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ค�ำน�ำ
หนงัสอืการพฒันาเพือ่ใหเ้กดิการจดัการชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพเขตเมอืง ในสถานการณ์

โควดิ-19 น้ี จดัท�าขึน้ภายใต ้โครงการ “การพฒันาแนวทางการด�าเนินงานเพือ่ใหเ้กดิการจดัการ

ชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพของประชาชน รายเขต กรงุเทพมหานคร” สถาบนัวจิยัประชากร 

และสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล โดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก ส�านกัสนบัสนุนการพฒันาระบบสขุภาพ  

ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

หนังสอืเล่มน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กระบวนการจดัการชุดขอ้มูลทางสงัคมและสุขภาพ 

เขตเมอืง ตัง้แต่การพฒันาแบบสอบถาม การสุ่มตวัอย่าง การบรหิารจดัการงานภาคสนาม  
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เกบ็ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยมุ่งเน้น การท�างาน 

ร่วมกบัผูน้�าชุมชน การท�าความเขา้ใจโครงสรา้งของแบบสอบถาม วตัถุประสงคข์องขอ้ค�าถาม 

รวมทัง้ค�าอธบิายความหมายของศพัท์เฉพาะ ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข เพื่อเป็นความรู ้

ให้แก่นักปฏิบตัิการวจิยัและทมีงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ส�าหรบัพื้นที่ในเขตเมอืง 

ในสถานการณ์วกิฤตทิีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

คณะผูว้จิยั ขอขอบคณุ ภาคเีครอืขา่ย ทัง้ในระดบัสว่นกลางและระดบัเขตของกรงุเทพมหานคร 

โดยเฉพาะนกัพฒันาสงัคม พยาบาลวชิาชพีจากศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ และทีส่�าคญั คอืผูส้งูอาย ุ

ผูด้แูล ตลอดจน ผูน้�า/ผูป้ระสานงานชมุชนจดัตัง้ทีเ่ป็นตวัอยา่ง ใน 13 เขตน�ารอ่ง รวมทัง้ผูด้แูลงาน

ภาคสนาม คอื คณุรตันาพร อนิทรเ์พญ็ และทมีงานภาคสนามทกุทา่น ตลอดจนทมีงานสนบัสนุน 
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ส่วนที่ 1 บทน�า

กรุงเทพมหานครมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากร 

ทีห่ลากหลาย น�าเสนอในระดบัต่างๆ กนั ตัง้แต่ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชมุชน 

ระดบัครวัเรอืน และขอ้มลูเป็นรายบุคคล แต่ขอ้มลูจ�านวนมากเหลา่น้ีถกูจดัเกบ็ไวต้ามวตัถุประสงคข์องการ 

น�าขอ้มลูไปใชใ้นการตอบภารกจิหลกัของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชนทีท่�าหน้าทีร่วบรวมขอ้มลู

อยา่งไรกต็าม พบวา่ กรงุเทพมหานคร ยงัไมม่ชีดุขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูดา้นประชากร สงัคมและ

สุขภาวะของประชากรในระดบัเขตการปกครอง ดงันัน้เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพชวีติของประชากร

โดยเฉพาะดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุด�าเนินไปอยา่งเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่เศรษฐกจิ สงัคม และ

ประชากร จงึจ�าเป็นตอ้งมขีอ้มูลทีเ่ป็นตวัแทนของประชากรทีอ่าศยัอยู่ในแต่ละเขตการปกครองของ

กรงุเทพมหานครทีเ่ป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ

ปัจจบุนัขอ้มลูทีก่รงุเทพมหานครใชใ้นการวางแผนและประเมนิผลการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบั 

สขุภาวะของประชากรนัน้มาจากสองแหลง่ใหญ่ คอื 1) ขอ้มลูจากการส�ารวจของส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิ 

และ 2) ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เป็นประจ�าโดยกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานของกรงุเทพมหานคร

แหล่งท่ี 1 ขอ้มลูจากการส�ารวจของส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิส�ามะโนประชากรและเคหะ ซึง่จดัท�า

โดยส�านกังานสถติแิหง่ชาตเิป็นแหลง่ขอ้มลูเดยีวทีใ่หร้ายละเอยีด ลกัษณะทางประชากร เศรษฐกจิ สงัคม 

ในระดบัจงัหวดัและระดบัเขต แต่ส�ามะโนประชากรและเคหะมขีอ้จ�ากดั คอืไมส่ามารถใหร้ายละเอยีด

ขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาวะของประชากรอยา่งเพยีงพอ ยิง่ไปกวา่นัน้ส�ามะโนประชากรและเคหะมกีารจดั

ท�าทกุ 10 ปี จงึท�าใหไ้มม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั ตามไมท่นัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของสถานการณ์

สขุภาพอนามยัของประชากร ทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร 
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อย่างไรกด็ ีส�านักงานสถติแิห่งชาต ิซึง่มภีารกจิหลกัในการจดัท�าขอ้มลู โดยการส�ารวจตวัอย่าง 

ทีเ่ป็นตวัแทนของประชากรในระดบัประเทศ และระดบัภาค ซึง่กรุงเทพมหานครนับเป็นภาคหน่ึงใน 

8 ภาคตามการแบ่งภาคของส�านกังานสถติแิห่งชาตแิละสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ1 

มเีพยีงบางการส�ารวจ เชน่ “การส�ารวจภาวการณ์ท�างานของประชากร" ทีก่ลุม่ตวัอยา่งสามารถใชเ้ป็น

ตวัแทนประชากรในระดบัจงัหวดัได ้และในเดอืน มถุินายน พ.ศ.2564 ส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิไดท้�าการ

ส�ารวจขอ้มลูชดุต่างๆ ใน กรงุเทพมหานคร2 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม เศรษฐกจิ และสขุภาพ เชน่ 

• การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ.2564

• การส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ.2564

• การส�ารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ.2564

การส�ารวจอืน่ๆ โดยส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิจะจดัท�าทกุปี หรอื ทกุ 2 - 5 ปี และตวัอยา่งเป็นตวัแทน

ของประชากรในระดบัประเทศ หรอื ระดบัภาค ซึง่รวมกรุงเทพมหานคร ดว้ยนัน้ มหีลากหลายดา้น 

คอื ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการศกึษา ด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม ดา้นธรุกจิและอุตสาหกรรม และดา้นเกษตร การส�ารวจเกีย่วกบั ประชากรและสขุภาพ

ของประชากรนัน้ ถูกจดัเป็นสาขาหน่ึง ภายใตก้ารส�ารวจดา้นสงัคม โดยการส�ารวจดา้นประชากร3  

และดา้นสขุภาพ4 ทีส่�าคญัในประเทศไทย เชน่ 

• การส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย (ทกุ 3 ปี)

• การส�ารวจการยา้ยถิน่ของประชากร (ทกุปี)

• การส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย (ทกุ 3 ปี)

• การส�ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชากร (ทกุ 4 ปี)

• การส�ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดืม่สรุาของประชากร (ทกุ 3 ปี)

• การส�ารวจกจิกรรมทางกายของประชากร (ทกุ 4 ปี)

1 ส�าหรบัพืน้ทีร่ะดบัภาค ประกอบดว้ย กรงุเทพมหานคร และภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยทีแ่บง่ภาคกลางออกเป็น 4 พืน้ทีย่อ่ย ดงันัน้ จงึมพีืน้ทีร่ะดบัภาค 

 อยูท่ ัง้สิน้ 8 ภาค ไดแ้ก่ 

 1) กรงุเทพมหานคร 

 2) ปรมิณฑล (สมทุรปราการ นนทบุร ีปทมุธานี นครปฐม สมทุรสาคร) 

 3) ภาคกลางสว่นกลาง (พระนครศรอียธุยา อา่งทอง ลพบุร ีสงิหบ์ุร ีชยันาท สระบุร)ี 

 4) ภาคตะวนัออก (ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีตราด ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีนครนายก สระแกว้) 

 5) ภาคตะวนัตก (ราชบุร ีกาญจนบุร ีสพุรรณบุร ีสมทุรสงคราม เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ)์ 

 6) ภาคเหนือ (เชยีงใหม ่ล�าพนู ล�าปาง อุตรดติถ ์แพร ่น่าน พะเยา เชยีงราย แมฮ่อ่งสอน นครสวรรค ์อุทยัธานี ก�าแพงเพชร ตาก สโุขทยั พษิณุโลก พจิติร เพชรบรูณ์) 

 7) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (นครราชสมีา บุรรีมัย ์สรุนิทร ์ศรสีะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชยัภมู ิอ�านาจเจรญิ หนองบวัล�าภ ูขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย  

         บงึกาฬ มหาสารคาม รอ้ยเอด็ กาฬสนิธุ ์สกลนคร นครพนม มกุดาหาร) 

 8) ภาคใต ้(นครศรธีรรมราช กระบี ่พงังา ภเูกต็ สรุาษฎรธ์านี ระนอง ชมุพร สงขลา สตลู ตรงั พทัลุง ปัตตานี ยะลา นราธวิาส)

2 http://surveybkk.nso.go.th/preview.php?area=03  

3 http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ส�ารวจ/ดา้นสงัคม/สาขาประชากรศาสตร-์ประชากร-และเคหะ.aspx 

4 http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ส�ารวจ/ดา้นสงัคม/สาขาสขุภาพ.aspx  
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แหล่งท่ี 2 ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เป็นประจ�าโดยกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานของกรงุเทพมหานคร เชน่ 

ขอ้มลูผูม้ารบับรกิารในสถานพยาบาล ทัง้ของรฐัและเอกชน การใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นการรกัษาพยาบาล 

ซึง่ครอบคลุมเฉพาะประชากรทีม่าขอรบับรกิาร 

ระบบรายงานจากขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เป็นประจ�าเหลา่น้ี เชน่ 

• รายงาน 19 แฟ้ม/ 7 แฟ้ม จากฐาน e-PHIS ของโรงพยาบาลในสงักดั ส�านักการแพทย ์

กรงุเทพมหานคร

• รายงาน 24 แฟ้ม (HCIS) ของ ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ (ศบส.) 68 แหง่ ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ

สาขา 76 แหง่ และหน่วยบรกิารทางการแพทย ์2 แหง่ ของส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร

ขอ้ดขีองขอ้มลูประเภทน้ี คอืขอ้มลูมคีวามต่อเน่ืองและเป็นปัจจบุนั ท�าใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโน้ม

ตัง้แต่อดตี ซึง่สามารถน�ามาใชค้าดประมาณแนวโน้มในอนาคตได ้อยา่งไรกต็าม ยงัมปัีญหาเรือ่งการ

เชือ่มต่อขอ้มลู ระหวา่งขอ้มลูชุดต่างๆ ซึง่อาจจะเกดิจากการไมไ่ดว้างแผนการจดัท�าชุดขอ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานอืน่ๆ ตัง้แต่ก่อนเริม่โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูแต่ละชดุ 

ขอ้มูลทีก่รุงเทพมหานครมอียู่ในปัจจุบนัยงัมคีวามไม่ครบถ้วนทัง้ในเชงิประเดน็และพืน้ที ่และ 

ยงัมปัีญหาในการเชือ่มโยงขอ้มลู โดยเฉพาะในแต่ละพืน้ที ่หรอืเขตการปกครองของกรงุเทพมหานคร 

ดงันัน้ กรงุเทพมหานคร และ ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็น

เลขานุการของคณะกรรมการระดบัชาต ิการพฒันาคณุภาพชวีติประชากรระดบัเขต (พชข.) เหน็ถงึความ

จ�าเป็นตอ้งมชีดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพในระดบัเขต เพือ่ใหก้ารท�างานดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ  

โดยเฉพาะดา้นสวสัดกิารสงัคมและสขุภาวะของประชากรมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกบับรบิทและวถิชีวีติ

ของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีต่่างๆ ของกรงุเทพมหานครต่อไป 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล จงึไดท้�างานร่วมกบักรุงเทพมหานคร และ  

สสส. พฒันาแนวทางการด�าเนินงานเพือ่ใหเ้กดิการจดัการชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพของประชาชน 

รายเขต กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่จดัท�าชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพ และเพือ่สรา้งเสรมิ 

ศกัยภาพของบุคลากรของกรุงเทพมหานครใน 13 เขตน�าร่องของโครงการฯ ซึ่งบุคลากรกลุ่มน้ี 

จะท�าหน้าทีเ่ป็นแกนน�าขบัเคลือ่นใหเ้กดิการขยาย (scale up) การจดัท�าชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพ

ระดบัเขต ในทัง้ 50 เขตของกรงุเทพมหานครต่อไป 
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาแบบสอบถาม
จดุหมายสงูสดุของโครงการพฒันาชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพ คอื การน�าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ 

การพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในพืน้ทีร่ะดบัเขตของกรุงเทพมหานคร  

ดงันัน้การพฒันาแบบสอบถามทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ี จงึใชว้ธิรีะดมความ

คดิเหน็จากภาคเีครอืขา่ยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ทัง้ในระดบัสว่นกลางการบรหิารของกรงุเทพมหานคร และ

ระดบัเขต ซึง่หมายถงึ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตักิารของส�านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล ส�านกัพฒันาสงัคม  

ส�านกัอนามยั และภาคประชาชน มารว่มกนัใหค้วามคดิเหน็ ปัญหาดา้นสงัคมและสขุภาพ และขอ้เสนอแนะ  

โดยการพฒันาแบบสอบถามน้ี ใชก้รอบแนวคดิ ตวัก�าหนดทางสงัคมของสุขภาพและความอยู่ดมีสีุข 

(Social Determinants of Health and Well-being) (Dahlgren and Whiterhead, 1991)

ปัจจยัทางสงัคมทีม่ผีลต่อสขุภาพกายและสขุภาพจติ มคีวามซบัซอ้นเชือ่มโยงกนัและมผีลในระยะยาว  

ปัจจยัต่างๆ จะแปรเปลีย่นไปตาม อายุและเพศของประชากร ระดบัหรอืฐานะทาง เศรษฐกจิ-สงัคม

ของบุคคล เช่น โดยทัว่ไปมกัพบว่าบุคคลทีย่ากจนมแีนวโน้มทีจ่ะมผีลลพัธท์างสุขภาพแยก่ว่าบุคคล

ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดกีว่า ผูส้งูอายุมแีนวโน้มจะประสบกบัความเสีย่งทางสุขภาพต่างๆ มากกว่า

ประชากรวยัแรงงานและวยัเดก็ หรอืการทีบุ่คคลไม่สามารถเขา้ถงึโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โอกาส 

ทีจ่ะรบัการศกึษาไปจนถงึโอกาสในการจา้งงาน และโอกาสในการรบัการรกัษาสุขภาพเมื่อเจบ็ป่วย  

ซึง่การขาดแคลนเหลา่น้ีมผีลกระทบในทางลบต่อสขุภาพทางกายและทางจติไปตลอดชว่งชวีติของบุคคล 

(รปูที ่1) 

รปูท่ี 1 ตวัก�าหนดทางสงัคมของสขุภาพและความอยู่ดีมีสขุ

หมายเหตุ: ปรบัโดยผูแ้ต่ง จาก Dahlgren and Whiterhead (1991)
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รูปที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบหรอืปัจจยัต่างๆ ทีม่หีลายระดบัและเป็นตวัก�าหนดสถานะ

สขุภาพของประชากร ตามระดบัขัน้ตอนทีเ่ริม่จากระดบัปัจเจก ดงัน้ี 

1) ปัจจยัระดบับุคคลจะอยูต่รงสว่นกลางของแผนภมู ิประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ เชน่ อาย ุเพศ 

ชาตพินัธุ ์พนัธกุรรม 

2) ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัวถิชีวีติ ประกอบไปดว้ยพฤตกิรรมสขุภาพต่างๆ เชน่ การสบูบุหรี ่การดืม่เหลา้ 

การเคลือ่นไหวรา่งกาย

3) เครอืขา่ยทางสงัคมและชมุชน ประกอบไปดว้ยครอบครวั และเครอืขา่ยสงัคมต่างๆ

4) สภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพการท�างาน ประกอบดว้ยการเขา้ถงึและโอกาสในการท�างานและ

การประกอบอาชพี ทีอ่ยูอ่าศยั การศกึษา และสวสัดกิารสงัคมต่างๆ

5) สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมถงึปัจจยัต่างๆ เชน่ รายได้

ต่อครวัเรอืน ระบบภาษ ีตลาดแรงงาน

รายงานเรื่อง Fair Society, Healthy Lives (Marmot et al., 2010) ระบุว่า มาตรการใดๆ  

ทีจ่ะลดความเหลือ่มล�า้ทางสขุภาพ จ�าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืกนัของทกุฝ่ายในการปรบัเปลีย่นปัจจยั

ทางสงัคมทกุชนิดและทกุระดบัทีม่ผีลต่อสขุภาพ การศกึษาจ�านวนมาก แสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของปัจจยั

ทางสงัคมต่างๆ ต่อสขุภาพ  เชน่

1) ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมสุขภาพและผลลพัธท์างสุขภาพ คอื บุคคลทีม่ี

การศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะป่วยจากโรคเรือ้รงัน้อยกวา่ และมแีนวโน้มทีจ่ะรายงานถงึสขุภาพ

ไมด่หีรอืเจบ็ป่วยจากปัญหาสขุภาพจติ เช่น โรคซมึเศรา้ หรอืโรควติกกงัวลน้อยกวา่ (Cutler 

and Lleras-Muney, 2006) ระดบัการศกึษาเป็นหน่ึงในปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติ

ตลอดชว่งชวีติ และยงัมอีทิธพิลต่อผลลพัธอ์ืน่ๆ อกีหลายอยา่งในเวลาต่อมา เชน่ คณุภาพของ

การท�างาน รายไดใ้นอนาคต การเกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรม ความเจบ็ป่วยพกิาร การเสยีชวีติ 

(Public Health England (PHE), 2015)

2) การท�างานและการจา้งงานมผีลต่อสขุภาพ การมงีานทีม่รีายไดเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลต่อ 

สขุภาพกายและสขุภาพจติ ผูท้ีว่า่งงานเป็นเวลานานมแีนวโน้มทีจ่ะมอีายขุยัสัน้กวา่ และมสีขุภาพแยก่วา่ 

ผูท้ีม่งีานท�า (Bartley, Ferrie and Montgomery, 2005) การวา่งงานไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อตวับุคคลเทา่นัน้  

เดก็ทีเ่ตบิโตในครวัเรอืนทีพ่อ่แมว่า่งงานมแีนวโน้มทีจ่ะประสบปัญหาในการเรยีนเมือ่เปรยีบเทยีบ 

กบัเด็กที่โตขึ้นในครอบครวัที่มงีานท�า (Department for Work and Pensions, 2017)  

นอกจากน้ีเยาวชนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบการศกึษา วา่งงาน หรอืไมไ่ดร้บัการฝึกอาชพี มคีวามเสีย่งสงู

ทีจ่ะมปัีญหาสขุภาพกายและสขุภาพจติ วา่งงานหรอืคณุภาพของการท�างานต�่า และมรีายไดน้้อย 

ในระยะยาว (Public Health England and the Institute of Health Equity, 2014)
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3) รายงานเรือ่ง Fair Society, Healthy Lives (Marmot et al., 2010) ระบุถงึองคป์ระกอบหลกั  

10 ประการในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ได้แก่ (1) มีสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานที่ปลอดภยั (2) มงีานที่ม ัน่คง (3) มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ในการท�างาน  

(4) มงีานท�าที่มคีวามท้าทาย (5) มงีานท�าที่เหมาะสม (6) มงีานที่รูส้กึว่าเป็นเจ้าของและ 

มคีวามหมาย (7) มโีอกาสที่จะเข้าร่วมในการตดัสนิใจขององค์กร (8) ไม่รู้สกึโดดเดี่ยว  

(9) ความรู้สกึว่าตนสามารถควบคุมการท�างาน และ (10) การได้รบัผลตอบแทนจากงาน  

เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่มัพนัธก์บัความเครยีด และมกัพบบอ่ยในผูท้ีท่�างานในกลุม่อาชพีระดบัลา่ง

4) คุณภาพชวีติ มคีวามสมัพนัธอ์ย่างชดัเจนระหว่างระดบัรายไดก้บัสุขภาพ โดยทีผ่ลลพัธท์าง

สขุภาพหลายอยา่งจะดขีึน้เมือ่รายไดส้งูขึน้ รายไดม้ผีลต่อสขุภาพในหลายๆ ดา้นและในท�านอง

เดยีวกนั สุขภาพในดา้นต่างๆ กม็ผีลต่อปัจจยัทางสงัคม ตวัอย่างเช่น รายไดข้องผูป้กครอง 

จะมผีลต่อพฒันาการในระยะแรกของเดก็และโอกาสในการศกึษา และสิง่เหล่าน้ีกจ็ะมผีลต่อ

โอกาสและความกา้วหน้าในการท�างานและรายไดข้องเดก็ในเวลาต่อมา (Benzeval et al., 2014)

โครงการ  “การพฒันาแนวทางการด�าเนินงานเพือ่ใหเ้กดิการจดัการชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพ

ของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร”  มแีบบสอบถาม 2 ชุด คอื แบบสอบถามครวัเรอืน และ

แบบสอบถามบุคคล โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี

1) แบบสอบถามครวัเรือน ประกอบดว้ย ค�าถามเกีย่วกบัจ�านวนสมาชกิ ผูส้งูอาย ุผูป่้วยเรือ้รงั/

พกิาร และ สมาชกิทกุคนทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนทัง้ทีม่แีละไมม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น ค�าถามเรือ่ง 

อายุ เพศ การมโีรคเรือ้รงั ความพกิาร ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ�าวนั ของ

สมาชกิแต่ละคนในครวัเรอืนนัน้ๆ รวมทัง้ลกัษณะบา้นหรอืทีอ่ยู่อาศยั สิง่แวดลอ้มของบา้นที่

เหมาะสมกบัการอยูอ่าศยัของผูส้งูอาย ุเศรษฐานะของครวัเรอืน และเครอืขา่ยทางสงัคม

2) แบบสอบถามบคุคล  ประกอบดว้ยสองสว่นใหญ่ คอื สว่นแรก ส�าหรบับุคคลอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

หรอืเป็นผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร และสว่นทีส่อง ส�าหรบั ผูด้แูลผูส้งูอายหุรอืผูด้แูลผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร

ก. แบบสอบถามสว่นแรก ส�าหรบับุคคลอาย ุ60 ปีขึน้ไป หรอืเป็นผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร ประกอบดว้ย 

ค�าถามเกี่ยวกบั ลกัษณะทางประชากร และสงัคมของผู้สูงอายุ ลกัษณะการอยู่อาศยั  

การท�างาน รายไดแ้ละการออม ความพอเพยีงของรายได ้ความพรอ้มและความตอ้งการ

ท�างาน สขุภาพเกีย่วกบัโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ�าวนั 

ความเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ การเขา้ถงึบรกิารสุขภาพ รวมถงึการออกก�าลงักาย และ

ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  
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ข. แบบสอบถามสว่นทีส่อง ส�าหรบัผูด้แูลผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไป หรอืผูด้แูลผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร  

ประกอบดว้ย ค�าถามเกีย่วกบั ลกัษณะทางประชากรและสงัคมของผูด้แูล การดแูลและการ

ใชเ้วลาของผูด้แูล ผลกระทบจากการดแูล ทัง้ในดา้นการเงนิ และดา้นการท�างาน 

เมือ่ไดร้า่งแบบสอบถามแลว้ ไดท้�าการทดสอบแบบสอบถาม เพือ่ทดสอบความเป็นไปไดข้องค�าถาม 

และ ความยาก-งา่ย ของการถาม-ตอบค�าถาม รวมทัง้ทดสอบการใชโ้ปรแกรมคอมแคร ์(CommCare) 

ซึง่เป็นโปรแกรม open source มกีารเผยแพรส่าธารณะ ส�าหรบับนัทกึขอ้มลูบนแทบ็เลต็ โครงการฯ  

ไดท้�าการทดสอบแบบสอบถามทัง้หมด 3 ครัง้ โดยนกัวจิยัโครงการ เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในระดบัเขต 

ผูด้แูลงานภาคสนาม และพนกังานสมัภาษณ์ ซึง่หลงัการทดสอบแบบสอบถาม ทมีงานไดก้ลบัมาประชมุ

รว่มกนั สะทอ้นความคดิเหน็เกีย่วกบั ขอ้ค�าถาม-ค�าตอบ ตลอดจนความเขา้ใจ หรอืการรบัรู ้เกีย่วกบั

ค�าถาม ของผูใ้หค้�าตอบ เพือ่หาวธิปีรบัปรงุแบบสอบถามใหส้มบรูณ์ทีส่ดุ 
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ส่วนที่ 3 การสุ่มตัวอย่าง
 

 พ้ืนที่น�าร่อง 

การส�ารวจขอ้มลูดา้นสงัคมและสขุภาพน้ี คณะท�างานโครงการฯ ออกแบบใหต้วัอยา่งเป็นตวัแทน

ของประชากรในแต่ละเขต โดยการจ�าลองกระบวนการที่คาดว่าจะสามารถขบัเคลื่อนใหเ้กดิความ

ตอ้งการใชชุ้ดขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพอยา่งกวา้งขวาง เพือ่เป็นตน้แบบใหเ้กดิการขยายแผนงาน

ด�าเนินการในลกัษณะเดยีวกนัน้ีในทุกเขตการปกครองของกรงุเทพมหานคร เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

ของประชาชนต่อไป

คณะท�างานฯ รว่มกบักรงุเทพมหานคร ไดร้ว่มกนัก�าหนดเกณฑก์ารเลอืกเขตศกึษาน�ารอ่ง ใน 6 กลุม่

พืน้ที ่คอื กลุม่กรงุเทพกลาง กรงุเทพเหนือ กรงุเทพใต ้กรงุเทพตะวนัออก กรงุธนเหนือ และกรงุธนใต ้

ที่กรุงเทพมหานคร ได้จดักลุ่มไว ้ตามลกัษณะทางภูมศิาสตร์ คณะท�างานฯ และภาคเีครอืข่ายได ้ 

ตกลงทีจ่ะเลอืกเขตน�ารอ่ง ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมเีกณฑว์า่

ในแต่ละกลุม่พืน้ที ่จะท�าการเลอืก 2 เขต ตามลกัษณะ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ สงัคม และประเภทของ 

การอยูอ่าศยัของประชากร โดยไดต้วัอยา่งทัง้หมด 12 เขต ใน 6 กลุม่พืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร

ในระหวา่งน้ี ส�านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล กรงุเทพมหานคร ไดเ้สนอเพิม่เขตบางพลดั เน่ืองจาก

ในขณะนัน้ (พ.ศ.2562) กรุงเทพมหานคร ไดร้่วมในโครงการ การพฒันาตวัชีว้ดัเมอืงน่าอยู่ ร่วมกบั  

The Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT) ประเทศออสเตรเลยี เป็นพืน้ที่

น�ารอ่งในการศกึษาน้ีเพิม่อกี 1 เขต รวมเป็น 13 เขตน�ารอ่ง ดงัแสดงใน รปูที ่2 ซึง่มกีารกระจายตาม

ภมูศิาสตร ์ดงัแสดงในรปูที ่3 
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กลุม่กรงุเทพกลาง

