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บทที่ 1 
บททั่วไป 

1.  ความเปน็มา 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้จัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่   
พ.ศ. 2517  โดยในช่วงแรกได้ดําเนินการสํารวจทุกปีจนถึง พ.ศ. 2521  และตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2544           
ได้ดําเนินการสํารวจทุก 5 ปี  และสืบเนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มดําเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย  
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีการดําเนินการสํารวจ
อนามัยและสวัสดิการทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550  โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุขร่วมมือกันในการปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์มากย่ิงขึ้น 
 หลังจากปี พ.ศ. 2550  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้ดําเนินการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ
ทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2558 นับเป็นการสํารวจครั้งที่ 19 และในครั้งนี้ได้ผนวกข้อถามโครงการสํารวจพฤติกรรม
การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายของประชากรไว้ด้วย  ประกอบกับทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลที่สามารถนําเสนอในระดับเขตสาธารณสุข        
จํานวน 13 เขต เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและครอบคลุมหลายมิติ  

2.  วัตถุประสงค ์
 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ  ภาวะการเจ็บป่วยและการไปรับ
บริการสาธารณสุข  สถานะสุขภาพในปัจจุบัน  และพฤติกรรมเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายของประชากร  

3.  ประโยชนข์องการสํารวจ 
 การสํารวจครั้งนี้จะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  
ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชน  ในการนําไปใช้กําหนด
นโยบายและวางแผนดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เช่น 
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรมอนามัย และกรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว 
(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ที่รัฐบาลต้องสนับสนุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม    

- กองทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
สําหรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัย และทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ปากและฟันที่ดี 

- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์การใช้
แพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  และเพื่อส่งเสริมการใช้ยาไทยและยาสมุนไพร 
ตลอดจนการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น 

- กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย  สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองให้ถูกต้อง โดยจัดทําโครงการต่าง ๆ  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
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4.  คุ้มรวม 
 คุ้มรวมของการสํารวจครั้งนี้  คือ ครัวเรือนส่วนบุคคลท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ยกเว้นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทํางานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีเอกสิทธ์ิทางการทูต 
 ครัวเรือนที่เข้าข่ายการแจงนับในการสํารวจครั้งนี้ คือ ครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 
ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2558 
 บุคคลที่เข้าข่ายการแจงนับ คือ บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 

5.  ระเบียบวธิีและการดําเนินการสาํรวจ 
 ใช้ระเบียบวิธีการสํารวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey Method)  โดยแผนแบบ      
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two Stage Sampling มีจังหวัดเป็นสตราตัม (Stratum)  ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (จังหวัด)  ได้แบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อยตามเขตการปกครอง 
คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  โดยมีชุมรุมอาคาร (สําหรับในเขตเทศบาล)  และหมู่บ้าน  
(สําหรับนอกเขตเทศบาล) เป็นตัวอย่างขั้นที่ 1  และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างขั้นที่ 2 
 การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกัน 
ทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2558  ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน  
การสํารวจครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนในครัวเรือนตัวอย่าง  โดยเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 



 

 

บทที่ 2 
หลักและวิธีการปฏิบัติงานทั่วไป 

1.  หลักการแจงนับครัวเรือน 
 การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558  และโครงการสํารวจพฤติกรรมการเล่น
กีฬาหรือออกกําลังกายของประชากร พ.ศ. 2558  พนักงานแจงนับจะต้องทําการแจงนับครัวเรือน      
ส่วนบุคคลในแต่ละชุมรุมอาคารหรือหมู่บ้านตัวอย่าง  ตามบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ 
สรง. 58 เดือนมีนาคม – เมษายน ซึ่งให้เลือกครัวเรือนส่วนบุคคลถัดไป 3 ลําดับ ในแบบสุ่มจากครัวเรือน
ตัวอย่างของโครงการ สรง. และให้จัดเตรียมบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่างที่ดําเนินการโดยใช้โปรแกรม
ที่ ศทก. จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งได้แบ่งตามเขตการปกครองดังนี้ 
 ในเขตเทศบาล  แบ่งเขตการปฏิบัติงานเป็น EA  ในแต่ละ EA จะมีครัวเรือนตัวอย่าง  
16 ครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 8 ครัวเรือน) และจะต้องมีการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างมา
ให้ครบทั้ง 16 ครัวเรือน 
 นอกเขตเทศบาล แบ่งเขตการปฏิบัติงานออกเป็น EA  ในแต่ละ EA จะมีครัวเรือนตัวอย่าง 
12 ครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 6 ครัวเรือน) และจะต้องมีการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างมา
ให้ครบทั้ง 12 ครัวเรือน 
 ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ให้พนักงานแจงนับยึดถือเขตการปกครอง ที่ระบุ
ในบัญชีรายชื่อชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง  

สําหรับการแจงนับครัวเรือนส่วนบุคคล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 พนักงานแจงนับจะต้องแจงนับครัวเรือนส่วนบุคคลตามรายชื่อที่กําหนดไว้ทุกครัวเรือน 

โดยยึดช่ือและนามสกุลของหัวหน้าครัวเรือนเป็นหลักการแรก และพิจารณาบ้านเลขที่เป็นหลักการรอง 
1.2 ในกรณีที่พนักงานแจงนับพบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลที่เข้าข่ายการสํารวจกลายเป็น

ครัวเรือนกลุ่มบุคคล ให้ทําการบันทึกรายละเอียดของสถานที่ต้ังลงในหน้าปกของแบบ สอส.  และผลการ
แจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้ ให้บันทึกรหัส “24” พร้อมทั้งระบุว่า “เป็นครัวเรือนกลุ่มบุคคล” 

1.3 ในกรณีที่พนักงานแจงนับพบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลตามรายชื่อที่ กําหนดให้  
กลายเป็นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทํางานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธ์ิ
ทางการทูต ซึ่งไม่เข้าข่ายการแจงนับ ให้บันทึกรายละเอียดของสถานที่ต้ังลงในหน้าปกของแบบ สอส. และ 
ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้  ให้บันทึกรหัส “24”  พร้อมทั้งระบุว่า “เป็นครัวเรือนชาวต่างชาติที่มี
เอกสิทธ์ิทางการทูต” 

2.  หลักทั่วไปในการบันทึกแบบแจงนับ (สอส.) 
เนื่องจากแบบแจงนับของโครงการอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558  และโครงการสํารวจ

พฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายของประชากร พ.ศ. 2558 ได้ออกแบบสําหรับการบันทึกข้อมูล
โดยใช้เครื่อง Tablet  ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้โปรแกรมการบันทึกแบบ สอส. 58 
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3.  หลักทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 พนักงานสนาม 

1. ก่อนปฏิบัติงานสนาม 
-  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย SIM หรือ Wifi เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
-  เลือกไอคอน โปรแกรมโครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558  เข้าสู่ระบบการใช้งาน

ด้วยช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของพนักงานแจงนับ 

2. เริ่มปฏิบัติงานสนาม 
- นําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) พร้อมอุปกรณ์ (เช่น แบตเตอรี่สํารอง สายชาร์จ ฯลฯ)          

ใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมปฏิบัติงาน  
- ตรวจดู ช่ือพนักงานแจงนับ และเขตแจงนับที่แสดงบนหน้าจอว่าตรงตามที่ได้รับมอบหมาย

หรือไม่ 
- ตรวจสอบว่า มีการเปิดอุปกรณ์ GPS เพื่อเก็บตําแหน่งพิกัดของครัวเรือนที่ไปสัมภาษณ์ หรือไม่ 
- ทําการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามด้วย Tablet เมื่อสถานะของ

แบตเตอรี่แท็บเลตลดลงมาเหลือที่ระดับ 15% ให้ทําการชาร์จแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่สํารอง 
หรือเสียบผ่านสายชาร์จ 

- เมื่อทําการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานแจงนับต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ให้
ครบถ้วนก่อนออกจากครัวเรือนนั้น 

3. การจัดส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ไปยังเครื่องแม่ข่าย (sever) 
- ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อ internet ด้วย SIM หรือ Wifi เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่าย

กับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
- ไปที่เมนูหลัก เลือก “ส่งข้อมูล” 
- เลือก เขตแจงนับ และ ข้อมูลที่ต้องการส่งไปให้เจ้าหน้าที่วิชาการอนุมัติ และ กดปุ่ม อัพโหลด

ข้อมูล 
- ให้สังเกตการส่งข้อมูล ถ้าสําเร็จจะขึ้นสถานะการอัพโหลดว่า “สมบูรณ์” ถ้าไม่สําเร็จ จะขึ้น

สถานะการอัพโหลดว่า “ไม่สมบูรณ์” ให้ทําการส่งใหม่หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณที่ต้องการส่งข้อมูล 

4. เม่ือเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ในแต่ละวัน 
- ให้พนักงานแจงนับปิดเครื่อง (Shut down) 
- ทําการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และแบตเตอรี่สํารองเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการทํางานวันต่อไป 
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สถิติจังหวัด/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
1. ต้องทําการตรวจสอบข้อมูลบน web ให้เรียบร้อยก่อนทําการอนุมัติ 
2. กรณีตรวจสอบข้อมูล และพบว่าไม่สมบูรณ์ ให้กดปุ่มไม่ยืนยัน และแจ้งพนักงานแจงนับเพื่อนําไปแก้ไข

ให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป  
3. กรณีตรวจสอบข้อมูล และพบว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันการนําส่งข้อมูลเข้าส่วนกลาง 
4. กรณีส่วนกลางมีข้อสงสัยหรือพบว่าไม่สมบูรณ์ จะมีการแจ้งกลับไปที่เจ้าหน้าที่จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่

จังหวัดจะต้องแจ้งให้พนักงานแจงนับกลับไปแก้ไข แล้วนําส่งตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง 



