนครอบครัวหรื อคุมกาเนิดโดย(ใช้ )วิธีใดนานที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ)
 ถุงยางอนามัย
 ยาเม็ดคุมกาเนิด
 ยาฉีดคุมกาเนิด
 ใส่หว่ งอนามัย
 ยาฝั งคุมกาเนิด
 ทาหมันชาย
 ทาหมันหญิง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ (ข้ามไปถามข้อ 5)
N ไม่ตอบ (ข้ามไปถามข้อ 5)
4. ท่านไปรับบริ การวางแผนครอบครัวหรื อคุมกาเนิด สถานบริการใด เป็ นประจาหรื อบ่อยที่สดุ (เลือกตอบ
เพียง 1 คาตอบ)
 โรงพยาบาลของรัฐบาล
 โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล/ศูนย์สขุ ภาพชุมชน
 หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
 โรงพยาบาลเอกชนหรื อคลินกิ เอกชน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ
่ ้ าน
 ร้ านขายยา
 สถานที่อื่นๆ (โปรดระบุ)............................
M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ
5. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา ท่านมีปัญหาการใช้ บริ การการวางแผนครอบครัวจากสถานพยาบาลของรัฐหรื อไม่
อ่ านคาตอบถ้ าผู้รับการสัมภาษณ์ ไม่ สามารถตอบได้
 ไม่มีปัญหาในการใช้ บริ การ
 มีปัญหาสถานบริ การคิดราคายา/อุปกรณ์/บริ การแพงไม่สามารถเบิกได้
 มีปัญหาสถานบริ การไม่มวี ิธีคม
ุ กาเนิดที่ต้องการ
 มีปัญหาสถานบริ การไม่ได้ รับคาแนะนาถึงวิธีการวางแผนครอบครัว
 มีปัญหาการเข้ าถึงสถานบริ การ เช่น เดินทางลาบาก หรื อไม่ร้ ู จกั สถานบริ การ
M ไม่ร้ ู/ไม่แน่ใจ
N ไม่ตอบ

คาขอบคุณ
ผู้สัมภาษณ์ โปรดอ่ านคาขอบคุณ “จบคาถามทังหมดแล้
้
วครับ/ค่ะ คาตอบทังหมดจะน
้
าไปรวบรวมเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสถานะ
สุขภาพและการใช้ บริ การสุขภาพของประชาชนทังประเทศ
้
ขอบพระคุณมากที่ทา่ นได้ สละเวลาและให้ ความร่วมมือในการตอบ
คาถามเหล่านี ้”
ENDTIME
เวลาทีส่ ิ้ นสุดการสัมภาษณ์ นาฬิกา
  
หลักสิบ
(ให้บนั ทึกเวลาในระบบ 24
          หลักหน่วย
ชัว่ โมง)
นาที
     
หลักสิบ
          หลักหน่วย