กลุม่กรงุเทพใต้

กลุม่กรงุเทพเหนือ

กลุม่กรงุเทพตะวนัออก

กลุม่กรงุธนเหนือ

กลุม่กรงุธนใต้

รปูท่ี 3  แผนท่ี 13 เขตน�าร่องใน 6 กลุ่มพืน้ท่ีของกรงุเทพมหานคร

หมายเหตุ: ปรบัโดยผูแ้ต่ง อา้งองิจากแผนที ่http://www.amith.org/admin/images/palm4/fbkk_00.jpg

รปูท่ี 2 ผลการเลือกตวัอย่าง 13 เขตน�าร่องใน 6 กลุ่มพืน้ท่ีของกรงุเทพมหานคร

กรุงเทพฯ
50 เขต

กรุงเทพ
กลาง
9 เขต

ห้วยขวาง
 ราชเทวี

กรุงเทพ
ใต้

10 เขต

บางรัก
บางนา

กรุงเทพ
เหนือ
7 เขต

ดอนเมือง
ลาดพร้าว

กรุงเทพ
ตะวันออก

9 เขต

หนองจอก
ประเวศ

กรุงธน
ใต้

7 เขต

บางแค
บางบอน

กรุงธน
เหนือ
8 เขต

ธนบุรี
ทวีวัฒนา บางพลัด

1. ป้อมปราบศตัรพู่าย

2. บางกอกใหญ่

3. สมัพนัธวงศ์

4. คลองสาน

5. พระนคร

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ท�าให้กรุงเทพมหานคร  

ตอ้งประกาศปิดเมอืง (lock down) ระหวา่งเดอืน เมษายน ถงึ มถุินายน พ.ศ.2563 มผีลใหค้ณะท�างาน

ไมส่ามารถลงไปท�าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งไดด้ว้ยตนเอง โครงการฯ ตอ้งปรบัเปลีย่นแผนการ

ท�างาน และ กลุ่มตวัอย่าง โดยทีต่้องเปลี่ยนกลุ่มตวัอย่างจากประชากรทุกคนในแต่ละเขตทีศ่กึษา  

เป็นประชากรทีอ่าศยัในชมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพมหานครเทา่นัน้ 

ส�านกัพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร ซึง่รบัผดิชอบการพฒันาชมุชนจดัตัง้ ไดจ้�าแนกประเภทของ

ชมุชนจดัตัง้ ออกเป็น 6 ประเภท คอื ชมุชนแออดั ชมุชนชานเมอืง ชมุชนหมูบ่า้นจดัสรร เคหะชมุชน 

ชมุชนเมอืง และชมุชนประเภทอาคารสงู มคี�าจ�ากดัความของแต่ละชมุชน5 ดงัน้ี

1. ชมุชนแออดั หมายถงึ ชมุชนทีม่อีาคารหนาแน่น ไรร้ะเบยีบ และช�ารดุ ทรดุโทรม ประชาชนอยูก่นั

อยา่งแออดั สภาพแวดลอ้มไมเ่หมาะสม อนัอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั

ของผูอ้ยูอ่าศยั โดยมเีกณฑค์วามหนาแน่นของบา้นเรอืนมากกวา่ 15 หลงัคาเรอืนต่อพืน้ที ่1 ไร ่

2. ชมุชนชานเมือง หมายถงึ ชมุชนทีม่พีืน้ทีด่�าเนินการดา้นเกษตรกรรมในเขตกรงุเทพมหานคร

รอบนอกเป็นส่วนใหญ่ มบี้านเรือนไม่แออดั แต่ขาดการวางแผนทางด้านผงัชุมชน เช่น  

ทางระบายน�้า ทางเดนิเท้า การป้องกนัการเกดิปัญหาน�้าท่วมขงั และการสญัจรไปมาของ

ประชาชนในชมุชน 

3. ชุมชนหมู่บ้านจดัสรร หมายถงึ ชุมชนทีม่บี้านจดัสรรทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยัและด�าเนินการโดย 

ภาคเอกชนในกรงุเทพมหานคร มลีกัษณะเป็นบา้นเดีย่ว บา้นมบีรเิวณ ทาวน์เฮาส ์ตกึแถว หรอื

บา้นแฝด สภาพทัว่ไปควรจะตอ้งมกีารพฒันา เชน่ มทีางระบายน�้า ทางเทา้ มกีารจดัการขยะ 

4. เคหะชมุชน หมายถงึ ชมุชนทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ด�าเนินการและดแูลโครงการ โดยการเคหะแหง่ชาต ิ 

มสีภาพเป็นแฟลต โดยกรงุเทพมหานครเขา้ไปด�าเนินการ ดา้นทางระบายน�้า การขยายทางเทา้ 

สงัคม สขุอนามยั และอืน่ๆ

5 1) http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER072/GENERAL/DATA0000/00000261.PDF  
 2) https://data.go.th/dataset/community 
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 5. ชมุชนเมือง หมายถงึ ชมุชนทีม่คีวามหนาแน่นของบา้นน้อยกวา่ชมุชนแออดั กลา่วคอื น้อยกวา่  

15 หลงัคาเรอืนต่อ 1 ไร่ แต่มคีวามหนาแน่นของจ�านวนบา้นมากกว่าชุมชนชานเมอืง โดยมี

สภาพการครอบครองทีด่นิในลกัษณะของการเชา่ทีด่นิ เชา่บา้น บุกรกุ เป็นสวสัดกิารใหอ้ยูฟ่ร ี

หรอืเป็นของตนเอง 

6. ชมุชนประเภทอาคารสงู หมายถงึ ชมุชนทีม่สีภาพเป็น แฟลต คอนโดมเินียม อพารท์เมน้ท ์

หรอือยา่งอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ยกเวน้อาคารของการเคหะทีม่ลีกัษณะเป็นนิตบิุคคล 

โครงการพฒันาชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพ ไดด้�าเนินการเกบ็ขอ้มลูจากครวัเรอืนในชมุชนทัง้ 

6 ประเภทตามสดัสว่นการกระจายของประเภทชมุชนในแต่ละเขตน�ารอ่งของการศกึษาน้ี  

วธิกีารสุม่ตวัอยา่งชมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพมหานคร มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1) จดัท�ากรอบตวัอยา่ง (sampling frame) ดว้ยการรวบรวมจ�านวนชมุชน และครวัเรอืน จ�าแนกตาม

ประเภทของชมุชนจดัตัง้ ทัง้หมดใน 13 เขตน�ารอ่ง ซึง่กรอบตวัอยา่งของการศกึษาน้ี ประกอบดว้ย  

539 ชมุชนจดัตัง้ ซึง่ประกอบดว้ย 128,136 ครวัเรอืน 

2) ท�าการจ�าแนกประเภทและจ�านวนชุมชนในกรอบตวัอย่าง 539 ชุมชน ออกเป็น 6 ประเภท  

ตามลกัษณะชมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพมหานคร 

3) จากการค�านวณของส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิจ�านวนตวัอยา่งทีส่ามารถเป็นตวัแทนของประชากร

ในแต่ละเขตไดอ้ยา่งดนีัน้ ควรมจี�านวน 560-600 หรอืในกรณทีีม่ขีอ้จ�ากดั ไมค่วรน้อยกวา่ 400 

ครวัเรอืนนัน้  คณะท�างานฯ ไดใ้ชเ้กณฑน้ี์ ในการค�านวณ จ�านวนชมุชนทีจ่ะท�าการสุม่ตวัอยา่ง 

ตามสดัสว่นของจ�านวน และประเภทชมุชน ในแต่ละเขต 

4) ท�าการสุม่ตวัอยา่งชมุชน ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (simple random sampling) ไดช้มุชน

ตวัอยา่งจ�านวน 84 ชมุชน ซึง่ประกอบดว้ย 20,911 ครวัเรอืน (รปูที ่4) 

5) เน่ืองจากมขีอ้จ�ากดัในการลงพืน้ทีข่องคณะท�างานฯ จงึก�าหนดใหเ้กบ็ขอ้มลูจากทุกครวัเรอืน 

ในชุมชนตวัอย่าง หรอื คอืไม่มกีารสุ่มตวัอย่างครวัเรอืน ในชุมชน เพื่อป้องกนัความล�าเอยีง 

ในการเลอืกครวัเรอืนตวัอยา่ง

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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รปูท่ี 4 ผลการสุ่มตวัอย่าง จ�าแนกตามลกัษณะของชมุชนจดัตัง้

หมายเหตุ:  ขอ้มลูจ�านวนชมุชนจดัตัง้ และครวัเรอืนในชมุชน มาจากฐานขอ้มลูของ ส�านกัพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร  

    พ.ศ.2560-2562   

 ผลการสุ่มตัวอย่าง

โครงการฯ น้ีใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่ง 13 เขตน�ารอ่ง แบบเฉพาะเจาะจง โดยพืน้ทีศ่กึษาของโครงการฯ น้ี  

ประกอบด้วย เขตห้วยขวาง เขตราชเทว ี เขตบางรกั เขตบางนา เขตดอนเมอืง เขตลาดพร้าว  

เขตหนองจอก เขตประเวศ เขตธนบุร ีเขตทววีฒันา เขตบางแค เขตบางบอน และ เขตบางพลดั  

และใน 13 เขตน�ารอ่งน้ีมชีมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพมหานคร จ�านวน 539 ชมุชน ประกอบดว้ย 128,136 

ครวัเรอืน เมือ่ท�าการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (simple random sampling) แลว้ ไดจ้�านวนชุมชนตวัอยา่ง

ทัง้สิน้ 84 ชมุชน ประกอบดว้ย 20,911 ครวัเรอืนตวัอยา่ง กระจายอยูใ่น 13 เขตน�ารอ่ง ตามละเอยีดใน  

ตารางที ่1

การสุ่มตัวอย่าง

ชุมชนแออัด
183 ชุมชน
38,547 คร.

28 ชุมชน
5,925 คร.

ชุมชนชานเมือง
102 ชุมชน
20,021 คร.

10 ชุมชน
2,781 คร.

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
151 ชุมชน

45,709 คร.

19 ชุมชน
4,887 คร.

เคหะชุมชน
2 ชุมชน
849 คร.

2 ชุมชน
849 คร.

ชุมชนเมือง
87 ชุมชน

18,328 คร.

20 ชุมชน
4,084 คร.

ชุมชนอาคารสูง
14 ชุมชน
4,682 คร.

5 ชุมชน
2,385 คร.

Simple Random Sampling

ชุมชนจัดตั้งใน 13 เขต 
= 539 ชุมชน 128,136 ครัวเรือน

สุ่มตัวอย่าง 84 ชุมชน 20,911 ครัวเรือน

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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เขต
จ�ำนวนชุมชน จ�ำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด ตัวอย่าง ทั้งหมด ตัวอย่าง

ห้วยขวาง 24 6  3,425 924

ราชเทวี 24 7 7,655 2.823

บางรัก 15 7 3,207 1,165

บางนา 37 6 7,898 1,933

ดอนเมือง 95 9 26,387 1,195

ลาดพร้าว 36 5 12,176 1,783

หนองจอก 98 6 19,242 2,035

ประเวศ 43 7 10,266 2,326

ธนบุรี 44 6 14,839 1,359

ทวีวัฒนา 15 7 3,825 1,748

บางแค 48 4 7,721 1,174

บางบอน 12 6 2,097 1,220

บางพลัด 48 8 9,398 1,226

รวม 539 84 128,136 20,911

หมายเหตุ: ขอ้มลูจ�านวนชมุชนจดัตัง้ และครวัเรอืนในชมุชน มาจากฐานขอ้มลูของ ส�านกัพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร  

    พ.ศ.2560-2562   

ตารางท่ี 1 จ�านวนชมุชนจดัตัง้และครวัเรือนตวัอย่าง จ�าแนกรายเขต 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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นอกจากน้ี ในแต่ละชมุชนตวัอยา่ง ท�าการเกบ็ขอ้มลูจากทกุครวัเรอืนในชมุชน ดว้ยแบบสอบถาม

ระดบัครวัเรอืน และในแต่ละครวัเรอืน ท�าการสอบถาม ผูส้งูอาย ุผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิาร และผูด้แูลทกุคน 

ดว้ยแบบสอบถามระดบับุคคล: (รปูที ่5)

รปูท่ี 5 ผูใ้ห้ข้อมลูส�าหรบัแบบสอบถามระดบัครวัเรือน และ ระดบับคุคล

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ครัวเรือน

แบบสอบถาม
บุคคล

หัวหน้า/ตัวแทน
ทุกครัวเรือน

สมาชิก
อายุ 

60+ ปี
ทุกคน 

ผู้ป่วย
เรื้อรัง/
พิการ
ทุกคน

ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ/

หรือ
ผู้ป่วยเรื้อรัง/
พิการ ทุกคน

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1916



ส่วนที่ 4 การเก็บรวมรวมข้อมูล
 

 จริยธรรมการวิจัย 

 หลกัการส�าคญัหน่ึงของการวจิยั คอืขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยันัน้ ตอ้งไดม้าดว้ยความสมคัรใจและ

ความยนิยอมของผูใ้หข้อ้มลู โดยผูใ้หข้อ้มลูมสีทิธิท์ีจ่ะไมใ่ห/้หรอืหยดุการใหข้อ้มลูกลางคนัได ้ในขณะ

เดยีวกนัผูว้จิยัตอ้งเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบั น�าเสนอผลการศกึษาทีไ่มส่ามารถเชือ่มโยงไปถงึผูใ้หข้อ้มลู 

ผูว้จิยัจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องจรยิธรรมการวจิยัในคน ซึ่งตัง้อยู่บน 3 หลกัการส�าคญั คอื  

1) การเคารพในบุคคล- ใหค้วามส�าคญัต่อการสมคัรใจหรอืยนิยอมและความเป็นสว่นตวัของผูใ้หข้อ้มลู

หรอืกลุม่เป้าหมาย 2) คณุประโยชน์- การวจิยันัน้มคีณุประโยชน์ต่อสงัคมหรอืบุคคล และไมก่่อใหเ้กดิ

อนัตรายต่อผูใ้หข้อ้มลูหรอืกลุม่เป้าหมาย และผูว้จิยัทัง้ในดา้นรา่งกายและจติใจ และ 3) ความยตุธิรรม – 

การเลอืกตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูหรอืกลุ่มเป้าหมาย ตอ้งมรีะเบยีบวธิแีละกฏเกณฑท์ีช่ดัเจนและเคร่งครดั 

เพือ่ไมใ่หเ้กดิการเลอืกปฎบิตั ิ

โครงการฯน้ีไดข้ออนุมตักิารวจิยัต่อ คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั สถาบนัวจิยัประชากรและ

สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ทีม่หีน้าทีก่�ากบัตดิตาม ไม่ใหก้ารวจิยัก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทัง้ สงัคม  

ผูว้จิยัและบุคคลซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายของการวจิยั นกัวจิยัไดย้ืน่เอกสาร อธบิายความส�าคญัของโครงการฯ  

วตัถุประสงค ์กลุม่ตวัอยา่ง วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู การน�าผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์  

พร้อมทัง้ แบบสอบถาม ใบชี้แจงโครงการ และหนังสอืแสดงความยนิยอมให้ขอ้มูลที่แสดงถงึการ

คุม้ครองสทิธขิองผูใ้หข้อ้มลู (ดตูวัอย่างหนังสอืแสดงความยนิยอมใหข้อ้มลู ในแบบสอบถาม หน้า 2  

ในภาคผนวก ข) โดยโครงการฯ ไดร้บัอนุมตัดิ�าเนินการ ตามเอกสาร COA. No. 2019/11-456 

การอบรมพนักงานสัมภาษณ์

พนกังานสมัภาษณ์เป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะควบคุมและเพิม่คุณภาพงานเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ดงันัน้ 

จงึจ�าเป็นอยา่งยิง่ ทีพ่นกังานสมัภาษณ์จะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการ เขา้ใจค�าถาม ค�าตอบ 

และค�านิยาม ทกุขอ้ในแบบสอบถามอยา่งชดัเจน รวมทัง้ตอ้งมกีารฝึกหดัการสอบถาม ระหวา่งพนกังาน

สมัภาษณ์ดว้ยกนั คนในครอบครวัหรอื/เพือ่นของพนกังานสมัภาษณ์ จนกระทัง่พนกังานสมัภาษณ์มี

ความเขา้ใจทกุขอ้ค�าถามเป็นอยา่งด ีและหน่ึงในกระบวนการอบรมพนกังานสมัภาษณ์ คอืการทดลอง

เกบ็ขอ้มลูภาคสนามเสมอืนจรงิ และทกุครัง้หลงัการปฏบิตัจิรงิ ตอ้งมกีารประชมุอภปิรายปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

ซกัถามกนัจนแน่ใจวา่ทกุคนมคีวามเขา้ใจในขอ้ค�าถามแบบเดยีวกนัทัง้หมด การอบรมใชเ้วลาประมาณ 

3-5 วนั 
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สิง่ส�าคญัในระหวา่งการอบรมพนกังานสมัภาษณ์ คอื การท�าความเขา้ใจเรือ่งจรยิธรรมในการวจิยั 

ในส่วนทีจ่ะส่งผลต่อการปฏบิตัตินของพนักงานสมัภาษณ์ต่อผูใ้หข้อ้มูล ตลอดกระบวนการของการ

สมัภาษณ์ โดยมกีารอภปิรายถงึ ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี

1) การแนะน�าตวั แสดงบตัรประจ�าตวั บอกวตัถุประสงค์ของโครงการฯ เปิดโอกาสใหส้มาชกิ 

ครวัเรอืนซกัถาม และพรอ้มตอบค�าถามอยา่งมัน่ใจ ตรงไปตรงมา เมือ่ผูใ้หข้อ้มลูไมม่ขีอ้สงสยั

2) ขอความยนิยอมจากผูใ้หข้อ้มลู ดว้ยการอ่านตาม “หนงัสอืแสดงความยนิยอมใหข้อ้มลู“ พรอ้ม

ทัง้ใหร้ายละเอยีดการตดิต่อกลบัมาทีห่น่วยงาน อยา่งเปิดเผย ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูอาจยนิยอมใหข้อ้มลู

โดยสมคัรใจ และเตม็ใจเซน็ชื่อลงในแบบฟอร์ม แต่ในกรณีทีผู่ใ้หข้อ้มูลยนิดตีอบค�าถามแต่ 

ไมเ่ตม็ใจเซน็ชือ่ลงในแบบฟอรม์ พนกังานสมัภาษณ์ขออนุญาตเขยีนชือ่แทนผูใ้หข้อ้มลูได ้

3) ระหวา่งการสมัภาษณ์ พนกังานสมัภาษณ์ ไมแ่ทรกแซงหรอืออกความคดิเหน็ เกีย่วกบัเรือ่งราว

ต่างๆ ภายในครวัเรอืนตวัอยา่ง รวมทัง้หลกีเลีย่งประเดน็อืน่ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัค�าถาม

4) เมือ่เสรจ็การสมัภาษณ์ ใหพ้นกังานสมัภาษณ์แสดงความขอบคุณดว้ยความสภุาพ ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง ความครบถว้น และบนัทกึขอ้มลูลงในแบบสอบถาม หรอืบนโปรแกรมบนัทกึขอ้มลู 

ใหส้มบรูณ์ ก่อนออกจากครวัเรอืน

5) เมือ่พนกังานสมัภาษณ์ออกจากครวัเรอืนแลว้ พนกังานสมัภาษณ์จะตอ้งไมน่�าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมา

พดูต่อ หรอืวพิากษว์จิารณ์ครวัเรอืนนัน้ๆ เป็นอนัขาด

อยา่งไรกต็าม การเปิดบา้น หรอื การทีเ่จา้ของบา้นจะอนุญาตใหพ้นกังานสมัภาษณ์พดูคยุดว้ยนัน้  

ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในสงัคมเมอืงใหญ่ ทีม่คีวามหลากหลาย และผูค้นส่วนใหญ่มกัไม่มคีวาม 

ไวเ้น้ือเชือ่ใจ คนแปลกหน้า โดยเฉพาะถา้ครวัเรอืนนัน้มผีูส้งูอายอุยูต่ามล�าพงั และแมก้ระทัง่การทีจ่ะ 

ไมร่บัโทรศพัทจ์ากเบอรท์ีไ่มรู่จ้กันัน้ เป็นเรือ่งปกต ิดงันัน้เมือ่พบปัญหาเหลา่น้ี  สิง่ทีพ่นกังานสมัภาษณ์ 

ตอ้งปฏบิตัคิอื 

1) พนักงานสมัภาษณ์ ต้องอธบิายวตัถุประสงค์ของการเก็บขอ้มูล รวมทัง้การน�าขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์อยา่งชดัเจนอกีครัง้ รวมถงึตอ้งพดูจาและแสดงกริยิาสภุาพ ออ่นน้อมถ่อมตนดว้ย 

2) เลอืกเวลาทีค่รวัเรอืนสะดวกทีจ่ะพดูคยุ หากผูใ้หข้อ้มลูไมส่ะดวกตอ้งขอนดัเวลาใหม ่และเลอืก

เวลาเขา้พบใหม่
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กระบวนการภาคสนาม

กระบวนการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ในระหวา่งการแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 น้ี เป็นเรือ่งทา้ทายทีท่าง

โครงการฯ ตอ้งคดิวธิกีาร ทีจ่ะสามารถเกบ็รวบรวมได ้ครบถว้นตามจ�านวนตวัอยา่งทีต่อ้งการ และขอ้มลู

ทีไ่ด ้ตอ้งมคีวามครบถว้น สมบรูณ์ และมคีวามแนบนยั รวมทัง้ไมม่คีวามล�าเอยีงในการสุม่ตวัอยา่ง 

ปกตนิักวจิยั หรอื ผูดู้แลงานภาคสนามจะเป็นผูล้งพื้นที่เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองร่วมกบั

พนกังานสมัภาษณ์ แต่ในสถานการณ์ โควดิ-19 น้ี ทีท่มีไมส่ามารถลงพืน้ที ่ผูน้�าชมุชนหรอืผูป้ระสานงาน 

ชุมชนจึงเป็นกลไกส�าคญั ดงันัน้โครงการฯ จึงหากระบวนการที่สนับสนุนการท�างานของ ผู้น�า/ 

หรอืผูป้ระสานงานชมุชน ดงัน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 การติดต่อประสานงาน

1.1 การติดต่อประสานงานกบัส�านักงานเขต

การตดิต่อประสานงานกบัส�านกังานเขตของ 13 เขตน�ารอ่ง ด�าเนินการโดยการท�าหนงัสอืขออนุญาต

เขา้พืน้ที ่พรอ้มทัง้ขอปรกึษา การก�าหนดชว่งการลงพืน้ทีไ่ปยงั ผูอ้�านวยการเขต โดยระบุวตัถุประสงค์

ของโครงการฯ ขอ้มลูทีต่อ้งการเกบ็รวบรวม และวธิกีารเกบ็ขอ้มลูอยา่งชดัเจน  

เน่ืองจาก ในสถานการณ์โควดิ-19 น้ี กรุงเทพมหานครก�าหนดวา่ การลงพืน้ทีจ่ะตอ้งมเีจา้หน้าที่

เขตรว่มทมีไปกบัคณะวจิยัทกุครัง้และ ในทางปฏบิตั ิผูอ้�านวยการเขต มอบหมายให ้เจา้หน้าทีเ่ขตฝ่าย

พฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ซึง่เป็นภาคเีครอืขา่ยส�าคญัของโครงการฯท�างานรว่มกบัโครงการฯ 

ในการก�าหนดแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของเขต ตดิต่อประสานงานกบัประธานชุมชน พรอ้มทัง้  

การก�าหนดวนัเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่เขา้พบผูน้�า/ประสานงานในแต่ละชมุชน 

1.2 การเข้าพบ ผูน้�า/ผูป้ระสานงานชมุชน

ในส่วนของการตดิต่อประสานงานกบัผูน้�าชุมชนหรอืผูแ้ทนในพืน้ที ่13 เขตน�าร่อง ด�าเนินการ 

โดยขอความเห็นจากเจ้าหน้าที่เขตถึงความเหมาะสมในการประสานงาน เพื่อนัดหมายก�าหนด 

วนัทีจ่ะไปพบพรอ้มทัง้อธบิายแผนการท�างาน ดงัน้ี

1) แจ้งความเป็นมาของโครงการ อย่างละเอียด มอบส�าเนาหนังสอื “ขออนุญาตเข้าพื้นที่”  

   ทีโ่ครงการฯ ไดส้ง่ถงึผูอ้�านวยการเขต และ เปิดโอกาสใหผู้น้�า/ประสานงานในแต่ละชมุชน ซกัถาม

2) แจง้ขัน้ตอนและวธิกีารท�างานรว่มกบัผูน้�า/ประสานงานชมุชน 
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3) ก�าหนดวนัทีท่�างานลว่งหน้า กบัผูน้�า/ประสานงานชมุชน ไดแ้ก่

  - วนัทีเ่ริม่ท�างาน และวนัสิน้สดุการท�างาน (ประมาณ 1-2 สปัดาห)์ ในแต่ละชมุชน

  - วนัทีน่�าแบบสอบถามและเอกสารต่างๆ ไปใหผู้น้�า/ประสานงานชมุชน และ 

  - วนัทีจ่ะไปเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 

4) แจง้กบัผูน้�า/ประสานงานชุมชน ล่วงหน้า เรื่องการตดิตามงานโดยการใช ้ไลน์ และโทรศพัท์ 

   ตดิตามงานกบัผูน้�า/ประสานงานชมุชน ทกุๆ สองหรอืสามวนั หรอืแลว้แต่ความสะดวกของผูน้�า/ 

   ประสานงาน 

5) อธบิายรายละเอยีดของเอกสารทีม่อบใหก้บั ผูน้�า/ประสานงานชมุชน ไดแ้ก่

- เอกสาร 1 แบบบนัทกึครวัเรอืน โดยขอให ้ผูน้�า/ประสานงานชุมชน ตดิต่อทุกครวัเรอืนใน

ชมุชนจดัตัง้นัน้ๆ พรอ้มทัง้ขอชือ่ (ไมจ่�าเป็นตอ้งเป็นชือ่-นามสกุล จรงิ)  หมายเลขโทรศพัท์

มอืถอื และขอใหค้รวัเรอืนเลอืกวธิกีารทีจ่ะใหข้อ้มลู คอื (1) ใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(2) การให้

ขอ้มลูแบบ “ออนไลน์” หรอื (3) การตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง (ภาคผนวก ก)

- เอกสาร 2 แบบสอบถามครวัเรอืน (ภาคผนวก ข) และแบบสอบถามบุคคล (ภาคผนวก ค) 

พรอ้มหนงัสอืแสดงความยนิยอมใหข้อ้มลู ในแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

  ส�าหรบัครวัเรอืนทีเ่ตม็ใจตอบแบบสอบถาม ผูน้�า/ประสานงานชมุชนเตรยีมเอกสาร ต่อไปน้ี คอื  

- เอกสาร 3 เอกสารชีแ้จงรายละเอยีดของโครงการ (ภาคผนวก จ) 

- เอกสาร 4 แผน่พบัแนะน�าโครงการ พรอ้มทัง้ ชือ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได้

ทนัทเีมือ่มปัีญหา (ภาคผนวก ฉ) 

- เอกสาร 5 ชุดความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ (ภาคผนวก ช) โดยมอบใหเ้มื่อครวัเรอืนทีใ่หข้อ้มลู  