บทที่ 3 
บทนิยาม 

 บทนิยามเป็นความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถาม  ถ้าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ 
คํานิยามหรือความหมายของศัพท์เหล่านี้จะทําให้เข้าใจความหมายของข้อถาม  และสามารถบันทึก
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนอธิบายให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เข้าใจได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นจึงควร
ศึกษาและทําความเข้าใจกับคํานิยามให้ชัดเจนก่อนปฏิบัติงาน นิยามท่ีเกี่ยวข้องในการสํารวจครั้งนี้
ประกอบด้วย 
1. ระยะเวลาอ้างอิง 
 1.1 ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว หมายถึง ระยะเวลานับย้อนหลังจากวันสัมภาษณ์ไป 
1 เดือน เช่น วันสัมภาษณ์คือ วันที่ 1 มีนาคม 2558 “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว” คือ ระหว่างวันที่ 
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 
  ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว  ไม่ได้กําหนดวันที่ ที่แน่นอน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ไปทําการ
แจงนับ  เช่น  ไปแจงนับวันที่ 10 มีนาคม 2558  “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558  ถึง วันที่ 9 มีนาคม  2558 (นับย้อนหลังไป 1 เดือน) 
 1.2 ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว หมายถึง ระยะเวลานับย้อนหลังจากวันสัมภาษณ์ไป 
12 เดือน เช่น วันสัมภาษณ์คือ วันที่ 1 มีนาคม 2558 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว” คือ ระหว่างวันที่ 
1 มีนาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 
2. สถานภาพสมรส 
 หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยา โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
 2.1 โสด  ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยสมรส 
 2.2 สมรส  ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะทําการสมรสกันถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปสํารวจทั้งสามีภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์
ฉันท์สามีภรรยา เช่น สามีไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
 2.3 ม่าย  ได้แก่ ผู้ที่คู่สมรสได้ตายไปแล้วและขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่ 
 2.4 หย่า  ได้แก่ สามีภรรยาที่หย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 2.5 แยกกันอยู่ ได้แก่ ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่ากันตาม
กฎหมายรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว 
 2.6 เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ ได้แก่ ผู้ที่สมรสแต่ไม่ทราบว่าสถานภาพใด สําหรับ 
“แม่ชี” ให้ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา 
3. อาชีพ 
 หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทําอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
อาชีพชุดใหม่ ต้องบันทึกทั้งชนิดของอาชีพ/หน้าที่การงาน ระดับความชํานาญ ตลอดจนตําแหน่งหน้าที่ 
ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดแยกประเภทอาชีพตามการจัดประเภทอาชีพมาตรฐานสากลได้ถูกต้อง 
เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชน ผู้จัดการฝ่ายผลิต นักเคมีฟิสิกส์ นักออกแบบ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครื่องกลการเกษตร ครูประจําช้ันประถมศึกษา เกษตรกรปลูกข้าว 
เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น เป็นต้น 
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4. อุตสาหกรรม 
 หมายถึง ประเภทหรือชนิดของกิจการทางเศรษฐกิจที่บุคคลนั้นทํางานอยู่ เช่น โรงงานผลิต
อาหารสําเร็จรูป  โรงงานผลิตน้ํามันจากพืช  บริษัทขายรถยนต์  ร้านขายปลีกอาหารและเครื่องดื่ม 
การปลูกข้าว การเลี้ยงปลาน้ําจืด เป็นต้น 
 ถ้าสถานที่ที่ทํางานเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้บันทึกช่ือส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
เช่น  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กรมการค้าภายใน  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ  การประปานครหลวง เป็นต้น 
5.  สถานภาพการทํางาน 
 หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ที่ทํางานหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 5.1 นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกําไร หรือส่วนแบ่ง และได้จ้าง
บุคคลอ่ืนมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง 
  นายจ้างในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ผู้ที่จ้างคนงานทํางานประเภทงานบ้านเรือน ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ เช่น ผู้ที่จ้างคนมาทํางานในบ้าน ทําความสะอาด ซักผ้า เป็นต้น 
 5.2 ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง  หมายถึง  ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยลําพังผู้เดียว 
หรืออาจมีบุคคลอ่ืนมาร่วมกิจการด้วยเพื่อหวังผลกําไรหรือส่วนแบ่ง และไม่ได้จ้างลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิก 
ในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วยทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นสําหรับงานที่ทํา 
 5.3 ผู้ช่วยธุรกิจของครัวเรือน หมายถึง  ผู้ที่ช่วยทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นา
เกษตรหรือในธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน 
 5.4 ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ที่ทํางานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน รายชิ้น 
หรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน อาจจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้ 
 ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ลูกจ้างรัฐบาล  หมายถึง   ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าทีอ่งค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนลกูจ้างประจํา และลกูจ้างชั่วคราวของรฐับาล 
 2. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ   หมายถงึ  ผู้ทีท่ํางานให้รัฐวิสาหกิจ 
 3. ลูกจ้างเอกชน  หมายถึง ผู้ทีท่ํางานให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้ง 
ผู้ที่รับจ้างทํางานบ้าน  เช่น ซักรีดเสื้อผ้า เลี้ยงเด็ก ทํากับข้าว ทําความสะอาดบ้าน 
 5.5 สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันทํางานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันในการกําหนดการทํางาน
ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การขาย งานอื่น ๆ ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบ่งรายได้ให้แก่
สมาชิกตามที่ตกลงกัน (การรวมดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดต้ังในรูปสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) 
 5.6 ผู้ไม่สามารถจําแนกสถานภาพการทํางานได้ หมายถึง ผู้ที่ทํางานและมีสถานภาพ
การทํางานที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หรือ ไม่สามารถจําแนกสถานภาพการทํางานได้ 
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6. รายได ้
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 6.1 รายได้จาการทํางาน/การลงทุน ที่เป็นตัวเงิน หมายถึง รายได้สุทธิโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
จากการทําธุรกิจหรือจากการทําการเกษตรของผู้ที่มีสถานภาพการทํางานเป็นนายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
หรือผู้ที่รวมกลุ่มทํางาน 
 หรือหมายถึง รายได้ที่เปน็เงินเดือนหรือคา่จ้างของผูท้ี่มสีภาพการทํางานเป็นลกูจ้าง 
รวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
 ค่าจา้ง หมายถงึ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ซึ่งอาจจะเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ 
รายวัน รายชั่วโมง รายชิ้น หรือเหมาจ่ายก็ได้ 
 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน  หมายถึง  รายได้ที่ได้รับจากการทํางาน
นอกเหนือจากเงินเดือน/ค่าจ้าง ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างอันเนื่องมาจากการทํางาน 
หรือเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ที่นายจ้างจัดให้ ได้แก่  
 - เงินโบนัส หมายถึง เงินรางวัลตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษที่นายจ้างจ่าย
ให้กับลูกจ้าง หรือเป็นเงินที่จ่ายให้เป็นกําลังใจแก่ผู้ทํางาน โดยปกติจะจ่ายให้ปีละครั้ง หรือ ปีละ 2 ครั้ง 
ทั้งนี้ให้รวมเงินแต๊ะเอียที่นายจ้างหรือบริษัทจ่ายให้ในเทศกาลตรุษจีนด้วย 
 - ค่าล่วงเวลา หมายถึง เงินพิเศษที่นายจ้างหรือบริษัทจ่ายให้กับลูกจ้าง เนื่องจาก
การปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานตามปกติ 
 - ค่าทิป หมายถึง เงินรางวัลพิเศษที่ผู้ใช้บริการจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ 
 - ค่าครองชีพ หมายถึง เงินพิเศษที่นายจ้างหรือบริษัทจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็น
การสงเคราะห์ หรือช่วยค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ 
 - เงินทดแทน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ กรณีลูกจ้างประสบอันตราย 
เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน 
 เงินทดแทนมี 4 ประเภท คือ  
 1. ค่าทดแทน จ่ายให้แก่ลูกจ้าง (กรณีไม่สามารถทํางานได้ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ)   
และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ (กรณีตายหรือหายสาบสูญ) 
 2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
 3. ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางาน จ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
 4. ค่าทําศพ จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 
 - สวัสดิการต่าง ๆ หมายถึง เงินสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่ลูกจ้าง เช่น 
ค่าเล่าเรียน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าที่พัก ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าเสื้อผา้เครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าน้ํามันรถ ค่าพาหนะ 
เป็นต้น 
 * ทั้งนี้ให้นบัรวมรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ทีเ่ป็นตัวเงนิ ได้แก่ 
 - บําเหน็จ บํานาญ เบ้ียหวัด หรือ เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ 
 - เงินชดเชยจากการออกจากงาน หรือ เงินทดแทน 
 - เงินที่ได้รับเป็นการช่วยเหลอืจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน 
 - เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ หรือ เงินช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐ และองค์กรต่าง ๆ 
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 - รายรับจากการให้เช่าที่ดิน การให้เช่าห้อง และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
 - ค่าลิขสิทธ์ิ และสิทธิบัตรต่าง ๆ 
 - ดอกเบี้ยจากเงินฝาก การให้กู้ยืม และดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล 
 - เงินปันผล 
 - เงินมรดก เงินของขวัญ 
 - เงินที่ได้รับจากการประกัน 
 - เงินที่ได้รับจากการถูกสลากกนิแบ่งรัฐบาล สลากกินรวบ และเล่นการพนัน 
 - ค่านายหน้ารับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ ของมีค่าในกรณีที่ไม่ได้ประกอบเป็นธุรกิจ 
 - รายได้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 
 6.2 รายได้ที่เป็นสิ่งของ หมายถึง สวัสดิการต่าง ๆ ที่นายจ้างหรือบริษัทจัดให้ลูกจ้าง  
โดยไม่หักออกจากเงินเดือน/ค่าจ้าง ซึ่งอยู่ในรูปของสิ่งของ บริการ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น 
 - การรักษาพยาบาล หมายถึง การที่นายจ้างจัดให้มีหน่วยพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ให้กับลูกจ้าง โดยในการใช้บริการลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 - ที่พักอาศัย หมายถึง ที่พักที่นายจ้างจัดให้อยู่ โดยที่นายจ้างไม่ได้หักค่าที่พักจาก
เงินเดือน/ค่าจ้าง 
 - ค่าน้ํา ค่าไฟ หมายถึง นายจ้างเป็นผู้ดําเนินการจ่ายค่าน้ํา ค่าไฟให้แก่ลูกจ้าง
โดยไม่ได้หักจากเงินเดือน/ค่าจ้าง 
 - เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง เสื้อผ้า หรือเครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายอื่น ๆ 
รวมทั้งผ้าที่ใช้ตัดเครื่องแบบที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง โดยไม่ได้หักจากเงินเดือน/ค่าจ้าง 
 - อาหาร หมายถึง อาหารที่นายจ้างจัดให้เป็นประจํา โดยไม่ได้หักจากเงินเดือน/
ค่าจ้าง รวมทั้งคูปองอาหารที่นายจ้างจัดให้เพื่อนําไปใช้กับร้านอาหารของหน่วยงาน/บริษัท 
 - น้ํามันรถ หมายถึง นายจ้างจัดให้มีสถานีบริการน้ํามันให้กับลูกจ้างเข้าไปเติม
น้ํามันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งคูปองน้ํามันที่นายจ้างจัดให้เพื่อนําไปใช้กับสถานีน้ํามัน เช่น บริษัท
แห่งหนึ่งจ่ายคูปองน้ํามันมูลค่า 500 บาทให้กับพนักงาน เพื่อนํารถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ํามันที่สถานีบริการ
ที่บริษัทจัดให้ไว้ 
 - พาหนะรับส่ง หมายถึง พาหนะที่นายจ้างจัดรับ-ส่งลูกจ้างตอนไปทํางานหรือ
ตอนเลิกงาน หรือพาหนะหรือคนขับที่นายจ้างจัดให้ผู้บริหารใช้ 
 รวมทั้งสนิคา้หรือบริการทีผู่้ตอบสัมภาษณ์ประกอบธุรกิจหรือทําการเกษตรของ
ตนเองแล้วนํามาบริโภคหรือใช้ภายในครัวเรือน โดยคิดเฉลี่ยต่อเดือน 
7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 หมายถึง สวัสดิการที่ได้รับเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ได้แก่ ค่ายา ค่ารักษา 
ค่าห้องพักในสถานพยาบาล  รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้  วัสดุที่ทําหน้าที่แทนอวัยวะ 
ที่ประสบอันตราย  ซึ่งรัฐบาลหรือเอกชนเป็นผู้จ่ายให้  
 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สามารถจําแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 7.1 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง(เดิม)) เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ให้กับ
ประชาชนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยบุคคลที่จะได้รับบัตร คือ ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มี
สิทธิตามประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  โดยให้บุคคลเหล่านั้นขึ้นทะเบียนกับ
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หน่วยบริการสาธารณสุขระดับต้น โดยระบุสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ตนเองพึงพอใจและใกล้บ้าน/
สถานที่ทํางาน  และจะต้อง ไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกลงทะเบียนไว้  ยกเว้น กรณีอุบัติเหตุ
และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 7.2 ประกันสังคม กองทุนประกันสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพจะคุ้มครอง 
ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวของ  ส่วนราชการ
สําหรับการเจ็บป่วยที่ไม่สืบเนื่องจากการทํางาน เช่น ประสบอันตราย เจ็บป่วย การคลอดบุตร การทุพพลภาพ
และการตาย โครงการนี้ให้การดูแลผู้ประกันตน  โดยการทําสัญญาจ้างสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐบาลหรือ
เอกชน โดยท่ีลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล จะต้องร่วมกันออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายละ
เท่า ๆ กัน  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
 7.3 กองทุนเงินทดแทน หรือกองทุนเงินทดแทนแรงงาน เป็นการประกันสุขภาพโดยบังคับ 
สําหรับการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องจากการทํางาน ผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ป่วยสามารถใช้บริการได้ที่สถานพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทางสถานพยาบาลจะวางฎีกาต้ังเบิกไปยังสํานักงานประกันสังคม 
 7.4 สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ  เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาล
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และข้าราชการบํานาญ ส่วนข้าราชการที่รับบําเหน็จจะไม่ได้รับสวัสดิการนี้ 
สวัสดิการข้าราชการจะครอบคลุมถึงครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและข้าราชการบํานาญ 
ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) 
 7.5 สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นสวัสดิการที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ให้แก่พนักงานในสังกัด  สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รับบําเหน็จจะได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หรือไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  ถ้าหน่วยงานนั้นมีสถานพยาบาลสําหรับให้การรักษา 
พยาบาลแก่พนักงาน  จะถือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รับบําเหน็จนั้นได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว เช่น โรงงานยาสูบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 7.6 สวัสดิการของหน่วยงานอิสระของรัฐ เป็นสวัสดิการที่หน่วยงานอิสระของรัฐแต่ละแห่ง
ให้แก่พนักงานในสังกัด จะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่สวัสดิการรักษาพยาบาล
ของคนกลุ่มนี้จะมีกฎระเบียบรองรับเป็นของตนเอง เช่น สภากาชาดไทย สํานักราชเลขาธิการ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ 
 7.7 สวัสดิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสวัสดิการที่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้แก่พนักงานในสังกัด จะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับอยู่  ซึ่งรูปแบบสวัสดิการจะเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
เช่น กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น 
 7.8 ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน  เป็นการประกันสุขภาพของผู้ประกันตนกับบริษัท
ประกัน  โดยการจ่ายค่าเบี้ยประกันตามสัญญาประกันสุขภาพ  เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับ 
การรักษาในสถานพยาบาลในเครือของบริษัทประกันนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด  
หรือเสียค่าใช้จ่ายแล้วนําใบเสร็จมาเบิกกับบริษัทประกัน 
 7.9 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สถานประกอบการ 
หรือนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างของตนเอง  นอกเหนือจากประกันสังคม  ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม 
สถานประกอบการ 
 7.10 สวัสดิการอื่น ๆ  เป็นสวัสดิการที่นอกเหนือจาก 7.1 – 7.10  เช่น  สวัสดิการค่ารักษา
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในแต่ละโรงเรียน สถาบัน ฯลฯ  
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8. การเจ็บป่วย 
 หมายถึง การเจ็บป่วยทุกประเภท ทั้งที่เกิดจากการป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย  การได้รับบาดเจ็บ
หรือประสบอุบัติเหตุ  รวมทั้งการที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือมีโรคประจําตัว ซึ่งในช่วงเดือนที่สัมภาษณ์นั้น
อาจจะไม่แสดงอาการป่วยก็ได้ 
9. ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย 
 หมายถึง การป่วยทุกชนิดต้ังแต่ป่วยเล็กน้อย จนกระทั่งถึงป่วยหนัก รวมทั้งการที่รู้สึกตัวว่า
ไม่สบายเพราะโรคหรือเหตุอ่ืน  
10. การได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ 
 หมายถึง การที่ร่างกายเกิดบาดแผลหรือเจ็บปวดเนื่องจากเหตุภายนอก การต่อสู้ การถูกทําร้าย
ร่างกายและเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ หรือเกิดจากเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด เช่น พลัดตกหกล้มของมีคม
บาด/ทิ่ม/แทง  การตกจากอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง การตกต้นไม้ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ เป็นต้น 
11.  โรคเรื้อรัง 
 หมายถึง โรคที่มีผลก่อให้เกิดความผิดปกติ ความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย  
โดยผลที่อาจตามมา คือ มีความพิการเหลืออยู่ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้ดีดังเดิม จําเป็นต้องมีการดูแลจาก 
ผู้ที่มีความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อฟื้นฟูสภาพให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพของการเจ็บป่วยนั้น 
12. โรคประจําตัว 
 หมายถึง โรคที่ป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป แล้วยังรักษาไม่หาย  ต้องทําการรักษา
ต่อไป (สามารถรักษาให้หายได้) 
13. กิจวัตรประจําวัน 
 หมายถึง กิจที่ทําเป็นประจําทุกวัน เช่น การปฏิบัติงานอาชีพ การทํางานบ้าน การดูแล
ตนเอง การเรียนหนังสือ  การเล่น (ของเด็ก) เป็นต้น 
14. ซื้อยากินเอง 
 หมายถึง การซื้อหรือหายาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ หรือยาสมุนไพรมาเพื่อบําบัดรักษาด้วย
ตนเอง การซื้อยากินเอง รวมถึงการซื้อยาจากร้านขายยาซึ่งในร้านอาจมีเภสัชกรแนะนําหรือไม่ก็ตาม 
การที่ผู้ปกครองซื้อยามารักษาเด็ก  การซื้อยาโดยเคยรู้ช่ือยาจากหมอ เป็นต้น 
15. ยาแผนโบราณ 
 หมายถึง  ยาที่ใช้ในการบําบัดโรคโดยอาศัยความรู้จากตํารายาแผนโบราณ  ซึ่งได้จาก
การเรียนสืบต่อกันมา หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตํารับยาเป็นยาแผนโบราณ (พระราชบัญญัติ 
พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยาเหล่านี้เป็นยาสําเร็จรูป (มีเลขทะเบียน  ฉลาก  คําอธิบาย)  
มีหลายรูปแบบ เช่น ยาน้ํา  ยาดอง  ผง  ลูกกลอน  ขี้ผ ึ้ง  ครีม  เจล  ยาเม็ด  ยาแคปซูล  เป็นต้น  รวมทั้ง
ยาสมุนไพร/ยาตํารับที่ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทย  ประเภทเวชกรรมไทย  หรือผู้ประกอบโรคศิลป์
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จ่ายให้ผู้ป่วยเฉพาะรายของตน 
16. ยาสมุนไพร/สมุนไพร  
 หมายถึง  ยาที่ได้จากพืช/สัตว์/แร่ (แร่ธาตุ) เช่น พืชสมุนไพรต่าง ๆ   อวัยวะส่วนต่าง ๆ 
ของสัตว์  แร่ธาตุต่าง ๆ  ซึ่งมิได้ผสม  ปรุง  หรือแปรสภาพ (เป็นยาสําเร็จรูป) รวมถึง ยาต้ม ยาอบ ยาอาบ 
ยาแช่ ยาฝน ยาพอก ลูกประคบ 
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17. หมอพื้นบ้าน 
 หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาหรือจากบรรพบุรุษในการดูแลสุขภาพ หรือ
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในชุมชน โดยใช้ยาสมุนไพร พิธีกรรม การนวด เป็นต้น 
18. แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนโบราณ 
 หมายถึง  ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย 
ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย หรือ ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
19. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
 หมายถึง  องค์ความรู้ ความคิด ความเช่ือ และความชํานาญ ในการดูแลสุขภาพ  โดยอาศัย
ความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 
และการแพทย์ทางเลือกที่ประชาชนและชุมชนใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย 
20. บุคลากรสาธารณสุข 
 หมายถึง บุคลากร  เจ้าหน้าที่ ผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดับตําบล ซึ่งได้แก่ 
ผู้ที่สําเร็จการศึกษา  หรือได้รับการอบรมให้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขชุมชน  บุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษาพยาบาลโรคที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก 
21. สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับตําบลหรือระดับหมู่บ้านทั่วไป  ที่อยู่ใกล้ชิด
ชุมชน มากที่สุด ครอบคลุมประชากรประมาณ 1,000 – 5,000 คน  การให้บริการจะเน้นการส่งเสริม
สุขภาพ  ป้องกันโรคและรักษาพยาบาล  โดยสถานีอนามัยจะตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ส่วนศูนย์บริการ
สาธารณสุข จะต้ังอยู่ในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกําหนดให้สถานีอนามัย
เปลี่ยนชื่อไปเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อย่างไรก็ตามยังคงนิยมเรียกว่าเป็น
สถานีอนามัยอยู่เช่นเดิม 
22. ศูนย์สุขภาพชุมชน 
 หมายถึง  สถานพยาบาลปฐมภูมิ (Primary Care Unit หรือ PCU) ที่พัฒนาภายใต้
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจ  
ประจําครอบครัวประชาชน  โดยต้องมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
ประยุกต์ ทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยาและสังคม ทําหน้าที่ให้บริการทั้งส่วนที่เป็นการรักษาพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพที่เป็นลักษณะการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก การให้บริการ
ที่บ้านและบริการในชุมชน  ไม่รวมบริการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ต้ังอยู่ในที่สามารถเดินทางไปใช้
บริการได้สะดวกภายใน 30 นาที  มีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน   
มีประชากรที่ขึ้นทะเบียนที่ชัดเจน และรับผิดชอบดูแลประชากรไม่เกิน 10,000 คนต่อหน่วย  โดยการจัดการ
อาจจัดบริการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นสถานพยาบาลเดียว หรือจัดเป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มี
หน่วยบริการย่อยรวมกันให้บริการ 
23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  
 หมายถึง สถานีอนามัยที่ยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  โดย รพ.สต. 
จะให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตําบล ให้ประชาชนและผู้บริการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง 
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24. โรงพยาบาลชุมชน 
 หมายถึง  หน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับ
อําเภอหรือกิ่งอําเภอ มีเตียงสําหรับผู้ป่วยต้ังแต่ 10 เตียงขึ้นไปจนถึง 150 เตียง ครอบคลุมประชากรตั้งแต่ 
10,000  คนขึ้นไป  มีแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ ปฏิบัติงานประจํา  การให้บริการ  จะเน้นหนักใน
การรักษาพยาบาลมากกว่าสถานบริการในระดับต้น 
25. โรงพยาบาลทั่วไป 
 หมายถึง โรงพยาบาลที่ต้ังอยู่ในระดับจังหวัดหรืออําเภอขนาดใหญ่  มีขนาดและจํานวน
เตียงผู้ป่วยต้ังแต่ 200 – 500 เตียง 
26. โรงพยาบาลศูนย์ 
 หมายถึง โรงพยาบาลในระดับจังหวัด  ที่มีขนาดเกิน 500 เตียงขึ้นไป และมีแพทย์
เฉพาะสาขาต่าง ๆ ครบถ้วน 
27. การส่งเสริมสุขภาพ 
 หมายถึง  การใช้บริการด้านต่าง ๆ สําหรับส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น (ไม่ใช่เกิด
จากการเจ็บป่วย)  อาทิเช่น การไปรับการฉีดวัคซีน  การไปฝากครรภ์/ตรวจครรภ์  การไปรับบริการ
วางแผนครอบครัว   การตรวจสุขภาพ การไปรับบริการป้องกันโรคในช่องปาก การไปรับยาบํารุง  และ
การไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (ลดน้ําหนัก อดบุหรี่ ฯลฯ)  เป็นต้น  
28. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
 หมายถึง  การที่ผู้ป่วยต้องนอนค้างคืนในสถานพยาบาลเพื่อรักษาตัว  
29. การออกกําลังกาย (Exercise) 
 หมายถึง  กิจกรรมที่มีการวางแผนเป็นลําดับขั้นเพื่อเพิ่มความฟิตของร่างกายโดยรวม 
ตัวอย่างเช่น การวิ่งจ๊อกกิ้ง การป่ันจักรยาน ฯลฯ และการวางแผนที่กล่าวถึงนี้จะมีรายละเอียด เช่น 
ระยะเวลา ความหนัก และความถี่ ของการออกกําลังกาย เมื่อร่างกายมีความฟิตมากขึ้น แผนการออกกําลังกาย
ในส่วนของระยะเวลา ความหนัก และความถี่ ก็สามารถปรับเพิ่มให้เหมาะสม เพื่อส่งผลให้เพิ่มความฟิตที่
มากขึ้น และสุขภาพที่ดีขึ้นเช่นกัน 
30. การเล่นกีฬา (Sports) 
 หมายถึง  การกระทํากิจกรรมซึ่งเป็นไปกฎ กติกา การเล่น ซึ่งนอกเหนือจากความหนัก
ของกิจกรรมที่ทําแล้วยังต้องการทักษะการเล่น ซึ่งหากมีความท้าทายจากการแข่งขันจากจุดมุ่งหมายเพื่อ
ชัยชนะแล้ว จะยิ่งทําให้ควบคุมความหนักของกิจกรรมยากขึ้น  
31. กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) 
 หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายใด ๆ ไม่จํากัดความหนักของการเคลื่อนไหว กิจกรรม
เหล่านี้จะต่างกับการออกกําลังกายที่ไม่ได้มีการวางแผนเพื่อเพิ่มความฟิตของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมที่จําเป็นต้องทําในชีวิตประจําวัน ตัวอย่าง เช่น การกวาดบ้าน การปลูกต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
ซึ่งแม้กิจกรรมเหล่านี้จะไม่ได้เพิ่มความฟิตแก่ร่างกายได้ชัดเจนเท่าการออกกําลังกาย แต่การทํากิจกรรม
เหล่านี้ในปริมาณที่มากพอ ร่างกายได้มีการใช้พลังงานในกิจกรรมที่เคลื่อนไหวมากพอ ก็ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมี
สุขภาพที่แข็งแรงได้ 
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32. บุหรี่ 
 หมายถึง ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ
หรือพืชนิโคเซียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดย วิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน 
เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผล เป็นเช่นเดียวกัน 
 ประเภทบุหรี่ในการสํารวจครั้งนี้ ได้แก่ 
 32.1 บุหรี่ซอง ผลิตในประเทศ โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ ชนิดมีก้นกรองและชนิดไม่มีก้นกรอง  
 - ชนิดมีก้นกรอง เช่น กรุงทอง 90  กรองทิพย์ 90  สามิต 90  รยส. 90  สายฝน 90
กรองทิพย์ไลทส์  รยส. 90  เดอลุกซ์  ฯลฯ  
 - ชนิดไม่มีก้นกรองหรือบุหรี่สั้น เช่น พระจันทร์ 33  เกล็ดทอง 33  สามิต 33
กรุงทอง 33  และรวงทิพย์ 33  
 32.2 บุหรี่ซอง ผลิตจากต่างประเทศ ได้แก่ บุหรี่ที่ผลิตในต่างประเทศและมีการนําเข้ามา
ในประเทศ  ที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ มาร์ลโบโล  วินสตัน  มอร์  ดันฮิลส์  ลัคก้ีสไตรค์   
 32.3 บุหรี่ซิการ์ ในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 หมายถึง ใบยาแห้งหรือยาอัด 
ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด บุหรี่ซิการ์ที่มีจําหน่ายในประเทศส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศอเมริกาและ
ประเทศแถบยุโรป ได้แก่  ประเทศเดนมาร์ก  เนเธอร์แลนด์  และอังกฤษ   
 32.4 ไปป์ เป็นกล้องสูบบุหรี่ที่มีเบ้าสําหรับใส่ยาเส้น ไปป์ส่วนมากทํามาจากเหง้าของ
ต้นไม้  ที่แข็งและทนความร้อนได้ อาจทําจากซังข้าวโพด หรือทําด้วยพลาสติกที่ทนความร้อนได้ดี 
 32.5 บุหรี่มวนเองหรือบุหรี่ที่ไม่ได้ผลิตโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้แก่ บุหรี่
ที่มวนเองโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น อาจเป็นกระดาษ ใบตอง ใบจาก ใบมะกา เป็นต้น  หรือเป็นบุหรี่ 
ที่ผลิตจากโรงงานของเอกชน ที่ไม่ใช่โรงงานยาสูบ 
 32.6 ยาสูบที่สูบผ่านน้ํา ได้แก่ บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา การสูบควันยาสูบผ่านน้ํานี้ จะต้องมี
อุปกรณ์ การสูบควันฯ หรือที่เรียกว่า เตาบารากู่ และตัวยา ซึ่งมีส่วนผสมของใบยาสูบกับสารที่มีความหวาน 
เช่น กากน้ําตาลหรือน้ําผึ้ง เป็นต้น และบางครั้งมกีารเติมแต่งกลิ่นหอมของผลไม้ เช่น สตรอว์เบอร์รี่  แอปเปิ้ล 
และสมุนไพรบางชนิด เป็นต้น 
 32.7 ยาสูบที่สูบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า เป็นต้น 
33. สุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา 
 หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุราแม่โขง แสงโสม หงส์ทอง สุรา 28 ดีกรี  
สุรา 40 ดีกรี  สุราขาว  กระแช่  สาโท  บรั่นดี  ไวน์  วิสก้ี  เบียร์  เป็นต้น 
34. ลักษณะของที่อยู่อาศัย 
 หมายถึง  ที่อยู่อาศัยซึ่งจําแนกได้ตามวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่  
โดยแยกออกเป็น 
 34.1 ตึก หมายถึง สิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้คอนกรีต  คอนกรีตบล๊อก  คอนกรีตอัดแผ่นอิฐ
ฉาบปูน  หรืออิฐไม่ได้ฉาบปูน 
 34.2 ไม้  หมายถึง  บ้านที่ใช้วัสดุที่เป็นไม้เนื้อแข็งในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม้สัก
ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้ตะแบก ไม้แดง เป็นต้น 
 34.3 ครึ่งตึกครึ่งไม้  หมายถึง  บ้านชั้นล่างเป็นอิฐฉาบปูน หรือคอนกรีต ส่วนชั้นบน
เป็นไม้  หรือส่วนหนึ่งเป็นตึกอีกส่วนหนึ่งเป็นไม้   รวมทั้งบ้านที่ช้ันล่างเป็นตึก  ด้านบนใช้ฝาเซลโลกรีต 
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 34.4 ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น หมายถึง บ้านที่ใช้วัสดุไม่ถาวรในการก่อสร้าง
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่  ได้แก่  วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น แฝก ใบตองตึง ไม้ไผ่  ไม้รวก เป็นต้น 
 34.5 ใช้วัสดุใช้แล้ว หมายถึง บ้านที่ประกอบมาจากวัสดุที่ใช้งานอย่างอื่นมาแล้ว
มาปะติดปะต่อกันเป็นบ้าน เช่น เศษไม้ สังกะสีใช้แล้ว หีบ ลัง  เป็นต้น 
 34.6 อื่น ๆ  ที่ไม่อาจจําแนกได้ตามประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว 

35. สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย (ไมร่วมที่ดิน) 
 หมายถึง กรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยของครัวเรือน โดยการเป็นเจ้าของ เช่าซื้อ เช่า หรืออยู่
โดยไม่เสียค่าเช่า เพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างแรงงานหรือเจ้าของให้อยู่เปล่า ดังนี้ 
 35.1 เจ้าของ หมายถึง คนในครัวเรือนนั้นมีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 (1) มีการผ่อนชําระ   ในกรณีที่กู้ยืมมาสร้างบ้านหรือซื้อบ้านและยังอยู่ในระหว่าง
การผ่อนชําระ ซึ่งรวมทั้ง กรณีที่ผู้ซื้อชําระค่าที่อยู่อาศัยแต่ผู้ขายยังไม่ครบแต่ได้โอนกรรมสิทธ์ิดังกล่าวไป
จํานองไว้กับธนาคารเป็นงวด ๆ 
 (2) ไม่มีการผ่อนชําระ  อาจจะกู้หรือไม่ก็ได้ แต่ขณะนี้ไม่มีหนีส้ินที่ต้องชําระแล้ว   
 35.2 เช่าซื้อ หมายถึง การซื้อที่อยู่อาศัยโดยผ่อนชําระเงินเป็นรายเดือน หรือเป็นงวด ๆ 
ตามสัญญาที่ตกลงกัน เมื่อชําระเงินครบจึงจะได้กรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย  
 35.3 เช่า หมายถึง คนในครัวเรือนนั้นอยู่อาศัยโดยไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเช่าซื้อ และ
ต้องเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่เจา้ของที่อยู่อาศัยเป็นค่าเช่า 
 35.4 อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า  
 (1) เพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างแรงงาน 
 ได้แก่ บ้านพักข้าราชการ บ้านพักยาม บ้านพักในโรงงาน บ้านพักครหูรือ 
 บริษัทเอกชนเช่า เพื่อให้ข้าราชการหรือพนกังานอยู่อาศยั ฯลฯ 
 รวม ทีอ่ยู่อาศยัในสํานักงาน อาคาร 
 (2) ให้อยู่เปล่า หมายถึง การอยู ่ณ ที่อยู่อาศยัแห่งนั้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหรือ 
  ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น อยู่กับพ่อแม่ ญาติ เพื่อน เปน็ต้น 
36. สถานภาพการครอบครองที่ดิน 
 หมายถึง กรรมสิทธ์ิในการครอบครองที่ดิน ดังนี้ 
 36.1 เจ้าของที่ดิน หมายถึง คนในครัวเรือนนั้นมีกรรมสทิธ์ิในที่ดิน โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย  ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของทีดิ่น 
 (1) กรณีที่ได้นําที่ดินไปจํานองหรือไปค้ําประกันโดยยังมีช่ือเป็นกรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้น  

ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงผู้ซื้อชําระเงินค่าที่ดินแก่ผู้ขายยังไม่ครบ แต่ได้โอนกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินนั้นไปจํานองไว้กับธนาคาร แล้วผู้ซื้อผ่อนชําระเงินกับธนาคารเป็นงวด ๆ 

 (2) การปลูกบ้านในที่ดินเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน เป็นเวลา 10 ปี
ขึ้นไปโดยไม่เสียค่าเช่าที่ดิน แต่ถ้าอยู่ไม่ถึง 10 ปี  ให้ถือว่าไม่เสียค่าเช่าที่ดิน 

 (3) การมีกรรมสิทธ์ิร่วมในการเป็นเจ้าของที่ดินมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนด 
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 36.2 เช่าซื้อที่ดิน หมายถึง การซื้อที่ดินโดยผ่อนชําระเงินเป็นรายเดือนหรือเป็นงวด ๆ 
ตามสัญญาที่ตกลงกัน 
 36.3 เช่าที่ดิน หมายถึง การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินของผูอ่ื้น โดยเสียค่าตอบแทน
ให้แก่เจ้าของทีดิ่น 
 36.4 ไม่เสียคา่เช่าทีดิ่น หมายถึง เจ้าของที่ดินอนุญาตให้ปลูกสรา้งที่อยู่อาศัย โดยไม่เสีย
ค่าเช่าที่ดินรวมทั้งการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของผู้อื่น ที่ดินป่าสงวน หรือที่สาธารณะประโยชน์ ฯลฯ  
 36.5 อื่น ๆ ได้แก่ เจ้าของที่อยู่อาศัยที่อยู่บนเรือ แพ ซึ่งไม่อาศัยบนที่ดิน 

37. การเปน็เจา้ของเครื่องใชใ้นครัวเรือน 
หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของเครื่องใช้ต่าง ๆ ณ วันสัมภาษณ์ และเครื่องใช้

ดังกล่าวต้องสามารถใช้งานได้ (ไม่รวมเครื่องใช้ที่มีไว้ขาย มีคนเอามาซ่อมหรือเครื่องใช้ที่ขอยืมจาก
ครัวเรือนอื่น)  
 



บทที่ 4 
การใช้และการบันทึกแบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 

 แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2558 (แบบ สอส.)  เป็นแบบที่ใช้บันทึกรายละเอียด
ของบุคคลในครัวเรือนตัวอย่าง (ตามท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง)   
 ข้อถามในแบบ สอส. 2558  มีดังนี้ 
 หน้าปก สถานที่ต้ังของครัวเรือนและผลการแจงนับครัวเรือน 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน  
 ตอนที่ 2 หลักประกันด้านสุขภาพ (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 
 ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข 
   ก. การเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว 
    (เฉพาะการป่วยที่ไม่ต้องนอนในสถานพยาบาล) 
   ข. การส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว  
    (นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ ในตอน ก) 
   ค. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว (คนไข้ใน) 
   ง. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว 
 ตอนที่ 4 ความจําเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 
 ตอนที่ 5 การเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกาํลัง 
 ตอนที่ 6 การสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 ตอนที่ 7 การประเมินสถานะสุขภาพ 
 ตอนที่ 8 การบริโภคอาหาร 
 ตอนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ 
 ตอนที่ 10 ลักษณะของครัวเรือน 
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ตอนที่ 1  ลกัษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 
(A1-A14) 

 
 
 
 

การบันทึกสถานที่ต้ังของครัวเรือน และผลการแจงนับครัวเรือน 
ข้อ 1 – 7, 9 สถานที่ต้ังของครัวเรือน เดือนที่สัมภาษณ์ ลําดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง และจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน ขั้นนับจด 
 - ให้เลือกรายละเอียดของสถานที่ต้ังของครัวเรือน เดือนที่สัมภาษณ์ และลําดับที่ครัวเรือน
ตัวอย่างที่ตกเป็นครัวเรือนตัวอย่างในการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2558 
ข้อ 8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
 - ให้บันทึกจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แจงนับได้ใน MEMBER 
 - ในกรณีที่เป็นครัวเรือนตัวอย่างที่แจงนับไม่ได้ ให้ปล่อยว่างไว้ 
ข้อ 10 ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้  
 - ให้บันทึกผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างลงใน EMUM 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของประชากร ได้แก่  ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน 
เพศ  อายุ ศาสนา สัญชาติ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน และรายได้ 
A1 “ลําดับที่” 
 หลักการบันทึก 
 - โปรแกรมบันทกึลําดับที่โดยอัตโนมัติ 
A2-A7 ถามทุกคนในครัวเรือน 
A2 “ชื่อ-นามสกุล” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึก  ช่ือและนามสกุล ของสมาชิกในครัวเรือน พร้อมทั้งคํานําหน้าช่ือ  ยศ  ฐานันดรศักด์ิ  
บรรดาศักด์ิ (ถ้ามี) เช่น นาย  นาง  น.ส.  ด.ญ.  ร.ต.อ.  ม.ร.ว. เป็นต้น สําหรับบุตรเลี้ยงหรือ  บุตรบุญธรรม  
ให้ระบุไว้ภายในวงเล็บต่อจากชื่อ เช่น นายศิลป เที่ยงตรง (บุตรบุญธรรม) 
A3 “ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน” 
 ครัวเรือนส่วนบุคคล 1 ครัวเรือนจะต้องมีหัวหน้าครัวเรือน และทุกคนในครัวเรือน
จะต้องมีความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

การบันทึกหน้าปกแบบ สอส.58 



 

 

21

 หลักการบันทึก 
 - ลําดับที่ 1 ใน A1 จะต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน 
 - บันทึกรหัสความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน  
 ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน บันทึกรหัส หมายเหตุ 
 หัวหน้าครัวเรือน 1 
 ภรรยาหรือสามี 2 
 บุตรที่ยังไม่สมรส 3 เรียงลําดับตามอายุจากมากไปน้อย 
  (รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม) 
 บุตรที่สมรสแล้ว 4 เรียงลําดับตามอายุจากมากไปน้อย 
  (รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม) และเรียงเป็นรายครอบครัว 
 บุตรเขยหรือบุตรสะใภ้ 5 
 บุตรของบุตร 6 
 พ่อ แม่/พ่อ แม่ของคู่สมรส 7 
 ญาติอ่ืน ๆ 8 
 ผู้อาศัยหรือคนรับใช้ 9 
A4 “เพศ” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์  
A5 “อายุ” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกอายุเต็มปีบริบูรณ์ (ตารางเทียบอายุอยู่ท้ายเล่ม)  
 - ถ้าอายุตํ่ากว่า 1 ปี ให้บันทึก “0”  
 - ถ้าอายุ 98 ปีขึ้นไป ให้บันทึก “98” 
 - ถ้าไม่ทราบอายุ ให้ถาม ปีเกิด แล้วพิจารณาเทียบอายุที่มีความเป็นไปได้สูงสุดจากตารางเทียบอายุ 
 - ถ้าไม่ทราบ ปีเกิด ให้ถามอายุโดยประมาณ แล้วบันทึกอายุตามท่ีตอบ 
A6 “ศาสนา” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์  
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนด ให้บันทึก “อ่ืน ๆ” แล้วบันทึกรายละเอียด 
A7 “สัญชาติ” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์  
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนด ให้บันทึก “อ่ืน ๆ” แล้วบันทึกรายละเอียด 
A8 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป 
A8 “…(ชื่อ)…จบการศึกษาสูงสุดระดับใด?”   
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่จบการศึกษาของประชากรทุกคนที่มี
อายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป สําหรับใช้ประกอบการวางแผนในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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 หลักการบันทึก 
 - ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์กําลังเรียนหรือศึกษาอยู่ ให้ถามระดับการศึกษาที่ผู้ตอบสัมภาษณ์เรียนจบก่อนหน้านั้น  

ถ้าจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ถามต่อให้ละเอียดว่าจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
หรือสายอาชีพ 

 - ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ถ้าเป็นสายสามัญให้เทียบช้ันกับระดับประถมศึกษา หรือ
มัธยมศึกษาของไทย ถ้าเรียนจบในระดับอาชีวศึกษา ฝึกหัดครู (สายวิชาการศึกษา) และอุดมศึกษา
ให้เทียบกับระดับการศึกษาของไทย  โดยการเทียบเกรดหรือจํานวนปี 

 - ผู้ที่เรียนจบการศึกษาผู้ใหญ่ ให้บันทึกระดับการศึกษาโดยเทียบช้ันกับสายสามัญ เช่น ระดับ 4  เทียบได้กับ 
ม.3  ให้บันทึก “ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 

 - ผู้ที่เรียนทางศาสนาอย่างเดียว เช่น เรียนกับพระ หรือ เรียนในโรงเรียนปอเนาะที่ไม่มีวิชาสามัญสอน 
หรือ เรียนภาษาที่สถาบันสอนภาษา ซึ่งเทียบช้ันไม่ได้ เป็นต้น ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)……..” 
พร้อมทั้งบันทึกคุณวุฒิทางศาสนาที่เรียนจบ เช่น นักธรรมตรี เปรียญ 4 เปรียญ 9 นักธรรมโทให้ชัดเจน 

A9 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 13 ปีขึ้นไป 
A9 “...(ชื่อ)...มีสถานภาพสมรสอะไร?”  

หลักการบันทึก 
- ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 

A10-A14 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 
A10 อาชีพ  
 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว…(ชื่อ)…ทํางานอะไร?” 
 ดูนิยาม “อาชีพ”  ในบทที่ 3  
 การบันทึกอาชีพในสดมภ์นี้ให้ถืออาชีพหลักของผู้นั้น 
 อาชีพหลัก หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่ผู้นั้นใช้เวลาทําเป็นส่วนใหญ่ในระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว 
 ถ้าบุคคลนั้นทํางานหลายอาชีพ และมีรายได้ทุกอาชีพ ในการตัดสินใจเลือกว่าอาชีพใด
เป็นอาชีพหลัก มีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ 
 1. อาชีพที่ใช้เวลาทํางานมากกว่า 
 2. ถ้าใช้เวลาเท่ากัน ให้ถืออาชีพที่ให้รายได้มากกว่า 
 3. ถ้ารายได้ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เลือกเอาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 
 4. ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบไม่ได้ ให้เลือกอาชีพที่ทํามานานที่สุด 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ทํางาน” ให้บันทึก ชนิดของอาชพี หน้าที่การงาน ระดับความชํานาญ (ฝีมือ) ตลอดจนตําแหน่ง 

หน้าที่ ให้ละเอียดชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทอาชีพชุดใหม่ซึ่งแบ่งเป็น 9 หมวดใหญ่ 
ซึ่งรายละเอียดตัวอย่างอาชีพให้ดูจากหนังสือตัวอย่างอาชีพ ตามการจัดประเภทอาชีพตาม
มาตรฐานสากลกลุ่มมาตรฐานสถิติ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
และเมื่อบันทึกรายละเอียดแล้ว ให้ ถามต่อไป 

 - ถ้า “ไม่ทํางาน” ให้ ข้ามไปถาม A13 
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A11-A12 ถามเฉพาะผู้ที่บันทึกอาชีพใน A10 
A11 อุตสาหกรรม 
 “กิจกรรมหลักที่…….(ชื่อ)……ทําอยู่เป็นกิจกรรมหรือผลิตอะไร?” 
 ดูนิยาม “อุตสาหกรรม” ในบทที่ 3  
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกประเภทของกิจการหรือลักษณะกิจกรรมของสถานที่ทํางาน หรือธุรกิจให้ชัดเจน และ

สอดคล้องกับอาชีพที่บันทึกใน A10 ของบุคคลนั้น โดยมีแนวทางการบันทึกประเภทกิจการ 
เพื่อให้สามารถจัดประเภทกิจการ ตามมาตรฐานสากล ได้ดังนี้ 
 

ประเภทกิจการ บันทึก 
1. ประเภทเกษตรกรรม ประมง ป่าไม้ 

ให้ระบุ ชนิดพืชที่ปลูก  ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง  
 ชนิดสัตว์น้ํา การบริการทางเกษตร  
 การปลูกป่า  การเก็บของป่า 

เช่น การทํานาข้าว  การเลี้ยงวัว  การทําสวนส้มโอ  
     การทําไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูกต้นสัก การเพาะเห็ดฟาง  
     ทําฟาร์มจระเข้  การเพาะเลี้ยงหอยมุก  รับจ้างเกี่ยวข้าว  
     รับจ้างกรีดยาง  การปลูกป่า  การเก็บของป่า เป็นต้น 

2. ประเภทการผลิต  ทํา โรงงาน 
1)  ผลิตสินค้า  
     ให้ระบุ  ชนิดสินค้า  และวัตถุดิบที่ใช้ 
               วัตถุประสงค์ (ถ้ามี)  
2)  ผลิตอะไหล่รถยนต ์ 
     ให้ระบุ   ชนิดของอะไหล่ 
3)  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
     ให้ระบุ   ชนิดที่ผลิต 
4)  ผลิตเครื่องจักร  
     ให้ระบุ   ชนิดของเครื่องจักร 

 
เช่น โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู   โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้     
      โรงงานผลิตน้ํามันถั่วเหลือง   บริษัทผลิตรองเท้าหนัง  
      บริษัทผลิตเตาอบใช้ในครัวเรือน/อุตสาหกรรม  เป็นต้น 
เช่น  บริษัทผลิตยางรถยนต์  โรงงานผลิตแบตเตอรี่  
       ร้านทํากระจกรถยนต์   ร้านประดับยนต์  เป็นต้น 
เช่น  ผลิตหลอดภาพโทรทัศน์    ผลิตโมเด็ม    ผลิตตัว IC  
       ผลิตทรานซิสเตอร์  เป็นต้น 
เช่น  เครื่องกลึง เครื่องสีข้าว เครื่องทํากระดาษ เครื่องสูบน้ํา  
       เครื่องคัดแยกไข่ เป็นต้น 

 

3. ประเภทการขายสินค้า 
1)  ขายส่งสินค้า 
     ให้ระบุ   เป็นตัวแทน  นายหน้า  
                และชนิดสินค้า 
2)  ขายปลีกสินค้า  
     ให้ระบุ  ชนิดสินค้า  และสถานที่/ 
                วิธีขาย สินค้ามือสอง (ถ้าขาย) 

 
เช่น นายหน้าขายที่ดิน ตัวแทนขายเครื่องสําอาง ร้านขายส่งเสื้อผ้า  
     บริษัทขายส่งยา ร้านขายส่งเครื่องประดับ เป็นต้น 
 
เช่น ร้านขายปลีกหนังสือ    ร้านขายปลีกเครื่องประดับ  
     ขายของเล่นทางอินเตอร์เน็ต   ขายเสื้อผ้ามือสอง  
     ขายอาหารทางไปรษณีย์ แผงลอยขายพวงมาลัย เป็นต้น 

 
 
 

3)  กรณีร้านอาหาร  
     ให้ระบุ   มีที่นั่งทาน หรือ 
                 ให้ซื้อกลับบ้าน 

 
เช่น ร้านขายอาหารตามสั่ง (มีที่นั่งทาน)  
       แผงลอยขายขนม (ใส่ถุง)  เป็นต้น 

4. ประเภทโรงเรียน    สถาบันการศึกษา 
1)  ในระบบ  
     ให้ระบุ   ระดับชั้นการศึกษา 
2)  นอกระบบ  
     ให้ระบุ   วิชาที่เปิดสอน 

 
เช่น   โรงเรียนอนุบาล   โรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนอาชีวศึกษา  
        มหาวิทยาลัย     เป็นต้น 
เช่น   โรงเรียนสอนขับรถ   โรงเรียนสอนดนตรี   โรงเรียนสอนตัดเส้ือ  
        สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ     เป็นต้น 

5. ประเภทหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ให้ระบุ  ชื่อหน่วยงาน 

เช่น   กรมการค้าภายใน   องค์การโทรศัพท์   สํานักงานสรรพากรเขต  
        สํานักงานสหกรณ์จังหวัด   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นต้น 
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ประเภทกิจการ บันทึก 
6. ประเภทบริการ  

ให้ระบุ  ประเภทบริการ 
เช่น   ร้านบริการอินเทอร์เน็ต   ร้านบริการถ่ายเอกสาร   ร้านตัดผม   
        ร้านบริการนวดผ่อนคลาย    ร้านซ่อมโทรทัศน์    บริการนวดสปา  
        บริการอาบอบนวด     บริการนวดผ่อนคลาย     เป็นต้น 

7. ประเภทสํานักพิมพ์ 
ให้ระบ ุ  ชนิดของเนื้อหาที่จัดพิมพ์ 

เช่น   สํานักพิมพ์ตําราเรียน    สํานักพิมพ์นิตยสาร  
        สํานักพิมพ์หนังสือพิมพ์     ร้านพิมพ์การ์ดต่าง ๆ   เป็นต้น 

8. ประเภทบริษัทประกัน 
ให้ระบุ   ประเภทประกัน 

เช่น   บริษัทประกันชีวิต    บริษัทประกันภัย    บริษัทประกันวินาศภัย  
        เป็นต้น 

9. ประเภทสถานสงเคราะห์  ศูนย์ดูแล  
ศูนย์รับเลี้ยง  
ให้ระบุ   มีที่พักอาศัยหรือไม่ 

เช่น   บ้านพักคนชรา    สถานสงเคราะห์เด็กพิการ  
        สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน   ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ  
        เป็นต้น 

 ข้อสังเกต 
 - การประกอบธุรกิจในบ้านของตนเอง เช่น ร้านตัดเสื้อ ดูหมอ ซ่อมวิทยุ รับจ้างซักผ้าที่บ้าน
ของตนเอง ให้ถือว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่ทําธุรกิจ ให้บันทึกกิจการตามที่ทํา เช่น นาย ก. เปิดร้านซ่อมวิทยุ
และโทรทัศน์ขึ้นที่บ้าน ให้บันทึก “การซ่อมวิทยุโทรทัศน์” 
 - กรณีที่บุคคลนั้นไม่มีสํานักงานแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะหรือไม่มีสถานที่ประกอบกิจการ
เป็นหลักแหล่ง ให้บันทึกประเภทของกิจการนั้น เช่น นาย ก. มีอาชีพเป็นช่างไม้ มีใครมาจ้างก็ไปทํา 
ให้บันทึก “ช่างไม้”  นาย ข. ขับรถแท็กซี่รับจ้าง ให้บันทึก “การขับรถแท็กซี่” เป็นต้น 
 - ผู้รับจ้างทํางานในบ้านเรือนเอกชน เช่น คนรับใช้ ให้บันทึกกิจการนั้นเป็น “ลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วนบุคคล” 
A12 สถานภาพการทํางาน 
 “……(ชื่อ)…..ทํางานในฐานะอะไร?” 
 ดูนิยาม “สถานภาพการทํางาน” ในบทที่ 3  
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกสถานภาพการทํางานของอาชีพที่บันทึกใน A10 ของบุคคลนั้น 