ตอบแบบสอบถามไดค้รบถว้น

ขั้นตอนที่ 2 การลงพ้ืนที่

การลงพืน้ที ่หมายถงึ การเขา้ไปในพืน้ทีห่รอืชมุชนตวัอยา่งรว่มกบัเจา้หน้าทีเ่ขตฝ่ายพฒันาชมุชน

และสวสัดกิารสงัคม เพือ่ชีแ้จงความเป็นมาและความส�าคญัของโครงการ แจง้วตัถุประสงคข์องการมา

ตดิต่อประสานงานกบัผูน้�าชมุชน แจง้ขัน้ตอนกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในชมุชนนัน้ พรอ้มทัง้เปิด

โอกาสใหม้กีารซกัถามขอ้สงสยั คณะท�างานโครงการฯ ไดพ้บกบัผูน้�าชมุชนทีส่ว่นใหญ่ใหค้วามรว่มมอื  

มคีวามเป็นกนัเองและมนี�้าใจไมตร ีมคีวามพยายามที่จะตดิต่อทุกครวัเรอืนในชุมชนที่รบัผดิชอบ  

ตามทีค่ณะท�างานของโครงการฯ ก�าหนด

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1920



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ก่อนหน้าทีจ่ะมสีถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 โครงการฯ ไดก้�าหนดวธิกีารเกบ็ขอ้มลูหลกั

ไว ้คอื การสมัภาษณ์แบบซึง่หน้า (face-to face interview) กบัผูใ้หค้�าตอบโดยตรงในชุมชนตวัอยา่ง

ทกุครวัเรอืน และบนัทกึค�าตอบลงในแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสข์องโครงการฯ  ซึง่เป็นวธิกีารทีจ่ะได้

ขอ้มลูทีล่ะเอยีดครบถว้น พนกังานสมัภาษณ์สามารถชีแ้จงหรอือธบิายใหผู้ต้อบเขา้ใจในค�าถามได ้ท�าให้

ไดร้บัค�าตอบตรงตามวตัถุประสงค ์เน่ืองจากพนกังานสมัภาษณ์ ผา่นการอบรมกบัโครงการฯ เกีย่วกบั

วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และท�าความเขา้ใจกบัค�าถาม-ค�าตอบ ค�าจ�ากดัความหรอืความหมายของ 

ค�าต่างๆ ทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม การกรอกแบบขอ้ถาม และจรยิธรรมในการวจิยั โดยมผีูด้แูลงานสนาม

เป็นผูค้วบคมุคณุภาพ พรอ้มทัง้ตรวจสอบ ความครบถว้น สมบรูณ์และความแนบนยัของแบบสอบถาม 

วธิกีารน้ีเหมาะสมกบัผูใ้หข้อ้มลูทีท่�างาน หรอืใชเ้วลาสว่นใหญ่อยูท่ีบ่า้น เชน่ ครวัเรอืนในชุมชน หรอื

ครวัเรอืนในชมุชนอุตสาหกรรม

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เป็นอุปสรรคส�าคญัยิง่ส�าหรบักระบวนการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลภาคสนาม ดว้ยเป็นโรคอุบตัใิหม่ท�าใหม้กีารแพร่เชื้อในวงกวา้งและยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัโรค 

ในขณะนัน้ (พ.ศ.2563) การป้องกนัทีด่ทีีสุ่ดทีท่�าไดค้อื การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ลดการรวมกลุ่ม

การชุมนุม กกัตวัอยู่ภายในบา้น ใสห่น้ากากอนามยัป้องกนั และลา้งมอืเป็นประจ�า ซึง่เป็นมาตรการ

จากรฐับาล โครงการฯ จ�าเป็นตอ้งปรบัวธิกีารทีว่างแผนไวว้่าจะใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบซึง่หน้า เป็น

วธิสีมัภาษณ์ผา่นทางโทรศพัท ์การใหบ้นัทกึค�าตอบเองบนแบบสอบถาม รวมทัง้ใหบ้นัทกึค�าตอบเอง

บนระบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Kobo toolbox ซึง่เป็นโปรแกรม open source -เผยแพรส่าธารณะ  

คณะท�างานโครงการฯ ตอ้งปรบัเปลีย่นกลวธิใีนเขา้พืน้ทีศ่กึษา หลายวธิพีรอ้มๆ กนั เริม่จากเขา้

พบผูน้�าชุมชนขอความรว่มมอืในการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน พรอ้มทัง้ชือ่บุคคลในครวัเรอืนทีจ่ะเป็นผูใ้ห้

ขอ้มลู เบอรโ์ทรศพัท ์และระบุวธิกีารใหข้อ้มลู ไดแ้ก่ การกรอกขอ้มลูเองบนแบบสอบถาม หรอื บนระบบ

ออนไลน์ หรอื ใหส้มัภาษณ์ทางโทรศพัท ์และเมือ่สถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลาย รฐับาลมกีารผอ่นคลาย

มาตรการปิดเมอืง คณะท�างานโครงการฯ ไดล้งพืน้ทีเ่ขา้สมัภาษณ์แบบซึง่หน้าในชมุชนจดัตัง้ตวัอยา่ง

บางชมุชน ทีโ่ครงการไดร้บัขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 21



วธิกีารเกบ็รวบรวมทีโ่ครงการใชใ้นระหวา่งการปิดเมอืง เน่ืองมาจากสถานการณ์โควดิ-19 มดีงัน้ี 

1) วธิกีารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์เป็นวธิกีารทีท่�าไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพราะไมต่อ้งเดนิทาง แต่มขีอ้จ�ากดั  

คอืใชไ้ดเ้ฉพาะผูท้ีม่โีทรศพัท ์และยนิดทีีจ่ะรบัโทรศพัทจ์ากคนแปลกหน้าเท่านัน้ โครงการฯ 

จะท�าการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ตามที่ผู้น�าชุมชนระบุให้โทรสมัภาษณ์ได้ แต่วธิน้ีีมคีวาม 

ยากล�าบากอยู่ที่ การสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจด้วยการอธบิาย วตัถุประสงค์ของโครงการฯ  

ใหช้ดัเจน ไมต่ดิขดั ตอ้งเปิดโอกาสใหม้กีารซกัถามขอ้สงสยัและสามารถตอบค�าถามไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

ราบรื่นไม่สะดุดจนท�าใหผู้ใ้หข้อ้มลูไม่ลงัเลทีจ่ะใหส้มัภาษณ์ วธิกีารสมัภาษณ์ทางโทรศพัทน้ี์ 

อาจใช้ร่วมกบัวธิกีารอื่น เช่น การสมัภาษณ์แบบซึ่งหน้า หรอืโทรศพัท์ สอบถามเพิม่เตมิ 

เมือ่มขีอ้สงสยั เกีย่วกบัค�าตอบ หรอืไมไ่ดร้บัค�าตอบในบางรายการ

2)  วธิกีารทอดแบบสอบถามไวใ้หผู้ต้อบกรอกขอ้มลูเอง วธิน้ีีผูด้แูลงานสนามน�าแบบสอบถามไปมอบ 

ไวใ้หก้บัผูน้�า/ผูป้ระสานงานชมุชน โดยอธบิายถงึวธิกีารกรอกค�าตอบเทา่ทีจ่�าเป็น ผูต้อบจะตอ้ง

กรอกค�าตอบในแบบสอบถามเอง เมือ่ถงึวนัทีน่ดัหมาย ผูด้แูลงานสนามกลบัไปรบัแบบสอบถาม

ทีก่รอกขอ้มลูแลว้ ในขณะเดยีวกนัผูด้แูลงานสนามตอ้งท�าการตรวจสอบความครบถว้น และความ

แนบนยัของขอ้มลูทีก่รอกแลว้ ถา้ผดิพลาดหรอืไมค่รบถว้นตอ้งขอสมัภาษณ์เพิม่เตมิแบบซึง่หน้า 

หรอืทางโทรศพัท ์ขอ้จ�ากดัของการเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบน้ีคอืเป็นวธิกีารทีเ่หมาะทีจ่ะใชก้บัผูใ้ห ้

ขอ้มูลทีม่กีารศกึษาในระดบัทีพ่อจะอ่านออกเขยีนได ้และแบบสอบถามทีจ่ะใชว้ธิน้ีีจะตอ้งม ี

ขอ้ค�าถามทีเ่ขา้ใจงา่ย มคี�าอธบิายอยา่งชดัเจน และการกรอกแบบขอ้ถามตอ้งไมยุ่ง่ยาก

3) การใหผู้ใ้หข้อ้มูลกรอกขอ้มูลเองผ่านอนิเทอร์เน็ต วธิน้ีีผูดู้แลงานสนามจะน�าแบบสอบถาม

ตวัอยา่งมอบไวใ้หพ้รอ้ม QR code ส�าหรบัลิง้คเ์ขา้ตอบในระบบออนไลน์ วธิกีารน้ีเหมาะทีจ่ะ 

ใชก้บัผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในการใชง้านบนอนิเทอรเ์น็ตไดด้ ีผูดู้แลงานสนามจะคอยตดิตาม

และนดัหมายวนัทีข่อใหส้ง่แบบสอบถามออนไลน์ ขณะเดยีวกนัผูด้แูลงานสนามจะตอ้งท�าการ 

ตรวจสอบความครบถว้น และความแนบนยัของขอ้มลูทีก่รอกแลว้ ถา้ผดิพลาดหรอืไมค่รบถว้น

จะตอ้งขอสมัภาษณ์เพิม่ทางโทรศพัท ์หรอื สมัภาษณ์แบบซึง่หน้า

4) วธิกีารสมัภาษณ์แบบซึง่หน้า (face-to face interview) จากผูใ้หค้�าตอบโดยตรง เป็นวธิกีาร

ทีผู่ดู้แลงานสนามพาพนักงานสมัภาษณ์ออกไปสมัภาษณ์ผูใ้หค้�าตอบ และบนัทกึค�าตอบลง

ในแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสข์องโครงการฯ จะด�าเนินการสมัภาษณ์เมื่อชุมชุนแจง้ความ

ประสงคใ์หเ้ขา้สมัภาษณ์ได ้ความยากส�าหรบัการเขา้ถงึกลุ่มตวัอย่างในเขตเมอืงใหญ่ เช่น

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการทีผู่ใ้หข้อ้มลูตอ้งพดูคุย รวมทัง้อาจตอ้งเปิดใหค้นแปลกหน้า

เขา้บา้น อยา่งไรกด็ ีผูน้�าหรอืผูป้ระสานงานในชมุชน เป็นกลไกส�าคญัทีท่�าใหพ้นกังานสมัภาษณ์ 

ท�างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ขอ้ดขีองการสมัภาษณ์วธิกีารน้ีคอื พนกังานสมัภาษณ์สามารถ

ชีแ้จงหรอือธบิายใหผู้ต้อบเขา้ใจในค�าถามได ้ท�าใหไ้ดร้บัค�าตอบตรงตามวตัถุประสงค ์

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1922



ผลการรวบรวมข้อมูล 

สิง่ทีท่า้ทายทีส่ดุของโครงการฯ น้ีคอื การทีผู่น้�า/ประสานงานชมุชนไมส่ามารถ ตดิต่อทกุครวัเรอืนที่

อยูใ่นชมุชนทีร่บัผดิชอบ และการทีท่มีเกบ็รวบรวมขอ้มลูไมส่ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากทกุครวัเรอืน

ที ่ผูน้�า/ประสานงานชมุชน สามารถตดิต่อได ้

รปูที ่6 แสดงว่าจากการสุม่ตวัอยา่ง 84 ชุมชน ซึง่ประกอบดว้ย 20,911 ครวัเรอืนนัน้ เมือ่ลงมา

ถงึภาคปฏบิตัหิรอืงานภาคสนาม พบวา่ ผูน้�า/ประสานงานชุมชน ไมส่ามารถตดิต่อไดทุ้กครวัเรอืนใน

ชมุชนทีร่บัผดิชอบตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้โดยผูน้�า/ประสานงาน ใน 84 ชมุชน สามารถตดิต่อครวัเรอืน 

ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ไดเ้พยีง 9,938 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.5 ของครวัเรอืน 

ทีสุ่ม่ตวัอยา่งทัง้หมด และเน่ืองจากมคีรวัเรอืนทีผู่น้�า/ประสานงานชมุชน สามารถตดิต่อไดใ้นตอนแรกนัน้  

ปฏเิสธการใหส้มัภาษณ์เมือ่ทมีเกบ็ขอ้มลูตดิต่อกลบัไป ท�าใหโ้ครงการฯ สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้รงิ  

เพยีง 7,740 ครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ 77.9 ของครวัเรอืนทีผู่น้�าชมุชนตดิต่อได ้ 

รปูท่ี 6 ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลู ตามลกัษณะชมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพมหานคร

การรวบรวมข้อมูล
11 พค.- 2 ตค. 2563

ชุมชนแออัด
28 ชุมชน
3,217 คร.

ชุมชนแออัด
28 ชุมชน
5,925 คร.

ชุมชนแออัด
28 ชุมชน
2,643 คร.

ชุมชนชานเมือง
10 ชุมชน
1,429 คร.

ชุมชนชานเมือง
10 ชุมชน
2,781 คร.

ชุมชนชานเมือง
10 ชุมชน
1,067 คร.

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
19 ชุมชน
2,561 คร.

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
19 ชุมชน
4,887 คร.

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
19 ชุมชน
1,913 คร.

เคหะชุมชน
2 ชุมชน
355 คร.

เคหะชุมชน
2 ชุมชน
849 คร.

เคหะชุมชน
2 ชุมชน
179 คร.

ชุมชนเมือง
20 ชุมชน
1,999 คร.

ชุมชนเมือง
20 ชุมชน
4,084 คร.

ชุมชนเมือง
20 ชุมชน
1,652 คร.

ชุมชนอาคารสูง
5 ชุมชน
377 คร.

ชุมชนอาคารสูง
5 ชุมชน

2,385 คร.

ชุมชนอาคารสูง
 5 ชุมชน
286 คร.

ประธาน/ผูน้�าชมุชน 84 ชุมชน รวบรวมรายชือ่ครวัเรอืนได ้9,938 ครวัเรอืน

เก็บข้อมูลได้จริง 84 ชุมชน 7,740 ครัวเรือน

สุ่มตัวอย่าง 84 ชุมชน 20,911 ครัวเรือน

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 23



เขตน�าร่อง
จ�านวน

ครัวเรือนที่ผู้น�าชุมชน
ติดต่อได้

ครัวเรือนที่รวบรวมข้อมูลได้

จ�านวน ร้อยละ

ห้วยขวาง 654 580 88.7 

ราชเทวี 734 679 92.5 

บางรัก 592 452 76.4 

บางนา 805 625 77.6 

ดอนเมือง 826 754 91.3 

ลาดพร้าว 765 636 83.1 

หนองจอก 1,190 692 58.2 

ประเวศ 616 525 85.2 

ธนบุรี 799 637 79.7 

ทวีวัฒนา 888 619     69.7 

บางแค 606 557  91.9 

บางบอน 803 439  54.7 

บางพลัด 660 545     82.6 

รวม 13 เขต   9,938 7,740       77.9 

ตารางท่ี 2 จ�านวนและร้อยละของครวัเรือน ท่ีโครงการราบรวมข้อมลูได้ จ�าแนก รายเขต 

เมือ่พจิารณาถงึ รอ้ยละของครวัเรอืนทีโ่ครงการฯ สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดร้ายเขต ตารางที ่2  

แสดงว่า เขตราชเทว ี(รอ้ยละ 92.5)  มสีดัส่วนของครวัเรอืนที่ใหข้อ้มูลตามแบบสอบถามสูงที่สุด  

สว่นเขตทีม่สีดัสว่นของครวัเรอืนทีใ่หข้อ้มลูตามแบบสอบถามต�่าทีส่ดุ คอื เขตบางบอน (รอ้ยละ 54.7) 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ตารางท่ี 3  จ�านวนครวัเรือน ผูส้งูอาย ุผูป่้วยเรือ้รงั/พิการ และ ผูด้แูล ท่ีโครงการรวบรวมข้อมลูได้   

       จ�าแนกรายเขต 

เขตน�าร่อง ครัวเรือน ผู้สูงอายุ     
(60 ปี ขึ้นไป)

ผู้ป่วยเรื้อรัง/
พิการ ผู้ดูแล

ห้วยขวาง   580 374 35 220

ราชเทวี  679 464 51 186

บางรัก 452 448 39 152

บางนา 625 449 40 227

ดอนเมือง 754 609 40 291

ลาดพร้าว 636 471 41 268

หนองจอก 692 624 83 338

ประเวศ 525 423 53 266

ธนบุรี 637 568 30 238

ทวีวัฒนา 619 604 61 226

บางแค 557 477 72 223

บางบอน 439 321 22 168

บางพลัด 545 520 12 192

รวม 13 เขต 7,740 6,352 579 2,995

ตารางที ่3 แสดงจ�านวนขอ้มูลระดบับุคคล ทีโ่ครงการฯสามารถรวบรวบขอ้มูลได ้คอื ผูส้งูอาย ุ

จ�านวน 6,352 ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร จ�านวน 579 และผูด้แูลจ�านวน 2,995 จ�านวนทีเ่กบ็รวบรวบไดใ้น

แต่ละเขตมคีวามแตกต่างกนัเน่ืองจาก ในแต่ละเขตมจี�านวนผูส้งูอาย ุผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูด้แูล ไมเ่ทา่กนั  

และพบว่าผู้ให้ขอ้มูลโดยเฉพาะเขตพื้นที่ช ัน้ใน ส่วนใหญ่มกัไม่มคีวามไว้เน้ือเชื่อใจคนแปลกหน้า  

จงึไมใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบค�าถาม เมือ่เทยีบกบัประชากรในเขตพืน้ทีช่ ัน้นอก

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 25



การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ส่วนที่ 5 การจัดการข้อมูล 

การควบคุมคุณภาพของข้อมูล

ระหวา่งงานภาคสนาม โครงการฯ มวีธิกีารควบคมุคณุภาพของขอ้มลู ดงัน้ี 

1) ผูด้แูลงานสนาม ตรวจความสมบรูณ์ และ ความแนบนยัของแบบสอบถาม เชน่ ผูใ้หข้อ้มลูอาจ

จะตอบค�าถามไมค่รบทกุขอ้ หรอื ค�าตอบบางค�าตอบขดัแยง้กนั ในกรณน้ีีผูต้รวจ ตอ้งดคู�าตอบ

จากค�าถาม ขอ้อืน่ๆประกอบ แลว้จงึแกไ้ขเมือ่ไดต้รวจสอบค�าตอบกบัผูใ้หข้อ้มลูอกีครัง้หน่ึงแลว้ 

โดยในระหวา่งทีล่งไปรวบรวมแบบสอบถามในชุมชน เมือ่พบปัญหาผูด้แูลงานสนามใชว้ธิกีาร

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูใ้หข้อ้มลู หรอืผูน้�าชมุชน หรอืถา้ไมพ่บกบัผูใ้หข้อ้มลูในระหวา่งนัน้ 

จะใชว้ธิกีารโทรศพัทก์ลบัไปถามอกีครัง้

2) ผูดู้แลงานสนามถ่ายทอดวธิกีารตรวจแบบสอบถาม รวมทัง้ปัญหาที่พบในพื้นที่ ให้กบัทมี

พนักงานสมัภาษณ์ทางโทรศพัทท์ีท่�าการตรวจและเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ม่สมบูรณ์หรอืไม่มคีวาม

แนบนยัในส�านกังาน

3) ในกรณทีีผู่ด้แูลงานสนามพบวา่ ขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้ ถกูตอบโดยบุคคลอืน่หรอื มบุีคคลเดยีวทีต่อบ

ขอ้มลูส�าหรบัหลายครวัเรอืน ในกรณน้ีีตอ้งตดัสนิใจ ไมร่บัขอ้มลูนัน้ทัง้หมด

เมือ่ขอ้มลูหรอืแบบสอบถามถกูสง่เขา้มาในส�านกังานแลว้ ผูด้แูลงานสนามและพนกังานสมัภาษณ์

ทางโทรศพัท ์จะท�างานรว่มกนัอกีครัง้ ดงัน้ี 

1) พนักงานสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ตรวจความสมบูรณ์ และ ความแนบนัยของแบบสอบถาม

อกีครัง้ และเมื่อพบปัญหาความไม่สมบูรณ์ของค�าตอบ หรอื ความไม่แนบนัยของค�าตอบ 

ในแบบสอบถาม จะใช้วธิกีารโทรศพัท์กลบัไปถามผู้ให้ขอ้มูล ถ้าไม่ได้รบัค�าตอบที่ชดัเจน  

มบีางกรณทีีต่อ้งทิง้แบบสอบถามนัน้

2) ผู้ดูแลงานสนามสุ่มตรวจการท�างานของพนักงานสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์แต่ละคนอีกครัง้  

ก่อนสง่แบบสอบถามไปด�าเนินการบนัทกึขอ้มลู 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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การลงรหัส 

การประเมนิผลขอ้มลูบนคอมพวิเตอรน์ัน้ สว่นมากเป็นการประเมนิผลจากขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลข 0-9 

ซึง่เป็นวธิทีีส่ะดวก รวดเรว็ และประหยดัพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลู  ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารก�าหนด ตวัเลข 

ใหม้คีวามหมายแทนค�าตอบทีเ่ป็นเน้ือหา เช่น ขอ้มูลเกีย่วกบัเพศของผูสู้งอายุ เราก�าหนด รหสั 1 

ส�าหรบัค�าตอบ “เพศชาย” และ รหสั 2 ส�าหรบั ค�าตอบ “เพศหญงิ” อย่างไรกต็าม รหสั ทีก่�าหนดน้ี  

ไมไ่ดจ้�ากดัเฉพาะตวัเลขเทา่นัน้ สามารถก�าหนดเป็นตวัอกัษรกไ็ด ้โดยคูม่อืลงรหสั ส�าหรบัแบบสอบถาม

ครวัเรอืน และ แบบสอบถามบุคคล ของโครงการฯ แสดงใน ภาคผนวก ง 

การบันทึกและบรรณาธิกรณ์ข้อมูล

การบนัทกึขอ้มูลในที่น้ีหมายถงึ การบนัทกึขอ้มูล ที่เป็น รหสั (ตามรายละเอยีด คู่มอืลงรหสั  

ทีโ่ครงการฯ สรา้งขึน้) ลงบนคอมพวิเตอร ์เพือ่การประเมนิผลขอ้มลูต่อไป โครงการฯน้ี ใชก้ารบนัทกึ

ขอ้มลู ผา่นโปรแกรม CommCare เมือ่มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิโีทรศพัทส์มัภาษณ์ และ บนัทกึ

ขอ้มลู ผ่านโปรแกรม Kobo Toolbox ในกรณีทีผู่ใ้หข้อ้มลูบนัทกึขอ้มลูเองบนระบบออนไลน์ ซึง่ทัง้  

2 โปรแกรม ไดอ้อกแบบมาใหม้กีารตรวจสอบ รหสั ทีเ่ป็นไปไม่ไดส้�าหรบัค�าตอบแต่ละขอ้แลว้ เช่น  

ตัง้ให ้รหสั 1 และ 2 ส�าหรบัเพศ ชาย และ หญงิ ตามล�าดบั แสดงว่า เราสามารถบนัทกึ ได ้เพยีง  

เลข 1 หรอื 2 ส�าหรบัค�าตอบขอ้น้ี ถา้พนกังานบนัทกึขอ้มลู พมิพผ์ดิ เชน่ พมิพเ์ลข 4 ลงไป ระบบจะ

เตอืนใหต้รวจสอบ โดยผูบ้นัทกึขอ้มลูจะไมส่ามารถขา้มไปท�าขอ้ต่อไปได ้เชน่เดยีวกบัในกรณทีี ่ผูบ้นัทกึ

ขอ้มลูลมืป้อนขอ้มลูส�าหรบัค�าตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง ระบบจะไมอ่นุญาตใหผู้บ้นัทกึขอ้มลูขา้มไปท�าขอ้ต่อไป

ส่วนการบนัทกึขอ้มูลจากการทีผู่ใ้หค้�าตอบบนัทกึเองบนแบบสอบถามนัน้ โครงการฯ น้ี ใชว้ธิ ี  

แสกน (scan) แบบสอบถาม ลงบนระบบอา่นและบนัทกึ ทัง้ตวัอกัษร ในสว่นหน้าปกของแบบสอบถาม 

และบนัทกึขอ้มลูเฉพาะรหสั ทีเ่ป็นตวัเลข 0-9 ส�าหรบัสว่นค�าตอบในเน้ือหา 

การบรรณาธกิรณ์ขอ้มลู (data editing) ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการตรวจแบบสอบถาม คอืตรวจสอบ  

ความสมบรูณ์ คอื ทกุขอ้ค�าตอบตอ้งมกีารบนัทกึรหสั ตามทีก่�าหนดใน คูม่อืลงรหสั และตรวจสอบความ

แนบนยัของค�าตอบ โดยโครงการฯ น้ีบรรณาธกิรณ์ขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบความสมบรูณ์และความ

แนบนยั ดว้ยโปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ใชค้�าสัง่พืน้ฐาน เชน่ 

Frequency, Crosstab, List, Select If และ If เป็นตน้ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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การจัดการแฟม้ข้อมูล 

ขอ้มลูจากแบบสอบถามทกุสว่นในแต่ละเลม่คอืขอ้มลูของแต่ละครวัเรอืนหรอืแต่ละบุคคลเราเรยีกวา่ 

หน่ึงเหตุการณ์ (case) โดยขอ้มลูในแต่ละเหตุการณ์นัน้ประกอบดว้ยตวัแปร (variable) และแต่ละตวัแปร

ประกอบดว้ยค�าตอบทีม่ ีคา่ (value) แตกต่างกนั  และเมือ่รวมขอ้มลูจากทกุครวัเรอืนหรอืทกุบุคคล หรอื

คอืรวมทกุเหตุการณ์ (cases) เขา้ดว้ยกนั เรยีกวา่ แฟ้มขอ้มลู (data file) 

ขอ้มลูจากการส�ารวจโครงการฯน้ี ถูกบนัทกึอยู่บน 3 ระบบ ใน 3 แฟ้มขอ้มลู ตามประเภทของ

การรวบรวมขอ้มลูจากแต่ละวธิตีามทีก่ลา่วขา้งตน้ โดย 3 แฟ้มขอ้มลู นัน้ประกอบดว้ย 1) แฟ้มขอ้มลู

ครวัเรอืน 2) แฟ้มขอ้มลูทะเบยีนสมาชกิทกุคนในครวัเรอืน และ 3) แฟ้มขอ้มลูบุคคล (ผูส้งูอาย ุผูป่้วย

เรือ้รงั/พกิาร และ ผูด้แูล)  

ขัน้ตอนต่อไป คอืการทีต่อ้งรวมแฟ้มขอ้มลูทีถ่กูบนัทกึอยูบ่น 3 ระบบน้ีเขา้เป็นแฟ้มขอ้มลูเดยีวกนั  

เพื่อจะไดท้�าการประเมนิผลไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ซึง่ก่อนการรวมแฟ้มขอ้มลูน้ี ตอ้งตรวจสอบว่า  

แต่ละแฟ้มขอ้มลู (บน 3 ระบบ) มจี�านวนตวัแปรเท่ากนั และมชีื่อตวัแปรทีเ่หมอืนกนั  โครงการฯ น้ี 

ใชว้ธิกีารรวมแฟ้มขอ้มลูเหลา่น้ี ดว้ยโปรแกรม SPSS ใชค้�าสัง่ Merge File แบบ Add Cases 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล นอกจากการแยกวเิคราะห์เฉพาะลกัษณะเศรษฐกจิ-สงัคมและสุขภาพ  

ของสมาชกิในระดบัครวัเรอืน หรอื ระดบับุคคลแลว้ ในบางกรณ ีตอ้งการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้จากระดบั

ครวัเรอืนและบุคคลในเวลาเดยีวกนั  เช่น ตอ้งการวเิคราะหว์่าผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ อาศยัอยู่ใน 

ครวัเรอืนทีม่ลีกัษณะเศรษฐกจิ-สงัคม แบบไหน ในกรณีน้ี จ�าเป็นต้องมกีาร รวมแฟ้มขอ้มูลระดบั 

ครวัเรอืน (ระดบัเศรษฐกจิ-สงัคม ของครวัเรอืน) เขา้กบั แฟ้มขอ้มลูระดบับุคคล (ผูส้งูอายมุภีาวะพึง่พงิ)  

ดว้ยค�าสัง่ Merge File แบบ Add Variables บนโปรแกรม SPSS โดยการใชห้มายเลขครวัเรอืน 

(household identification number) และหมายเลขตวับุคคล (individual indentication number)  

ทีถ่กูก�าหนด ใหม้ชีือ่ตวัแปรและมคีา่เหมอืนกนั  ในทัง้แฟ้มขอ้มลูครวัเรอืนและบุคคล เป็นตวัแปรหลกั 

(key variable) ในการเชือ่มโยงขอ้มลูในครัง้น้ี 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 29



การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1930



ส่วนที่ 6 ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข

สว่นต่อไปน้ีอธบิาย ปัญหา/อุปสรรค ทีเ่กดิขึน้ ในระหวา่งการด�าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจนถงึ

การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล รวมทัง้เสนอแนวทางแกไ้ข ทีโ่ครงการฯ ไดใ้ชส้�าหรบัการพฒันา

คณุภาพของขอ้มลู ต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข

1)  ผูน้�า/ประสานงานในชมุชน ยงัไมเ่ขา้ใจอยา่ง

ชดัเจน ในเรื่อง ขัน้ตอนการท�างาน ความ

แตกต่างระหวา่งแบบแบบสอบถามครวัเรอืน 

และแบบสอบถามบุคคล และการบนัทกึราย

ชือ่ผูใ้หข้อ้มลู  

1)  ท�าเอกสาร อธบิายขัน้ตอนการท�างาน การ

ใชแ้บบสอบถามชุดต่างๆ  และแบบบนัทกึ

รายชื่อผูใ้หข้อ้มูล ใหก้บัผูน้�า/ประสานงาน

ในชมุชน

2)  ความลา่ชา้ของกระบวนการเกบ็ขอ้มลู

    2.1) ผูน้�า/ประสานงานในชุมชน ไม่เขา้ใจ  

   ว่าจะต้องเพิ่มจ�านวนแบบสอบถาม 

   บุคคล ให้กับครัวเรือนในกรณีที่ม ี 

   ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยเรื้อรัง/พิการ 

    มากกวา่ 1 คนในครวัเรอืน 

    2.2) ผูน้�า/ประสานงานในชุมชน ไม่เขา้ใจ 

     วธิกีารเกบ็ขอ้มลูแต่ละวธิอียา่งชดัเจน  

   ท�าให้การกระบวนการเก็บข้อมูล 

     มคีวามลา่ชา้

2)  โทรศพัทส์มัภาษณ์บุคคลทีเ่ขา้ขา่ยสมัภาษณ์

เพิม่เตมิ ใหค้รบทกุคนในบา้น และผูด้แูลงาน

สนามใชว้ธิโีทรศพัท ์ไลน์ อธบิายรายละเอยีด  

รวมทัง้ ลงพืน้ทีเ่พือ่ชว่ยกนัหาทาง เพิม่ความ 

เขา้ใจใหก้บัผูน้�า/ประสานงานชมุชน

3)  มเีบอรโ์ทรศพัทซ์�้ากนั 2 ครวัเรอืน ท�าใหเ้กดิ

การเขา้ใจผดิ เรือ่งการนบัจ�านวนครวัเรอืน 

เชน่ บา้นเดยีวกนัท�าแยกเป็น 2 ครวัเรอืน 

3) โทรศพัทส์มัภาษณ์เกีย่วกบัสมาชกิครวัเรอืน 

หากสรุปว่าเป็นครวัเรอืนเดยีวกนัต้องตดั

ขอ้มลูทิง้ 1 ครวัเรอืน และรวมรายชือ่สมาชกิ

ในครวัเรอืนทัง้ 2 ครวัเรอืนเขา้ดว้ยกนั 

4)  ผูใ้หข้อ้มลูทีไ่มไ่ดอ้าศยัอยูใ่นชมุชนตวัอยา่ง 

สว่นหน่ึงเกดิจากผูน้�า/ประสานงานในชมุชน 

บนัทกึชื่อญาตพิีน้่องของตนเองทีอ่าศยัอยู่

ในชมุชนใกลเ้คยีง

4) ตดัรายชือ่ครวัเรอืนทีไ่มไ่ดอ้าศยัอยูใ่นชมุชน

ตวัอยา่งทิง้ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 31



ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข

5) ผูน้�า/ประสานงานชุมชนตอบแบบสอบถาม

ของครวัเรือนอื่นด้วยตนเอง (ทราบจาก 

การตรวจความสมบูรณ์และความแนบนัย 

ของแบบสอบถามโดยผูด้แูลงานสนาม)

5)  ไมร่บัแบบสอบถามกลบัมา 

6) ครัวเรือน ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ทาง

โทรศพัท์ เพราะไม่มเีวลา ไม่ต้องการให้

ขอ้มลู 

6)  อธบิายรายละเอยีดของโครงการ พรอ้มทัง้ 

ขออนุญาตสัมภาษณ์ใหม่  (พยายาม 

อย่างน้อย 3 ครัง้) และขอนัดช่วงเวลาที ่

ผู้ให้ข้อมูลสะดวกเพื่อโทรศพัท์สมัภาษณ์ 

ต่อไป

7)  แบบสอบถามทีผู่ใ้หข้อ้มลูบนัทกึค�าตอบดว้ย

ตนเองมคีวามไมค่รบถว้นสงู ซึง่น่าจะเกดิจาก 

ความไม่เข้าใจแบบสอบถาม โดยเฉพาะ

แบบสอบถามบุคคล

7) โทรศพัท ์กลบัไปสมัภาษณ์ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

8) การบรรณาธกิรณ์ขอ้มลู

8.1) ขอ้มลูไม่ครบถว้น เน่ืองจากผูใ้หข้อ้มลู

บนัทกึค�าตอบดว้ยตนเอง อาจลมืตอบ 

หรอืไมเ่ขา้ใจค�าถาม

8.2) ขอ้มลูไมม่คีวามแนบนยั ขอ้มลูบางเรือ่ง

ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั

8.3) มกีารบนัทกึ รหสัขอ้มลูไมถู่กตอ้ง อาจ

เกดิจากการบนัทกึผดิพลาด

8) เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด ท�าการแก้ไข

โดยดูความเป็นเหตุเป็นผลจากข้อมูล 

ส่วนอื่นๆ ในแบบสอบถามประกอบด้วย  

รวมทัง้ โทรศพัทก์ลบัไปเพื่อยนืยนัค�าตอบ 

หรอืขอสมัภาษณ์ขอ้มลูเพิม่เตมิ

9)  การตรวจสอบความครบถว้นและความแนบนยั 

 ของขอ้มลู ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

9.1) ตัวแปรที่มีการลงรายการข้อมูลผิด  

อาจเกดิจากการพมิพผ์ดิ

9.2)  ตวัแปรทีไ่มม่ขีอ้มลูบางรายการ อาจเกดิ

จากการไมต่อบ

9.3)  ตวัแปรทีข่อ้มลูไมส่อดคลอ้งกนั ไมเ่ป็น

เหตุเป็นผลกัน (ไม่มีความแนบนัย)  

อาจเกดิจากการไมเ่ขา้ใจขอ้ค�าถาม

9) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของค�าตอบทลีะ

ตวัแปร และ ตรวจสอบความแนบนยัระหวา่ง

ตวัแปร รวมทัง้โทรศพัท์กลบัไปสมัภาษณ์

เพิม่เตมิ แต่ในกรณีทีไ่มส่ามารถตดิต่อผูใ้ห้

ขอ้มลูและขอ้มลูทีไ่ดร้บัมคีวามไม่ครบถว้น

สงู หรอืไมม่คีวามแนบนยั ขอ้มลูชดุนัน้ๆ จะ

ไมถ่กูน�ามาวเิคราะหข์อ้มลู

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1932



ส่วนที่ 7 การจัดท�าคู่มือแบบสอบถาม

โครงการ  “การพฒันาแนวทางการด�าเนินงานเพือ่ใหเ้กดิการจดัการชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพ

ของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร”  มแีบบสอบถาม 2 ชุด คอื แบบสอบถามครวัเรอืน และ

แบบสอบถามบุคคล โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี

1) แบบสอบถามครวัเรอืนในแต่ละครวัเรอืน จะถามขอ้มลูทางประชากร สงัคม เศรษฐกจิ และ

สขุภาพของสมาชกิในครวัเรอืนทกุคน และถามขอ้มลูเศรษฐานะ และสิง่แวดลอ้มทัว่ไปของครวัเรอืน 

2) แบบสอบถามบุคคลในแต่ละครวัเรอืน 

  2.1  ถามขอ้มลูจาก บุคคลอาย ุ60 ปีขึน้ไปทกุคน ในครวัเรอืน และถามขอ้มลูตามแบบสอบถามบุคคล  

 ซึง่เน้นเรือ่งสถานะสขุภาพ การเขา้ถงึและการใชบ้รกิารสขุภาพ 

  2.2  ถามข้อมูลจากบุคคลทุกคน ที่มีโรคเรื้อรงั/หรือพิการที่เป็นภาระพึ่งพิงด้านการเงิน 

 หรอืการดแูล และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรงั/หรอืพกิาร ทุกคนที่มอีาการป่วยเรื้อรงั

 เป็นภาระพึง่พงิทกุคน และถามขอ้มลูตามแบบสอบถามบุคคล ซึง่เน้นเรือ่งสถานะสขุภาพ  

 ปัญหาและอุปสรรคการเขา้ถงึและการใชบ้รกิารสุขภาพ และถามผูดู้แลในเรื่องการดูแล 

 สถานะสขุภาพของผูด้แูล และของผูใ้หก้ารดแูล 

โครงการฯ ได้จดัท�าคู่มอืแบบสอบถาม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้คุ้มงานสนามและพนักงาน

สมัภาษณ์ใชใ้นการปฏบิตังิานเกบ็รวบรวมขอ้มลู อกีทัง้ชว่ยในการตอบค�าถาม ลดขอ้สงสยั และสรา้ง 

ความเขา้ใจในขอ้ค�าถามทีต่รงกนั โดยมเีน้ือหาทีค่รอบคลมุความหมายและวตัถุประสงคข์องขอ้ค�าถามต่างๆ  

อยา่งครบถว้น 

 7.1  แบบสอบถามครัวเรือน

(1) หน้าปกแบบสอบถามครัวเรือน

หมายเลขประจ�าครวัเรือน

หมายถงึ รหสัของครวัเรอืนตวัอย่าง ทีก่�าหนดไวใ้นทะเบยีนรายชื่อชุมชนของแต่ละเขตทีท่�าไว ้

ลว่งหน้า ประกอบดว้ยรหสัเขต 2 สดมภ ์รหสัชมุชน 3 สดมภ ์เลขล�าดบัครวัเรอืน 3 สดมภ ์

หมายเลขสมาชิกครวัเรือน

หมายถงึ รหสัของสมาชกิครวัเรอืนทีก่�าหนดไว ้10 สดมภ ์ประกอบดว้ย รหสัเขต 2 สดมภ ์รหสั

ชมุชน 3 สดมภ ์ล�าดบัครวัเรอืน 3 สดมภ ์และล�าดบับุคคล 2 สดมภ์

การบนัทกึสมาชกิในครวัเรอืน ใหน้บับุคคลทีอ่ยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ี 3 เดอืนขึน้ไป หรอืตัง้ใจจะอยู่

ประจ�าในครวัเรอืนน้ีตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 33



ท่ีตัง้ของบา้น/ท่ีพกัน้ี

หมายถงึ ชือ่ชมุชน แขวง และเขต ทีต่ ัง้ของบา้น/ทีพ่กั ทีค่รวัเรอืนอาศยัอยู่

ช่ือผูใ้ห้ข้อมลู

หมายถงึ ชือ่ผูใ้หข้อ้มลูหรอืผูต้อบแบบสอบถามน้ี อาจเป็นชือ่นามสกุลจรงิ หรอืชือ่เลน่ ตามความ

สมคัรใจ 

การเป็นหวัหน้าครวัเรือน

หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามนี้ มสีถานะเป็นหวัหน้าครวัเรอืนน้ีใชห่รอืไม่

ท่ีอยู่ของครวัเรือน

หมายถงึ บา้น/ทีพ่กั ทีค่รวัเรอืนอาศยัอยู ่บา้นเลขที ่ชือ่ชมุชน ถนน แขวง และเขต พรอ้มทัง้รหสั

ไปรษณยี ์และเบอรโ์ทรศพัท์

จ�านวนคนท่ีอยู่ประจ�าในครวัเรือน

หมายถงึ จ�านวนสมาชกิทกุคน ทีอ่ยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ี การอยูป่ระจ�าใหน้บัคนทีก่นิอยูห่ลบันอน 

ในครวัเรอืนน้ีประจ�าตดิต่อกนัอย่างน้อย 3 เดอืนขึน้ไป หรอืตัง้ใจจะอยู่ประจ�าในครวัเรอืนน้ีตัง้แต่  

3 เดอืนขึน้ไป

จ�านวนผูส้งูอายท่ีุอยู่ประจ�าในครวัเรือน

หมายถงึ จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) ทีอ่ยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ี การ

อยูป่ระจ�าใหน้บัผูส้งูอายทุีก่นิอยูห่ลบันอนในครวัเรอืนน้ีประจ�าตดิต่อกนัอยา่งน้อย 3 เดอืนขึน้ไป หรอื

ตัง้ใจจะอยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ีตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป

จ�านวนผูป่้วยเรือ้รงัหรือผูพิ้การท่ีอยู่ประจ�าในครวัเรือน

หมายถงึ จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนที่เป็นผูป่้วยเรื้อรงัหรอืผูพ้กิาร ที่อยู่ประจ�าในครวัเรอืนน้ี  

การอยูป่ระจ�าใหน้บัผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิารทีก่นิอยูห่ลบันอนในครวัเรอืนน้ีประจ�าตดิต่อกนัอยา่งน้อย  

3 เดอืนขึน้ไป หรอืตัง้ใจจะอยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ีตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป

จ�านวนคนท่ีอยู่ประจ�าในครวัเรือนแต่ไม่มีช่ือในทะเบยีนบา้น

หมายถงึ จ�านวนสมาชกิ (และรวมถงึคนต่างชาตทิัง้หมด) อยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ี แต่ไมม่ชีื่อใน

ทะเบยีนบา้น (อยูแ่ต่ตวัไมไ่ดย้า้ยทะเบยีนบา้นเขา้มา) การอยูป่ระจ�าใหน้บัเฉพาะ ผูท้ีก่นิอยูห่ลบันอนใน

ครวัเรอืนน้ีประจ�าตดิต่อกนัอยา่งน้อย 3 เดอืนขึน้ไป หรอืตัง้ใจจะอยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ีตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1934



ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล

เพศของผูใ้ห้ข้อมลู

หมายถงึ เพศของผูต้อบแบบสอบถามนี้ วา่เป็นชายหรอืหญงิ

ความสมัพนัธก์บัหวัหน้าครวัเรือน

หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้อบแบบสอบถามน้ีกบัหวัหน้าครวัเรอืน เชน่ ลกูเขยของหวัหน้า

ครวัเรอืน หลานของหวัหน้าครวัเรอืน 

เขย      หมายถงึ ทัง้ลกูเขย หลานเขย พีเ่ขย น้องเขย

สะใภ ้   หมายถงึ ทัง้ลกูสะใภ ้ หลานสะใภ ้พีส่ะใภ ้น้องสะใภ้

ลกูของลกู  หมายถงึ หลานทีเ่กดิจากบุตรของหวัหน้าครวัเรอืน

หลาน    หมายถงึ ลกูของญาติๆ  (หลานทีไ่มใ่ชส่ายตรง)

เหลน    หมายถงึ ลกูของหลาน

ญาต ิ   หมายถงึ ทัง้ญาตฝ่ิายสาม ีและญาตฝ่ิายภรรยา

เพือ่น    หมายถงึ เพือ่นบา้น เพือ่นทีท่�างาน

 

สถานภาพสมรส

หมายถงึ สถานภาพสมรสปัจจบุนัของผูต้อบแบบสอบถามนี้

โสด      หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายไมเ่คยอยูร่ว่มกบัใครฉนัทส์ามภีรรยา

สมรส     หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยา โดยจะจดทะเบยีน หรอืมพีธิแีต่งงาน 

        หรอืไมก่ไ็ด้

หมา้ย    หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยา แต่ต่อมาคูส่มรสตาย ถอืวา่หญงิ/ชาย 

        นัน้มสีถานภาพเป็นหมา้ย

หยา่    หมายถึง การที่หญิง/ชายอยู่ร่วมกนัฉันท์สามภีรรยา และมกีารจดทะเบยีนสมรส  

        แต่ไมป่ระสงคจ์ะอยูร่ว่มกนั โดยมกีารจดทะเบยีนการหยา่แลว้

แยก     หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยาและไมป่ระสงคจ์ะอยูร่ว่มกนัอกี (ในกรณี 

        ทีแ่ต่งงานกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) รวมทัง้คนทีจ่ดทะเบยีนสมรสแลว้และไมป่ระสงค ์

        จะอยูร่ว่มกนั แต่ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนหยา่ 

ในกรณีทีแ่ยกกนัอยู่ดว้ยความจ�าเป็นและเหตุผลต่างๆ โดยไม่ไดม้คีวามประสงคจ์ะแยกทางกนั 

ไดแ้ก่ การแยกกนัอยูเ่พราะตอ้งยา้ยสถานทีท่�างาน การแยกกนัอยูเ่พราะตอ้งยา้ยงานตามค�าสัง่ตน้สงักดั 

เป็นตน้ กรณน้ีีจะมสีถานภาพ “สมรส”

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 35



การศึกษาของผูใ้ห้ข้อมลู  

หมายถงึ การศกึษาระดบัชัน้สงูสดุทีเ่รยีนจบของผูต้อบแบบสอบถามน้ี เชน่ ถา้ก�าลงัศกึษาอยูช่ ัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามน้ีจบการศกึษาสงูสดุระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

ดงัน้ี

0) ไมไ่ดเ้รยีน  หมายถงึ บุคคลทีไ่มเ่คยเขา้ศกึษาในโรงเรยีน หรอืไมเ่คยไดร้บัการศกึษา

1) ประถมศกึษาตอนตน้ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมปีที ่4

2) ประถมศกึษาตอนปลาย หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมปีที ่6 หรอืชัน้ประถมปีที ่7  

หรอืชัน้ ม.3 เดมิ

3) มธัยมศกึษาตอนตน้ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ ม.3 ม.ศ.3 หรอื  ม.6 เดมิ

4) มธัยมศกึษาตอนปลาย

  - สายสามญั หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษาชัน้ ม.6 ม.ศ.5 หรอื ม.8 เดมิ

  - สายอาชวีศกึษา หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทอาชวีศกึษาหรอืวชิาชพีทีเ่รยีนต่อ 

  จากระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเทา่ โดยมหีลกัสตูรไมเ่กนิ 3 ปี (ปวช.)

  - สายการศกึษา หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทการฝึกหดัครใูนระดบัมธัยมศกึษา 

  ตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป

5) อุดมศกึษาระดบัอนุปรญิญา

  -  สายสามญั หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวุฒบิตัรระดบั 

  อนุปรญิญา 

  - สายวชิาชพี หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทอาชวีศกึษาหรอืสายวชิาชพีทีไ่ดร้บั 

  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส./ปวท.) หรอืเทยีบเทา่อนุปรญิญา  

6) อุดมศกึษาระดบัปรญิญาตรี

  บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวฒุบิตัรระดบัปรญิญาตร ี

7) อุดมศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรี

  บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวฒุบิตัรระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก 

8) อื่นๆ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาทีไ่มส่ามารถเทยีบชัน้ได้

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1936



(2) ส่วนที่ 1 ลักษณะของบ้านหรือที่พักในปัจจุบัน

ข้อ 1.1 ประเภทท่ีอยู่อาศยั

หมายถงึ ครวัเรอืนน้ีอาศยัอยูใ่นบา้นลกัษณะใด

1) บา้นเดีย่ว หมายถงึ สิง่ปลกูสรา้ง/บา้น ปลกูอยูห่ลงัเดยีวโดดๆ พรอ้มทัง้เรอืนครวั โรงรถ เรอืนคนใช ้ 

หรอืบา้นหลายหลงัอยู่ภายในบรเิวณรัว้เดยีวกนั อาจเป็นบา้นชัน้เดยีวหรอืหลายชัน้ เป็นทีอ่ยู่อาศยั 

ของบุคคลครวัเรอืนเดยีว มพีืน้ทีว่า่งรอบตวับา้น โดยจะมรีัว้รอบบา้นหรอืไมม่กีไ็ด้

2) หอ้งแถว/ตกึแถว/อาคารพาณชิย ์หมายถงึ อาคารทีก่่อสรา้ง เรอืน หอ้ง หรอืตกึ ปลกูตดิต่อกนั

เรยีงตดิกนัเป็นแถว มฝีาผนงัดา้นหน่ึงหรอืสองดา้นรว่มกบับา้นหลงัอืน่ อาจเป็นชัน้เดยีวหรอืหลายชัน้ 

มกัหา่งจากถนนหรอืทางสาธารณะไมเ่กนิ 20 เมตร อาจใชเ้ป็นอาคารเพือ่การพาณชิย/์คา้ขาย 

3) ทาวเฮา้ส/์บา้นแฝด หมายถงึ อาคารทีก่่อสรา้ง เรอืน หอ้ง หรอืตกึ ปลกูตดิต่อกนัเรยีงตดิกนัเป็นแถว  

มฝีาผนงัดา้นหน่ึงหรอืสองดา้นรว่มกบับา้นหลงัอืน่ อาจเป็นชัน้เดยีวหรอืหลายชัน้ มรี ัว้บรเิวณหน้าบา้น 

รปูลกัษณ์ของบา้นจะเป็นแบบเดยีวกนั

4) หอ้งชดุ (อพารท์เมน้ท ์แฟลต หรอืคอนโดมเินียม) หมายถงึ กลุม่หอ้งอนัเป็นสว่นหน่ึงของอาคาร 

ซึง่เป็นทีพ่กัอาศยัของครวัเรอืน โดยมหีอ้งครวั หอ้งน�้า มทีางเขา้ออกเป็นอสิระของตนเอง และสามารถ

แบง่ถอืกรรมสทิธิห์อ้งพกัภายในอาคารได้

5) หอพกั หมายถงึ สถานที/่บา้น ทีร่บัผูเ้ขา้พกัตามพระราชบญัญตัหิอพกั ไดแ้ก่ หอพกันกัศกึษา 

หอพกัพนกังาน เป็นตน้

6) เพงิพกัชัว่คราว หมายถงึ สถานที/่บา้น ส�าหรบัพกัอาศยัชัว่คราวมกัท�าจากวสัดไุมค่งทน รือ้ถอน

ไดง้า่ย ไดแ้ก่ ทีพ่กัคนงานก่อสรา้ง 

7) หอ้งแบง่เชา่ หมายถงึ หอ้งหน่ึงหรอืหลายหอ้งเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของครวัเรอืน ในบา้น 1 หลงั ซึง่มี

ครวัเรอืนอาศยัอยูม่ากกวา่ 1 ครวัเรอืน โดยมหีอ้งครวั หอ้งน�้าหรอืทางเขา้ออกสูท่ีอ่ยูอ่าศยันัน้อยา่งใด

อยา่งหน่ึง หรอืทกุอยา่งรว่มกบัครวัเรอืนอื่นทีอ่ยูภ่ายในบา้นนัน้ 

 

ข้อ 1.2 วสัดสุ่วนใหญ่ของตวับา้น

หมายถงึ ลกัษณะของวสัดทุีใ่ชเ้ป็นสิง่ปลกูสรา้งบา้นทีค่รวัเรอืนอาศยัอยู ่(วสัดสุว่นใหญ่)

1) ตกึ/ปนู/อฐิ หมายถงึ บา้นทีค่รวัเรอืนอาศยัอยูส่ว่นใหญ่ท�าจากคอนกรตี 

2) ไม ้หมายถงึ บา้นทีค่รวัเรอืนอาศยัอยูส่ว่นใหญ่ท�าจากไม้

3) ครึง่ตกึครึง่ไม ้หมายถงึ บา้นทีค่รวัเรอืนอาศยัอยูช่ ัน้ลา่งเป็นคอนกรตี ชัน้บนเป็นไม้

4) วสัดใุชแ้ลว้/วสัดเุหลอืใช ้เชน่ หบี ลงั สงักะสใีชแ้ลว้ ไวนิล บลิบอรด์ หมายถงึ บา้นทีค่รวัเรอืน

อาศยัอยูท่�าจากวสัดใุชแ้ลว้ไมค่งทน

5) วสัดอุื่นๆ เชน่ สงักะส ีไมอ้ดั

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 1.3 สภาพแวดล้อมบริเวณอยู่อาศยั

ขอ้ค�าถามน้ีมทีัง้หมด 10 ขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ การมหีอ้งนอนอยูช่ ัน้ล่าง การมแีสงสวา่งเพยีงพอ การมี

วสัดุกนัลื่น การมรีาวจบั การมปีระตบูานเลื่อน การมปีระตไูมม่กีลอน การมหีอ้งสว้มในตวับา้น การม ี

สว้มแบบหอ้ยขา การไม่มพีืน้ต่างระดบัภายในบา้นและบรเิวณบา้น เป็นต้น ส�าหรบัใชใ้นการตรวจ

สอบการจดัสภาพแวดลอ้มในครวัเรอืนทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนินชวีติประจ�าวนัของผูสู้งอายุทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงของสถาพรา่งกาย เชน่ สายตาพรา่มวั ขอ้เขา่เสือ่ม ฯลฯ เพือ่ใหผู้ส้งูอายสุามารถด�าเนินชวีติ 

ไดอ้ย่างสะดวกสบายมากขึน้ สามารถท�ากจิวตัรประจ�าวนัดว้ยตนเองไดง้่ายขึน้ โดยเฉพาะเมื่อตอ้ง

อยูต่ามล�าพงั ลดโอกาสลื่นหรอืป้องกนัอุบตัเิหตุจากการหกลม้ ซึง่เป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าใหเ้กดิความ

พกิารหรอืทพุพลภาพ 

 

ข้อ 1.4 - 1.5 การปรงุอาหาร

หมายถงึ ครวัเรอืนน้ีมกีารปรุงอาหารรบัประทานเอง (ท�าใหอ้าหารสกุพรอ้มรบัประทาน) หรอืไม ่