A13-A14 รายได้   
A13 “…(ชื่อ)…มีรายได้จากการทํางาน หรือการลงทุน ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าไร?”  
 ดูนิยาม “รายได้” ในบทที่ 3  
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยมีหน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง 
 - ถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่หรือมากกว่า 999,998 บาท ให้บันทึก “999998” 
 - ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ทํางานมากกว่า 1 อาชีพ ให้นับรวมรายได้ทุกอาชีพ 
 - รายได้ที่บันทึกต้องเป็นรายได้สุทธิ หลังจากหักต้นทุนในการทํางาน หรือการลงทุน 
 - ถ้ามีรายได้จากแหล่งอื่นที่เป็นตัวเงิน ให้บันทึกรายได้ทั้งหมดรวมไว้ใน A13 
 - ถ้าขาดทุนหรือไม่มีรายได้ ให้บันทึก “0”  
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A14 “…(ชื่อ)…มีรายได้จากการทํางาน หรือการลงทุน ที่เป็นสิ่งของเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าไร?”  
 รายได้ที่เป็นสิ่งของให้ประมาณราคาสิ่งของ บริการ และสวัสดิการอื่นๆ ที่ได้รับจากการทํางาน  
รวมทั้งการนําสินค้าหรือบริการจากการทําธุรกิจหรือการเกษตรมาบริโภคหรือ ใช้ภายในครัวเรือน 
 หลักการบันทึก 
 - ให้ประมาณสิ่งของที่ได้รับเป็นจํานวนเงิน โดยมีหน่วยเปน็บาท เศษของบาทตัดทิ้ง 
 - ถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่หรือมากกว่า 999,998 บาท ให้บันทึก “999998” 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทราบถึงจํานวนผู้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จําแนกตามประเภทของสวัสดิการ
ที่ได้รับ เพื่อนํามาใช้ในการประเมินความครอบคลุมการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชาชน 
HW1_1-HW1_2 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW1_1-HW1_2 “ปัจจุบัน...ชื่อ...มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือไม่?” 
 “ถ้ามี  เป็นประเภทใด” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าไม่ได้รับสวัสดิการใดเลย ให้บันทึก “ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล” ใน HW1_1 เท่านั้น 
 - ถ้าไม่ทราบว่า มี/ไม่มี สวัสดิการฯ ให้บันทึก “ไม่ทราบว่า มี/ไม่มี สวัสดิการฯ” ใน HW1_1 เท่านั้น 
 - ถา้ได้รับสวัสดิการ 1 แหล่ง ให้บันทึก ใน HW1_1 เพียงคําตอบเดียว 
 - ถ้าเป็นสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐ รหัส “2-7”  
 ตัวอย่าง นายสมชาย  มีบุตรรับราชการ  ทําให้นายสมชายมีสวัสดิการข้าราชการ    
  ซึ่งเป็นสวัสดิการของบุตรที่ครอบคลุมบุคคลในครอบครัว ให้บันทึกดังนี้  
  บันทึก “ข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ” ใน HW1_1 
 ตัวอย่าง นางสมศรี ทํางานบริษัทเอกชน มีสวัสดิการจากประกันสังคม ให้บันทึกดังนี้บันทึก 

“ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน” ใน HW1_1 
 - ถ้าเป็นสวัสดิการจากแหล่งอื่น รหัส “8–10” 
 ตัวอย่าง นายสมชาติ ไม่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใด ๆ จากรัฐ แต่เขาได้ซื้อ 
 ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน  ให้บันทึกดังนี้ 
 บันทึก “ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน” ใน HW1_1  
 - ถ้าได้รับสวัสดิการมากกว่า 1 แหล่ง  
 - ให้บันทึกสวัสดิการหลักที่ได้รับจากรัฐก่อนเป็นลําดับแรก โดยบันทึกใน HW1_1 ก่อน 

แล้วจึงบันทึกสวัสดิการเสริมใน HW1_2  
 ตัวอย่าง นายปิยะ ทํางานราชการ มีสวัสดิการค่ารักษาจากสิทธิข้าราชการ และนายปิยะก็ซื้อ

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน  ให้บันทึกดังนี้ 
 บันทึก “ข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ” ใน HW1_1 และ 
 “ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน” ใน HW1_2 
 - ถ้าสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐมี 2 ประเภท ให้บันทึกสวัสดิการหลักของตนเองก่อน

เป็นลําดับแรก แล้วจึงบันทึกสวัสดิการเสริม ใน HW1_2  

ตอนที่ 2 หลักประกันด้านสุขภาพ (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 
(HW1_1–HW1_2) 
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 ตัวอย่าง นางสุพร ทํางานราชการ มีสวัสดิการค่ารักษาจากสิทธิข้าราชการ และนอกเวลาราชการ 
นางสุพรทํางานกับบริษัทเอกชน ซึ่งมีสิทธิได้รับสวัสดิการฯ จากสิทธิประกันสังคม  
ให้บันทึกดังนี้ 

 บันทึก “ข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ” ใน HW1_1  และ 
 “ประกันสังคม/กองทนุเงินทดแทน” ใน HW1_2 
 
 
 
 
 
ข้อถามตอนที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ตอนที่ 3 ก. การเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว (เฉพาะการป่วยที่ ไม่ ต้องนอนใน

สถานพยาบาล)  HW2–HW20 
 ตอนที่ 3 ข. การส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว HW21–HW28 
 ตอนที่ 3 ค. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว (คนไข้ใน) 
 HW29–HW40 
 ตอนที่ 3 ง. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว HW41–HW48 

ตอนที่ 3 ก. ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว (เฉพาะการป่วยที่ ไม่ ต้องนอนในสถานพยาบาล) 
 (HW2–HW20) 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อต้องการทราบจํานวนผู้เจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว 
 - เพื่อต้องการทราบถึงจํานวนครั้งที่เจ็บป่วย วิธีการรักษา ลักษณะการรักษา ค่าใช้จ่ายและ 
ค่าพาหนะในการไปรักษา   
 - เพื่อต้องการทราบถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลท่ีใช้ในการรักษา ตลอดจนเหตุผล 
ที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (ถ้ามีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้)  
HW2 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW2 “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีอาการป่วยหรือรูส้ึกไม่สบายหรือไม่?” 
 การป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในข้อถามนี้ หมายถึง การมีอาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ต้ังแต่ป่วย
เล็กน้อยจนกระทั่งถึงป่วยหนัก (โดยการเจ็บป่วยนั้นไม่ต้องเข้านอนพักรักษาในสถานพยาบาล) รวมทั้ง 
การป่วยที่เป็นความรู้สึกของตนเองว่าป่วย ฉะนั้นถ้าสามารถพบผู้ตอบสัมภาษณ์ได้ทุกคน ข้อมูลที่ได้รับ        
จะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 หลักการบันทึก 
  - ถ้า “ไม่ม”ี  ให้ ขา้มไปถาม HW5 
 “ม”ี     ให้ ถามต่อไป 
UHW3-HW4 ถามเฉพาะผูท้ีมี่อาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบายใน HW2=2 
HW3 “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีอาการป่วยหรือรูส้ึกไม่สบายกีค่รั้ง?” 
 ให้พนักงานสอบถามถึงจํานวนครั้งที่มีอาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ในระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว     

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข 
(HW2–HW48) 
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 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึก “จํานวนครั้งที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย” 
 - ถ้าระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว มีอาการป่วยด้วยโรคเดียวกันหลายครั้ง ให้นับจํานวนครั้งที่ป่วยทุกครั้ง 
 - ถ้าป่วยต้ังแต่ 8 ครั้งขึ้นไป ให้บันทึก “8” 
 - ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “9” 
HW4 “อาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบายครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ป่วยเป็นโรคอะไร หรือ มีอาการอย่างไร?” 
 ให้พนักงานสอบถามถึงชื่อโรคหรืออาการที่ป่วยครั้งสุดท้าย ในระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว 
 หลักการบันทึก 
  - ถ้าอาการป่วยในระหว่าง 1 เดือนมีหลายอาการ ให้บันทึกเฉพาะโรคหรืออาการครั้งสุดท้าย 
 - ถ้าในการป่วยครั้งสุดท้ายมีหลายโรคหรือหลายอาการ ให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว

เท่านั้น 
HW5 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW5 “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือถูกทาํร้ายรา่งกายหรือไม่?” 
 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายในข้อถามนี้ หมายถึง การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หรือถูกทําร้ายร่างกาย ต้ังแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงหนัก แต่ไม่ต้องเข้านอนพักรักษาในสถานพยาบาล   
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ม”ี ให ้ขา้มไปถาม HW9 
  “ม”ี    ให้ ถามต่อไป 
HW6–HW8 ถามเฉพาะผูท้ีมี่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือถูกทําร้ายร่างกายใน HW5=2 
HW6 “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทําร้ายร่างกายกี่ครั้ง?” 
 ให้พนักงานสอบถามถึงจํานวนครั้งที่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายในระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนครั้งที่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทําร้ายร่างกาย 
 - ถ้ามีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทาํร้ายร่างกาย ต้ังแต่ 8 ครั้งขึ้นไป ให้บันทึก “8” 
 - ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “9” 
HW7 “อุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายครั้งสุดท้ายที่...(ชื่อ)...ได้รับ เกิดจากสาเหตุใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะอื่น ๆU นอกเหนือจากคําตอบที่กําหนดไว้  
  ให้บันทึก “อ่ืน ๆ เช่น เรือ เครื่องบิน ฯลฯ (ระบุ)…”  แล้วบันทึกรายละเอียด 
 - ถ้าเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ๆU นอกเหนือจากคําตอบที่กําหนดไว้ 
  ให้บันทึก “อุบัติเหตุอ่ืน ๆ เช่น ตกน้ํา ฯลฯ (ระบุ)…”  แล้วบันทึกรายละเอียด 
 - ถ้าถูกทําร้ายโดยวิธีอ่ืน ๆU นอกเหนือจากคําตอบที่กําหนดไว้ 
  ให้บันทึก “โดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)…”   แล้วบันทึกรายละเอียด 
HW8 “อุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายครั้งสุดท้ายที่...(ชื่อ)...ได้รับเกิดขึ้นในสถานที่ใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด 
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HW9 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW9 “...(ชื่อ)...มีโรคเรื้อรัง / โรคประจําตัวหรือไม่?” 
 ดูนิยาม “โรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว” ในบทที่ 3  
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ม”ี ให ้ขา้มไปถาม HW12 
   “ม”ี    ให ้ถามต่อไป 
UHW10-HW11 ถามเฉพาะผูท้ีป่่วยเปน็โรคเรือ้รัง/โรคประจาํตัวใน HW9=2 
HW10_1–HW10_5 “…(ชื่อ)...มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวอะไรบ้าง?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่มี ได้ไม่เกิน 5 โรค 
 - ถ้ามีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว เพยีง 1 โรค ให้บันทึกโรคเรื้องรังทีม่ีใน HW10_1  ส่วน HW10_2-HW10_5 
ให้ปล่อยว่างไว้ 
 - ถ้ามีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว มากกว่า 1 โรค  ให้บันทึกตามโรคฯ ที่มี 
  ใน HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW10_4 และ HW10_5 ตามลําดับ (บันทึกตามจํานวนที่มี) 
 - ถ้ามีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว มากกว่า 5 โรค  
  ให้บันทึกรหัสได้เพียง 5 โรค (ให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เลือกเอง) 
 - ถ้ามีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุ  
  ให้บันทึก  “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียดช่ือโรคเรื้อรังฯ ที่เป็น 
 ตัวอย่าง 1 นายอาทร มีโรคความดันโลหิตสูง เพียงโรคเดียว  
 ดังนั้น ใน HW10_1    ให้บันทึก “ความดันโลหิตสูง”   
 ตัวอย่าง 2 นายอาดรู มีโรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งตับ  
 ดังนั้น ใน HW10_1    ให้บันทึก “ความดันโลหิตสูง” และ 
 ใน HW10_2    ให้บันทึก “โรคมะเร็ง”   
HW11 “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว…..(ชื่อ)…..ไปใช้บริการทางการแพทย์ เช่น การไปพบแพทย์ตามนัด  

การไปซื้อ/รับยา เป็นต้น  เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวหรือไม่?” 
 ให้พนักงานสอบถามถึงการไปใช้บริการทางการแพทย์เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่มี  เช่น 
การไปรับยา การไปซื้อยา การไปพบแพทย์ตามนัด เป็นต้น  ไม่รวมถึงอาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย
เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ซึ่งถ้ามีอาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบายเนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 
จะต้องมีการบันทึกใน HW4  ไม่ต้องบันทึกใน HW11 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนครั้งที่ไปใช้บริการ 
 - ถ้าไม่ได้ไป ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าไปใช้บริการต้ังแต่ 8 ครั้งขึ้นไป ให้บันทึก “8” 
 - ถ้าไมท่ราบ ให้บันทึก “9” 
HW12 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW12 “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีการเจบ็ป่วยครั้งสุดท้ายจากสาเหตุใด?” 
 ให้พนักงานสอบถามถึงการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในเดือนที่แล้วว่า ครั้งสุดท้ายที่เจ็บป่วยเกิดจาก
อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย  อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย  หรือการไปรับบริการอื่น ๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 
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 หลักการบันทึก 
 - ถ้า ไม่เจ็บป่วย หรือ ป่วยเปน็โรคเรื้อรังแต่ไม่มีการไปใช้บริการทางการแพทย์ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว 

ให้บันทึก “ไม่เจ็บป่วย” 
 - ถ้า เจ็บป่วย ให้ระบุสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย  
  ตัวอย่าง 1 นายสมบัติมีอาการไอ  วันที่  5 ก.พ. 58 
   และหกลม้     วันที่ 15 ก.พ. 58  
   และไม่มีโรคเรือ้รัง/โรคประจําตัว  
   ดังนั้น ใน HW2   บันทึก “มี” ...... HW4 บันทึก “หวัด/ไอ/มีน้ํามูก”  
   ใน HW5  บันทึก “มี” ...... HW7 บันทึก “พลัดตกหกลม้”  
   ใน HW9 บันทึก “ไม่ม”ี 
  ใน HW12 บันทึก “อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย”   (สาเหตุครั้งสุดท้าย คือ อุบัติเหตุ) 
 ตัวอย่าง 2 นางสมใจไม่มอีาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย   
   และไม่เกิดอุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย   
   แต่นางสมใจมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว คือ โรคหัวใจ และในระหว่าง 1 เดือน      
   ก่อนหน้านี้ ไม่ได้ไปรับบริการทางการแพทย์เนื่องจากโรคหัวใจ  
  ดังนั้น ใน HW2    บันทึก “ไม่ม”ี  
   ใน HW5    บันทึก “ไม่ม”ี   
   ใน HW9    บันทึก “มี”   ...... HW11 บันทึก “0” 
   ใน HW12   บันทึก “ไม่เจ็บป่วย” (ไมม่กีารเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว) 
 ตัวอย่าง 3 นายสมหมายไม่มีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย 
      แต่ถูกทําร้ายร่างกายโดยใช้กําลัง   วันที่ 10 ก.พ.58   
   ขณะที่นายสมหมายก็มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว คือ โรคเบาหวาน  
   และมีการนัดไปตรวจเลือด     วันที่ 22 ก.พ.58  
  ดังนั้น ใน HW2 บันทึก “ไม่ม”ี    
   ใน HW5 บันทึก “มี”........... HW7  บันทึก  “ถูกทําร้าย โดยใช้กําลังกาย” 
   ใน HW9 บันทึก “มี”........ HW11 บันทึก “1” 
   ใน HW12   บันทึก “ไปรับบริการอืน่ เนือ่งจากโรคเรื้อรังฯ” (สาเหตุครั้งสุดท้าย) 
HW13–HW20 ถามเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนใน HW12=2-4 
HW13 “การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ป่วยจนต้องหยุดกิจวัตรประจําวันก่ีวัน?” 
 การสอบถามถึงการหยุดกิจวัตรประจําวันทําให้สามารถจําแนกได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง หรือ
การเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย  
 กิจวัตรประจําวัน ในที่นี้หมายถึง กิจที่ทําเป็นประจําทุกวัน เช่น การประกอบอาชีพ  การทํางานบ้าน 
การดูแลตนเอง การเรียนหนังสือ การเล่น (ของเด็ก)  เป็นต้น 
 การหยุดกิจวัตรประจําวัน ผู้ป่วยจะต้องไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติ เช่น 
ท้องเสียแล้วไม่ได้ไปโรงเรียน 1 วัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ ต้องหยุดงาน 2 วัน เป็นต้น 
 กรณีเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ซึ่งยังไม่มีกิจวัตรประจําวัน แต่เด็กเล็กจะมีพัฒนาการ เช่น             
การคลาน การไขว่คว้าของเล่น เป็นต้น ถ้าเด็กไม่สบายแล้วหยุดเล่น หยุดการกระทําที่เคยทําในเวลาปกติ 
ถือว่าหยุดกิจวัตรประจําวัน 
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 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนวันที่ต้องหยุดปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เนื่องจากการป่วยครั้งสุดท้าย 
 - ถ้าป่วยแต่ไม่ต้องหยุดกิจวัตรประจําวัน  ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ต้องหยุดกิจวัตรประจําวันมากกว่า 1 ครั้ง 
  ให้บันทึกจํานวนวันที่หยุดติดต่อกันครั้งสุดท้าย 
 - ถ้าการหยุดกิจวัตรประจําวันนั้นเริ่มก่อน 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ให้นับจํานวนวันที่หยุดติดต่อกัน 
 - ถ้าหยุดกิจวัตรประจําวันต้ังแต่ 98 วันขึ้นไป  ให้บันทึก “98” 
HW14 “การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...มีวิธีการรักษาพยาบาลอย่างไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ได้รักษา” ให้ข้ามไปถาม HW21 
 - ถ้า “ซื้อ/หายากินเอง” หรือ “กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ไปสถานพยาบาล” ให้ข้ามไปถาม HW17 
 - ถ้า “มีการรักษาพยาบาลโดยไปสถานพยาบาล” ให้ถามต่อไป 
 - ถ้ามีวิธีการรักษาพยาบาลมากกว่า 1 วิธี ให้บันทึกวิธีการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาหลัก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด 
HW15-HW16 ถามเฉพาะผู้ที่รักษาพยาบาลโดยไปสถานพยาบาลใน HW14  
HW15 “การรักษาครั้งสุดท้าย…(ชื่อ)...รับบริการจากใคร?” 
 ให้พนักงานสอบถามถึงการรักษาครั้งสุดท้ายที่เกิดจากการไปรักษาในสถานพยาบาลใน HW14      
ว่าใครเป็นคนให้บริการ ซึ่งส่วนมากจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ในขณะนี้แพทย์แผนไทย หรือ แพทย์
แผนทางเลือกอื่น เช่น แพทย์แผนจีน จะเริ่มพบและเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น   
 บุคลากรสาธารณสขุในที่นี้จะรวมถึง ผู้ช่วยพยาบาล  หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกผู้ที่ให้การรักษาครั้งสุดท้าย 
HW16_1-HW16_2  “การรักษาครั้งสุดท้าย…(ชื่อ)...รับบริการอะไร?” 
 วิธีการรักษาครั้งสุดท้ายที่ไปรับบริการในสถานพยาบาลสามารถมีได้มากกว่า 1 วิธี แต่ในที่นี้ให้
บันทึกได้ไม่เกิน 2 วิธี โดยเรียงลําดับตามวิธีการรักษาหลัก (วิธีการรักษาที่ผู้ตอบสัมภาษณ์คิดว่ามีผลใน 
การรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยได้) และคําตอบในข้อนี้จะต้องสัมพันธ์กับผู้ที่ให้บริการในข้อ HW15 ด้วย 
 ยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าเชื้อ) ในที่นี้ คือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาที่บนซองยาระบุว่า "ยาฆ่าเชื้อ  
กินติดต่อกันจนหมด" ตัวอย่างเช่น กาโน่ กาโน่สเปค คล็อกซ่า คล็อกซ่าซิลิน โครไตร โครไตรม็อก        
โครไตรม็อกซาโซล ซัลฟา ซิโทรแมกซ์ ซิโปรเบย์ ซิโปรฟล็อกซาซิน ด็อกซี่ ด๊อกซี่ชัยลิน ไดเซนโต้ เตรตร้า 
เตรตร้าซัยคลิน ทีซี ทีซีมัยซิน นอร์ฟล็อก นอร์ฟล็อกซาซิน แบคทริม โปรเคน เพนนิซิลลิน เพนบริทิน เพน-วี 
ยาห้าแสน ร็อกซิโทร ร็อกซิโทรมัยซิน รูริด อ๊อกแมนติน อะซิโทร ออริโอมัยซิน อะซิโทรมัยซิน อะม็อกซี่ 
อะม๊อกซี่ซิลลิน อิริโทร อิริโทรมัยซิน เป็นต้น  
 หลักการบันทึก 
 - ถ้ามีคําตอบเดียวให้บันทึกใน HW16_1 เท่านั้น (HW16_2 ปล่อยว่างไว้)  
 - ถ้ามีมากกว่า 1 คําตอบ ให้เรียงลําดับตามวิธีการรักษาหลัก  
  โดยเริ่มบันทึกคําตอบที่ 1 ใน HW16_1 แล้วบันทึกคาํตอบที่ 2 ใน HW16_2 
 - ให้บันทึกได้ไม่เกิน 2 คําตอบ 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด 
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HW17–HW20 ถามเฉพาะผูท้ีมี่การรักษาพยาบาลใน HW14  
HW17 “การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...จ่ายค่าพาหนะไป-กลับทั้งหมดเป็นเงินเทา่ไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนเงินค่าพาหนะสําหรับการรับ-ส่ง ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล (ถ้ามี)  
  (หน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ในกรณีของการเจ็บป่วยคร้ังสุดท้ายมีการไปรับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง (เนื่องจากแพทย์นัด

ให้มาดูอาการ) ให้บันทึกค่าพาหนะไป–กลับครั้งสุดท้ายที่ไปรับการรักษา 
 - ถ้าใช้พาหนะส่วนตัวหรือไม่ทราบค่าพาหนะ ให้ประมาณค่าพาหนะเหมือนค่ารถรับจ้างในท้องถิ่น 
 - ถ้ามีค่าพาหนะ ต้ังแต่ 9,998 บาทขึ้นไป ให้บันทึก “9998” 
 -  ถ้าไม่มีค่าพาหนะ ให้บันทึก “0” 
HW18 “การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมเป็นเงินเท่าไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล (หน่วยเปน็บาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ถ้ารักษาฟรี หรือ สามารถนําไปเบิกคืนจากหน่วยงาน หรือ จ่ายตรงได้ทั้งหมด ให้บันทึก “0”  
 ตัวอย่าง นายสมชายรับราชการครู  ในเดือนที่แล้วได้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดและไปรักษาที่ รพ.สต. 

โดยเสียค่ารักษา 150 บาท   
 นายสมชายนําใบเสร็จมาเบิกคืนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ทั้งหมด   
 ดังนั้น HW18 ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าสามารถเบิกคืนจากหน่วยงานได้บางส่วน   
  ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้   
 ตัวอย่าง น.ส.สมหญิงทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง ในเดือนที่แล้วเป็นฝีและไปรับ

การผ่าฝีที่โรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,000 บาท น.ส.สมหญิงสามารถเบิกคืน
จากบริษัทประกันได้ 1,900 บาท   

 ดังนั้น HW18 ให้บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่สามารถเบิกคืนได้เท่ากับ “1100” 
 - ถ้าสามารถเบิกคืนจากหน่วยงานได้มากกว่า 1 หน่วยงาน  
  ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกคืนได้   

 ตัวอย่าง นายสมควรมีสวัสดิการประกันสังคมและทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันในเดือนที่แล้ว
ป่วยเป็นไข้หวัด และไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เสียค่าใช้จ่าย 2,000 บาท  เบิกคืน
จากประกันสังคมได้ 1,200 บาท  และเบิกคืนจากบริษัทประกันได้ 500 บาท  

 ดังนั้น HW18 ให้บันทึกจํานวนเงินที่ไม่สามารถเบิกคืนได้เท่ากับ “300” 
 - ถ้าจํานวนเงินที่จ่ายต้ังแต่ 9,998 บาทขึ้นไป ให้บันทึก “9998” 
 - กรณีนํายาที่มีอยู่มาใช้ (กิน/ทา) เมื่อเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ให้บันทึก “0” 
HW19 “การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย…(ชื่อ)...ใช้สวัสดิการฯ ที่มีหรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่มีสวัสดิการ หรือมีและใชส้วัสดิการ” ให ้ข้ามไปถาม HW21 
   “มีแต่ไมใ่ช้สวัสดิการ”                      ให้ ถามต่อไป 
 - ถ้าในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 1 อย่าง            
  ให้บันทึกสวัสดิการที่สามารถเบิกเงินคืนได้มากกว่า  
  (แต่ถ้าสามารถเบิกเงินคืนได้เท่ากัน ให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นผู้เลือกตอบเอง) 
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 ตัวอย่าง นายสมควรมีสวัสดิการประกันสังคมและทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันในเดือนที่แล้ว
ได้ป่วยเป็นไข้หวัด และไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนเสียค่ารักษา พยาบาล 2,000 บาท  
นายสมควรเบิกคืนจากประกันสังคมได้  1,200 บาท  และเบิกคืนจากบริษัทประกันได้ 500 บาท   

  ดังนั้น HW19 ให้บันทึก “ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน”   
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW20 ถามเฉพาะผู้ที่มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้ใน HW19   
HW20 “สาเหตุที่…(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายเพราะเหตุใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ไม่ใช้สิทธิฯ 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด 

ตอนที่ 3 ข. การส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว 
 (นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ ในตอน ก.) (HW21–HW28) 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อต้องการทราบจํานวนผู้มีการไปใช้บริการส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว 
 - เพื่อต้องการทราบถึงจํานวนครั้งที่ไปใช้บริการ  ลักษณะบริการที่ใช้  ประเภทของ
สถานพยาบาลที่ใช้  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  
 - เพื่อต้องการทราบถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการใช้บริการ ตลอดจนเหตุผล
ที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (ถ้ามีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้)  
HW21 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW21 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว…(ชื่อ)…มีการใชบ้ริการด้านสุขภาพอื่น ๆ หรือไม่?”  
 (นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ ในตอน ก) 
 บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ หมายถึง บริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพซึ่งไม่เกี่ยวข้องการเจ็บป่วย 
เช่น การไปรับการฉีดวัคซีน การไปฝากครรภ์/ตรวจครรภ์ การไปรับบริการวางแผนครอบครัว การไปตรวจ
หลังคลอด การตรวจสุขภาพประจําปี การไปรับบริการป้องกันโรคในช่องปาก การไปรับยาบํารุง/อาหารเสริม 
การตรวจมะเร็งปากมดลูก คัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง การไปรับบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการไปรับบริการตามนัดอ่ืน ๆ เป็นต้น  
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ม”ี ให ้ขา้มไปถาม HW29 
   “ม”ี    ให ้ถามต่อไป 
HW22-HW28 ถามเฉพาะผู้ที่มีการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพใน HW21  
HW22 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีการใช้บริการกี่ครั้ง?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนครั้งที่ไปรับบริการส่งเสริมสุขภาพ  
 - ถ้าไปรับบริการส่งเสริมสุขภาพ ต้ังแต่ 98 ครั้งขึ้นไป ให้บันทึก “98” 
 - ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “99” 
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HW23_1–HW23_2 “การไปใช้บริการ 2 ครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ไปใช้บริการอะไร?” 
 การตรวจสุขภาพเด็กดี (คลินิกเด็กดี) จะเป็นการตรวจสุขภาพของเด็กอายุ 0-5 ปี ซึ่งจะมี 
การช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูง วัดไข้ ตรวจการได้ยิน วัดความดันโลหิต และตรวจสายตา (4 ปี) ตรวจผลทาง
ห้องปฏิบัติการ การฉีดวัคซีน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 การไปรับบริการการป้องกันโรคในช่องปาก จะรวมถึง การขัดทําความสะอาดฟัน เคลือบหลุม
ร่องฟัน (ซีแลนท์)  เคลือบฟลูออไรด์  ฝึกแปรงฟัน  ฝึกควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์  การรับคําแนะนําการป้องกัน
และรักษาโรคในช่องปาก 
 การไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ จะเป็นการไปรับบริการ
เนื่องจากแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขแนะนําให้ไปรับบริการ เช่น การลดน้ําหนัก เนื่องจากการอ้วน
มากเกินไป  การอดบุหรี่/สุรา เนื่องจากมีปัญหาทางสุขภาพ เป็นต้น 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าใช้บริการ 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน ใหบั้นทึกใน HW23_1 เท่านั้น (HW23_2 ปล่อยว่างไว้)  
 - ถ้าใช้บริการมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน ให้บันทึก 2 ครั้งสุดท้ายที่ไปใช้บริการ  
  โดย HW23_1 เป็นบริการที่ใช้ครั้งสุดท้าย และ HW23_2 เป็นบริการที่ใช้ก่อนครั้งสุดท้าย 
 - ประเภทของบริการที่ใช้สามารถเป็นคําตอบเดียวกันได้ ถ้าบริการที่ใช้ 2 ครั้งสุดท้ายเป็น

ประเภทเดียวกัน 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด 
HW24 “การไปใช้บรกิารครั้งสุดทา้ย...(ชื่อ)...ไปใช้บริการที่ใด?” 
 หลักการบนัทกึ 
 - ให้บันทึกการไปใช้บริการส่งเสริมสุขภาพครั้งสุดท้ายใน HW23_1 ว่าไปใช้ที่ใด 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทกึรายละเอียด 
HW25 “การไปใช้บรกิารครั้งสุดทา้ย...(ชื่อ)...จ่ายค่าพาหนะไป-กลับทั้งหมดเป็นเงินเท่าไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนค่าพาหนะไป-กลับ ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ดูแล (ถ้ามี) (หน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ถ้าไม่มีค่าพาหนะ ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าใช้พาหนะส่วนตัวหรือไม่ทราบค่าพาหนะที่ใช้ ให้ประมาณค่าพาหนะเหมือนค่ารถรับจ้างในท้องถิ่น 
 - ถ้าจา่ยค่าพาหนะตั้งแต่ 9,998 บาทขึ้นไป  ให้บันทึก “9998” 
HW26 “การไปใช้บรกิารครั้งสุดทา้ย...(ชื่อ)...จ่ายค่าไปใช้บริการรวมเปน็เงนิเท่าไร?” 
 หลักการบนัทกึ 
 - ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายค่าบริการ (หน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ถ้าไปใช้บริการฟรี หรือสามารถนําไปเบิกคืนจากหน่วยงานได้ทั้งหมด ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าสามารถเบิกคืนจากหน่วยงานได้บางส่วน (อาจเบิกคืนได้มากกว่าจาก 1 หนว่ยงาน) 
  ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 - ถ้าจ่ายค่าไปใช้บริการต้ังแต่ 9,998 บาทขึ้นไป  ให้บันทึก “9998” 
HW27  “การไปใช้บริการครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มี หรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 

- ถ้า “ไม่มีสวัสดิการหรือมีและใช้สวัสดิการ”  ให้ ขา้มไปถาม HW29 
     “มีแต่ไม่ใชส้วัสดิการ”  ให้ ถามตอ่ไป 
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 - ถ้าในการใช้บรกิารครั้งสุดท้าย ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 1 อย่าง              
ให้บันทึกสวัสดิการที่สามารถเบิกเงินคืนได้มากกว่า  

 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด 
HW28 ถามเฉพาะผูท้ีมี่สวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้ใน HW27 
HW28 “สาเหตุที…่(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการไปใช้บริการครั้งสุดท้ายเพราะเหตุใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ไม่ใช้สิทธิ 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้  ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด 

ตอนที่ 3 ค. การเขา้พักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวา่ง 12 เดือนทีแ่ล้ว (คนไข้ใน) (HW29-HW40) 
วัตถุประสงค ์

 - เพื่อต้องการทราบจํานวนผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว 
 - เพื่อต้องการทราบถึงจํานวนครั้งที่เข้าพักรักษา  สาเหตุที่เข้าพักรักษา  ประเภทของ
สถานพยาบาลที่เข้าพักรักษา  เหตุผลในการเลือกสถานพยาบาลที่เข้าพักรักษา  จํานวนวันที่เข้าพักรักษา  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายในการรักษา  
 - เพื่อต้องการทราบถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลท่ีใช้ในการเข้าพักรักษา ตลอดจน
เหตุผลที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (ถ้ามีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้)  
HW29 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW29 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ป่วยหรอืได้รับอุบัติเหตุหรือคลอดบตุร หรือสาเหตุอื่น ๆ    

จนต้องนอนในสถานพยาบาลหรือไม่?” 
การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล หมายถึง การที่ผู้ป่วยต้องนอนค้างคืนในสถานพยาบาล 

เพื่อรักษาตัว   
 กรณีการคลอดบุตร สตรีที่ไปคลอดบุตรจะถือว่า “เป็นการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล”      
แต่ทารกที่เกิดจากการคลอดดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่เคยเข้าพักรักษา”  ให้ ขา้มไปถาม HW41 
   “เคยเข้าพักรักษา”     ให้ ถามต่อไป 
HW30–HW40 ถามเฉพาะผู้ที่เข้าพักรักษาใน HW29=2 
HW30 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลกี่ครั้ง?” 
 หลักการบันทึก 

- ถ้าจํานวนครั้งที่เข้าพัก มากกว่า 98 ครั้ง ให้บันทึก “98” 
 - ถ้าไม่ทราบจํานวนครั้งที่เข้าพัก ให้บันทึก “99” 
HW31 “การเข้าพักรกัษาในสถานพยาบาลครั้งสดุท้าย...(ชื่อ)...เข้าพักรักษาเนื่องจากสาเหตุใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด 
HW32 “การเข้าพักรกัษาในสถานพยาบาลครั้งสดุท้าย...(ชื่อ)...เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด 
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HW33 “การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสดุท้าย...(ชื่อ)...เลือกเข้าพักรกัษาในสถานพยาบาลนั้น  
เพราะเหตุใด?” 

 การเข้ารักษาฉุกเฉิน หมายถึง การเข้าพักรักษาเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินในขณะอยู่นอกพื้นที่การใช้สิทธิตามท่ีระบุในบัตรประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน หรือ บัตรทอง 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกโดยให้ระบุสาเหตทุี่สําคัญที่สุด 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก  “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW34 “การเข้าพักรกัษาในสถานพยาบาลครั้งสดุท้าย...(ชื่อ)...นอนในสถานพยาบาลกี่วัน?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนวันที่เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย 
 - ถ้าเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้ายต้ังแต่ 98 วันขึ้นไป ให้บันทึก “98” 
 - ถ้าไม่ทราบจาํนวนวันที่เข้าพัก ให้บันทึก “99” 
HW35 “หลังออกจากการเขา้พักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ต้องนอนพักรกัษาตัว 

ต่อที่บ้านกี่วัน?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนวันที่นอนพักรักษาตัวต่อที่บ้าน 
 - ถ้านอนพักรักษาตัวต่อที่บ้านต้ังแต่ 98 วันขึ้นไป ให้บันทึก “98” 
 - ถ้าไม่ทราบจํานวนวันที่นอนพักรักษาตัวต่อที่บ้าน ให้บันทึก “99” 
HW36 “หลังออกจากการเขา้พักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ต้องนอนพักรกัษาตัว 

ต่อที่บ้าน มีใครเปน็ผู้ดูแลหลัก?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด 
HW37 “การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...ชื่อ...จ่ายค่าพาหนะไป-กลับทั้งหมด เป็นเงินเท่าไร?” 
 ให้พนักงานสอบถามถึงค่าใช้จ่ายสําหรับค่าพาหนะทั้งไปและกลับระหว่างที่ พักอาศัยกับ
สถานพยาบาล  สําหรับการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย   
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนเงินค่าพาหนะในการไป–กลับ ของผู้ป่วยและรวมของผู้เฝ้าไข้/ดูแล            

(หน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ถ้ามีการส่งต่อจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังอีกสถานพยาบาลหนึ่ง ให้รวมค่าพาหนะจาก

สถานพยาบาลที่ส่งตัวไปสถานพยาบาลสุดท้ายด้วย 
 - ถ้าใช้พาหนะส่วนตัวหรือไม่ทราบค่าพาหนะที่ใช้  ให้ประมาณค่าพาหนะเหมือนค่ารถรับจ้างใน

ท้องถิ่น 
 - ถ้าไม่มีค่าพาหนะ ให้บันทึก “0” 
 - ถ้ามีค่าพาหนะตั้งแต่ 9,998 บาทขึ้นไป ให้บันทึก “9998” 
HW38 “การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทา้ย...(ชื่อ)...จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมเป็นเงินเท่าไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล (หน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ถ้ารักษาฟรี หรือสามารถนําไปเบิกคืนจากหน่วยงานได้ทั้งหมด ให้บันทึก “0”  
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 ตัวอย่าง นายสมชายรับราชการครู ในระหว่าง 12 เดือนที่แล้วได้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และไป
รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน โดยมีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง  ไปยังโรงพยาบาล ซึ่ง
ทําให้นายสมชายไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม  

 ดังนั้น HW38 ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าสามารถเบิกคืนจากหน่วยงานได้บางส่วน ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายเฉพาะส่วนที่              

ไม่สามารถเบิกได้ (อาจเบิกคืนได้มากกว่าจาก 1 หน่วยงาน) 
 ตัวอย่าง 1 น.ส.สมหญิง ทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง ในระหว่าง 12 เดือน

ที่แล้ว ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชน มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 30,000 บาท  น.ส.สมหญิง
สามารถเบิกคืนจากบริษัทประกันได้  20,000 บาท  

 ดังนั้น HW38 ให้บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่สามารถเบิกคืนได้ เท่ากับ “10,000” 
 ตัวอย่าง 2 นายสมควรมีสวัสดิการประกันสังคมและทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน  

ในระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 
เสียค่าใช้จ่าย 20,000 บาท เบิกคืนจากประกันสังคมได้ 12,000 บาท และ เบิกคืน
จากบริษัทประกันได้ 5,000 บาท  

 ดังนั้น HW38 ให้บันทึกจํานวนเงินที่ไม่สามารถเบิกคืนได้ เท่ากับ “3,000” 
 - ถ้าค่ารักษาพยาบาลต้ังแต่ 99,998 บาทขึ้นไป ให้บันทึก “99998” 
HW39 “การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ใช้สวัสดิการฯ ที่มีหรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่มีสวัสดิการ หรือมแีละใช้สวัสดิการ” ให ้ขา้มไปถาม HW40 
   “มีแต่ไมใ่ช้สวัสดิการ”                     ให ้ถามต่อไป 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW40 ถามเฉพาะผูท้ีมี่สวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้ใน HW39 
HW40 “...(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้ายเพราะเหตุใด?” 
 เจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคม/กองทุนเงิน
ทดแทน หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  ซึ่งสามารถใช้สวัสดิการได้ในพื้นที่แห่งหนึ่ง แต่เดิน
ทางออกนอกพื้นที่ ช่ัวคราว แล้วเกิดเจ็บป่วยรุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตจําเป็นต้องเข้าพักรักษาใน
สถานพยาบาลนอกพื้นที่ที่มีสิทธิ 
 ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาที่ใช้สิทธิสวัสดิการ หมายถึง ผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ที่หนึ่ง แต่อาศัยอยู่อีกที่หนึ่ง  
ทําให้ไม่สามารถใช้สวัสดิการดังกล่าวได้ เช่น ผู้ที่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากบัตรทอง ตามสําเนา 
ทะเบียนบ้านซึ่งอยู่จังหวัดหนองคาย แต่ได้เดินทางเข้ามาพักอาศัยและทํางานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทําให้
ไม่สามารถใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบัตรทองในกรุงเทพมหานครได้ 
 สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ ไม่ครอบคลุม หมายถึง ผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนั้น ๆ  
แต่ไม่สามารถใช้สวัสดิการฯ ดังกล่าว สําหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าห้องพิเศษ  ค่าอาหารพิเศษ  
ค่าบริการพิเศษอื่น ๆ ที่ขอรับบริการเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง หรือการไปรักษากับแพทย์เฉพาะทาง
โดยไม่ผ่านการส่งตัวจากสถานพยาบาลที่รักษาอยู่ 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกรหัส โดยบันทึกสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ไม่ใช้สิทธิ 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  



 

 

37

ตอนที่ 3 ง. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว (HW41–HW48) 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อต้องการทราบจํานวนผู้ที่รับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว 
 - เพื่อต้องการทราบถึงจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ ประเภทของสถานพยาบาลที่รับบริการ 
ประเภทของบริการทันตกรรม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรม 
 - เพื่อต้องการทราบถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลท่ีใช้ในการรับบริการทันตกรรม 
ตลอดจนเหตุผลที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (ถ้ามีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้)  
HW41 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW41 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ไปรับบรกิารทันตกรรมหรือไม่?” 
 บริการทันตกรรม ในข้อถามนี้รวมบริการทางทันตกรรมทุกประเภท ได้แก่ การขูดหินปูน  ขัดฟัน 
รักษาปริทันต์  อุดฟัน  รักษารากฟัน  ถอนฟัน  เคลือบหลุมร่องฟัน  ใส่ฟันเทียม  ดัดฟัน  จัดฟัน  ตรวจ
สุขภาพในช่องปาก  ทา/เคลือบฟลูออไรด์ เป็นต้น 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่รับบริการ”  ให้ ข้ามไปถาม HW49 
   “รับบริการ”     ให้ ถามต่อไป 
HW42–HW48 ถามเฉพาะผูท้ีไ่ปรับบริการทนัตกรรมใน HW41  
HW42 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ไปรับบริการทันตกรรมกี่ครั้ง?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าไปรับบริการทันตกรรม ต้ังแต่ 98 ครั้งขึ้นไป ให้บันทึก “98” 

- ถ้าไม่ทราบจํานวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม ให้บันทึก “99” 
HW43_1–HW43_2 “การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมประเภทใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกได้ไม่เกิน 2 คําตอบ 
 - ถา้มีคําตอบเดียวให้บันทึกใน HW43_1 เท่านั้น 
 - ถ้ามีมากกว่า 2 คําตอบ ให้เรียงลําดับตามความสําคัญในการรักษา  
  โดยเริ่มบันทึกคําตอบที่ 1 ใน HW43_1 แล้วบันทึกคําตอบที่ 2 ใน HW43_2 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW44 “...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย จากที่ใด?” 
 สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลหรือทันตแพทย์
มาบริการ หมายถึง การมีทันตาภิบาลหรือทันตแพทย์ มาบริการเป็นประจํา รวมถึงการมาประจําเพียงบางวัน  
เช่น ใน 1 สัปดาห์มีทันตาภิบาล/ทันตแพทย์ มาประจําทุกวันจันทร์  จะถือว่าสถานีอนามัย/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต. นั้น  มีทันตาภิบาลหรือทันตแพทย์มาให้บริการ 
 หมอชาวบ้าน หมอมอเตอร์ไซค์ หมอรถปิคอัพ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในการทําทันตกรรม      
แต่ไม่ใช่ทันตแพทย์ (รวมทั้งร้านรับทําฟันปลอม) 
 หลักการบันทึก 
 - ถา้ได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
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HW45–HW48 ถามเฉพาะผู้ที่ใช้บริการทันตกรรมใน HW44 