ไมว่า่จะเป็นการปรงุอาหารดว้ยวธิกีารใดๆ เชน่ ตม้ น่ึง ผดั ทอด อบ ตุ๋น ฯลฯ หากครวัเรอืนมกีารปรงุ

อาหารรบัประทานเองใหถ้ามถงึเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการปรุงอาหารในขอ้ 1.5 ในกรณีทีไ่ม่ไดป้รุงอาหาร 

รบัประทานเอง สว่นใหญ่คนในบา้นน้ีรบัประทานอาหารจากทีใ่ด 

ข้อ 1.6 เงินส�าหรบัซ้ืออาหารเพ่ือยงัชีพ

หมายถงึ การทีค่รวัเรอืนเคยประสบปัญหามเีงนิไมเ่พยีงพอส�าหรบัซือ้อาหารเพือ่ยงัชพี อาจเกดิ

จากปัญหาการเงนิมรีายรบัไมเ่พยีงพอทีจ่ะใชจ้า่ยในชวีติประจ�าวนัสง่ผลใหต้อ้งอดมือ้กนิมือ้บา้งหรอืไม ่

ข้อ 1.7 - 1.8 น�้าด่ืม น�้าใช้

หมายถงึ น�้าทีค่รวัเรอืนใชอุ้ปโภคและบรโิภค ไดแ้ก่ น�้าประปาทีใ่หบ้รกิารโดยรฐับาล ชมุชน หรอื

น�้าจากแหลง่น�้าธรรมชาต ิแมน่�้า น�้าคลอง น�้าบอ่ น�้าบาดาล น�้าฝน น�้าบรรจขุวด/ตูน้�้าดืม่หยอดเหรยีญ 

แบง่เป็นน�้าทีผ่า่นการบ�าบดัดว้ยการตม้ กรอง การใสย่าฆา่เชือ้โรค และน�้าทีไ่มไ่ดผ้า่นการบ�าบดั

ข้อ 1.9 - 1.10 การก�าจดัขยะและการแยกขยะ

หมายถงึ ครวัเรอืนมวีธิกีารจดัการกบัขยะ เศษสิง่เหลอืใชแ้ละสิง่ปฏกิูลต่างๆ และมกีารคดัแยก

ขยะมลูฝอยเพือ่ใหส้ะดวกแก่การน�าไปก�าจดั หรอืน�าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม ่ตามประเภทของขยะ เชน่

- ขยะเปียก หมายถงึ ขยะทีย่อ่ยสลายไดง้า่ย เชน่ เศษอาหาร พชืผกั ผลไม ้เป็นตน้

- ขยะแหง้ หมายถงึ ขยะทีย่อ่ยสลายไดย้าก เชน่ กระดาษ พลาสตกิ แกว้ โลหะ เศษผา้ เป็นตน้

- ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ สารเคม ีซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะตดิเชือ้จากสถานพยาบาล เป็นตน้  

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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(3) ส่วนที่ 2 เศรษฐานะของครัวเรือน

ข้อ 2.1 การเป็นเจ้าของส่ิงของในครวัเรือน

หมายถงึ สิง่ของทีค่รวัเรอืนหรอืสมาชกิในครวัเรอืนน้ีเป็นเจา้ของ โดยจะบนัทกึจ�านวนสิง่ของ 

ทุกรายการทีม่แีละเป็นเจา้ของ หากไม่มสีิง่ของรายการใดใหบ้นัทกึรหสั 0 กรณีตวัอย่าง ครวัเรอืน 

มรีถยนต ์2 คนั เป็นเจา้ของ 1 คนั เป็นรถบรษิทั 1 คนั ใหบ้นัทกึวา่มรีถยนตแ์ละเป็นเจา้ของ 1 คนั

ข้อ 2.2 ความพอเพียงของรายได้ครวัเรือน

หมายถงึ รายไดข้องครวัเรอืน (รายไดจ้ากสมาชกิทกคนรวมกนั) ทีไ่ดร้บัจากทกุแหลง่ เพยีงพอหรอืไม่

ข้อ 2.3 การระบาดของโควิด-19 กบัผลกระทบต่อรายได้ครวัเรือน

ตัง้แต่เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และรฐับาลได้ออกมาตรการต่างๆ ได้แก่ 

การปิดสถานบรกิาร การปิดโรงเรยีน รวมถงึการปิดเมอืง เป็นต้น มาตรการของรฐัต่างๆ ดงักล่าว  

มผีลกระทบต่อรายไดค้รวัเรอืน (รายไดข้องสมาชกิทกุคนในครวัเรอืน) อยา่งไรบา้ง 

(4) ส่วนที่ 3 เครือข่ายทางสังคม/ความคิดเห็น

ข้อ 3.1 การรู้จกักนั

ทา่นคดิวา่คนในหมูบ่า้นหรอืละแวกบา้นของทา่น รูจ้กักนั (สนิทสนมคุน้เคยกนั) มากน้อยเพยีงไร

ข้อ 3.2 ความเช่ือใจกนั

ทา่นคดิวา่ในหมูบ่า้นหรอืละแวกบา้นของทา่น เพือ่นบา้นมคีวามไวเ้น้ือเชือ่ใจกนั (ไวว้างใจซึง่กนั

และกนั) มากน้อยเพยีงไร 

ข้อ 3.3 ข้อดี-ข้อเสียของการมีแรงงานข้ามชาติ

ทา่นคดิวา่การทีม่แีรงงานขา้มชาตเิขา้มาอาศยั และท�างานอยูใ่นกรงุเทพฯ /หมูบ่า้นหรอืละแวกบา้น 

ของท่านมขีอ้ด ีหรอืไม่ดอีย่างไร โดยแรงงานขา้มชาต ิหมายถงึ บุคคลทีอ่ยู่ในประเทศไทยซึ่งมใิช่

พลเมอืงของประเทศไทย ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยไดต้ามกฎหมาย 

การมแีรงงานขา้มชาต ิมขีอ้ด ีไดแ้ก่ ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิไทย ทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 

ในระดบัลา่ง ชว่ยลดตน้ทนุการผลติ เน่ืองจากคา่แรงต�่า แรงงานขยนั อดึ อดทน เป็นตน้

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ขอ้เสยีของการมแีรงงานขา้มชาต ิไดแ้ก่ แยง่งานคนไทย นายจา้งทีใ่ชแ้รงงานหนกัมองวา่การเงนิ

ใหก้บัแรงงานขา้มชาตจิะคุม้ค่ากว่าการจา้งแรงงานไทย ดา้นความปลอดภยัของสงัคม อาท ิปัญหา

ดา้นอาชญากรรมและยาเสพตดิ  ดา้นปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชน เชน่ ขยะ ความไมม่รีะเบยีบ ความ

ไม่สะอาด และดา้นปัญหาสาธารณสุข แรงงานต่างดา้วบางส่วน ไดเ้ป็นพาหะน�าโรคใหม่ๆ เขา้มาใน

ประเทศไทย เชน่ มาลาเรยี วณัโรค เทา้ชา้ง ไขเ้ลอืดออก โรคเรือ้น และไขก้าฬหลงัแอน่ 

ข้อ 3.4 - 3.6 การท�ากิจกรรมเพ่ือชมุชน/สงัคม 

หมายถงึ การท�ากจิกรรมเพือ่ชมุชนหรอืสงัคม หรอืเพือ่สาธารณประโยชน์เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให้

บ�าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ในลกัษณะอาสาสมคัร มคีวามเสยีสละ และมจีติสาธารณะเพือ่ชว่ยสรา้งสรรค์

สงัคมใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ

ตวัอยา่งกจิกรรมเพือ่ชมุชน/สงัคม/สาธารณประโยชน์ ไดแ้ก่

- “หน้าบา้นน่ามอง” เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่สง่เสรมิใหร้ว่มรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาความสะอาดบา้น

ทีอ่ยูอ่าศยั ดแูลรกัษาซอย/ชมุชน

- “เราท�าความดดี้วยใจ” เป็นกจิกรรมที่สนองตอบพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 ที่มจีุด 

มุง่หมายใหป้ระชาชนทกุหมูเ่หลา่ทีม่จีติอาสา บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ในพืน้ที ่เชน่ ปัญหาน�้าทว่มใน

เขตชมุชน ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะมลูฝอย ปัญหาสนุขัและแมวจรจดั เป็นตน้

- “อาหารเพือ่สขุภาพ” เป็นกจิกรรมจติอาสาแบบอสิระโดยการรวมกลุม่กบัเพือ่นๆ ดว้ยการถ่ายทอด

องคค์วามรูด้า้นอาชพีทีอ่ยูใ่นความสนใจของบุคคลทัว่ไป เชน่ สตูรการประกอบอาหาร เครือ่งดืม่ หรอื

ขนม เพือ่สขุภาพ

- “ชมุชนรกัษส์เีขยีว” เป็นโครงการสง่เสรมิการปลกูตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั ในชมุชน เพือ่ปรบัปรงุ

สภาพแวดลอ้มในชมุชนใหน่้ามอง

- “มนิิมาราธอน” เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิสขุภาพ และจดัหารายไดส้มทบทุน

โครงการอาหารกลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรยีน

- “แบ่งปันความสุขเยน็ฉ�่า” เป็นโครงการทีช่วนกนัท�าร่วมกบัเพื่อนบา้นในชุมชนน�าอาหารและ

ไอศกรมีไปแจกกบัน้องๆ ทีม่ลูนิธบิา้นนกขมิน้

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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(5) ส่วนที่ 4 ข้อมูลคนที่อยู่ประจ�า 3 เดือนขึ้นไป

ในส่วนที่ 4 น้ี จะบนัทกึเฉพาะสมาชกิทุกคน (และรวมถงึคนต่างชาตทิัง้หมด) ที่อยู่ประจ�าใน 

ครวัเรอืนน้ี หมายถงึ ผูท้ีก่นิอยูห่ลบันอนในครวัเรอืนน้ีตดิต่อกนัเกนิกวา่ 3 เดอืนขึน้ไป ถา้สมาชกิคนนัน้

เพิง่ยา้ยเขา้มาอยูไ่มถ่งึ 3 เดอืน ในวนัทีท่�าการสมัภาษณ์ ใหถ้ามความตัง้ใจจะอยูน่านเกนิกวา่ 3 เดอืน

หรอืไม ่ถา้ “ใช”่ ใหบ้นัทกึเป็นสมาชกิของครวัเรอืน

กรณีที่บุคคลไปอยู่ที่อื่นไม่ว่าจะไปท�างานหรอืไปเรยีนหนังสอืแล้วกลบับ้านทุกเสาร์-อาทติย ์ 

จะไมถ่อืวา่บุคคลน้ีอยูป่ระจ�า ไมต่อ้งบนัทกึ

ข้อ 4.1 - 4.2  เพศ และอายขุองสมาชิกทกุคน

บนัทกึเพศของสมาชกิครวัเรอืนทกุคนวา่เป็น ชายหรอืหญงิ

อายเุตม็ปี หมายถงึ การนบัอายจุนถงึวนัทีท่�าการสมัภาษณ์ครวัเรอืนน้ี ใหบ้นัทกึอายปัุจจบุนัของ

สมาชกิครวัเรอืนทกุคน

ข้อ 4.3  โรคเรือ้รงัของสมาชิกทกุคน

โรคเรือ้รงั หมายถงึ อาการหรอืโรคเรือ้รงัทางกาย จติ สมอง ทีแ่พทยเ์ป็นผูว้นิิจฉยัวา่เป็นโรคนัน้ๆ 

และมอีาการป่วยเรือ้รงัตดิต่อกนันานเกนิกวา่ 3 เดอืน

ข้อ 4.4  ความพิการของสมาชิกทกุคน

ความพกิาร หมายถงึ การทีบุ่คคลมขีอ้จ�ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนั/การเขา้ร่วม

กจิกรรมทางสงัคม เน่ืองจากความบกพรอ่งของรา่งกาย ซึง่อาจเกดิจากการสญูเสยีอวยัวะบางสว่นของ

รา่งกาย และ/มอีวยัวะหรอืรา่งกายผดิปกตจิากบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ ตาบอด หหูนวก แขนขาด ขาขาด 

รวมทัง้ความพกิารทางสมอง ได้แก่ ปัญญาอ่อน วกิลจรติ อาจมคีวามบกพร่องอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรอืหลายๆ อยา่ง ใหบ้นัทกึวา่มคีวามพกิาร 

ข้อ 4.5  อปุสรรคของต่อการท�ากิจวตัรประจ�าวนัของสมาชิกทกุคน

โรคเรือ้รงั หรอืความพกิารนัน้ เป็นอุปสรรคต่อการท�ากจิวตัรประจ�าวนั/การเรยีน/ การท�างานหรอืไม่

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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 7.2 แบบสอบถามบุคคล

(1) หน้าปกแบบสอบถามบุคคล

หมายเลขประจ�าครวัเรือน

หมายถงึ รหสัของครวัเรอืนตวัอย่าง ทีก่�าหนดไวใ้นทะเบยีนรายชื่อชุมชนของแต่ละเขตทีท่�าไว ้

ลว่งหน้า ประกอบดวยรหสัเขต 2 สดมภ ์รหสัชมชน 3 สดมภ ์เลขล�าดบัครวัเรอืน 3 สดมภ์

หมายเลขสมาชิกครวัเรือน

หมายถงึ รหสัของสมาชกิในครวัเรอืนตวัอยา่ง ทีก่�าหนดจากหมายเลขล�าดบัครวัเรอืน ประกอบดว้ย 

รหสัเขต 2 สดมภ์ รหสัชุมชน 3 สดมภ์ เลขล�าดบัครวัเรือน 3 สดมภ์ และเลขล�าดบับุคคลใน 

ครวัเรอืน 2 สดมภ์

การบนัทึกจ�านวนสมาชิกในครวัเรอืน ให้นับบุคคลที่อยู่ประจ�าในครวัเรอืนน้ี 3 เดือนขึ้นไป  

หรอืตัง้ใจจะอยูป่ระจ�าในครวัเรอืนน้ีตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป 

ท่ีตัง้ของบา้น/ท่ีพกัน้ี

หมายถงึ ชือ่ชมุชน แขวง และเขต ทีต่ ัง้ของบา้นทีค่รวัเรอืนอาศยัอยู่

ช่ือผูส้งูอายหุรือผูป่้วยเรือ้รงัหรือผูพิ้การ

หมายถึง ชื่อผู้ตอบแบบสอบถามน้ี หรือตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรงัหรือผู้พิการ อาจเป็น 

ชือ่-นามสกุลจรงิ หรอืชือ่เลน่ ตามความสมคัรใจ

ผูต้อบแบบข้อค�าถามคือใคร

สถานะของผูใ้หข้อ้มลูแบบสอบถามน้ี คอื

1) ผูส้งูอายุ/ ผูป่้วย/ ผูพ้กิาร ตอบเอง คอืผูใ้หข้อ้มูลสามารถตอบแบบสอบถามน้ีไดด้ว้ยตนเอง

ทัง้หมด

2) ผูส้งูอาย/ุ ผูป่้วย/ ผูพ้กิาร ตอบรว่มกบัผูด้แูล/สมาชกิในครวัเรอืน ในกรณทีีผู่ใ้หข้อ้มลูไมส่ามารถ

ตอบแบบสอบถามนี้ไดด้ว้ยตนเองทัง้หมดตอ้งมผีูด้แูลหรอืคนในครวัเรอืนชว่ยตอบ

3) ผูดู้แล/สมาชกิในครวัเรอืนเท่านัน้ ในกรณีทีผู่สู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารไม่สามารถใหข้อ้มูลดว้ย

ตนเองไดเ้ลย เชน่ ผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิารทีไ่มส่ามารถตอบค�าถามไดใ้หร้ะบุความสมัพนัธก์บัผูส้งูอาย/ุ 

ผูป่้วย/ ผูพ้กิาร นัน้

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ในกรณทีีผู่ส้งูอาย/ุ ผูป่้วย/ ผูพ้กิาร ไมส่ามารถใหข้อ้มลูไดเ้องทัง้หมด (ตอบ 2 หรอื 3 ใหร้ะบุความสมัพนัธ ์

ระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามน้ีกบัผูส้งูอาย/ุ ผูป่้วย/ ผูพ้กิารทา่นน้ี เชน่ เป็นบุตรของผูส้งูอาย ุเป็นลกูของลกู 

ผูส้งูอาย ุเป็นตน้

เขย      หมายถงึ ทัง้ลกูเขย หลานเขย พีเ่ขย น้องเขย

สะใภ ้   หมายถงึ ทัง้ลกูสะใภ ้หลานสะใภ ้พีส่ะใภ ้น้องสะใภ้

ลกูของลกู  หมายถงึ หลานทีเ่กดิจากบุตรของหวัหน้าครวัเรอืน

หลาน   หมายถงึ (หลานทีไ่มใ่ชส่ายตรง) หมายถงึ ลกูของญาติๆ

เหลน   หมายถงึ ลกูของหลาน

ญาต ิ   หมายถงึ ทัง้ญาตฝ่ิายสาม ีและญาตฝ่ิายภรรยา

เพือ่น    หมายถงึ เพือ่นบา้น เพือ่นทีท่�างาน

ระบุผูร้บัผดิชอบหลกัเรือ่งคา่ใชจ้า่ยของผูส้งูอาย/ุผูป่้วย/ผูพ้กิารทา่นน้ี โดยยดึความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ผูร้บัผดิชอบเรื่องค่าใชจ้่ายกบัผูส้งูอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารท่านน้ี เช่น เป็นบุตรของผูส้งูอายุ เป็นคู่สมรส 

ผูส้งูอาย ุเป็นตน้

เขย      หมายถงึ ทัง้ลกูเขย หลานเขย พีเ่ขย น้องเขย

สะใภ ้   หมายถงึ ทัง้ลกูสะใภ ้หลานสะใภ ้พีส่ะใภ ้น้องสะใภ้

ลกูของลกู  หมายถงึ หลานทีเ่กดิจากบุตรของหวัหน้าครวัเรอืน

หลาน    หมายถงึ ลกูของญาติๆ  (หลานทีไ่มใ่ชส่ายตรง)

เหลน    หมายถงึ ลกูของหลาน

ญาต ิ   หมายถงึ ทัง้ญาตฝ่ิายสาม ีและญาตฝ่ิายภรรยา

เพือ่น    หมายถงึ เพือ่นบา้น เพือ่นทีท่�างาน

ช่ือผูใ้ห้ข้อมลูหรือผูด้แูล

บนัทกึชือ่ผูต้อบแบบสอบถามนี้ หรอืผูด้แูล หรอืผูส้งูอาย ุหรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร ทีเ่ป็นผูใ้ห้

ขอ้มลูแบบสอบถามน้ี อาจเป็นชือ่-นามสกุลจรงิ หรอืชือ่เลน่ ตามความสมคัรใจ

(2) ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของท่านหรือคนที่ท่านดูแล

ข้อ 1.1-1.2  เพศ และอายุ

บนัทกึเพศ ของผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูส้งูอายุ หรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอืคนทีท่่าน

ดแูลวา่ เป็นชายหรอืหญงิ

อายุเตม็ปี หมายถงึ การนับอายุจนถงึวนัที่ท�าการสมัภาษณ์ครวัเรอืนน้ี ใหบ้นัทกึอายุปัจจุบนั 

ของทา่น หรอืผูส้งูอาย ุหรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอืคนทีท่า่นดแูล

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 1.3 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้าครวัเรือน

หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูส้งูอาย ุหรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอืคนทีท่า่นดแูลเป็น

อะไร/ มคีวามสมัพนัธ/์ เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร กบัหวัหน้าครวัเรอืน เชน่ เป็นคูส่มรสของหวัหน้าครวัเรอืน 

เป็นพอ่/แมห่วัหน้าครวัเรอืน เป็นตน้

เขย      หมายถงึ ทัง้ลกูเขย หลานเขย พีเ่ขย น้องเขย

สะใภ ้   หมายถงึ ทัง้ลกูสะใภ ้หลานสะใภ ้พีส่ะใภ ้น้องสะใภ้

ลกูของลกู  หมายถงึ หลานทีเ่กดิจากบุตรของหวัหน้าครวัเรอืน

หลาน   หมายถงึ (หลานทีไ่มใ่ชส่ายตรง) หมายถงึ ลกูของญาติๆ

เหลน   หมายถงึ ลกูของหลาน

ญาต ิ   หมายถงึ ทัง้ญาตฝ่ิายสาม ีและญาตฝ่ิายภรรยา

เพือ่น   หมายถงึ เพือ่นบา้น เพือ่นทีท่�างาน

ข้อ 1.4 สถานภาพสมรส

หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูส้งูอายุ หรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอืคนทีท่่านดูแล 

ปัจจบุนัมสีถานภาพสมรสอยา่งไร ดงัน้ี

โสด      หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายไมเ่คยอยูร่ว่มกบัใครฉนัทส์ามภีรรยา

สมรส     หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยา โดยจะจดทะเบยีนหรอืมพีธิแีต่งงาน 

        หรอืไมก่ไ็ด้

หมา้ย    หมายถงึ  การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยา แต่ต่อมาคูส่มรสตาย ถอืวา่หญงิ/ชาย 

        นัน้มสีถานภาพเป็นหมา้ย

หยา่    หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยาและมกีารจดทะเบยีนสมรส แต่ไมป่ระสงค ์

        จะอยูร่ว่มกนั โดยมกีารจดทะเบยีนการหยา่แลว้

แยก     หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยู่ร่วมกนัฉันทส์ามภีรรยาและไม่ประสงคจ์ะอยู่ร่วมกนัอกี  

        (ในกรณีทีแ่ต่งงานกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส) รวมทัง้คนทีจ่ดทะเบยีนสมรสแลว้ 

        และไมป่ระสงคจ์ะอยูร่ว่มกนั แต่ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนหยา่

ในกรณีทีแ่ยกกนัอยู่ดว้ยความจ�าเป็นและเหตุผลต่างๆ โดยไม่ไดม้คีวามประสงคจ์ะแยกทางกนั 

ไดแ้ก่ การแยกกนัอยูเ่พราะตอ้งยา้ยสถานทีท่�างาน การแยกกนัอยูเ่พราะตอ้งยา้ยงานตามค�าสัง่ตน้สงักดั 

เป็นตน้ กรณน้ีีจะมสีถานภาพ “สมรส”

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 1.5 การศึกษาสงูสดุ

หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูสู้งอายุ หรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอื ผูท้ีท่่านดูแล  

จบการศกึษาระดบัชัน้สงูสดุ เชน่ ถา้ก�าลงัศกึษาอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หมายความวา่ ผูใ้หข้อ้มลูจบ

การศกึษาสงูสดุ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  ดงัน้ี

0) ไมไ่ดเ้รยีน หมายถงึ บุคคลทีไ่มเ่คยเขา้ศกึษาในโรงเรยีน หรอืไมเ่คยไดร้บัการศกึษา

1) ประถมศกึษาตอนตน้ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมปีที ่4

2) ประถมศกึษาตอนปลาย หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมปีที ่6 หรอืชัน้ประถมปีที ่7  

   หรอืชัน้ ม.3 เดมิ

3) ส�าเรจ็มธัยมศกึษาตอนตน้ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ ม.3 ม.ศ.3 หรอื ม.6 เดมิ

4) ส�าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลาย

  - สายสามญั หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษาชัน้ ม.6 ม.ศ.5 หรอื ม.8 เดมิ

  - สายอาชวีศกึษา หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทอาชวีศกึษาหรอืวชิาชพี ทีเ่รยีนต่อ  

    จากระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเทา่ โดยมหีลกัสตูรไมเ่กนิ 3 ปี (ปวช.)