HW45 “การรับบริการทันตกรรมครัง้สุดท้าย...(ชื่อ)...จ่ายคา่พาหนะไป-กลับทัง้หมดเปน็เงนิเท่าไร?” 
หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายเป็นค่าพาหนะไป-กลับ ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ดูแล (ถ้ามี)  
  (หน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ถ้าไม่มีค่าพาหนะ ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าใช้พาหนะส่วนตัวหรือไม่ทราบค่าพาหนะที่ใช้ ให้ประมาณค่าพาหนะเหมือนค่ารถรับจ้างในท้องถิ่น 
 - ถ้าจ่ายค่าพาหนะไป-กลับต้ังแต่ 9,998 บาทขึ้นไป  ให้บันทึก “9998” 
HW46 “การรับบริการทันตกรรมครัง้สุดท้าย...(ชื่อ)...จ่ายคา่รับบริการทั้งหมดรวมเป็นเงนิเท่าไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายค่ารับบริการ (หน่วยเป็นบาท เศษของบาทตัดทิ้ง) 
 - ถ้าไปใช้บริการฟรี หรือสามารถนําไปเบิกคืนจากหน่วยงานได้ทั้งหมด ให้บันทึก “0” 
 - ถ้าสามารถเบิกคืนจากหน่วยงานไดบ้างส่วน (อาจเบิกคืนได้มากกว่าจาก 1 หน่วยงาน) 
  ให้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 - ถ้าจ่ายค่าไปใช้บริการต้ังแต่ 9,998 บาทขึ้นไป  ให้บันทึก “9998” 
HW47 “การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...ใช้สวัสดิการฯ ที่มีหรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่มีสวัสดิการ หรือมแีละใช้สวัสดิการ” ให ้ข้ามไปถาม HW49 
   “มแีต่ไมใ่ช้สวัสดิการ”                     ให ้ถามต่อไป 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW48 ถามเฉพาะผู้ที่มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้ใน HW47 
HW48 “…(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้ายเพราะเหตุใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกรหัส โดยบันทึกสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ไม่ใช้สิทธิ 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อต้องการทราบข้อมูลของประชาชนที่จําเป็นต้องรับบริการสาธารณสุข  แต่กลับไม่ได้รับ
บริการดังกล่าว  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย  แนวทางในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

ตอนที่ 4  ความจําเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รบัการตอบสนอง 
(HW49–HW54) 
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HW49–HW54 ถามทุกคนในครัวเรือน 
HW49 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว มีบ้างหรือไม่ ที่...(ชื่อ)...เคยปว่ยฯ และจําเป็นต้องได้รับการตรวจ

รักษา แต่ท่านไม่ได้ไปรับการตรวจรักษา?” 
 การจําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษา หมายถึง การที่บุคคลนั้นป่วยและต้องการรับการรักษา ซึ่ง
ไม่หนักถึงขั้นที่ต้องนอนพักในสถานพยาบาล แต่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถไปรับการรักษา
นั้นได้  
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ม”ี ให ้ขา้มไปถาม HW51 
   “ม”ี    ให ้ถามต่อไป 
HW50 ถามเฉพาะผู้ที่จําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษา แต่ไม่ได้ไปรับการตรวจฯ ใน HW49 = 2  
HW50 “เพราะเหตุใด...(ชื่อ)...จึงไม่ได้เข้ารับการรักษาในครั้งนั้น?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW51 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้วมีบา้งหรือไม่ ที่...(ชื่อ)...เคยป่วยฯ จนตอ้งนอนพกัในสถานพยาบาลหรือ

แพทย์ต้องการใหน้อนรักษาในสถานพยาบาล แต่ทา่นไม่ได้เขา้นอนพกัรักษาในสถานพยาบาล?” 
 การจําเป็นต้องนอนพักในสถานพยาบาล จะหมายถึง การที่บุคคลนั้นป่วย และหนักถึงขั้นที่ต้องนอน
ในสถานพยาบาล แต่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถเข้านอนรักษาในสถานพยาบาลนั้นได้  
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ม”ี ให ้ขา้มไปถาม HW53 
   “ม”ี    ให ้ถามต่อไป 
HW52 ถามเฉพาะผู้ที่จําเป็นต้องนอนพักในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้นอนพักฯ ใน HW51=2 
HW52 “เพราะเหตุใด...(ชื่อ)...จึงไม่ได้เข้ารับการรักษาในครั้งนั้น?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW53 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว มีบ้างหรือไม่ ที่...(ชื่อ)...เคยมปีัญหาสุขภาพช่องปาก และต้องการ 

เข้ารับบริการ แต่ไม่ได้เข้ารบับริการ?” 
 ความจําเป็นต้องเขา้รับบริการทันตกรรม หมายถึง ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และต้องการรับ
บริการทันตกรรม แต่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถไปรับบริการนั้นได้  
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่มี” ให้ ข้ามไปถาม EB1 
   “มี”    ให้ ถามต่อไป 
HW54 ถามเฉพาะผู้ที่จําเป็นต้องเข้ารับบริการทันตกรรม แต่ไม่ได้เข้ารับฯ ใน HW53=2 
HW54 “เพราะเหตุใด...(ชื่อ)...จึงไม่ได้เข้ารับการบริการในครั้งนั้น?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...” แล้วบันทึกรายละเอียด  
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อต้องการทราบข้อมูลของประชาชนที่มีการออกกําลัง หรือไม่มีการออกกําลัง แต่มี 
การเคลื่อนไหวออกแรง พอเหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย แนวทางในการวางแผน
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
EB1–EB18 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 
EB1-EB3 “ตามปกติ...(ชื่อ)...มีการทํางาน ออกแรงระดับหนัก ซึ่งทําให้หายใจแรง และเร็วกว่าปกติมาก 

หรือหอบติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที เช่น การยกหรือการแบกของหนัก ๆ 
การขุดดิน งานก่อสร้าง เป็นต้น ใช่หรือไม่?” 

 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ใช่” ให้ ขา้มไปถาม EB4 
 - ถ้า “ใช่” ให้ บันทึกจาํนวนวัน : สัปดาห์  ใน EB2 และ 
   ให้ บันทึกจาํนวนนาท ี: วัน      ใน EB3 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนวัน : สัปดาห์ ใน EB2 ให้บันทึก “9” 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนนาที : วัน ใน EB3 ให้บันทึก “999” 
EB4–EB6 “ตามปกติ...(ชื่อ)...มีการทํางาน ออกแรงระดับปานกลาง ซึ่งทําให้หายใจเร็วขึ้น ไม่ถึงกับหอบ 

ติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที เช่น การก้าวเดินเร็ว ๆ หรือการยกถือของเบา ๆ 
เป็นต้น ใช่หรือไม่?” 

 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ใช่” ให้ ขา้มไปถาม EB7 
 - ถ้า “ใช่” ให้ บันทึกจาํนวนวัน : สัปดาห์  ใน EB5 และ 
   ให้ บันทึกจาํนวนนาท ี: วัน      ใน EB6 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนวัน : สัปดาห์ ใน EB5 ให้บันทึก “9” 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนนาที : วัน ใน EB6 ให้บันทึก “999” 
EB7–EB9 “ตามปกติ...(ชื่อ)...เดินหรือขี่จักรยานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 10 นาที เช่น การเดินไปโรงเรียน/ทํางาน เดินไปซื้อของ เป็นต้น ใช่หรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ใช่” ให้ ขา้มไปถาม EB10 
 - ถ้า “ใช่” ให้ บันทึกจาํนวนวัน : สัปดาห์  ใน EB8 และ 
   ให้ บันทึกจาํนวนนาท ี: วัน      ใน EB9 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนวัน : สปัดาห์ ใน EB8 ให้บันทึก “9” 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนนาที : วัน ใน EB9 ให้บันทึก “999” 

ตอนที่ 5 การเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกําลัง 
(EB1–EB18) 
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EB10-EB12 “ตามปกติ...(ชื่อ)...เล่นกีฬา/ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมนันทนาการระดับหนัก       
ซึ่งทําให้หายใจแรงและเร็วกว่าปกติมากหรือหอบติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 
นาที เช่น ว่ิง กระโดดเชือก เล่นบาส หรือเล่นฟุตบอล ใช่หรือไม่?” 

 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ใช่” ให้ ขา้มไปถาม EB13 
 - ถ้า “ใช่” ให้ บันทึกจาํนวนวัน : สัปดาห์  ใน EB11 และ 
   ให้ บันทึกจาํนวนนาท ี: วัน      ใน EB12 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนวัน : สัปดาห์ ใน EB11 ให้บันทึก “9” 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนนาที : วัน ใน EB12 ใหบั้นทึก “999” 
EB13–EB15 “ตามปกติ...(ชื่อ)...เล่นกีฬา/ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมนันทนาการระดับ ปานกลาง 

ซึ่งทําให้หายใจเร็วขึ้น ไม่ถึงกับหอบติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที เช่น 
การเดินเร็ว ถีบจักรยาน ว่ายน้ํา ใช่หรือไม่?” 

 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ใช่” ให้ ขา้มไปถาม EB16 
 - ถ้า “ใช่” ให้ บันทึกจาํนวนวัน : สัปดาห์  ใน EB14 และ 
   ให้ บันทึกจาํนวนนาท ี: วัน      ใน EB15 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนวัน : สัปดาห์ ใน EB14 ให้บันทึก “9” 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนนาที : วัน ใน EB15 ใหบั้นทึก “999” 
EB16–EB18 “ตามปกติ...(ชื่อ)...มีการนั่งหรือการเอนกายเล่นคอมพิวเตอร์ ดูทีวี ที่ไม่รวมการนอนหลับ 

ใช่หรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่ใช่” ให้ ขา้มไปถาม CD1 
 - ถ้า “ใช่” ให้ บันทึกจาํนวนวัน : สัปดาห์  ใน EB17 และ 
   ให้ บันทึกจาํนวนนาท ี: วัน      ใน EB18 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนวัน : สัปดาห์ ใน EB17 ให้บันทึก “9” 
 - ถ้าไม่ทราบ จํานวนนาที : วัน ใน EB18 ใหบั้นทึก “999” 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อต้องการทราบสถานการณ์และพฤติกรรมของประชาชนที่สูบบุหรี่ และด่ืมสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
CD1–CD6 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 
CD1 “ปัจจุบัน...(ชื่อ)...สูบบุหรี่หรือไม่?”  
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่สูบ”  ให้ ถามต่อไป 
 - ถ้า “สูบทุกวัน” หรือ “สูบแต่ไม่ทุกวัน”  ให้ ข้ามไปถาม CD3 

ตอนที่ 6 การสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(CD1–CD6) 
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CD2 ถามเฉพาะผู้ที่ปัจจุบันไม่สูบบุหรี่ใน CD1  
CD2 “ในอดีต...(ชื่อ)...เคยสูบบุหรี่หรือไม่?”  
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบ แล้ว ข้ามไปถาม CD4 
CD3  ถามเฉพาะผู้ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่ใน CD1=2-3 
CD3  “โดยปกติ...(ชื่อ)...สูบบุหรี่ประเภทใดเป็นประจํา?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด  
CD4  “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ด่ืมสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้า “ไม่เคยด่ืมเลยในชีวิตนี้” หรือ “เคยด่ืม แต่ไม่ด่ืมใน 12 เดือนที่แล้ว” ให้ ข้ามไปถาม HW55 
 - ถ้า “ด่ืม” ให้ ถามต่อไป 
CD5–CD6 ถามเฉพาะผู้ที่ด่ืมสุราฯ ใน 12 เดือนที่แล้วใน CD4=3-10 
CD5 ถามเฉพาะผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
CD5 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ด่ืมสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณเท่าไรต่อวัน?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกปริมาณของประเภทสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ด่ืมบ่อยที่สดุ 
 - ถ้าปริมาณที่ด่ืมน้อยกว่าที่มีในคําตอบ ให้เลอืกคําตอบที่ใกล้เคียงที่สุด  
  เช่น ด่ืมเบียร์ ½ กระป๋องต่อวัน  ให้บันทึกในคําตอบ “1-1½ กระป๋อง/½ - ¾ ขวด”  
  ด่ืมสุราสี 1 ฝาต่อวัน  ให้บันทึกในคําตอบ “2 – 3 ฝา” 
CD6 “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณดังกล่าวนี้หรือไม่?” 
 - สุรา 5 แก้ว หรือ ½ แบน หรือ ½ ขวดเล็ก 
 - เบียร์ 5 กระป๋อง หรือ 2.5 ขวดใหญ่ 
 - ไวน์ 5 แก้ว หรือ ½ ขวด 
 - ไวน์คลูเลอร์/ สุราผสมน้ําผลไม้ 5 ขวด 
 - เหล้าปั่น เกือบทั้งเหยือก 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์  
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HW55–HW62 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
HW55 “เม่ือเปรียบเทียบสุขภาพของท่านในวันนี้กับสุขภาพเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW56 “เม่ือเปรียบเทียบสุขภาพของท่านกับผู้อื่นที่มี อายุ เพศ ฐานะ หน้าที่การงาน และความเป็นอยู่ 

ที่คล้ายคลึงกับท่าน ท่านเห็นว่าตนเองเป็นอย่างไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW57 “ท่านเห็นว่าสุขภาพของตนเองขณะนี้เป็นอย่างไร?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW58–HW62 “ขณะนี้ท่านคิดว่าสุขภาพของตนเองเป็นอย่างไรมากที่สุด?” 
HW58 การเคลื่อนไหว (การเดิน การเคลื่อนที่ไปมา) 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW59 การดูแลตนเอง (การอาบน้ํา หรือใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง) 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW60 กิจกรรมที่ทําเป็นประจํา (เช่น การทํางาน การเรียนหนังสือ การทํางานบ้าน การทํากิจกรรม ยามว่าง ฯลฯ) 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW61 ความเจ็บปวด หรือ ไม่สุขสบาย 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW62 ความวิตกกังวล หรือ ซึมเศร้า 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

ตอนที่ 7  การประเมินสถานะสุขภาพ 
(HW55–HW62) 
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HW63–HW65 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
HW63 “โดยปกติ ก่อนรับประทานอาหาร...(ชื่อ)...เติมเครื่องปรุงเพิ่มหรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าปรุงเพิ่ม ใหบั้นทึกชนิดของเครื่องปรุง ที่เติมเป็นปริมาณมากที่สุด 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)...”  แล้วบันทึกรายละเอียด  
HW64 “โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน...(ชื่อ)...ด่ืมเครื่องรสหวาน (น้ําอัดลม น้ําผลไม้ น้ําหวานใส่สี ชา กาแฟ) 

เป็นปริมาณเท่าใด?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW65 “โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน...(ชื่อ)...รับประทานผักและผลไม้สดประมาณกี่ทัพพี?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้ประมาณผักและผลไม้สดที่ทานเป็นทัพพี โดย 1 ทัพพีจะประมาณ 1 ทัพพีตักข้าว 
 
 
 
 
 
 
HW66–HW67 ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
HW66 “...(ชื่อ)...คิดว่ายาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ คือ ยาแก้อักเสบใช่หรือไม่?” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
HW67 “...(ชื่อ)...คิดว่ายาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ ทําให้เกิดอันตรายต่อไปนี้ได้หรือไม่?” 
 เชื้อดื้อยา หมายถึง การที่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผล รักษาไม่หาย อาจต้องเปลี่ยนยา  
 แพ้ยา เช่น กินยาแล้วขึ้นผื่น หายใจไม่ออก แน่น เป็นต้น 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 8  การบริโภคอาหาร 
(HW63–HW65) 

ตอนที่ 9  ความรู้เก่ียวกับยาปฏิชีวนะ 
(HW66–HW67) 
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ตอนที่ 10 ลักษณะของครัวเรือน 
(H1–H21) 

ผู้ตอบสัมภาษณ์ 
(response) 

 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใช้ในการประมาณความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากการตอบสัมภาษณ์ 
Response  “ผู้ตอบสัมภาษณ์” 
 หลักการบันทึก 
 - ให้พนักงานสัมภาษณ์บันทึกรหัสเอง  โดยบันทึกให้ตรงกับลําดับที่ของบุคคลนั้น ว่าบุคคลนั้น
ตอบสัมภาษณ์เอง หรือบุคคลอ่ืนตอบแทน 
 - ในครัวเรือนหนึ่ง ๆ จะต้องมีผู้บันทึก “ตอบเอง” อย่างน้อย 1 คน 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับลักษณะของที่อยู่อาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย/ที่ดิน 
ประเภทของส้วม การมีของใช้ในครัวเรือน เพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าดัชนีความเป็นอยู่  (Wealth Index) 
 ในการสอบถามให้พนักงานสอบถามหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัย 
H1 ลักษณะของที่อยู่อาศัย 
 ดูนิยาม “ลักษณะของที่อยู่อาศัย” ในบทที่ 3   
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล้วบันทึกรายละเอียด 
H2 สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย 
 ดูนิยาม “สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย” ในบทที่ 3   
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล้วบันทึกรายละเอียด 
H3 สถานภาพการครอบครองที่ดิน (ถามเฉพาะครัวเรือนที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเช่าซื้อบ้านใน H2) 
 ดูนิยาม “สถานภาพการครอบครองที่ดิน” ในบทที่ 3      
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล้วบันทึกรายละเอียด 
H4–H5 จํานวนห้อง 
 ห้อง หมายถึง พ้ืนที่ในบ้านที่ล้อมกั้นด้วยฝา กําแพง ช้ัน ฉาก หรือตู้อย่างน้อย 3 ด้าน แยกเป็น
สัดส่วนต่างหากจากห้องอื่น หรือบริเวณอื่นในบ้าน ช้ันหรือตู้ที่นํามากั้นเป็นฝาห้องนั้นควรมีความสูง           
1.80 เมตร โดยประมาณ 
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 ห้อง ในการสํารวจครั้งนี้ไม่นับรวมทางเดิน ห้องเก็บของ ห้องน้ํา ห้องส้วม ระเบียง หรือห้องที่
ครัวเรือนใช้เป็นสํานักงานหรือประกอบธุรกิจ แต่ถ้าห้องนั้นใช้เป็นที่หลับนอนของสมาชิกในครัวเรือน         
ให้นับรวมด้วย 
 ห้องที่ใช้นอน หมายถึง ห้องที่มีไว้เพื่อใช้นอนโดยเฉพาะ ถึงแม้ในระหว่างคาบเวลาที่สํารวจ     
จะไม่มีคนนอนในห้องนั้นเลย ก็ยังถือว่าห้องนั้นเป็นห้องนอน รวมทั้งห้องที่ไม่ได้มีเจตนาไว้เป็นห้องนอน 
แต่สมาชิกในครัวเรือนนั้นใช้เป็นที่นอนด้วย เช่น ห้องรับแขก ห้องเก็บของ เป็นต้น 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกจํานวนห้องทั้งหมด ลงใน H4   
 - ให้บันทึกจํานวนห้องที่ใช้นอน ลงใน H5  
 - ถ้าภายในบ้านมีห้องเพียง 1 ห้อง โดยใช้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชกิในครัวเรือนและใช้เป็น

ห้องนอนด้วย ให้บันทึกดังนี้ ห้องทั้งหมด (H4) บันทึก 1  และห้องที่ใชน้อน (H5) บันทึก 1 
 - ถ้าจํานวนห้องทั้งหมดหรือห้องที่ใชน้อนมีต้ังแต่ 8 ห้องขึ้นไป ให้บันทึก “8” 
H6 ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย 
 ไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือน ให้รวมถึงไฟฟ้าที่ต่อจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอ่ืน ๆ ด้วย 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกคําตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
H7 การใช้ส้วม (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่) 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าส้วมที่ใช้มี 2 ประเภท ให้พนักงานสอบถามถึงประเภทของส้วมที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ในครัวเรอืน 
H8 น้ําดื่ม (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่) 
 น้ําดื่มบรรจุขวด หมายถึง น้ําที่ถือว่าผ่านการฆ่าเชื้อโรค อาจโดยการกลั่นหรือการทําให้
บริสุทธ์ิโดยวิธีใดก็ตาม ที่วางจําหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด รวมทั้งตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ   
 น้ําประปา หมายถึง น้ําประปาที่ผ่านกรรมวิธีการทําน้ําประปาที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
ที่ต่อท่อเข้ามาใช้ภายในครัวเรือน 
 น้ําบาดาล  หมายถึง  น้ําบาดาลที่เอกชนขุดขึ้นแล้วสูบขึ้นไปเก็บกักไว้ และครัวเรือนได้ต่อ
ท่อเข้ามาใช้ในบ้าน เช่นน้ําบาดาลตามหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ 
 น้ําบ่อ  หมายถึง  น้ําบ่อหรือน้ําบาดาลที่ได้จากการขุดลงไปในพื้นดินจนถึงพื้นน้ําแล้ว 
ก่ออิฐ ถือปูน หรือสูบน้ําขึ้นมาใช้             
 น้ําจากแม่น้ําลําธารหรือคลอง หมายถึง น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง  
คลอง  บึง  และแม่น้ําลําธารต่าง ๆ 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล้วบันทึก
รายละเอียด 
H9 น้ําใช้ (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่) 
 หลักการบันทึก 
 - ถ้าได้รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ให้บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล้วบันทึกรายละเอียด 
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H10–H21 สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่? 
 สิ่งของที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ หมายถึง สิ่งของที่สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป็น
เจ้าของ โดยใช้เฉพาะในครัวเรือนหรือใช้ร่วมกับธุรกิจด้วย แต่สิ่งของที่ใช้เฉพาะในธุรกิจโดยที่ไม่ได้ใช้ใน
ครัวเรือนจะไม่ถือว่าเป็นเจ้าของ 
 หลักการบันทึก 
 - ให้บันทึกการเป็นเจ้าของในสิ่งต่าง ๆ ที่มีในครัวเรือน ใน H10-H21 
 - ถ้าสิ่งของต่าง ๆ ผู้อ่ืนให้ยืมมาใช้ในครัวเรือนจะถือว่าไม่เป็นเจ้าของ 
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11

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "การเขาพักรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน
... (ชื่อ)...เขาพกัรักษา สถานพยาบาล

ในสถานพยาบาลก่ีคร้ัง?" คร้ังสุดท าย...(ชื่อ)…
นอนในสถานพยาบาล

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส ก่ีวัน?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนคร้ัง  โรค... ...... ...... ...... ...... ...1  สถานพยาบาลของรัฐ  เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง. ... 1 ใหบันทึกจํานวนวัน
  ไม เคยเขาพักรักษา.. ...... ...... .. 1 ท่ี เขาพักนอนรักษา  อุบัติเหตุ..... ...... ...... ..... 2     โรงพยาบาลชุมชน...... ...... ...... 1  ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาล.. ...... ..... ...... .2 ท่ีเขาพักรักษา

ในสถานพยาบาล  คลอดบุตร. ...... ...... ...... 3     โรงพยาบาลท่ัวไป/  สถานพยาบาลอยูใกล/ เดินทางสะดวก... ...... 3

  เคยเขาพักรักษา...... ...... ...... .. 2  อื่น ๆ (ระบุ).... ...... ..... .. 4        โรงพยาบาลศูนย...... ...... .... 2  บริการรวดเร็ว ทันใจ. ...... ...... ...... ...... ..... ..... 4 (ถาเกิน 98 วัน
(ถาไมทราบ     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.. 3  ค ารักษาพยาบาลไมแพง.. ...... ...... ...... ...... .....5 ให บันทึก "98")

ให บันทึก "99")     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ. ... 4  มีแพทยผูเชี่ยวชาญ..... ...... ...... ...... ...... ...... .. 6
 สถานพยาบาลของเอกชน  มีเคร่ืองมือแพทยทันสมัย.. ...... ...... ...... ...... .. 7 (ถาไมทราบ 
    โรงพยาบาลเอกชน.... ..... ...... .. 5  เขารักษาฉุกเฉิน..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . 8 ให บันทึก "99")

    คลินิกเอกชน.. ...... ...... ...... ......6  มีฐานะยากจน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 9
 อื่น ๆ (ระบุ)... ...... ...... ...... ...... .... 7  อื่น ๆ (ระบุ)...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10

HW30 HW34

136-137 142-143

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสุข (ตอ)

"การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล "การเขาพกัรักษาในสถานพยาบาล

สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย คร้ังสุดทาย...(ชื่อ)...เขาพักรักษา คร้ังสุดทาย...(ชื่อ)...เลือกเขาพักรักษา

ถามทุกคน
"ระหว าง 12 เดือนท่ีแลว

.. .(ชื่อ).. .ปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 2)

(ขามไปถาม HW41)

...(ชือ่)...เขาพักรักษา ในสถานพยาบาลใด?"