  - สายการศกึษา หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทการฝึกหดัคร ูในระดบัมธัยมศกึษา

   ตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป

5) อุดมศกึษาระดบัอนุปรญิญา

  - สายสามญั หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวุฒบิตัรระดบั 

    อนุปรญิญา

  - สายวชิาชพี หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทอาชวีศกึษาหรอืสายวชิาชพีทีไ่ดร้บั 

    ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส./ ปวท.) หรอืเทยีบเทา่อนุปรญิญา

6) อุดมศกึษาระดบัปรญิญาตร ีบุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวุฒบิตัร 

   ระดบัปรญิญาตรี

7) อุดมศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีบุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บั 

   วฒุบิตัรระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก

8) อืน่ๆ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาทีไ่มส่ามารถเทยีบชัน้ได้

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 1.6 สถานภาพการท�างาน

สถานภาพการท�างานของผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูส้งูอาย ุหรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอืผู้

ทีท่า่นดแูล เป็นการจ�าแนกงานทีบุ่คคลท�า โดยทีง่านจะถกูจดัจ�าแนกตามชนิดของสญัญาจา้งของบุคคล

ทีม่ต่ีอบุคคลอืน่หรอืต่อองคก์ร NSO-ICSE93 : International Classification of Status in Employment 

ส�านกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2555 แบง่เป็น 6 กลุม่คอื

1) ลกูจา้ง/พนกังาน/เจา้หน้าทีใ่นองคก์ร หมายถงึ คนท�างานทีม่ปีระเภทของงานเป็นงานทีไ่ดร้บัคา่จา้ง  

เป็นผูท้ีม่สีญัญาจา้ง และเป็นการท�างานทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทน อยูใ่นรปูของคา่จา้งเงนิเดอืน คา่คอมมชิชัน่

ค่าตอบแทนรายชิ้น เงนิโบนัส หรอืค่าตอบแทนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในรูปของตวัเงนิ เช่น อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั 

เป็นตน้

2) นายจา้ง หมายถงึ ผูป้ระกอบธุรกจิของตนเองหรอืประกอบธุรกจิรว่มกบัหุน้สว่น (หุน้สว่นอาจ

เป็นหรอืไม่เป็นสมาชกิในครวัเรอืนกไ็ด)้ มกีารจา้งบุคคลตัง้แต่ 1 คนขึน้ไปเพื่อมาท�างานใหใ้นฐานะ

ลกูจา้ง โดยเป็นการจา้งแบบต่อเน่ือง

3) ผูท้�างานสว่นตวัโดยไมม่ลีกูจา้ง หมายถงึ ประกอบธุรกจิของตนเองหรอืประกอบธุรกจิรว่มกบั

หุน้สว่น (หุน้สว่นอาจเป็นหรอืไมเ่ป็นสมาชกิในครวัเรอืนกไ็ด)้ และไมม่กีารจา้งลกูจา้ง แต่สามารถจา้ง

ลกูจา้งทีไ่มใ่ชก่ารจา้งอยา่งต่อเน่ืองได้

4) สมาชกิของการรวมกลุม่ผูผ้ลติโอทอป (OTOP) หมายถงึ ผูท้ีท่�างานสว่นตวัโดยรว่มกนัท�าการ

ผลติสนิคา้และบรกิาร โดยสมาชกิแต่ละคนมสีว่นรว่มเทา่เทยีมกนัในการตดัสนิใจดา้นการผลติ การขาย 

การลงทนุ และการจดัสรรรายไดใ้หก้บัสมาชกิ

5) ผูช้่วยธุรกจิ/เกษตรกร ในครวัเรอืนโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง รายไดร้วมกบัครวัเรอืน หมายถงึ ผูท้ี่

ท�างานส่วนตวัในธุรกจิทีด่�าเนินงาน โดยบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง และไม่อยู่ใน

ฐานะของหุน้สว่น (อาจจะอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนัหรอืไมก่ไ็ด)้ ผูท้ีไ่มส่ามารถจ�าแนกสถานภาพ

การท�างานได ้ รวมถงึบุคคลทีไ่มม่ขีอ้มลูเพยีงพอ และ/หรอืบุคคลทีไ่มส่ามารถจดัจ�าแนกไวใ้นกลุม่อืน่ได้

6) รบัจา้งทัว่ไป/แรงงานรายวนั หมายถงึ คนท�างานทีม่ปีระเภทของงานเป็นงานทีไ่ดร้บัคา่จา้ง จาก

ผูว้า่จา้งเป็นรายวนัหรอืชิน้งาน ไมส่งักดัองคก์รใดๆ

7) อื่นๆ ไดแ้ก่ งานอาสาสมคัร อสม. อสส. ชว่ยงานวดั ทนายอาสา

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 1.7 ประเภทองคก์ร

ถามเฉพาะผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูส้งูอายุ หรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอืผูท้ีท่่านดูแล  

ทีย่งัท�างานอยู ่ท�างานในองคก์รประเภทใด

1) องคก์รรฐับาล หมายถงึ องคก์รทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การใหบ้รกิารแก่ประชาชน โดยไมห่วงัผล 

ตอบแทนเชงิเศรษฐกจิ เช่น กระทรวง ทบวง กรม และธนาคารของรฐับาล ไดแ้ก่ ธนาคารพฒันา 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (BAAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารอสิลาม 

แหง่ประเทศไทย (ISBT) 

2) องค์กรรฐัวสิาหกจิ/ องค์กรในก�ากบัของรฐั หมายถงึ องค์กรทีม่รีฐับาลถอืหุน้เป็นส่วนใหญ่ 

อยูเ่กนิกวา่ 50% ขึน้ไป ตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แสวงหาผลก�าไรเหมอืนกบับรษิทัเอกชน รฐัวสิาหกจิ

แต่ละแห่งก็จะถูกก�ากบัดูแลโดยส่วนราชการที่เป็นกระทรวงต่างๆ ตวัอย่างของรฐัวสิาหกจิ ก็เช่น  

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การประปานครหลวง ส�านกังานสลากกนิแบง่รฐับาล การทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ ปตท. ทา่อากาศยานไทย  

ไปรษณยีไ์ทย เป็นตน้ ผูท้ีท่�างานในรฐัวสิาหกจิเหลา่น้ี กจ็ะถกูเรยีกวา่พนกังานรฐัวสิาหกจิ

3) องคก์รเอกชน หมายถงึ องคก์รทีจ่ดัตัง้และด�าเนินงานโดยภาคเอกชน อาจมฐีานะเป็นนิตบุิคคล

หรอืไมเ่ป็นนิตบิุคคล

ข้อ 1.8 - 1.11 สิทธิ/สวสัดิการ ในการรกัษาพยาบาล

หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูสู้งอายุ หรอืผูป่้วยเรื้อรงั หรอืผูพ้กิาร หรอืผูท้ีท่่านดูแล  

มสีทิธ/ิสวสัดกิาร ความคุม้ครองดา้นการรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่

1) ประกนัสขุภาพจากบรษิทัประกนั

คอื การประกนัสุขภาพที่บรษิทัประกนัภยัตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ จากการรกัษา

พยาบาลของผูเ้อาประกนั ไม่ว่าค่ารกัษาพยาบาลนัน้จะเกดิขึน้จากการเจบ็ป่วยจากโรคภยั หรอืการ

บาดเจบ็จากอุบตัเิหตุใหแ้ก่ผูเ้อาประกนั

2) ประกนัสงัคมผา่นนายจา้ง

คอื การท�าประกนัสงัคมทีน่ายจา้งตอ้งหกัเงนิสมทบในสว่นของลกูจา้ง ทุกครัง้ทีม่กีารจ่ายคา่จา้ง 

และน�าสง่เงนิสบทบสว่นของนายจา้งจ�านวนเทา่กบัลกูจา้ง สทิธปิระกนัสงัคมน้ีจะคุม้ครองบรกิารรกัษา

พยาบาลใหก้บัผูป้ระกนัตนตามสทิธ ิสามารถเขา้รบับรกิารรกัษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลที่เลอืก 

ลงทะเบยีนไวก้บัส�านกังานประกนัสงัคม

3) ประกนัสงัคมจา่ยเอง

คือ การท�าประกนัสงัคมของคนที่ประกอบอาชีพอิสระ (เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย  

รบัจา้งทัว่ไป ฯลฯ) หรอืฟรแีลนซ ์ทีไ่มม่นีายจา้งประจ�า เป็นสวสัดกิารทีภ่าครฐัตอ้งการใหผู้ท้ีไ่มไ่ดเ้ป็น

มนุษยเ์งนิเดอืน ไดม้สีวสัดกิารคุม้ครองตวัเอง โดยทีร่ฐับาลจะสมทบใหบ้างส่วน เงนิสมทบทีจ่่ายไป 

ในแต่ละปีนัน้ สามารถจะน�ามาลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาได้

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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4) ประกนัสขุภาพบตัรทอง

คอื บตัรทอง/บตัรประกนัสขุภาพถว้นหน้า/บตัร 30 บาท เป็นบตัรทีอ่อกโดยส�านกังานหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการใชส้ทิธเิขา้รบับรกิารสาธารณสขุจากหน่วยบรกิาร 

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย คุม้ครองบุคคลทีม่สีญัชาตไิทยมเีลขบตัรประชาชน 13 หลกั ทีไ่มไ่ดส้ทิธสิวสัดกิาร

ขา้ราชการหรอืสทิธปิระกนัสงัคม หรอืสทิธสิวสัดกิารรฐัวสิาหกจิ หรอืสทิธอิืน่ๆ จากรฐั ใหไ้ดร้บับรกิาร

สาธารณสขุทัง้การรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีจ่�าเป็นต่อสขุภาพ

5) ประกนัสขุภาพบตัรคนพกิาร

คอื เป็นบตัรทีอ่อกโดยส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) คนพกิารทีส่ามารถไดร้บั

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพคนพกิาร ไดแ้ก่

- คนพกิารทีย่งัไมไ่ดร้บัความคุม้ครองใดๆ จากกองทนุประกนัสขุภาพอืน่ทีร่ฐัจดัให้

- คนพกิารทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน ตาม พรบ.สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

- คนพกิารทีไ่ม่ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็น ท.74 จะตอ้งไดร้บัการตรวจวนิิจฉยัและออกใบรบัรอง 

  ความพกิารทีร่ะบุประเภทความพกิารจากแพทย/์ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมก่อน

- คนพกิารทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัสทิธหิลกัประกนัสขุภาพฯ ส�าหรบัคนพกิาร ไดแ้ก่ คนทีไ่ดร้บัสทิธกิาร 

  รกัษาพยาบาลตามกฎหมายหรอืระเบยีบอืน่ๆ ทีร่ฐัก�าหนดอยูก่อ่นแลว้เชน่ ขา้ราชการและลกูจา้ง 

  ประจ�าของรฐั พนกังานของรฐั และรฐัวสิาหกจิ

6) สทิธคิา่รกัษาพยาบาลของขา้ราชการ

คอื สทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ คุม้ครองบรกิารรกัษาพยาบาลใหก้บัขา้ราชการ

และบุคคลในครอบครวั เชน่ บดิา มารดา คูส่มรสและบุตรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เมือ่เจบ็ป่วยสามารถ

เขา้รบับรกิารรกัษาพยาบาลฟรไีดท้ีโ่รงพยาบาลของรฐั

7) สทิธคิา่รกัษาพยาบาลของพนกังานรฐัวสิาหกจิ

คอื สทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาลทีคุ่ม้ครองบรกิารรกัษาพยาบาลใหก้บัพนกังานรฐัวสิาหกจิ และ

บุคคลในครอบครวั เชน่ บดิา มารดา คูส่มรสและบุตรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เมือ่เจบ็ป่วยสามารถเขา้

รบับรกิารรกัษาพยาบาลฟรไีดท้ัง้โรงพยาบาลของรฐั และโรงพยาบาลเอกชนทีอ่งคก์รก�าหนด

8) ประกนัสขุภาพนกัเรยีน

คอื ประกนัอุบตัเิหตุส�าหรบันักเรยีน ส่วนใหญ่นัน้มกัจะมกีารท�าประกนัอุบตัเิหตุแบบกลุ่มใหแ้ก่

นกัเรยีนในโรงเรยีน ซึง่ความคุม้ครองกจ็ะเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนัทัง้หมด คอืใหค้วามคุม้ครองในดา้น

ของอุบตัเิหตุ คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมง และเป็นแผนความคุม้ครองแบบปีต่อปี ในขณะทีม่กีารประกอบ

กจิกรรมต่างๆ ในสถานศกึษา หรอื นอกสถานศกึษา จะมกีารก�าหนดวงเงนิของคา่รกัษาต่อครัง้ไว้

9) สวสัดกิารสขุภาพแบบอืน่ๆ

- สทิธสิวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ คอืสวสัดกิารทีคุ่ม้ครองบรกิารรกัษา

พยาบาลใหก้บัขา้ราชการ ขา้ราชการการเมอืง พนกังานลกูจา้งประจ�าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

และบุคคลในครอบครวั เมือ่เจบ็ป่วยสามารถเขา้รบับรกิารรกัษาพยาบาลไดท้ีโ่รงพยาบาลรฐั

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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- บตัรสขุภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานคร (อสส.) คอื สวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาล

ของ อสส. ทีม่สีทิธไิดร้บัการชว่ยเหลอืในการรกัษาพยาบาลตามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร คุม้ครอง

ทัง้ตวัเองและครอบครวั เมือ่เจบ็ป่วยสามารถเขา้รบับรกิารฟรทีีศ่นูยส์ขุภาพ และโรงพยาบาลในสงักดั

กรงุเทพมหานคร

- บตัรทหารผ่านศึกนอกประจ�าการทุกชัน้บตัรและครอบครวั และบตัรประจ�าตัวครอบครวั

ทหารผ่านศกึ คอื การสงเคราะหด์า้นสวสัดกิาร โดยกองสวสัดกิาร ฝ่ายสวสัดกิารสงเคราะหใ์หก้าร

สงเคราะหท์หารผา่นศกึนอกประจ�าการ และทหารผา่นศกึนอกประจ�าการทกุชัน้บตัร ตลอดจนครอบครวั 

เพิม่เตมิจากทางราชการ เป็นการช่วยเหลอืทัง้ดา้นบรกิารและการสงเคราะหเ์ป็นตวัเงนิ ในดา้นการ

สวสัดกิารโดยสงเคราะห์ช่วยเหลอืบ�าบดัทุกขบ์�ารุงสุข สงเคราะห์ดา้นการศกึษา รวมถงึสงเคราะห ์

คา่รกัษาพยาบาล

(3) ส่วนที่ 2 การท�างาน แหล่งรายได้และการออม

ข้อ 2.1 - 2.2  ความพร้อมและความต้องการท�างาน

ความพรอ้มในการท�างาน หมายถงึ สภาวะทีบุ่คคลพรอ้มดว้ยประการทัง้ปวง/พรอ้มอยา่งสมบรูณ์

ทีจ่ะท�างาน ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะการท�างาน วา่ ก�าลงัท�างาน หรอืไมไ่ดท้�างาน

ความตอ้งการท�างาน หมายถงึ ความรูส้กึทีแ่สดงถงึความตอ้งการท�างาน ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะ

การท�างานวา่ ก�าลงัท�างาน หรอืไมไ่ดท้�างาน

ข้อ 2.3 เงินหรือรายได้ท่ีไม่ใช่จากการท�างาน

หมายถงึ เงนิหรอืรายไดท้ีไ่ดร้บัจากแหลง่ต่างๆ ที ่“ไมใ่ชค่า่จา้ง/ไมใ่ชค่า่ตอบแทน” จากการท�างาน 

ไดแ้ก่ เงนิทีไ่ดจ้ากบุตร เงนิจากเบีย้ยงัชพี และเงนิกองทนุ เป็นตน้

ข้อ 2.4 ความเพียงพอของรายได้

หมายถึง การประเมนิความสมดุลระหว่างรายรบักบัรายจ่ายในแต่ละเดอืน ว่าเพยีงพอใช้ใน         

แต่ละเดอืนหรอืไม่

ข้อ 2.5 การออม

เงนิออม หมายถงึ เงนิรายได ้หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากสว่นต่างๆ ทีเ่หลอืจากการใชจ้า่ยแลว้น�ามาเกบ็สะสม

ใหพ้อกพนูขึน้เมือ่เวลาผา่นไป รวมถงึการสะสมสิง่ทีม่คีา่ไวส้�าหรบัใชจ้า่ยในอนาคต หรอืออมในรปูแบบ

ต่างๆ ดงัน้ี

- สลากออมสนิ เป็นรปูแบบหน่ึงของการออมเงนิ โดยผูฝ้ากจะไดร้บัดอกเบีย้ตามอตัราทีก่�าหนด 

พรอ้มมสีทิธิล์ุ ้นรางวลัทุกเดอืน ครบก�าหนดไดเ้งนิต้นคนืพรอ้มดอกเบี้ย ซึ่งเป็นลกัษณะพเิศษและ

เอกลกัษณ์เฉพาะของสลากออมสนิ

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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- พนัธบตัรรฐับาล หรอืตราสารหน้ีรฐับาล ออกโดยหน่วยงานของรฐับาล และรฐัวสิาหกจิ ซึง่ผูซ้ือ้

หรอืนกัลงทุนมสีถานะเป็นเจา้หน้ีทีไ่ดร้บัการช�าระหน้ีและผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ดอกเบีย้ เงนิปันผล 

จากลกูหน้ีคอืรฐับาลหรอืหน่วยงานทีอ่อกพนัธบตัรนัน้ๆ การลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล เพยีงน�าเงนิไปซือ้

พนัธบตัรรฐับาลทีธ่นาคารทีใ่หบ้รกิารภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ขอ้ดขีองพนัธบตัรรฐับาล คอื มคีวาม

เสีย่งต�่า เงนิตน้ไมห่าย ไดร้บัผลตอบแทนทีด่ ีโดยจะไดร้บัผลตอบแทนเป็นอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา

ก�าหนด ระยะเวลาลงทนุไมน่านมาก เชน่ 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี

- หุน้ คอืตราสารทีอ่อกโดยบรษิทั หา้งหุน้สว่น และสหกรณ์ การลงทนุในหุน้เหมอืนกบัการลงทนุใน

กจิการ มสีทิธิใ์นความเป็นเจา้ของ ยกตวัอยา่งเชน่ ตอ้งการเป็นเจา้ของรา้นเซเวน่อเีลฟเวน่ประเทศไทย 

ตอ้งซือ้หุน้ CPALL หรอืตอ้งการเป็นเจา้ของโรงพยาบาลกรงุเทพดสุติเวชการ ตอ้งซือ้หุน้ DBMS เป็นตน้

- ประกนัชวีติ “ประกนัออมทรพัย”์ คอื ประกนัทีอ่อกแบบมาใหผู้ถ้อืกรมธรรมอ์อมเงนิ พรอ้มกบั

มคีวามคุม้ครองแถมมาด้วย ซึ่งการออมเงนิจะจ่ายเงนิคนืตามระยะเวลาที่ก�าหนดเอาไวใ้นสญัญา  

ผูถ้อืกรมธรรมส์ามารถเลอืกไดเ้องวา่จะออมกีปี่ เชน่ ออมขัน้ต�่าเป็นเวลา 5 ปี หรอือาจจะยาวนานจน

กระทัง่ 20 ปี โดยมทีัง้แบบเป็นรายงวด และแบบเป็นกอ้นใหญ่ทเีดยีวเมือ่ครบสญัญา หรอืถา้กรณีที ่

ผูถ้อืกรมธรรมเ์สยีชวีติระหวา่งสญัญา (ระหวา่งสง่กรมธรรมป์ระกนัชวีติ) กจ็ะไดร้บัเงนิทีเ่รยีกวา่จ�านวน

เงนิเอาประกนั (แลว้แต่แบบประกนั บางแบบอาจบวกเพิม่ใหอ้กีเท่าหน่ึงของทุนประกนั เมื่อเจา้ของ

กรมธรรมเ์สยีชวีติ)

- กองทุนฌาปนกจิ คอื กองทุนทีบุ่คคลหลายคน ตกลงเขา้ร่วมกนัเพื่อสงเคราะหซ์ึ่งกนัและกนั   

ในการจดัการศพ และสงเคราะหค์รอบครวัผูเ้สยีชวีติทีเ่ป็นสมาชกิ และมไิดป้ระสงคจ์ะหาก�าไรหรอืรายได ้ 

เพือ่แบง่ปันกนั

ข้อ 2.6 การฉุกเฉินด้านการเงิน

หมายถงึ เหตุฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉิน การเกดิเหตุการณ์ทีไ่มค่าดฝันมาก่อน ไมส่ามารถควบคุมได้

ทนัททีนัใด ท�าใหเ้กดิการสญูเสยี ไดแ้ก่ เสยีชวีติ บาดเจบ็ เกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ

ข้อ 2.7 - 2.8 ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

หมายถงึ สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 และมาตรการของรฐัในการจดัการการระบาด 

มผีลกระทบดา้นใดบา้ง

- ผลกระทบดา้นรายได ้ไดแ้ก่ การระบาดของโควดิ-19 ส่งผลใหร้ายไดล้ดลง รายจ่ายเพิม่ขึน้ 

รายไดเ้พิม่ขึน้ หรอืไมม่ผีลกระทบ

- ผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย ได้แก่ การระบาดของโควดิ-19 ส่งผลให้ไม่สามารถออกไป 

พบแพทยไ์ดต้ามก�าหนด อนัเน่ืองจากมาตรการของรฐัหา้มการออกนอกเคหะสถาน

- ผลกระทบด้านสุขภาพจติใจ ได้แก่ การระบาดของโควดิ-19 ส่งผลให้เกิดความวติกกงัวล  

กลวัจะตดิโรค การออกจากบา้นไปไหนไมไ่ดท้�าใหเ้กดิความเครยีด

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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(4) สว่นที ่3 ภาวะสขุภาพกายและการเขา้รบัการรกัษาของทา่นหรอืคนทีท่า่นดแูล

ข้อ 3.1 โรคประจ�าตวัหรืออาการเรือ้รงั

อาการหรอืโรคเรือ้รงั ทีผู่ต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูส้งูอายุ หรอืผูป่้วยเรือ้รงั หรอืผูพ้กิาร หรอื

ผูท้ีท่่านดูแล ป่วย หมายถงึ อาการหรอืโรคเรื้อรงัทางกาย จติ สมอง ทีแ่พทย์เป็นผูว้นิิจฉัยว่าเป็น 

โรคนัน้ๆ และมอีาการป่วยเรือ้รงัตดิต่อกนันานเกนิกวา่ 3 เดอืน เป็นโรคไมต่ดิต่อมลีกัษณะเป็นโรคเรือ้รงั

ยาวนาน อาจเป็นตลอดชวีติ โดยผูท้ีเ่ป็นมกัจะไมค่อ่ยรูต้วัในระยะแรกๆ วา่ตนเองก�าลงัเป็นโรค เพราะ

จะไมป่รากฏอาการมากนกั หรอืเกดิอาการเพยีงเลก็น้อย ส�าหรบัปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิโรคประเภทน้ี คอื 

สิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมบางอยา่งของผูป่้วยทีท่�าซ�้าๆ เชน่ การดืม่น�้าอดัลมเป็นประจ�า การรบัประทาน

อาหารทอดกรอบเป็นประจ�า เป็นตน้ 

01) โรคสมองเสือ่ม/อลัไซเมอร์

เป็นภาวะทีส่มรรถภาพการท�างานของสมองถดถอยบกพรอ่ง ในดา้นการรูค้ดิ ความจ�า การตดัสนิใจ  

การวางแผน และบรหิารจดัการ การรบัรูร้ปูร่าง และการกะระยะ การใชภ้าษา สมาธ ิหรอืความใสใ่จ 

ความสามารถในการรบัรูเ้กี่ยวกบัสงัคมรอบตวั โดยม ีผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบ

กจิวตัรประจ�าวนั และการเขา้สงัคม เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุทัง้สาเหตุทีแ่กไ้ขได ้และแกไ้ขไมไ่ด ้เช่น  

โรคหลอดเลอืดสมอง โรคพาร์กินสนั เน้ืองอกสมอง โพรงน�้ าในสมองขยายตวั โรคขาดฮอร์โมน 

ต่อมธยัรอยด ์โรคตดิเชือ้บางชนิด เป็นตน้ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

02) โรคกลา้มเน้ือ/ กระดกู/ ระบบประสาท ทีท่�าใหเ้คลือ่นไหวไมส่ะดวก

เป็นภาวะผดิปกตขิองกระดูกและกลา้มเน้ือ มสีาเหตุมาจากหลายปัจจยั จากท่าทางซ�้าๆ หรอื

ออกแรงเกินก�าลงั รวมทัง้ท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ ความผดิปกติของโครงสร้างร่างกายที่มอียู่เดมิ  

ความเสื่อมตามอายุ หรอืสภาวะทางจติใจ เป็นต้น เป็นกลุ่มโรคที่มผีลโดยตรงกบัการเคลื่อนไหว  

ท�าใหเ้คลือ่นไหวไมส่ะดวก ตดิขดั เสยีสมดลุ หรอือาจมอีาการรนุแรงไปจนถงึขัน้ไมส่ามารถเดนิไดอ้ยา่ง

อสิระอกีต่อไป (ส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุโรค, ม.ป.ป)

03) โรคเบาหวาน

เป็นโรคทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองการท�างานของฮอร์โมนทีช่ื่อว่า อนิซูลนิ (Insulin) ซึ่งโดย

ปกตแิลว้ร่างกายของคนเราจ�าเป็นตอ้งมอีนิซูลนิ เพื่อน�าน�้าตาลในกระแสเลอืดไปเลี้ยงอวยัวะต่างๆ 

ของร่างกาย โดยเฉพาะสมองและกลา้มเน้ือ ในภาวะทีอ่นิซูลนิมคีวามผดิปกต ิไมว่่าจะเป็นการลดลง

ของปรมิาณอนิซูลนิในรา่งกาย หรอืการทีอ่วยัวะต่างๆ ของรา่งกายตอบสนองต่ออนิซูลนิลดลง (หรอื

ทีเ่รยีกว่า ภาวะดือ้อนิซูลนิ) จะท�าใหร้่างกายไม่สามารถน�าน�้าตาลทีอ่ยู่ในกระแสเลอืดไปใชไ้ดอ้ย่าง 

มปีระสทิธภิาพ ท�าใหม้ปีรมิาณน�้าตาลคงเหลอืในกระแสเลอืดมากกวา่ปกต ิหากน�้าตาลในกระแสเลอืดสงู

มากขึน้ถงึระดบัหน่ึง จะท�าใหไ้ตซึง่ปกตจิะมหีน้าทีด่ดูกลบัน�้าตาลจากสารทีถ่กูกรองจากหน่วยไตไปใช ้

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ดดูกลบัน�้าตาลไดไ้มห่มด สง่ผลใหม้นี�้าตาลรัว่ออกมากบัปัสสาวะ จงึเป็นทีม่าของค�าวา่ “โรคเบาหวาน”  

หากเราปลอ่ยใหเ้กดิภาวะเชน่น้ีไปนานๆ โดยไมไ่ดร้บัการรกัษาอยา่งถกูวธิ ีจะท�าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้น

ทีร่า้ยแรงตามมาในทีส่ดุ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

04) ไขมนัในเลอืดสงู

ไขมนัในเลอืดสูงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผูสู้งอายุ ผูป่้วยจะไม่มอีาการจากไขมนัในเลอืดสูง  

แต่อาจมปัีญหาระยะยาวจากการทีไ่ขมนัในเลอืดสงูตดิต่อกนัเป็นเวลานานแลว้ท�าใหห้ลอดเลอืดแขง็ตวั  

ตบีตนั ท�าใหเ้กดิโรคแทรกซ้อนต่ออวยัวะต่างๆ ของร่างกายได ้เช่น โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด 

โรคหลอดเลอืดสมองตบี (โรคอมัพฤกษ)์ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

05) โรคขอ้อกัเสบเรือ้รงั/ รมูาตอยด/์ เขา่เสือ่ม/ โรคเกาท์

เป็นโรคของขอ้ต่อทีเ่กดิจากการอกัเสบเรือ้รงัของเยื่อหุม้ขอ้ ซึง่อยู่บรเิวณรอยต่อระหว่างกระดกู  

มลีกัษณะเฉพาะคอืมกีารอกัเสบรุนแรงของขอ้โดยเฉพาะขอ้น้ิวมอื ขอ้น้ิวเทา้ เกดิการอกัเสบ บวม  

และมนี�้าเพิม่ขึน้ในช่องขอ้ ซึง่หากปล่อยทิง้ไวจ้ะส่งผลใหข้อ้ถูกท�าลายและเกดิความพกิารตามมาได ้

(โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

06) โรคกระดกูพรนุ

คอื การทีม่คีวามหนาแน่นของเน้ือกระดกูลดลงหรอืโปรง่บางมากขึน้ ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้

เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนานเป็นปี โดยไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได ้หรอืไมส่ามารถรูส้กึไดจ้นกวา่จะเกดิ

กระดกูหกั หรอืเกดิการคอ่มโคง้ผดิรปูของกระดกูสนัหลงัเน่ืองจากกระดกูทรดุและตวัเตีย้ลงอยา่งชดัเจน 

(โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

07) โรคหวัใจวาย/ลิน้หวัใจรัว่

เกดิจากการทีล่ิน้หวัใจเสื่อมสภาพตามอายุ ส่วนใหญ่พบในคนอายุ 40 ปีขึน้ไป เน่ืองจากความ

ยดืหยุ่นของเน้ือเยื่อทีเ่สื่อมสภาพไป ท�าใหล้ิน้หวัใจผดิรปู เกดิการเปิด-ปิดทีไ่ม่สนิท ซึง่จะท�าใหเ้กดิ

อาการโรคลิน้หวัใจรัว่จะมอีาการหอบ เหน่ือย ไมม่แีรง หน้ามดืเป็นลมบอ่ยๆ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

08) โรคไตเรือ้รงั/ไตวาย

คอื สภาวะทีไ่ตถูกท�าลาย มผีลท�าใหค้วามสามารถของไตในการท�างานลดลง เช่น การรกัษา

สมดุลของเหลวในร่างกาย การควบคุมน�้าและแร่ธาตุต่างๆ ในเลอืด การก�าจดัของเสยีออกจากเลอืด  

การก�าจดัยาและพษิออกจากรา่งกาย การหลัง่ฮอรโ์มนเขา้สูก่ระแสเลอืด เป็นตน้ โดยสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิ  

โรคไตเรือ้รงัคอื เบาหวาน ความดนัโลหติสงู และโรคอว้น รวมถงึสภาวะอืน่ๆ เชน่ ไตอกัเสบ โรคถุงน�้าในไต  

เป็นต้น ผู้ป่วยโรคไตในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรง จนกระทัง่โรคมาถึง  

ขัน้ร้ายแรงแล้ว อาจมอีาการอ่อนแรง คดิอะไรไม่ค่อยออก เบื่ออาหาร นอนไม่หลบั ผวิแห้ง คนั  

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1952



กลา้มเน้ือเป็นตะครวิตอนกลางคนื เทา้และขอ้เทา้บวม ตาบวมน�้า โดยเฉพาะในตอนเชา้ ปัสสาวะบอ่ย

โดยเฉพาะตอนกลางคนื (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

09) โรคความดนัโลหติสงู

คอื ภาวะทีม่รีะดบัความดนัโลหติสงูเรือ้รงั มคี่าตัง้แต่ 140/90 มลิลเิมตรปรอทขึน้ไป สว่นใหญ่มี

ภาวะความดนัโลหติสูงโดยทีไ่ม่ทราบว่าตนเองมภีาวะน้ี เน่ืองจากเป็นโรคทีไ่ม่ค่อยปรากฏอาการที่

ชดัเจนในชว่งแรก แต่เมือ่ปลอ่ยนานไปโดยไมไ่ดร้บัการดแูลรกัษา แรงดนัในหลอดเลอืดทีส่งูจะไปท�าลาย

ผนงัหลอดเลอืดและอวยัวะทีส่�าคญัทัว่รา่งกาย อาการทีพ่บบอ่ย ไดแ้ก่ ปวดศรีษะ เลอืดก�าเดาไหล มนึงง 

ตามวั เหน่ือยงา่ย หายใจหอบเวลาออกแรง (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

10) โรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ

คอื การทีห่วัใจเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะตามธรรมชาต ิโดยอาจเตน้เรว็เกนิไปหรอืชา้เกนิไป ซึง่เป็นผลจาก

การเปลีย่นแปลงของกระแสไฟฟ้าในหวัใจหรอืเกดิไฟฟ้าลดัวงจรในหอ้งหวัใจ ท�าใหก้ารสบูฉดีเลอืดไป

ยงัสว่นต่างๆ ของรา่งกายไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร และอาจสง่ผลใหผู้ป่้วยมภีาวะเสีย่งต่อภาวะหวัใจ

ลม้เหลวหรอืหลอดเลอืดสมองอุดตนัเพิม่มากขึน้ อาการทีส่งัเกตได ้เชน่ วงิเวยีน หน้ามดื ตาลาย ใจสัน่

บรเิวณหน้าอก หายใจขดั เจบ็แน่นบรเิวณหน้าอก เป็นลมหมดสต ิเป็นตน้ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

11) โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก/สโตรก

คอื ภาวะทีส่มองขาดเลอืดไปเลีย้งเน่ืองจากหลอดเลอืดตบี หลอดเลอืดอุดตนั หรอืหลอดเลอืดแตก 

สง่ผลใหเ้น้ือเยือ่ในสมองถกูท�าลาย การท�างานของสมองหยดุชะงกั สมองไมส่ามารถท�างานไดต้ามปกต ิ

อาการจะขึน้อยูก่บัระดบัความรนุแรงและต�าแหน่งของสมองทีถ่กูท�าลาย เชน่ ชาหรอืออ่นแรงทีใ่บหน้า 

และ/บรเิวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย พูดไม่ชดั/ปากเบี้ยว/มุมปากตก/น�้ าลายไหล/กลนืล�าบาก  

ปวดศรีษะ/เวยีนศรีษะทนัททีนัใด ตามวั/มองเหน็ภาพซอ้นหรอืเหน็ครึง่ซกี/ตาบอดขา้งเดยีวทนัททีนัใด 

เดนิเซ/ทรงตวัล�าบาก (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

12) โรคกรดไหลยอ้น/โรคกระเพาะ

เป็นภาวะทีน่�้ายอ่ยจากกระเพาะอาหารไหลยอ้นขึน้ไปในหลอดอาหาร โดยของทีไ่หลยอ้นสว่นใหญ่

จะเป็นกรดในกระเพาะอาหาร จะมอีาการแสบยอดอก เรอเปรีย้ว ภาวะน้ีอาจท�าใหเ้กดิหลอดอาหาร

อกัเสบหรอืเป็นมากจนเกดิแผลรนุแรง จนท�าใหป้ลายหลอดอาหารตบี (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

13) โรคอว้น/น�้าหนกัเกนิ

คอื ภาวะทีม่ไีขมนัสะสมในเน้ือเยือ่มากกวา่ปกตจินเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ มภีาวะทีม่นี�้าหนกัสงูกวา่ 

มาตรฐานเน่ืองจากมไีขมนัมาก วธิงี่ายๆ ทีท่�าไดโ้ดยชัง่น�้าหนัก และวดัส่วนสูง เมื่อน�าน�้าหนักเป็น

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 53



กโิลกรมั หารดว้ยสว่นสงูเป็นเมตรยกก�าลงัสองจะไดต้วัเลขดชันีมวลกาย หาก BMI > 23 แสดงว่าม ี

น�้าหนกัทีม่ากเมือ่เทยีบกบัความสงูของตนเองหรอืมคีวามอว้นมากนัน่เอง (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

14) โรคปอดเรือ้รงั/หอบหดื/ถุงลมโป่งพอง

คอื หลอดลม เน้ือปอด และหลอดเลอืดปอด เกดิการอกัเสบเสยีหายเน่ืองจากไดร้บัแก๊สหรอืสารที่

ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงเป็นเวลานาน สง่ผลใหห้ลอดลมคอ่ยๆ ตบีแคบลงหรอืถกูอุดกัน้โดยไมอ่าจฟ้ืน

คนืสูส่ภาพปกตไิดอ้กี ในระยะเริม่แรกผูป่้วยจะยงัไมม่อีาการปรากฎ จนกระทัง่ปอดถกูท�าลายมากขึน้  

ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไอเรื้อรงั มีเสมหะมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าหลงัตื่นนอน รู้สกึเหน่ือยหอบ  

หมดเรีย่วแรง หายใจล�าบาก แน่นหน้าอกหายใจมเีสยีงหวดี ตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจบ่อยๆ  

บางรายอาจมอีาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เจบ็หน้าอก ไอเป็นเลอืด ปากและเล็บเปลี่ยนเป็นสมี่วง  

(โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

15) โรคมะเรง็

คอื โรคทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองเซลล์ในอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมกีารเจรญิเตบิโตที ่

ผดิปกตเิกดิเป็นกอ้นเน้ือทีม่กีารลกุลามไปยงัอวยัวะขา้งเคยีง หรอืกระจายไปยงัสว่นอืน่ๆ ของรา่งกายได ้ 

ผา่นทางระบบเลอืด หรอืระบบทางเดนิน�้าเหลอืง โรคมะเรง็มหีลากหลายชนิดขึน้อยูก่บัต�าแหน่งทีเ่ป็น

จุดก�าเนิดของโรค และชนิดของเซลลม์ะเรง็ มอีาการไดแ้ก่ พบกอ้นในร่างกาย มกีารเปลีย่นแปลงส/ี

ขนาด/รปูร่างของไฝ แผลไมห่ายใน 2-3 สปัดาห ์ไอตดิต่อกนัสามสปัดาห ์กลนือาหารล�าบาก/อาหาร 

ไมย่อ่ย ปัสสาวะล�าบาก/มเีลอืด (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

16) ตบัอกัเสบเรือ้รงั

เป็นอาการของโรคตบัหากยงัไมเ่ป็นมากมกัไมค่อ่ยแสดงอาการผดิปกตอิอกมา รูต้วัอกีทเีมือ่เป็น

มากแลว้ อาการหรอืความเปลีย่นแปลงทีเ่ริม่สงัเกตไดจ้ะเกดิขึน้ต่อเมือ่มคีวามเสือ่มของตบัพอควรแลว้ 

เชน่ อาการเบือ่อาหาร ผอม น�้าหนกัลดลง นอกจากน้ีอาจมอีาการทอ้งอดืทอ้งเฟ้อ หรอืทอ้งผกูเป็นประจ�า 

บางคนมอีาการเจบ็ตบับรเิวณใตช้ายโครงดา้นขวา ตามมาดว้ยอาการตวัเหลอืง ตาเหลอืง ทอ้งโตขึน้

จากน�้าในชอ่งทอ้งทีม่ากขึน้ (ทอ้งมาน) ปัสสาวะสเีขม้แมจ้ะทานน�้ามากแคไ่หนกไ็มจ่าง (โรงพยาบาล

บ�ารงุราษฎร,์ 2564)

17) โรคซมึเศรา้/วติกกงัวล

เป็นเรื่องของอารมณ์ความรูส้กึทีเ่กดิจากความผดิหวงั หรอืการสญูเสยี ทีม่กีนัในชวีติประจ�าวนั  

มากบ้างน้อยบ้าง ถ้าอารมณ์เศร้าที่เกดิขึน้นัน้เป็นอยู่นานโดยไม่มทีที่าว่าจะดขีึน้ หรอืเป็นรุนแรง  

มอีาการต่างๆ ตดิตามมา เชน่ นอนหลบัๆ ตื่นๆ เบือ่อาหาร น�้าหนกัลดลงมาก หมดความสนใจต่อโลก

ภายนอก ไมค่ดิอยากมชีวีติอยูอ่กีต่อไป กอ็าจจะเขา้ขา่ยของโรคซมึเศรา้ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1954



18) ปวดหลงั

เป็นอาการปวดเมือ่ย ตงึ รา้ว หรอืเจบ็ทีห่ลงั สามารถเกดิขึน้ไดต้ัง้แต่บรเิวณคอลงไปจนถงึกน้และขา  

เกดิจากหลายสาเหตุ เช่น กจิกรรมในชวีติประจ�าวนั ยนื เดนิหรอืนัง่ไม่ถูกท่า ยกของหนักเกนิไป 

อุบตัเิหตุ การกระแทก การเล่นกฬีา หรอืเป็นผลมาจากโรคต่างๆ ปวดหลงัเป็นอาการทีส่ง่ผลต่อการ

ด�าเนินชวีติประจ�าวนั (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

19) ปวดหวัเรือ้รงั

เป็นอาการปวดหวัทีเ่กดิขึน้มากกวา่ 15 วนัต่อเดอืน โดยมกัมอีาการปวดทีต่ดิต่อกนัอยา่งน้อย 3 เดอืน  

ซึง่อาการดงักลา่วอาจเป็นการปวดหวัทีเ่กดิจากความเครยีด ไมเกรน การกนิยาแกป้วดเกนิขนาด การ

ใชย้าแกป้วดไมถู่กตอ้ง หรอือาจเกดิจากโรคต่างๆ ภายในรา่งกาย ท�าใหเ้กดิเป็นอาการปวดหวัเรือ้รงั

เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

20) หตูงึ/การไดย้นิลดลง

คอื การทีห่ขูา้งเดยีวหรอืทัง้สองขา้งไดย้นิเสยีงลดลงหรอืไมไ่ดย้นิเสยีงใดๆ เลย โดยระดบัของการ

ไดย้นินัน้มตีัง้แต่หตูงึเพยีงเลก็น้อยไปจนถงึหหูนวก สาเหตุทีท่�าใหส้ญูเสยีความสามารถในการไดย้นิ 

เชน่ อาย ุกรรมพนัธุ ์การไดร้บับาดเจบ็ อยูก่บัเสยีงดงัเป็นเวลานาน และโรครา้ยต่างๆ แต่สาเหตุทีพ่บ

มากทีส่ดุคอืประสาทหเูสือ่มจากอายทุีเ่พิม่ขึน้ (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

21) กลัน้ปัสสาวะไมไ่ด้

เป็นภาวะทีม่กัพบในผูส้งูอายุ ซึง่เป็นผลมาจากการท�างานของร่างกายทีผ่ดิปกตเิน่ืองจากความ

เสือ่มของร่างกาย นอกจากน้ียงัสง่ผลกระทบต่อผูป่้วยอกีหลายดา้น แบ่งออกเป็นผลกระทบทางกาย 

ไดแ้ก่ การเกดิแผลหรอืผื่นจากการอบัชืน้บรเิวณอวยัวะเพศ ผลกระทบทางใจ ไดแ้ก่ อาการซมึเศรา้  

การเขนิอาย สง่ผลใหเ้กบ็ตวัไมส่ามารถเขา้สงัคมไดต้ามปกต ิ(โรงพยาบาลศริริาชปิยมหาราชการณุย,์ 2562)

22) มองเหน็ไมช่ดั แมจ้ะใชแ้วน่

คอือาการทีด่วงตาไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนและอาจเกดิขึน้ไดพ้รอ้มกนัทัง้ 2 ขา้ง  

อาจเกดิจากผลขา้งเคยีงของยาบางชนิด หรอืผลกระทบจากโรคอื่น เช่น โรคหลอดเลอืดสมอง หรอื  

โรคไมเกรน มอีาการดงัต่อไปน้ี มขีีต้า/มนี�้าตามาก/อาจมเีลอืดออกจากดวงตา ตาแหง้/คนัตา/เจบ็ตา 

เหน็จดุ/มเีสน้ใยบางๆ ในดวงตา เสน้เลอืดฝอยในดวงตาแตก อาการตากลวัแสง/ไมสู่แ้สง การมองเหน็

ไมช่ดัเจนในระยะใกลใ้นตอนกลางคนื (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)
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23) อาการทางกระเพาะ ล�าไสเ้รือ้รงั

มอีาการ ปวดท้อง แสบท้อง แน่นเฟ้อ รบัประทานอาหารแล้วจุก อิม่แน่น ซึ่งเป็นอาการของ     

โรคกระเพาะอกัเสบเรือ้รงั หรอืโรคกระเพาะอาหาร กนิยารกัษาแลว้หาย จากนัน้ตอ้งกลบัมากนิยาใหม ่

หากเป็นๆ หายๆ มปัีจจยัเสีย่ง ดงัน้ี รบัประทานอาหารดบิ/กึง่สกุกึง่ดบิ/ของหมกัดอง/ผกัสดเป็นประจ�า 

ดืม่น�้าไมส่ะอาด อุปกรณ์ประกอบอาหารไมถ่กูสขุลกัษณะ (โรงพยาบาลสมติเิวช, ม.ป.ป.)

24) นอนไมห่ลบัเรือ้รงั

มอีาการหลบัยาก ใชเ้วลามากกวา่ 30 นาทยีงัไมห่ลบั หลบัไมล่กึ ฝันบอ่ย หลบัไมส่นิทและระยะเวลา

การนอนหลบัลดลง ตื่นบ่อย ตอนกลางคนืตื่นเกนิกวา่ 2 ครัง้และหลบัต่อยาก ตื่นเชา้เกนิ เมือ่ตื่นแลว้

รูส้กึไมส่ดชืน่ รูส้กึตนเองฝันอยูท่ ัง้คนื ตื่นงา่ย มเีสยีงรบกวนเพยีงนิดเดยีวกต็ื่น คณุภาพการนอนไมด่ ี 

อ่อนเพลยีในวนัรุง่ขึน้ งว่งและเพลยีเมือ่เวลาท�างาน รูส้กึมนึๆ งงๆ สมองไมป่ลอดโปรง่ หากมอีาการ 

ดงักลา่วเกนิ 1 เดอืนใหถ้อืวา่เป็นอาการนอนไมห่ลบัชนิดเรือ้รงั (โรงพยาบาลเกษมราษฎร,์ ม.ป.ป.)

25) เวยีนศรีษะเรือ้รงั

อาการเวยีนศรีษะ บา้นหมนุ รูส้กึมนึๆ เหมอืนจะหน้ามดื เป็นลม  อยากอาเจยีน พะอดืพะอม รูส้กึ

วา่การทรงตวัไมม่ัน่คงเหมอืนจะลม้ มคีวามสมัพนัธต่์อการเกดิโรค หรอืสภาวะผดิปกตทิางรา่งกายต่างๆ 

ไดแ้ก่ โรคทางระบบห ูโรคทางระบบประสาทและสมอง โรคความดนัโลหติตกในทา่ยนื/หลงัรบัประทาน

อาหาร โรคทางจติเวช โรคทางตา และผลขา้งเคยีงจากการใชย้า (โรงพยาบาลสขุมุวทิ, 2564)

26) โรคอืน่ๆ ไดแ้ก่ โรคชรา ไบโพลา่ บา้นหมนุ ไสต้ิง่ ตดิเชือ้ทีเ่ทา้ ทอ้งผกู หลงลมื เป็นตน้

27) โรคธยัรอยด์

โรคธยัรอยดส์ามารถแบง่ได ้2 กลุม่ คอื 1) กลุม่ธยัรอยดช์นิดไมเ่ป็นพษิ แต่มกีอ้นโตผดิปกตทิีก่ลางคอ  

โดยสามารถสงัเกตงา่ยๆ ไดด้ว้ยตนเอง คอื เวลากลนืน�้าลาย กอ้นจะเคลื่อนทีข่ ึน้ – ลง ตามการกลนื  

ซึ่งก้อนน้ีจ�าเป็นจะต้องได้รบัการตรวจพสิูจน์ว่าเป็นก้อนเน้ือร้ายหรอืไม่ 2) กลุ่มธยัรอยด์เป็นพษิ  

ซึง่ภาวะของกลุม่ผูป่้วยทีเ่ป็นธยัรอยดเ์ป็นพษิ เกดิจากหลายสาเหตุ เชน่ โรคเกรฟวส ์(Graves’ disease) 

เป็นโรคเกีย่วกบัภาวะภูมคิุม้กนัในร่างกายบกพร่อง ท�าใหม้กีารสรา้งธยัรอยดฮ์อรโ์มนมากกว่าปกต ิ 

โดยสามารถสงัเกตไดด้ว้ยตนเอง คอื จะมอีาการคอโตทัว่ๆ ทัง้สองขา้ง ใจสัน่ เหน่ือยงา่ย น�้าหนกัลด 

ตาโปน หรอืภาวะธยัรอยดเ์ป็นพษิทีเ่กดิจากกอ้นเน้ืองอกต่อมธยัรอยด ์(โรงพยาบาลพระราม9, 2562)

28) ต่อมลกูหมากโต

โรคต่อมลูกหมากโต คอื ภาวะทีต่่อมลูกหมากมขีนาดใหญ่ผดิปกต ิต�าแหน่งของต่อมลูกหมาก

จะอยู่ในบรเิวณใตก้ระเพาะปัสสาวะ จะห่อหุม้ท่อปัสสาวะส่วนตน้ไว ้ดงันัน้เมื่อต่อมลูกหมากโตขึน้ก็

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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อาจกดทบัท่อปัสสาวะใหต้บีเลก็ลง สง่ผลใหค้นไขม้อีาการปัสสาวะตดิขดั นอกจากน้ีต่อมลกูหมากโต

อาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่�าใหผ้นังกลา้มเน้ือของกระเพาะปัสสาวะหนาขึน้ เน่ืองจากตอ้งบบีตวัแรงขึน้ 

เพือ่ขบัน�้าปัสสาวะใหผ้า่นทอ่แคบๆ และเมือ่ผนงักระเพาะปัสสาวะหนาตวัขึน้กจ็ะสง่ผลต่อความสามารถ

ในการกกัเกบ็น�้าปัสสาวะลดลง คนไขจ้งึตอ้งปัสสาวะบอ่ย และอาจไดร้บัการกระตุน้ใหป้วดปัสสาวะขึน้

มาอยา่งกะทนัหนัได ้(โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

29) ภมูแิพ/้ SLE

ภาวะแพภู้มติวัเอง หรอืโรคแพภู้มติวัเอง หรอื SLE (Systemic Lupus Erythematosus) คอื  

ภาวะทีเ่มด็เลอืดขาวท�างานผดิปกต ิ โดยปกตเิมด็เลอืดขาวจะท�าหน้าทีท่�าลายเชือ้โรค แต่ในคนไขท้ีเ่ป็น

โรคแพภ้มูใินเมด็เลอืดขาวกลบัไปท�าลายเซลลร์า่งกายตวัเอง ท�าใหเ้กดิการอกัเสบในอวยัวะต่างๆ ทีม่นั

ไปท�าลาย ดงันัน้ อาการทีเ่กดิขึน้กเ็กดิจากเมด็เลอืดขาวไปโจมตอีวยัวะต่างๆ เหลา่นัน้ อาการทีพ่บบอ่ย 

มอีาการทางผวิหนงั เชน่ มผีมรว่ง มแีผลในปาก จะอยูท่ีเ่พดานซึง่สว่นใหญ่จะไมม่อีาการเจบ็ แพแ้สง 

เวลาถกูแสงแดดจะมปีฏกิริยิามากกวา่ปกต ิ มผีืน่รปูผเีสือ้สแีดงขึน้ทีบ่รเิวณโหนกแกม้และจมกู มอีาการ

ปวดขอ้ บวมแดง รอ้น นอกจากน้ียงัมอีาการทีอ่วยัวะภายในอืน่ๆ เชน่ หวัใจ ปอด ไต และระบบประสาท 

(โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

30) โลหติจาง/ธารสัซเีมยี

โลหติจาง หมายถงึ การทีม่ปีรมิาณเมด็เลอืดแดงในเลอืดน้อยกวา่ปกต ิท�าใหก้ารน�าออกซเิจนไปสู่

อวยัวะต่างๆ ของรา่งกายจะดอ้ยประสทิธภิาพลง มสีาเหตุไดห้ลายอยา่ง ทีพ่บไดบ้อ่ยๆ มาจากการขาด

สารอาหาร เช่น ขาดธาตุเหลก็หรอืโลหติจางทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เช่น โรคธารสัซเีมยี

(Thalassemia) ชนิดต่างๆ จะมอีาการออ่นเพลยี เหน่ือยงา่ย ใจสัน่ มนึงง หน้ามดื วงิเวยีน และมอีาการ

เบื่ออาหารรว่มดว้ย มอีาการซดีบรเิวณหน้า เยือ่บุเปลอืกตา รมิฝีปาก ลิน้ ฝ่ามอืและเลบ็ ถา้มอีาการ

เรือ้รงั อาจมอีาการมมุปากเป่ือย เลบ็มลีกัษณะออ่นแอและแบน หรอืเลบ็เงยขึน้มแีอง่ตรงกลางคลา้ยชอ้น 

(โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

31) โรคผวิหนงั

โรคผวิหนัง หมายถงึ โรคทีท่�าใหล้กัษณะของผวิหนังมผีื่น ตุ่ม วงด่างขาว หรอืเป็นกอ้นขึน้ตาม

รา่งกาย สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน อาจมอีาการปวดหรอืคนัรว่มดว้ย สาเหตุมาจากหลายปัจจยัดว้ยกนั  

อาท ิการตดิเชือ้ การใชย้า ปรสติ อาการแพห้รอืเกีย่วขอ้งกบัภูมแิพ ้เป็นตน้ โรคชนิดน้ีถอืเป็นโรคที ่  

ไมรุ่นแรง มกัพบเกดิขึน้ทัง้ในสว่นของหนงัก�าพรา้ และหนงัแท ้บางชนิดสามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้

(โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)
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32) โรคลมชกั

โรคลมชกัเป็นโรคทีเ่กดิจากการมคีลื่นไฟฟ้าผดิปกตใินสมองท�าใหเ้กดิอาการชกัพบไดใ้นเดก็และ

ผูใ้หญ่ เกดิจากหลายสาเหตุ ความผดิปกตใินเน้ือสมอง เชน่ โรคหลอดเลอืดสมอง มกีอ้นเน้ือผดิปกต ิ

มแีผลหรอืเลอืดออกในสมอง อาการชกัมหีลายชนิด อาการแสดงจะเป็นไปตามต�าแหน่งของสมองทีถ่กู

กระตุน้ใหช้กั เชน่ อาการชกัแบบท�าอะไรไมรู่ต้วั อาการชกัแบบเหมอ่ อาการชกัแบบวบูหมดสตทินัท ี

และอาการชกัแบบเกรง็กระตุกทัง้ตวั (ลมบา้หม)ู (โรงพยาบาลรามค�าแหง, ม.ป.ป.)

33) ความดนัต�่า

ความดนัต�่า คอื ภาวะทีค่วามดนัของกระแสเลอืดในหลอดเลอืดแดงต�า่กวา่ปกต ิหรอืคา่ความดนัเลอืด 

ต�่ากว่า 90/60 มลิลเิมตรปรอท พบไดท้ัง้ชายและหญงิทุกช่วงอายุ แต่พบมากในผูส้งูอายุ หรอืผูท้ีม่ ี

โรครา้ยแรงบางชนิด โดยปกตแิลว้ภาวะความดนัต�่าจะไมเ่กดิอาการผดิปกตใิด แต่ถา้หากอยูใ่นภาวะ

ทีเ่ลอืดไปเลี้ยงสมองไม่เพยีงพอ จะมอีาการหน้ามดื เวยีนศรีษะ เป็นลม ใจสัน่ คลื่นไส ้อ่อนเพลยี  

ตวัเยน็ หรอืกระหายน�้า (เครอืศคิรนิทร,์ 2563)

34) เน้ืองอก

เน้ืองอก คอื เน้ือเยือ่ทีม่กีารแบง่ตวัและเจรญิเตบิโตผดิปกต ิจนเกดิกอ้นเน้ือทีง่อกเพิม่ขึน้มาบรเิวณ

รา่งกายโดยเน้ืองอกมหีลายประเภท มทีัง้แบบทีอ่นัตรายและไมอ่นัตรายต่อรา่งกาย ซึง่เน้ืองอกทีเ่ป็น

อนัตรายคอืกอ้นเน้ือรา้ยทีม่โีอกาสจะพฒันาเป็นมะเรง็และลุกลามไปสว่นอื่นของรา่งกายได ้(สาขารงัสี

รกัษาและมะเรง็วทิยา ฝ่ายรงัสวีทิยา (Chula Cancer, ม.ป.ป.)