HW32 HW33

ในสถานพยาบาลนัน้ เพราะเหตุใด?"

เนื่องจากสาเหตุใด?" ให ระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

135 140-141

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอืน่ ๆ

จนตองนอนในสถานพยาบาล

138 139

HW31

หรือไม?"

HW29

(ถามตอไป)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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รายชื่อโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ 
ภาคกลาง 

 
จังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 

กาญจนบุร ี พหลพลพยุหเสนา มะการักษ์ - 
จันทบุรี - - พระปกเกล้า 
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา - - 
ชลบุรี - - ชลบุรี 
ชัยนาท ชัยนาท - - 
ตราด ตราด - - 
นครนายก นครนายก - - 
นครปฐม - - นครปฐม 
นนทบุรี พระนั่งเกล้า - - 
ปทุมธานี ปทุมธานี - - 
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน - 
ปราจีนบุร ี - - เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
พระนครศรีอยุธยา เสนา - พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี พระจอมเกล้า - - 
ระยอง - - ระยอง 
ราชบุรี ดําเนินสะดวก บ้านโป่ง ราชบุรี 
 โพธาราม - - 
ลพบุรี บ้านหมี่ ลพบุรี - 
สมุทรปราการ สมุทรปราการ - - 
สมุทรสงคราม สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า - - 
สมุทรสาคร สมุทรสาคร - - 
สระแก้ว สมแด็จพระยุพราชสระแก้ว - - 
สระบุรี พระพุทธบาท - สระบุรี 
สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี - 
สุพรรณบุรี สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 - เจ้าพระยายมราช 
อ่างทอง อ่างทอง - - 
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รายชื่อโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ 
ภาคเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 

กําแพงเพชร กําแพงเพชร - - 
เชียงราย - - เชียงรายประชานุเคราะห์ 
เชียงใหม่ นครพิงค ์ - - 
ตาก แม่สอด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
นครสวรรค์ - - สวรรค์ประชารักษ์ 
น่าน น่าน - - 
พะเยา เชียงคํา พะเยา - 
พิจิตร พิจิตร - - 
พิษณุโลก - - พุทธชินราช 
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ - - 
แพร่ แพร่ - - 
แม่ฮ่องสอน ศรีสังวาลย์ - - 
ลําปาง - - ลําปาง 
ลําพูน ลําพูน - - 
สุโขทัย สุโขทัย ศรีสังวรสุโขทัย - 
อุตรดิตถ์ - - อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี อุทัยธานี - - 
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รายชื่อโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 

กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ - - 
ขอนแก่น สิรินธร (ภาคตะวนัออเฉียงเหนือ) - ขอนแก่น 
ชัยภูมิ ชัยภูมิ - - 
นครพนม นครพนม - - 
นครราชสีมา - - มหาราชนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ - - บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มหาสารคาม - - 
มุกดาหาร มุกดาหาร - - 
ยโสธร ยโสธร - - 
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - - 
เลย เลย - - 
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - - 
สกลนคร สกลนคร - - 
สุรินทร์ - - สุรินทร์ 
หนองคาย หนองคาย - - 
หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู - - 
อุดรธานี -- - อุดรธานี 
อุบลราชธาน ี - - สรรพสิทธิประสงค ์
อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ - - 
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รายชื่อโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ 
ภาคใต้ 

 
จังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 

กระบี่ กระบี่ - - 
ชุมพร ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ - - 
ตรัง - - ตรัง 
นครศรีธรรมราช - - มหาราช นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส นราธิวาสราชนครินทร์ สุไหงโก-ลก - 
ปัตตานี ปัตตานี - - 
พังงา ตะกั่วป่า พังงา - 
พัทลุง พัทลุง - - 
ภูเก็ต วชิระภูเก็ต - - 
ยะลา เบตง - ยะลา 
ระนอง ระนอง - - 
สงขลา สงขลา - หาดใหญ่ 
สตูล สตูล - - 
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76

รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคกลาง 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กาญจนบุร ี ไทรโยค สังขละบุรี สถานพระบารมี 
 บ่อพลอย เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ 
 ท่ากระดาน เลาขวัญ ทองผาภูมิ 
 ท่าม่วง ด่านมะขามเตี้ย สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 

 ห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จันทบุรี ขลุง โป่งน้ําร้อน แก่งหางแมว 
 ท่าใหม่ มะขาม นายายอาม 
 เขาสุกิม แหลมสิงห์ เขาคิชฌกูฎ 
 สองพี่น้อง สอยดาว  
ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ บางปะกง สนามชัยเขต 
 บางคล้า บ้านโพธิ์ แปลงยาว 
 บางน้ําเปรี้ยว พนมสารคาม ราชสาส์น 
ชลบุรี บ้านบึง พนัสนิคม วัดญาณสังวราราม 
 บางละมุง บ่อทอง หนองใหญ่ 
 พานทอง อ่าวอุดม เกาะสีชัง 
 สัตหีบ   
ชัยนาท มโนรมย์ สรรพยา หันคา 
 วัดสิงห์ สรรคบุรี  
ตราด เขาสมิง เกาะกูด แหลมงอบ 
 บ่อไร่ เกาะช้าง คลองใหญ่ 
นครนายก ปากพลี บ้านนา องครักษ์ 
นครปฐม นครชัยศรี บางเลน หลวงพ่อเปิ่น 
 ห้วยพลู สามพราน กําแพงแสน 
 ดอนตูม พุทธมณฑล  
นนทบุรี บางกรวย ไทรน้อย บางใหญ่ 
 บางบัวทอง ปากเกร็ด  
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคกลาง 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

ปทุมธานี ลําลูกกา ประชาธิปัตย์ ลาดหลุมแก้ว 
 คลองหลวง สามโคก หนองเสือ 
 ธัญบุรี   
ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี บางสะพาน ปราณบุร ี
 ทับสะแก บางสะพานน้อย สามร้อยยอด 
ปราจีนบุร ี กบินทร์บุรี บ้านสร้าง ศรีมหาโพธิ 
 นาดี ประจันตคาม ศรีมโหสถ 
พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ บางซ้าย บ้านแพรก 
 บางปะอิน อุทัย บางบาล 
 บางปะหัน วังน้อย ลาดบัวหลวง 
 บางไทร สมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) ท่าเรือ 
 ภาชี มหาราช  
เพชรบุรี เขาย้อย ชะอํา บ้านแหลม 
 หนองหญ้าปล้อง ท่ายาง บ้านลาด 
 แก่งกระจาน   
ระยอง มาบตาพุด วังจันทร์ แกลง 
 บ้านฉาง บ้านค่าย ปลวกแดง 
 เขาชะเมา เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา นิคมพัฒนา 
ราชบุรี สวนฝึ้ง ปากท่อ บางแพ 
 เจ็ดเสมียน วัดเพลง สมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
ลพบุรี พัฒนานิคม สระโบสถ์ หนองม่วง 
 ท่าวุ้ง โคกเจริญ โคกสําโรง 
 ท่าหลวง ลําสนธิ ชัยบาดาล 
สมุทรปราการ บางบ่อ บางพล ี พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
 บางจาก   
สมุทรสงคราม อัมพวา นภาลัย  
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน   
สระแก้ว คลองหาด วังน้ําเย็น อรัญประเทศ 
 ตาพระยา วัฒนานคร เขาฉกรรจ์ 
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคกลาง 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

สระบุรี หนองแค วังม่วงสัทธรรม บ้านหมอ 
 วิหารแดง เสาไห้ แก่งคอย 
 หนองโดน หนองแซง มวกเหล็ก 
 ดอนพุด   
สิงห์บุรี บางระจัน ค่ายบางระจัน ท่าช้าง 
 พรหมบุรี   
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ 
 ด่านช้าง สามชุก อู่ทอง 
 ศรีประจันต์ บางปลาม้า  
อ่างทอง ไชโย แสวงหา โพธิ์ทอง 
 ป่าโมก สามโก้ วิเศษชัยชาญ 
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กําแพงเพชร ทุ่งโพธิ์ทะเล คลองขลุง ปางศิลาทอง 
 ไทรงาม พรานกระต่าย บึงสามัคค ี
 คลองลาน ลานกระบือ ทรายทองวัฒนา 
 ขาณุวรลักษบุรี   
เชียงราย เทิง พญาเม็งราย เวียงแก่น 
 พาน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย 
 ป่าแดด แม่ลาว เวียงป่าเป้า 
 แม่จัน เวียงเชียงรุ้ง แม่สรวย 
 เชียงแสน สมเด็จพระญาณสังวร ขุนตาล 
 สมเด็จพระยุพราชเชียงของ   
เชียงใหม่ ไชยปราการ พร้าว สารภี 
 จอมทอง สันป่าตอง เวียงแหง 
 เชียงดาว สันกําแพง แม่วาง 
 ดอยสะเก็ด สันทราย แม่ออน 
 แม่แตง หางดง ดอยหล่อ 
 สะเมิง ฮอด แม่แจ่ม 
 ฝาง ดอยเต่า อมก๋อย 
 แม่อาย วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ตาก อุ้มผาง สามเงา พบพระ 
 บ้านตาก ท่าสองยาง แม่ระมาด 
 วังเจ้า   
นครสวรรค์ หนองบัว ตากฟ้า ชุมแสง 
 บรรพตพิสัย แม่วงก์ ท่าตะโก้ 
 เก้าเลี้ยว ตาคลี โกรกพระ 
 พยุหะคีรี ไพศาลี ลาดยาว 
น่าน แม่จริม เชียงกลาง นาหมื่น 
 นาน้อย สันติสุข บ่อเกลือ 
 ท่าวังผา สองแคว ทุ่งช้าง 
 เวียงสา เฉลิมพระเกียรติ บ้านหลวง 
 สมเด็จพระยุพราชปัว   
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

พะเยา เชียงม่วน ปง จุน 
 ดอกคําใต้ แม่ใจ เชียงคํา 
พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล ทับคล้อ 
 บางมูลนาก สามง่าม วชิรบารมี 
 วังทรายพูน สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  
พิษณุโลก ชาติตระการ พรหมพิราม เนินมะปราง 
 บางระกํา วัดโบสถ์ วังทอง 
 บางกระทุ่ม สมเด็จพระยุพราชนครไทย  
เพชรบูรณ์ ชนแดน ศรีเทพ น้ําหนาว 
 หล่มสัก หนองไผ่ วังโป่ง 
 วิเชียรบุรี บึงสามพัน เขาค้อ 
 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า   
แพร่ ร้องกวาง วังชิ้น หนองม่วงไข่ 
 สอง สูงเม่น ลอง 
 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย   
แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่สะเรียง สบเมย 
 ปาย แม่ลาน้อย ปางมะผ้า 
ลําปาง แม่เมาะ แจ้ห่ม สบปราบ 
 เกาะคา วังเหนือ เมืองปาน 
 เสริมงาม เถิน ห้างฉัตร 
 งาว แม่ทะ แม่พริก 
ลําพูน แม่ทา ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ 
 ลี้ ป่าซาง บ้านโฮ่ง 
สุโขทัย กงไกรลาศ สวรรคโลก ทุ่งเสลี่ยม 
 ศรีสัชนาลัย ศรีนคร บ้านด่านลานหอย 
 คีรีมาศ   
อุตรดิตถ์ ท่าปลา บ้านโคก พิชัย 
 น้ําปาด ทองแสนขัน ลับแล 
 ฟากท่า ตรอน  
อุทัยธานี ทัพทัน หนองขาหย่าง ห้วยคต 
 สว่างอารมณ์ บ้านไร่ ลานสัก 
 หนองฉาง   
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กาฬสินธุ์ นามน ห้วยแม็ก หนองกุงศรี 
 ร่องคํา สหัสขันธ์ สมเดจ็พระยุพราชกุฉินารายณ ์
 เขาวง คําม่วง ห้วยผึ้ง 
 ยางตลาด ท่าคันโท กมลาโสย 
 สมเด็จ   
ขอนแก่น บ้านฝาง อุบลรัตน์ หนองสองห้อง 
 พระยืน บ้านไผ ่ มัญจาคีรี 
 หนองเรือ เปือยน้อย ชนบท 
 ชุมแพ พล เขาสวนกวาง 
 สีชมพู แวงใหญ่ ภูผาม่าน 
 น้ําพอง แวงน้อย ชําสูง 
 ภูเวียง สมเด็จพระยุพราชกระนวน  
ชัยภูมิ บ้านเขว้า แก้งคร้อ หนองบัวระเหว 
 คอนสวรรค์ คอนสาร หนองบัวแดง 
 เกษตรสมบูรณ์ ภักดีชุมพล จัตุรัส 
 เทพสถิต เนินสง่า บําเหน็จณรงค ์
 บ้านแท่น ภูเขียว ซับใหญ่ 
นครพนม ปลาปาก ศรีสงคราม นาแก 
 ท่าอุเทน นาหว้า โพนสวรรค์ 
 นาทม เรณูนคร บ้านแพง 
 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม   
นครราชสีมา ครบุรี ประทาย แก้งสนามนาง 
 เสิงสาง ปักธงชัย โนนแดง 
 คง ห้วยแถลง วังน้ําเขียว 
 จักราช ชุมพวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 110 ปี เมืองยาง 

 โชคชัย สูงเนิน สําทะเมนชัย 
 ด่านขุนทด ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง 
 โนนไทย สีคิ้ว บ้านเหลื่อม 
 โนนสูง ปากช่องนานา พิมาย 
 บัวใหญ่ หนองบุนนาก พระทองคํา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 เฉลิมพระเกียรติ   
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

มหาสารคาม โกสุมพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก 
 กันทรวิชัย วาปีปทุม ยางสีสุราช 
 เชียงยืน นาดูน แกดํา 
 บรบือ   
บุรีรัยม์ คูเมือง พุทไธสง โนนสุวรรณ 
 กระสัง ลําปลายมาศ ชําน ิ
 นางรอง สตึก บ้านใหม่ไชยพจน์ 
 หนองกี่ ปะคํา โนนดินแดง 
 ละหานทราย หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ 
 ประโคนชัย พลับพลาชัย นาโพธิ์ 
 บ้านกรวด ห้วยราช แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มุกดาหาร นิคมคําสร้อย ดงหลวง หนองสูง 
 ดอนตาล คําชะอี หว้านใหญ่ 
ยโสธร ทรายมูล ป่าต้ิว ไทยเจริญ 
 คําเขื่อนแก้ว ค้อวัง กุดชุม 
 มหาชนะชัย สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย โพธิ์ชัย อาจสามารถ 
 ปทุมรัตต์ หนองพอก เมยวดี 
 จตุรพักตรพิมาน เสลภูมิ ศรีสมเด็จ 
 พนมไพร เมืองสรวง จังหาร 
 โพนทอง โพนทราย สุวรรณภูมิ 
 ธวัชบุรี   
เลย นาด้วง ภูเรือ ภูหลวง 
 เชียงคาน ท่าลี่ ผาขาว 
 ปากชม วังสะพุง เอราวัณ 
 นาแห้ว ภูกระดึง สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 
ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน 
 กันทรลักษ์ บึงบูรพ์ กันทรารมย์ 
 ขุขันธ์ วังหิน โนนคูณ 
 ไพรบึง น้ําเกลี้ยง ศรีรัตนะ 
 ปรางค์กู ่ ภูสิงห์ ราศีไศล 
 ขุนหาญ เมืองจันทร์ เบญจลักษ์เฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา 
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จังหวัด โรงพยาบาล 
สกลนคร กุสุมาลย์ คําตากล้า โพนนาแก้ว 
 กุดบาก บ้านม่วง พระอาจารย์แบน ธนากโร 
 พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ส่องดาว วานรนิวาส 
 พังโคน เต่างอย อากาศอํานวย 
 วาริชภูมิ โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ 
 นิคมน้ําอูน สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดนิ  
สุรินทร์ ท่าตูม สนม พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 จอมพระ ศีขรภูมิ ชุมพลบุรี 
 ปราสาท สังขะ ลําดวน 
 กาบเชิง สําโรงทาบ บัวเชค 
 รัตนบุรี เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค ์
 โนนนารายณ์   
หนองคาย สังคม สระใคร โพนพิสัย 
 ศรีเชียงใหม่ สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  
อุดรธานี หนองหาน ห้วยเกิ้ง สร้างคอม 
 ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ หนองแสง 
 บ้านผือ วังสามหมอ นายูง 
 น้ําโสม เพ็ญ ภุมวาปี 
 ไชยวาน ศรีธาตุ หนองวัวซอ 
 โนนสะอาด กุดจับ สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 
อุบลราชธาน ี เขื่องใน วารินชําราบ ดอนมดแดง 
 เขมราฐ พิบูลมังสาหาร สิรินธร 
 นาจะหลวย ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม 
 ตระการพืชผล โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ 
 ม่วงสามสิบ สําโรง โขงเจียม 
 บุณฑริก กุดข้าวปุ้น ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ์
 สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นาตาล นาเยีย 
 น้ํายืน   
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

หนองบัวลําภู นากลาง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา 
 โนนสัง นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา ลืออํานาจ ชานุมาน 
 หัวตะพาน พนา เสนางคนิคม 
บึงกาฬ เซกา บึงโขงหลง ปากคาด 
 โซ่พิสัย บุ่งคล้า พรเจริญ 
 ศรีวิไล   
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคใต้ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กระบี่ เกาะลันตา ปลายพระยา เหนือคลอง 
 คลองท่อม ลําทับ เขาพนม 
 อ่าวลึก   
ชุมพร ปากน้ําชุมพร หลังสวน สวี 
 ท่าแซะ ปากน้ําหลังสวน ทุ่งตะโก 
 ปะทิว ละแม พะโต๊ะ 
 มาบอํามฤต   
ตรัง วังวิเศษ กันตัง นาโยง 
 รัษฎา ปะเหลียน ย่านตาขาว 
 ห้วยยอด สิเกา หาดสําราญ 
นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทุ่งสง ขนอม 
 ลานสะกา นาบอน หัวไทร 
 พิปูน ทุ่งใหญ่ ถ้ําพรรณรา 
 เชียรใหญ่ ปากพนัง จุฬาภรณ ์
 ชะอวด ร่อนพิบูลย์ บางขัน 
 ท่าศาลา สิชล สมเด็จพระยุพราชฉวาง 
นราธิวาส ตากใบ สุคิริน เจาะไอร้อง 
 บาเจาะ สุไหงปาดี ระแงะ 
 รือเสาะ จะแนะ แว้ง 
 ศรีสาคร ยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ปัตตานี โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง 
 หนองจิก ทุ่งยางแดง แม่ลาน 
 ยะหริ่ง ไม้แก่น กะพ้อ 
 ปะนาเระ สมเด็จพระยุพราชสายบุรี  
พังงา ตะกั่วทุ่ง ทับปุด ท้ายเมืองชัยพัฒน์ 
 บางไทร กะปงชัยพัฒน์ คุระบุรีชัยพัฒน์ 
 เกาะยาวชัยพัฒน์   
พัทลุง กงหรา เขาสนชัย ควนขนุน 
 ตะโหมด บางแก้ว ปากพะยูน 
 ป่าบอน ป่าพะยอม ศรีบรรพต 
 ศรีนครินทร์   
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รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน 
ภาคใต้ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