35) รดิสดีวงทวาร

รดิสดีวงทวาร คอื ภาวะทีห่ลอดเลอืดด�าบรเิวณทวารหนักมกีารโป่งพอง บวม ซึ่งสามารถเป็น 

พรอ้มกนัหลายอนัและหลายต�าแหน่ง โรครดิสดีวงทวารมทีัง้ภายนอกและภายในอาจปรากฏใหเ้หน็ต่างกนั  

โดยจะมคีวามผดิปกตใินช่องท้อง จนเกดิอาการเจบ็ๆ คนัๆ ในระยะแรก อาจสงัเกตว่ามเีลอืดตดิ

กระดาษช�าระหลงัอุจจาระ หรอืเคลอืบอุจจาระออกมา และจะเพิม่เป็นอาการเจบ็ปวดในระยะหลงั เมือ่ม ี

กอ้นรดิสดีวงโป่งพองโผล่ออกมาขณะอุจจาระ หรอือาจท�าใหเ้กดิอาการเลอืดออกขณะหรอืหลงัถ่าย

อุจจาระได ้เน่ืองจากการเสยีดสรีะหว่างอุจจาระกบัเสน้เลอืดทีโ่ป่งพอง จนอาจมอีาการเจบ็ปวดและ 

มอีาการอืน่เกดิรว่มดว้ย เชน่ เวยีนหวั หน้ามดืคลา้ยจะเป็นลม (โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร,์ 2564)

ข้อ 3.2 ความรู้/ความเข้าใจ เก่ียวกบัโรคประจ�าตวัหรืออาการเรือ้รงั

หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นอยู ่ซึง่อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายในระดบัต่างๆ 

จนถงึชวีติ (คทัลยิา วสธุาดา และคณะ, 2561) แบง่เป็น 2 ชนิดคอื

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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1) โรคตดิต่อ หรอืโรคตดิเชือ้ คอืโรคอนัเกดิจากเชือ้โรคประเภทใดประเภทหน่ึง ซึง่สามารถถ่ายทอด

จากคน – สตัว ์– แมลง จากทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยโรคทีเ่กดิขึน้น้ี อาจเกดิจากเชือ้โรคจ�านวนน้อย 

ที่เขา้ไปเพิม่จ�านวนมากในร่างกาย แล้วส่งผลท�าให้ร่างกายเกดิอาการเจบ็ป่วย บางครัง้ก็เรยีกว่า  

โรคตดิเชือ้ ซึง่ตดิต่อกนัไดง้า่ยมาก ผา่นทางการหายใจ เชน่ โรคไขห้วดั วณัโรค เป็นตน้ หรอืตดิต่อผา่น

ระบบทางเดนิอาหาร เชน่ อหวิาตกโรค อาหารเป็นพษิ โรคไทฟอยด ์เป็นตน้

2) โรคไมต่ดิต่อ หรอืโรคไมต่ดิเชือ้ มลีกัษณะเป็นโรคเรือ้รงัยาวนาน อาจเป็นตลอดชวีติ โดยผูท้ีเ่ป็น 

มกัจะไมค่อ่ยรูต้วัในระยะแยกๆ วา่ตนเองก�าลงัเป็นโรค เพราะในชว่งแรกๆ จะไมป่รากฏอาการมากนกั  

หรอืเกดิเพยีงเลก็น้อย ส�าหรบัปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิโรคประเภทน้ี คอื สิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมบางอย่าง 

ของผูป่้วยทีท่�าซ�้าๆ เชน่ น�้า อาหาร อากาศ เป็นตน้ อนัก่อใหเ้กดิโรคต่างๆ เชน่ โรคความดนัโลหติสงู 

โรคเบาหวาน โรคมะเรง็ เป็นตน้

ขอ้มลูเรือ่งโรคและการปฏบิตัติวั คอื โรคและการป้องกนัของโรคชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ สาเหตุของการ

เกดิเป็นอยา่งไร การรกัษาโรคเป็นอยา่งไร รวมทัง้การป้องกนัโรค ความรูน้ี้ไดม้าจากแหลง่ใดมากทีส่ดุ

ข้อ 3.3 ความบกพร่องทางร่างกาย/จิตใจ หรือพิการ

หมายถงึ การทีบุ่คคลมขีอ้จ�ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนั/การเขา้ร่วมกจิกรรมทาง

สงัคม เน่ืองจากความบกพรอ่งของรา่งกาย ซึง่อาจเกดิจากการสญูเสยีอวยัวะบางสว่นของรา่งกาย และ/

มอีวยัวะหรอืรา่งกายผดิปกตจิากบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ ตาบอด หหูนวก แขนขาด ขาขาด รวมทัง้ความ

พกิารทางสมอง ไดแ้ก่ ปัญญาออ่น วกิลจรติ (กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร, 2555) อาจ

มคีวามบกพรอ่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายๆ อยา่ง ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท�ากจิวตัรประจ�าวนั การเรยีน 

หรอืการท�างาน ตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป บนัทกึทกุลกัษณะความพกิาร

 

1) ความบกพรอ่งหรอืพกิารทางการมองเหน็

หมายถงึ บุคคลทีส่ญูเสยีการเหน็จนไมส่ามารถรบัการศกึษาไดโ้ดยการเหน็หรอืใชส้ายตาไดต้าม

ปกต ิแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคอื 1) คนตาบอด หมายถงึ บุคคลทีส่ญูเสยีการเหน็มากจนไมส่ามารถอา่น

หนงัสอืธรรมดาได ้ตอ้งสอนใหอ้า่นและเขยีนอกัษรเบรลล ์หรอืใชว้ธิกีารฟังแถบบนัทกึเสยีง หรอืเครือ่ง

บนัทกึเสยีงต่างๆ และมคีวามสามารถในการเหน็ของตาขา้งทีด่ ี2) คนตาบอดบางสว่น หรอืคนทีม่กีาร

เหน็เลอืนราง หมายถงึ บุคคลทีส่ญูเสยีการเหน็ แต่ยงัสามารถอา่นอกัษรตวัพมิพท์ีม่ขีนาดใหญ่ได ้โดย

ตอ้งใชแ้วน่ขยายหรอือุปกรณ์พเิศษบางอยา่งทีท่�าใหค้วามชดัเจนของการเหน็ในขา้งทีด่ี

2) ความบกพรอ่งหรอืพกิารทางการไดย้นิหรอืสือ่ความหมาย

หมายถงึ บุคคลทีส่ญูเสยีการไดย้นิตัง้แต่ระดบัน้อยไปถงึระดบัรุนแรง จนไม่สามารถฟังเสยีงได้

เหมอืนคนปกต ิแบง่เป็น 2 ประเภท

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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- คนหหูนวก หมายถงึ บุคคลทีส่ญูเสยีการไดย้นิมากจนไม่สามารถรบัขอ้มลูผ่านทางการไดย้นิ  

  ไมว่า่จะใชห้รอืไมใ่ชเ้ครือ่งชว่ยฟังกต็าม อาจสญูเสยีการไดย้นิมาตัง้แต่ก�าเนิด หรอืสญูเสยีการ 

  ไดย้นิภายหลงั

- คนหูตงึ หมายถงึ บุคคลทีม่กีารไดย้นิเหลอือยู่บา้งสามารถไดย้นิได ้ไม่ว่าจะใชเ้ครื่องช่วยฟัง 

  หรอืไมก่ต็าม

3) ความบกพรอ่งหรอืพกิารทางสตปัิญญา/ปัญญาออ่น

หมายถงึ บุคคลทีม่พีฒันาการลา่ชา้กวา่คนปกตทิัว่ไปทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม ภาษา เมือ่วดั

สตปัิญญา โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้มสีตปัิญญาต�่ากวา่บุคคลปกต ิและความสามารถในการปรบั

เปลีย่นพฤตกิรรมต�่ากวา่เกณฑป์กตอิยา่งน้อย 2 ทกัษะ หรอืมากกวา่ เชน่ ทกัษะการสือ่ความหมาย การ

ดแูลตนเอง การด�ารงชวีติในบา้น การควบคมุตนเอง สขุอนามยั และความปลอดภยั การเรยีนวชิาการเพือ่

ชวีติประจ�าวนั การใชเ้วลาวา่ง การท�างาน ทกัษะทางสงัคม และทกัษะในการใชส้าธารณสมบตั ิเป็นตน้

4) ความบกพรอ่งหรอืพกิารทางการเคลือ่นไหว

หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามผดิปกต ิบกพรอ่งหรอืสญูเสยีอวยัวะสว่นใดสว่นหน่ึงของรา่งกาย ท�าใหไ้ม่

สามารถเคลือ่นไหวไดด้หีรอืมอีาการเกรง็ คอื อาการตงึตวัของกลา้มเน้ือ สว่นใด สว่นหน่ึงหรอืหลายสว่น 

ควบคมุการทรงตวัไดย้ากหรอืไมไ่ดเ้ลย มกีารเคลือ่นไหวของแขนขาไมส่มัพนัธก์นัมอีาการสัน่  เดนิเซ 

หรอือาจเป็นบุคคลทีบ่กพรอ่ง เน่ืองจากสขุภาพหรอือุบตัเิหตุ อาการชดัโรคเรือ้รงั โรคตดิต่อ เป็นตน้

5) ความบกพรอ่งดา้นการเรยีนรู้

หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการรบัรูห้รอืทางการเรยีนรู ้ทีม่คีวามผดิปกตอิยา่งเดยีวหรอื

หลายอยา่งท�าใหเ้กดิปัญหาทางการฟัง การอา่น การพดู การเขยีน การสะกด การค�านวณ การใชเ้หตุผล 

การรวบรวมความคดิ ซึง่ความผดิปกตน้ีิไมใ่ชเ่กดิจากภาวะบกพรอ่งทางการเหน็ การไดย้นิทางรา่งกาย 

ทางสตปัิญญา ทางอารมณ์แต่เป็นภาวะทางสมองทีม่คีวามผดิปกตทิ�าใหก้ารแปลภาพ การแปลเสยีงหรอื

การรบัรูแ้ปรปรวนไปจากเดมิ บางคนมองเหน็หนงัสอืกลบัหลงั บางคนไมส่ามารถแปลความหมายหรอื

เขา้ใจจากการไดย้นิ บางคนไมเ่ขา้ใจตวัเลขและความหมายตวัเลข

6) ความบกพรอ่งหรอืพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม

คอืบุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางพฤตกิรรมและอารมณ์ หมายถงึ บุคคลทีม่พีฤตกิรรมเบีย่งเบนไปจาก

บุคคลทัว่ไป และพฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนน้ีสง่ผลกระทบต่อการเรยีนรูต่้อสิง่ต่างๆ และปัญหาทางพฤตกิรรมนัน้ 

เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ไมเ่ป็นทีย่อมรบักนัทางสงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้ขาดสมัพนัธภาพกบับุคคลอืน่ 

มพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม มคีวามคบัขอ้งใจ มกีารเกบ็กดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางรา่งกาย

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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7) โรคออทสิตกิ

หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งพฒันาการดา้นสงัคม ภาษาและการสือ่ความหมาย พฤตกิรรม 

อารมณ์ และจนิตนาการ ซึง่สาเหตุเน่ืองมาจากการท�างานในหน้าทีบ่างสว่นของสมองทีผ่ดิปกตไิป และ

ความผดิปกตนิัน้พบไดก้่อนวยั 30 เดอืน ลกัษณะของเดก็ออทสิตกิ มดีงัน้ี

- มคีวามบกพร่องทางปฏสิมัพนัธท์างสงัคม เช่น ไม่มองสบตาบุคคลอื่นไม่มกีารแสดงออกทาง

สหีน้ากริยิาหรอืทา่ทาง เลน่กบัเพือ่นไมเ่ป็น ไมส่นใจทีจ่ะท�างานรว่มกบัใคร ไมเ่ขา้ใจพฤตกิรรม

ของบุคคลอืน่

- มคีวามบกพรอ่งดา้นการสือ่สาร ทัง้การใชภ้าษาพดู ความเขา้ใจภาษา การแสดงกริยิา สือ่ความหมาย  

ซึง่มคีวามบกพร่องหลายระดบั ตัง้แต่ไม่สามารถพดูสือ่ความหมายไดเ้ลย หรอืคนพดูไดแ้ต่ไม่

สามารถสนทนาโตต้อบกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างเขา้ใจ บางคนพดูแบบเสยีงสะทอ้น หรอืพดูเลยีนแบบ

ทวนค�าพดู บางคนจะพดูซ�้าในเรือ่งทีต่นเองสนใจ มกีารใชส้รรพนามสลบัที ่ระดบัเสยีงพดูอาจมี

ความผดิปกต ิบางคนพดูโทนเสยีงเดยีว บางคนพดูไมม่คีวามหมาย

- มคีวามบกพรอ่งดา้นพฤตกิรรมและอารมณ์ บางคนมพีฤตกิรรมซ�า้ๆ ผดิปกต ิเชน่  เลน่ โบกมอืไปมา 

หรอืหมนุตวัไปรอบๆ เดนิเขยง่เทา้ปลาย ทา่ทางเดนิงุม่งา่ม ยดึตดิโดย ไมย่อมรบัการเปลีย่นแปลงใดๆ  

การแสดงออกทางอารมณ์ไมเ่หมาะสมกบัวยั บางคนรอ้งไหห้รอืหวัเราะโดยไมม่เีหตุผล บางคน

มอีารมณ์กา้วรา้ว รนุแรงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้

- มคีวามบกพรอ่งดา้นการรบัรูแ้ละประสาทสมัผสั การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้คอื การรบัรูท้างการเหน็ 

การตอบสนองต่อการฟัง การสมัผสั การรบักลิน่และรส มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  

บางคนชอบมองแสง บางคนตอบสนองต่อเสยีงผดิปกต ิรบัเสยีงบางเสยีงไมไ่ด ้ดา้นรบัสมัผสักลิน่

และรส บางคนตอบสนองชา้หรอืไว หรอืแปลกวา่ปกต ิเชน่ ชอบดมของเลน่ เป็นตน้

- มคีวามบกพรอ่งดา้นการใชอ้วยัวะต่างๆ อยา่งประสานสมัพนัธก์นั การใชส้ว่นต่างๆ ของรา่งกาย

รวมถงึการประสานสมัพนัธ์ของกลไกกล้ามเน้ือมดัใหญ่และมดัเลก็มคีวามบกพร่อง บางคน

เคลือ่นไหวงุม่งา่มผดิปกตไิมค่ลอ่งแคลว่ ทา่ทางเดนิหรอืวิง่แปลก การใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ในการ

หยบิจบัไมป่ระสานกนั

- มคีวามบกพร่องดา้นจนิตนาการ ไม่สามารถแยกเรื่องจรงิเรื่องสมมุต ิหรอืประยุกตว์ธิกีารจาก

เหตุการณ์หน่ึงไปยงัอกีเหตุการณ์หน่ึงได ้เขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไดย้าก เลน่บทบาทสมมตุไิมเ่ป็น  

จดัระบบความคดิ ล�าดบัความคดิ ล�าดบัความส�าคญัก่อนหลงั คดิจนิตนาการจากภาษาไดย้าก 

ท�าใหเ้กดิอุปสรรค

- มคีวามบกพรอ่งดา้นสมาธมิคีวามสนใจสัน้ ไมอ่ยูน่ิ่ง

ความบกพรอ่งทางรา่งกาย/จติใจ หรอืความพกิารอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่ง เกดิขึน้มานาน 

เท่าไร และไดม้กีารขึน้ทะเบยีนคนพกิาร เพื่อยื่นค�าขอมสีมุดประจ�าตวั หรอืบตัรประจ�าตวัคนพกิาร  

เพือ่ใชส้ทิธลิงทะเบยีนเพือ่ขอรบัเบีย้ยงัชพีผูพ้กิาร หรอืไม่

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 3.4 และข้อ 3.4.1 - 3.4.4 การรกัษา

การไดร้บัการรกัษา หมายถงึ การไดร้บัการดูแลรกัษาใหห้ายจากโรค/อาการป่วย มเีป้าหมาย  

เพือ่ลดความทกุขท์รมานและเพิม่คณุภาพชวีติใหแ้ก่ผูป่้วย ซึง่รปูแบบการรกัษาตัง้อยูบ่นการสนันิษฐาน

และการวนิิจฉยัของแพทย ์ไมว่า่จะเป็นการรกัษาอยา่งต่อเน่ือง หรอืรกัษาไมต่่อเน่ือง ตามสถานทีต่่างๆ ดงัน้ี

1) โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหต้ัง้และด�าเนินการสถานพยาบาล

ตามพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพือ่ประกอบการรกัษาพยาบาลคนไขห้รอืผูป่้วย ซึง่มี

เตยีงรบัคนไขไ้วค้า้งคนื และจดัใหม้กีารวนิิจฉยัโรค การศลัยกรรม ผา่ตดัใหญ่ (major surgery) และให้

บรกิารดา้นพยาบาลเตม็เวลา

2) คลนิิก/ศนูยแ์พทยข์องเอกชน หมายถงึ สถานรกัษาพยาบาล และรกัษาเฉพาะโรคทีไ่มร่า้ยแรง 

ไมม่กีารรบัผูป่้วยพกัรกัษาตวัประจ�า

3) ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุสงักดักรงุเทพมหานคร หมายถงึ หน่วยบรกิารสาธารณสขุระดบัสงักดั

กรุงเทพมหานครอยู่ใกลช้ดิชุมชนมากทีสุ่ด การใหบ้รกิารจะเน้นการสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและ

รกัษาพยาบาล

4) รา้นขายยา หมายถงึ สถานประกอบการทีม่ยีา โดยมเีป็นเภสชักรเป็นผูจ้า่ยยา

5) รา้นสะดวกซื้อทีม่ยีาจ�าหน่าย หมายถงึ สถานประกอบ/รา้นสะดวกซื้อ/รา้นขายของช�าทีม่ยีา

จ�าหน่าย และมสีนิคา้อืน่ควบดว้ย เชน่ เครือ่งส�าอาง เครือ่งดืม่ สนิคา้เบด็เตลด็ ผูข้ายอาจเป็นเภสชักร 

หรอืไมใ่ชเ่ภสชักรกไ็ด ้ทีส่ามารถหยบิสนิคา้ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร

6) อื่นๆ ไดแ้ก่ สถานพยาบาลขององคก์ร หมายถงึ สถานทีไ่มม่เีตยีงรบัคนไขไ้วค้า้งคนื ซึง่จดัไว้

เพือ่การประกอบโรคศลิปะ ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการประกอบโรคศลิปะ เป็นสวสัดกิารให้

แก่พนกังาน

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา ผูต้อบแบบสอบถามน้ี หรอืผูส้งูอาย ุหรอืผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิาร หรอื   

ผูท้ี่ท่านดูแล และครอบครวัเสยีค่าบรกิาร ค่าตรวจ ค่ารกัษา ค่ายา ค่าท�าแบบทดสอบต่างๆ และ 

ค่าเวชภณัฑท์ีไ่ม่ใช่ยา หมายถงึ ค่าวสัดุทางการแพทยท์ีใ่ชเ้พื่อการบ�าบดัรกัษา ไดแ้ก่ ค่าเอก็ซเรย ์

คา่ตรวจเลอืด คา่ตรวจปัสสาวะ คา่กายอุปกรณ์ ส�าหรบัสว่นทีเ่บกิไมไ่ดท้ัง้หมดเทา่ไร

และครอบครวัเสยีค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากค่ารกัษา หมายถงึ เงนิทีต่้องจ่ายเพิม่ขึน้อนัเน่ืองมา

จากการรกัษาผูป่้วย ไดแ้ก่ คา่ทีพ่กั คา่อาหาร คา่เดนิทาง ซึง่ไมส่ามารถเบกิไดจ้ากสทิธติ่างๆ หรอืไม่

สามารถเบกิไดจ้ากประกนัใดๆ รวมทัง้หมดเทา่ไร 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 3.5 - 3.14 แบบประเมิน ADL (Barthel Activities of Daily Living) 

หมายถงึ ชุดแบบสอบถามมาตรฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิสภาวะของผูส้งูอายโุดยวดัความสามารถ

ในการท�ากจิกรรม/กจิวตัรประจ�าวนัของผูส้งูอายทุัง้หมด 10 ค�าถาม

(ส�านกัอนามยัผูส้งูอาย ุกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2561)

การจ�าแนกกลุ่มผูสู้งอายุเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการด�าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศกัยภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ไดป้ระยกุตเ์กณฑก์าร

ประเมนิความสามารถในการด�าเนินชวีติประจ�าวนั Barthel ADL Index ซึง่มคีะแนนเตม็ 20 คะแนน ดงัน้ี

- ผูส้งูอายกุลุม่ 1 (กลุม่ไมม่ภีาวะพึง่พงิ) ผูส้งูอายทุีพ่ ึง่ตนเองได ้ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ ชมุชนและสงัคมได ้ 

(กลุม่ตดิสงัคม) มผีลรวมคะแนน ADL ตัง้แต่ 12 คะแนน ขึน้ไป 

- ผูส้งูอายกุลุม่ 2 (กลุม่มภีาวะพึง่พงิต�่า-ปานกลาง) ผูส้งูอายทุีด่แูลตนเองไดบ้า้ง ชว่ยเหลอืตนเองไดบ้า้ง  

(กลุม่ตดิบา้น) มผีลรวมคะแนน ADL อยูใ่นชว่ง 5-11 คะแนน

- ผูส้งูอายุกลุ่ม 3 (กลุ่มมภีาวะพึง่พงิสงู) ผูส้งูอายทุีพ่ ึง่ตนเองไมไ่ด ้ชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้พกิาร 

หรอืทพุพลภาพ (กลุม่ตดิเตยีง) มผีลรวมคะแนน ADL อยูใ่นชว่ง 0-4 คะแนน

 

(5) สว่นที ่4 ภาวะสขุภาพจติ

ข้อ 4.1 - 4.7 ภาวะสขุภาพจิต

ภาวะสุขภาพจติ หมายถงึ การคดักรองความเสีย่งของการเกดิปัญหาภาวะสุขภาพจติขณะทีย่งั 

ไมไ่ดม้กีารวนิิจฉยัวา่เป็นโรคจติ หรอืการคดัแยกผูท้ีม่ปัีญหาทางสขุภาพจติ หรอืปัญหาทางจติเวชออก

เป็นกลุ่มๆ คอืกลุ่มผูป่้วย/กลุ่มทีม่ปัีญหา กลุ่มทีต่อ้งพฒันา/กลุ่มเสีย่ง กลุ่มคนปกตทิัว่ไป ซึง่พยาบาล

สามารถใชใ้นการจ�าแนกคดักรองผูป่้วยเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรง โดยขอ้ถามจ�านวน 7 ขอ้ 

ไดแ้ก่ รูส้กึหมดแรงโดยไมม่สีาเหตุ รูส้กึเครยีดประสาทเสยี รูส้กึสิน้หวงั รูส้กึกระสบักระสา่ย รูส้กึเศรา้ 

รูส้กึวา่ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากไมว่า่จะท�าอะไร รูส้กึวา่เป็นคนไรค้า่

ข้อ 4.8 สขุภาพจิตช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

คอื การประเมนิสภาวะสขุภาพจติของตวัเองในชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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(6) ส่วนที ่5 การพักผอ่นหย่อนใจและการออกก�าลงักาย

ข้อ 5.1 กิจกรรมพกัผอ่นหย่อนใจ

คอื กิจกรรมที่สมคัรใจท�าในยามว่างเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครยีด 

ทัง้รา่งกายและจติใจ มกัท�าในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์

ข้อ 5.2 - 5.5 การออกก�าลงักาย

การออกก�าลงักาย คอื การท�ากจิกรรมทางกายทีไ่ดอ้อกแรง หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายซึง่มหีลากหลาย 

รปูแบบ การออกก�าลงักายอย่างสม�่าเสมอก่อใหเ้กดิผลดต่ีอสุขภาพ โดยช่วยจดัระเบยีบร่างกายและ

ควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้เสรมิสรา้งสมรรถภาพร่างกายดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความทนทาน  

ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและ 

ระบบไหลเวยีนโลหติ ลดหรอืรกัษาน�้าหนกั ช่วยเสรมิระบบภูมคิุม้กนั และช่วยป้องกนัโรคต่างๆ เช่น 

โรคหวัใจ โรคเบาหวาน และโรคอว้น

การออกก�าลงักายดว้ยวธิกีารต่างๆ ท�าในสถานทีอ่อกก�าลงักายของกรงุเทพมหานครจดัไวใ้ห ้เชน่ 

ศูนยก์ฬีา ลานกฬีา สวนสาธารณะ หรอืสถานทีอ่ื่นๆ เช่น ภายในบรเิวณบา้น สนามกฬีาของเอกชน     

เป็นตน้

กรณไีมไ่ดอ้อกก�าลงักายเป็นประจ�า ใหบ้นัทกึเหตุผลของการไมไ่ดอ้อกก�าลงักาย

 7.3 แบบสอบถามผู้ดูแลหลัก

สว่นที ่6 ลกัษณะสว่นบุคคลของผูด้แูลหลกั

ผูด้แูลหลกั คอื บุคคลทีค่อยดแูลชว่ยเหลอืดแูลผูส้งูอาย/ุผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิาร ในการด�าเนินกจิวตัร

ประจ�าวนั อาจเป็นญาตหิรอืไมใ่ชญ่าติ

ข้อ 6.1 เพศของผูด้แูลหลกั

หมายถงึ เพศของผูด้แูลผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิาร เป็นชายหรอืหญงิ

ข้อ 6.2 อายขุองผูด้แูลหลกั

หมายถงึ การนับอายุจนถงึวนัที่ท�าการสมัภาษณ์ครวัเรอืนน้ี ให้บนัทกึอายุปัจจุบนัของผูดู้แล 

ผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิาร

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ข้อ 6.3 สถานภาพสมรสของผูด้แูลหลกั

หมายถงึ สถานภาพสมรสปัจจบุนัของผูด้แูลผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิาร

โสด    หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายไมเ่คยอยูร่ว่มกบัใครฉนัทส์ามภีรรยา

สมรส    หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยา โดยจะจดทะเบยีนหรอืมพีธิแีต่งงาน 

       หรอืไมก่ไ็ด้

หมา้ย   หมายถงึ การทีห่ญงิ/ชายอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยา แต่ต่อมาคูส่มรสตายถอืวา่หญงิ/ชาย 

       นัน้มสีถานภาพเป็นหมา้ย

หยา่    หมายถึง การที่หญิง/ชายอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาและมีการจดทะเบียนสมรส  

       แต่ไมป่ระสงคจ์ะอยูร่ว่มกนั โดยมกีารจดทะเบยีนการหยา่แลว้

แยก    หมายถึง การที่หญิง/ชายอยู่ร่วมกนัฉันท์สามภีรรยาและไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกนัอีก  

       (ในกรณีทีแ่ต่งงานกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) รวมทัง้คนทีจ่ดทะเบยีนสมรสแลว้และ    

       ไมป่ระสงคจ์ะอยูร่ว่มกนั แต่ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนหยา่

ในกรณีทีแ่ยกกนัอยู่ดว้ยความจ�าเป็นและเหตุผลต่างๆ โดยไม่ไดม้คีวามประสงคจ์ะแยกทางกนั 

ไดแ้ก่ การแยกกนัอยูเ่พราะตอ้งยา้ยสถานทีท่�างาน การแยกกนัอยูเ่พราะตอ้งยา้ยงานตามค�าสัง่ตน้สงักดั 

เป็นตน้ กรณน้ีีจะมสีถานภาพ “สมรส”

ข้อ 6.4 การศึกษาของผูด้แูลหลกั

หมายถงึ การศกึษาระดบัชัน้สงูสดุทีเ่รยีนจบ เชน่ ถา้ก�าลงัศกึษาอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หมายความวา่  

ผูใ้หข้อ้มลูจบการศกึษาสงูสดุ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  ดงัน้ี

0) ไมไ่ดเ้รยีน หมายถงึ บุคคลทีไ่มเ่คยเขา้ศกึษาในโรงเรยีน หรอืไมเ่คยไดร้บัการศกึษา

1) ประถมศกึษาตอนตน้ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมปีที ่4

2) ประถมศกึษาตอนปลาย หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมปีที ่6 หรอืชัน้ประถมปีที ่7  

   หรอืชัน้ ม.3 เดมิ

3) ส�าเรจ็มธัยมศกึษาตอนตน้ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้ ม.3 ม.ศ.3 หรอื ม.6 เดมิ

4) ส�าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลาย

  - สายสามญั หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษาชัน้ ม.6 มศ.5 หรอื ม.8 เดมิ

  - สายอาชวีศกึษา หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทอาชวีศกึษาหรอืวชิาชพี ทีเ่รยีนต่อ 

    จากระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเทา่ โดยมหีลกัสตูรไมเ่กนิ 3 ปี (ปวช.)

  - สายการศกึษา หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทการฝึกหดัครใูนระดบัมธัยมศกึษา 

    ตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป

5) อุดมศกึษาระดบัอนุปรญิญา

  - สายสามญั หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวุฒบิตัรระดบั 

     อนุปรญิญา
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 - สายวชิาชพี หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทอาชวีศกึษาหรอืสายวชิาชพีทีไ่ดร้บั 

   