ภูเก็ต ป่าตอง ถลาง  
ยะลา ธารโต กาบัง บันนังสตา 
 รามัน กรงปีนัง สมเด็จพระยุพราชยะหา 
ระนอง ละอุ่น สุขสําราญ กระบุรี 
 กะเปอร์   
สงขลา สทิงพระ ระโนด ควนเนียง 
 จะนะ กระแสสินธุ์ ปาดังเบซาร์ 
 สมเด็จพระรามราชินินาถ รัตภูมิ บางกล่ํา 
 เทพา สะเดา สิงหนคร 
 สะบ้าย้อย นาหม่อน คลองหอยโข่ง 
สตูล ควนโดน ท่าแพ ละงู 
 ควนกาหลง ทุ่งหว้า มะนัง 
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ บ้านตาขุน วิภาวดี 
 ดอนสัก บ้านนาสาร ท่าโรงช้าง 
 ท่าชนะ พระแสง เคียนชา 
 คีรีรัฐนิคม เกาะพงัน ไชยา 
 พนม บ้านนาเดิม ชัยบุรี 
 ท่าฉาง พุนพิน สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
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รายชื่อโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
รายชื่อ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   - โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ - ศูนย์หัวใจสิรกิิต์ิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  -  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  
  - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - ศูนย์การแพทย์คูคต 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์  
   - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร    
   - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร    
มหาวิทยาลัยบูรพา  
   - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
   - โรงพยาบาลรามาธิบดี   - โรงพยาบาลศิริราช 
   - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   - ศูนย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกขุ ชลประทาน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
   - โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 

 

เขต โรงพยาบาล 
คลองเตย โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
คลองสาน สถานพยาบาลธีรพร สถานพยาบาลนันอา  
คันนายาว โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ โรงพยาบาลสินแพทย์2  
จตุจักร โรงพยาบาลเมโย โรงพยาบาลวิภาวดี สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ 
 สถานพยาบาลภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม  
จอมทอง โรงพยาบาลบางมด สถานพยาบาลบางขุนเทียน สถานพยาบาลสุขสวัสด์ิ 
 โรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอร์เนชั่นแนล  
 โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ดินแดง สถานพยาบาลสหแพทย์รัชดา   
ดุสิต โรงพยาบาลมิชชั่น   
ทวีวัฒนา โรงพยาบาลธนบุรี 2   
ทุ่งครุ สถานพยาบาลรวมแพทย์   
ธนบุรี โรงพยาบาลกรุงธน 1 โรงพยาบาลเยาวรักษ์ สถานพยาบาลรัชดา – ท่าพระ 
บางกอกน้อย โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลศรีวิชัย 1  
บางกะป ิ โรงพยาบาลนวศรีเนอสซิ่งโฮม โรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาลเวชธานี 
 สถานพยาบาลคณาแพทย์ สถานพยาบาลโชคชัย 4 เนอสซิ่งโฮม สถานพยาบาลวังทองหลาง 
 โรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทางหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ 
 สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม (ราม21)  
บางขุนเทียน โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลพระราม2 สถานพยาบาลบางปะกอก 5 
บางเขน โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล สถานพยาบาลปัญญาทิพย์การแพทย์แผนไทย 
บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค สถานพยาบาลเพชรเกษม – บางแค  
บางซ่ือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โรงพยาบาลบางโพ  
บางนา โรงพยาบาลกล้วยน้าํไทสุขุมวิท 68 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลบางนา 1 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลมนารมย์  
บางบอน สถานพยาบาลบางบอน สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน สถานพยาบาลบางปะกอกเวชกจิ 
 สถานพยาบาลบางมด 3   
บางพลัด โรงพยาบาลซังฮี้ โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลยันฮี 
บางรัก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลมเหสักข์ 
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 

 

เขต โรงพยาบาล 
บึงกุ่ม โรงพยาบาลศรีสยาม   
ปทุมวัน โรงพยาบาลจงจนิต์มูลนิธิ สถานพยาบาลเจตนิน  
ประเวศ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 7   
ป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ โรงพยาบาลหัวเฉียว สถานพยาบาลยศเส 
พญาไท โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (เหนือ) โรงพยาบาลศนูย์มะเร็งกรงุเทพ  
พระโขนง โรงพยาบาลกล้วยน้ําไท   
ภาษีเจริญ พัฒนแพทย์ โรงพยาบาลบางไผ่ โรงพยาบาลพญาไท 3 
 สถานพยาบาลผิวหนังและภูมิแพ้   
มีนบุรี โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลเสรีรักษ์  
ยานนาวา บ้านใหม่โพลีคลินิก โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์  
ราชเทวี โรงพยาบาลเดชา โรงพยาบาลพญาไท 1  
ราษฎร์บูรณะ โรงพยาบาลกรุงธน 2 โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 
 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ   
ลาดกระบัง สถานพยาบาลนวมินทร์ 3 สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 8 
ลาดพร้าว โรงพยาบาลสยาม โรงพยาบาลเปาโลสยาม  
วังทองหลาง โรงพยาบาลลาดพร้าว สถานพยาบาลบ้านสันติสุข 2  
วัฒนา โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ โรงพยาบาลพร้อมมิตร 
 โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลสุขุมวิท สถานพยาบาลจกัษุรัตนิน 
 สถานพยาบาลฟัน   
สวนหลวง โรงพยาบาลวิภาวดี 2 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โรงพยาบาลวิภาวดีราม 
 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา   
สะพานสูง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3  
สัมพันธวงศ์ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธีการแพทย์แผนไทย 
สาทร โรงพยาบาลเซนหลุยส์   
สายไหม โรงพยาบาลสายไหม โรงพยาบาลบี.แคร์.เมดิคอลเซ็นเตอร ์  
หนองแขม โรงพยาบาลศรีวิชัย 2   
หลักสี่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน  
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 

 
เขต โรงพยาบาล 

ห้วยขวาง โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ โรงพยาบาลคลองตัน 
 โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลเพชรเวท 
 โรงพยาบาลสุทธิสาร สถานพยาบาลเซนต์คาร์ลอส  
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
ภาคกลาง 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กาญจนบุรี ท่าเรือผดุงครรภ์ ระพีพยาบาล โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 

 โรงพยาบาลธนกาญจน์ วนิดาสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ําแควน้อย 

 สถานพยาบาลท่าเรือ สถานพยาบาลผู้สูงอายุโสธรชัย สถานพยาบาลแสงชูโต 

 อําไพสถานพยาบาล   

จันทบุรี โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี โรงพยาบาลรวมแพทย์จันทบุรี โรงพยาบาลสิริเวช 

 สถานพยาบาลจันทบุรีการผดุงครรภ ์ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี  

ฉะเชิงเทรา ภัชรีย์คลินิก โรงพยาบาลจุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช โรงพยาบาลโสธราเวช 

 สถานพยาบาลคริสเตียนบางคล้า   

ชลบุรี กาญจนเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 

 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอลพิทอล 

 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล 

 โรงพยาบาลอิสเทิร์นซีบอร์ด โรงพยาบาลเอกชล ศูนย์วินิจฉัยโรคชลบุรีเอ็มอาร์โอ 

 โรงพยาบาลปิยะเวชช์ปอวิน   

ชัยนาท โรงพยาบาลคริสเตียน โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท โรงพยาบาลสุวรรณเวช 

ตราด โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด   

นครปฐม โรงพยาบาลกรงุเทพคริสเตียนนครปฐม โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลสนามจันทร์ 

 สถานพยาบาลใกล้หมอ โรงพยาบาลศาลายา  

นนทบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธเิบศ โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ 

 โรงพยาบาลแม่น้ํา โรงพยาบาลชลลดา โรงพยาบาลกรุงไทย 

 โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์รตันาธิเบศร์ โรงพยาบาลสามัคคี โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 

ปทุมธานี โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โรงพยาบาลนวนคร โรงพยาบาลปทุมเวช 

 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์สมภพ โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี 

 โรงพยาบาลเมืองปทุม โรงพยาบาลรังสิต โรงพยาบาลวิภาวดี – รังสิต 

 โรงพยาบาลอินเตอร์นวนคร โรงพยาบาลเอกปทุม สถานพยาบาลเจริญตา 

 สถานพยาบาลปัญญาทิพย์ 2   

ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน โรงพยาบาลธนบุรี – คีรีขันธ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชีวาศรม 

 สถานพยาบาลนารีผดุงครรภ์ สาละวินผดุงครรภ์  
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
ภาคกลาง 

 

จังหวัด โรงพยาบาล 
ปราจีนบุรี สถานพยาบาลโสธราเวช สถานพยาบาลอิมพิเรียล  

พระนครศรีอยุธยา บังอรพยาบาล โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 

 โรงพยาบาลนวนคร อยุธยา โรงพยาบาลพีรเวช  

เพชรบุรี โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โรงพยาบาลเมืองเพชร – ธนบุรี โรงพยาบาลวัชรเวช 

 สถานพยาบาลผลกําเนิดศิริ สถานพยาบาลสหแพทย์  

ระยอง โรงพยาบาลธนบุรีศรีแกลง โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุดการแพทย์ 

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง สถานพยาบาลบ้านฉาง (จักรชัย) สถานพยาบาลลดาวัลย์ 

 สถานพยาบาลสามย่าน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  

ราชบุรี โรงพยาบาลคฑาธร โรงพยาบาลซานคามิลโล โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 

 โรงพยาบาลเมืองราช โรงพยาบาลวัฒนเวช โรงพยาบาลหมอสงวน 

 สถานพยาบาลผดุงครรภ์คฑาธร สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ สถานพยาบาลราษฎร์ยินดี 

 สถานพยาบาลศิริเวสส์ สถานพยาบาลอินทร  

ลพบุรี โรงพยาบาลเบญจรมย์ โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ สถานพยาบาลสระแก้วเมโมเรียล 

สมุทรปราการ โพลีคลินิกแพทย์ปริญญา โพลีคลินิกมหาชนครุใน โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลจุฬาเวช 

 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค โรงพยาบาลบางนา 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พระประแดง 

 โรงพยาบาลบารมีการแพทย์ โรงพยาบาลปิยะมินทร์ โรงพยาบาลเมืองสมุทร 

 โรงพยาบาลเมืองสมทุรบางป ู โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ 

 โรงพยาบาลรัทรินทร์ (สําโรง สาขาบางปู) โรงพยาบาลวชิรปราการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 โรงพยาบาลศรีปราการ โรงพยาบาลศิวเวช โรงพยาบาลสําโรง 

 สถานพยาบาลบางนา 3 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการน้ํา โรงพยาบาลชัยปราการ 

 ศรีสมุทรโพลีคลินิก สถานพยาบาลจุฬารัตน์ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 

 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ  

สมุทรสงคราม โรงพยาบาลแม่กลอง 2 สถานพยาบาลเจริญเวช  

สมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 

 โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ โรงพยาบาลเอกชัย 
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
ภาคกลาง 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

สระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี โรงพยาบาลปภาเวช โรงพยาบาลมิตรภาพเมมโมเรียล 

 โรงพยาบาลศนูย์แพทย์เอกชนสระบุรี สถานพยาบาลอภิณพ  

สิงห์บุรี โรงพยาบาลคริสเตียนไชยวัฒน์ โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ (หมอประเจิด) สถานพยาบาลพูลผล 

สุพรรณบุรี โรงพยาบาลเทวพร โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง โรงพยาบาลพรชัย 

 โรงพยาบาลวิภาวดี – ปิยราษฎร์ โรงพยาบาลศุภมิตร โรงพยาบาลหมอวินิจ 

 สถานพยาบาลโรคตาสุพรรณบุรี สถานพยาบาลสามชุก – เศษฐกร สถานพยาบาลหมอสําเริง 

อ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ   
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
ภาคเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กําแพงเพชร โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพง วิโรจน์การแพทย์ 

เชียงราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บุรินทร์ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค  

เชียงใหม่ แพทย์แผนโบราณล้านนา โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล 

 โรงพยาบาลเซ็นต์ปิเตอร์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลแมคเคน 

 โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม ่ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา 

 โรงพยาบาลสยามราษฎร์เชียงใหม่ โรงพยาบาลหมอวงศ์ โรงพยาบาลตาเซ็นต์ปีเตอร์ 

 โรงพยาบาลเทพปัญญา สถานพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือการแพทย์แผนไทย 

 สถานพยาบาลโรคเด็กและเวชกรรมคลีนิก  

ตาก โรงพยาบาลพระวอ   

นครสวรรค์ โรงพยาบาลปากน้ําโพ โรงพยาบาลพาเลช โรงพยาบาลแพทย์ช่องแค 

 โรงพยาบาลร่มฉัตร โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรงพยาบาลรัตนเวช 

 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลแพทย์นครสวรรค์  

พะเยา โรงพยาบาลพระเยาราม   

พิจิตร โรงพยาบาลตะพานหินรวมแพทย์ โรงพยาบาลภัทรเวช โรงพยาบาลสหเวช 

 โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก โรงพยาบาลรัตนเวช โรงพยาบาลรัตนเวช 2 

 โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ   

เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลนครหล่ม โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โรงพยาบาลเมืองเพชร 

แพร่ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร โรงพยาบาลแพร่ราม 

แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลแม่สะเรียงคริสเตียน   

ลําปาง โรงพยาบาลเขลางค์นครราม สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด  

ลําพูน โรงพยาบาลเซ็นทรัลนิคมลําพูน โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล 

สุโขทัย โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย สถานพยาบาลหมออาคม 

อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลเอกชนอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลแพทย์แผนโบราณส่วนภูมิภาค 

อุทัยธานี โรงพยาบาลศรีอุทัย   
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลธีรวัฒน์ สูติกรรมคลินิก  

ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 

ชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ – ราม  

นครราชสีมา คลินิกราชสีมาธนบุรี โรงพยาบาล ป.แพทย์ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 

 โรงพยาบาลเฉลิมชัย โรงพยาบาลเซนต์แมร่ี โรงพยาบาลด่านเมดิคอล 

 โรงพยาบาลบวัใหญร่วมแพทย ์ โรงพยาบาลปากช่องเมดิคอล โรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล 

 โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล โรงพยาบาลมนตรี โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี 

บุรีรัมย์ โรงพยาบาลนายแพทย์สุรเชษฐ์ 2 โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์  

มหาสารคาม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาสารคาม  

มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล  

ยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โรงพยาบาลยโสธรรวมแพทย์ โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล 

ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด – ธนบุรี โรงพยาบาลหลักเมือง 

เลย โรงพยาบาลเมืองเลยราม   

ศรีสะเกษ โรงพยาบาลประชารักษ์   

สกลนคร โรงพยาบาลตงศิริ โรงพยาบาลรักษ์สกล  

สุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 2 

หนองคาย พิสัยเวชการ โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา 

หนองบัวลําภู โรงพยาบาลวีรพลการแพทย์   

อุดรธานี โรงพยาบาลชัยเกษมการแพทย์ 2 โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทอร์นวัฒนา โรงพยาบาลปัญญาเวช 

 โรงพยาบาลรัตนแพทย์ โรงพยาบาลหมอไพโรจน์ 1991 โรงพยาบาลหมอสุขุม 

 โรงพยาบาลเอกอุดร วัฒนาโพลีคลินิก โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลปัญญาเวช 

อุบลราชธานี คลินิกหมอพันธ์เกียรติ โรงพยาบาลเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี 

 โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า   
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 
ภาคใต้ 

 
จังหวัด โรงพยาบาล 

กระบี่ โรงพยาบาลรวมแพทย์   

ชุมพร โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลหมอเล็ก โรงพยาบาลแพทย์ศุภชัย 

 โรงพยาบาลธนบุรี – ชุมพร   

ตรัง โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ โรงพยาบาลราชดําเนิน โรงพยาบาลเอกชนห้วยยอด 

 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์   

นครศรีธรรมราช รวมแพทย์หัวไทร โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรงพยาบาลนครินทร์ 

 โรงพยาบาลนครคริสเตียน สถานพยาบาลทานพอผดุงครรภ์ โรงพยาบาลนครพัฒน์ 

นราธิวาส นราการแพทย์   

พังงา ท้ายเหมืองผดุงครรภ์   

พัทลุง หมอกูลชัย โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรงพยาบาลปิยะรักษ์ 

ภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ 2 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลแพทย์สมพจน์ 

 โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  

ยะลา โรงพยาบาลสิโรรส ร้านหมอสวนิตย์  

ระนอง โรงพยาบาลสิทธิเวช อันดามันการแพทย์  

สงขลา โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ จามรีรวมแพทย์ โรงพยาบาลพัทยเวช 

 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี 

สุราษฎร์ธานี มารีย์อุปถัมภ์ โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ สมุย 

 โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ โรงพยาบาลแพทย์สุนทร ละมุนการผดุงครรภ์ 

 โรงพยาบาลเวียงเวช โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี อยู่เย็นการผดุงครรภ์ 

 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97

รายชื่อโรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 
 

ชื่อสถานพยาบาล 
รพ.จุฬา รพ.ธัญญารักษ์ รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.บําราศนราดรู 
รพ.ราชวิถี รพ.ราชานุกูล รพ.โรคทรวงอก รพ.เลิดสิน 
รพ.สงฆ์ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รพ.สมเด็จเจ้าพระยา 
รพ.จิตเวชเลย รพ.จิตเวชสระแก้ว รพ.จิตเวชนครพนม รพ.จิตเวชนครราชสีมา 
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ รพ.นิติจิตเวช รพ.ประสาทเชียงใหม่ รพ.ประสาทสงขลา 
รพ.ประสาทไวทโยปถัมภ์ รพ.ศรีธัญญา รพ.แม่และเด็ก เขต 12 รพ.แม่และเด็กสระบุรี 
รพ.สวนปรุง รพ.สวนสราญรมย์ รพ.อภิณพเวชกรรม รพ.กลาง 
สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
สายสัมพันธ์แม่ลูก ศูนย์สุขภาพจิต ศูนย์อนามัยมาบตาพุด ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
สถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันโรคผิวหนัง ศูนย์บริการกรมการแพทย์ ศูนย์บริการกรมสุขภาพจิต 
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด ศูนย์วัณโรค กรมราชทัณฑ์ 
ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมสรรพาวุธทหารเรือ รพ.บ้านแพ้ว 
รพ.ตํารวจ กองบิน 1 กองบิน 2 กองบิน 4 กองพลบินที่ 3 
กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23   กองบิน 41 
กองบิน 46 กองบิน 53 กองบิน 56 ลาดกระบัง 
ตากสิน วชิรพยาบาล ค่ายกฤษณ์สีวะรา ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 
ค่ายเขตจอุดมศักด์ิ ค่ายจักรพงษ์ มทบ. 12 ค่ายจิรประวัติ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ทุ่งสง 
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ถลาง ค่ายธนรัตน์ ค่ายนวมินทราชินี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
ค่ายพระยอดเมืองขวาง ค่ายพ่อขุนผาเมือง ค่ายพิชัยดาบหัก ค่ายภาณุรังษ ี
ค่ายรามราชนิเวศน์  ค่ายวชิรปราการ ค่ายวชิราวุธ ค่ายวิภาวดีรังสิต 
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ค่ายศรีพัชรินทร ค่ายศรีสองรัก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา 
ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ค่ายสมเด็จพระพุทธ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ค่ายสฤษดิ์เสนา 
ค่ายสุรนารี นครราชสีมา ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ค่ายสุรสิงหนาท ปราจีนบุร ี ค่ายสุรสงิหนาท อรัญประเทศ 

ค่ายสุรสีห์ ค่ายสุริยพงษ์ ค่ายเสนาณรงค ์ ค่ายอดิศร 
ค่ายอิงคยุทธบริหาร จันทรุเบกษา เจริญกรุงประชารักษ์ ชลประทานรังสฤษฎร์ 
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ทหารผ่านศึก ทหารเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือ 
พระมงกุฎเกล้า ภูมิพลอดุลยเดช บุรฉัตรไขยากร (รถไฟ) รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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ชื่อสถานพยาบาล 
ราชพิพัฒน์ โรงงานยาสูบ โรงพยาบาลฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 
กรมสรรพาวุธทหารเรือ หนองจอก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
การไฟฟ้านครหลวง หลวงพ่อทวีศักด์ิฯ อานันทมหิดล ลพบุรี ดารารัศมี 
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อาภากรเกียรติวงศ ์ สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กองการแพทย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร 
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง 
สถานพยาบาลเรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ สนง.บรรเทาทุกข์และประชานาม 
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์ฝึกและสาธิตบริการอาชีวะอนามัย 
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
ศูนย์โรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสงัวร 
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 
 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง เถาะ ขาล ฉลู ชวด กุน จอ ระกา วอก
2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527 2526 2525 2524 2523
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2522 2521 2520 2519 2518 2517 2516 2515 2514 2513 2512 2511
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2510 2509 2508 2507 2506 2505 2504 2503 2502 2501 2500 2499
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2498 2497 2496 2495 2494 2493 2492 2491 2490 2489 2488 2487
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

2486 2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479 2478 2477 2476 2475
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468 2467 2466 2465 2464 2463
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455 2454 2453 2452 2451
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

หมายเหตุ : 1. กรณีในวันท่ีสัมภาษณ์  สัมภาษณ์หลังวัน  เดือน  และปีเกิด  ให้เทียบอายุตามตารางเทียบอายุนี้
           2. กรณีในวันท่ีสัมภาษณ์  สัมภาษณ์ก่อนวัน  เดือน  และปีท่ีเกิด  ให้เอาอายุในตารางนี่ลบด้วย 1

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ตารางเทียบอายุ




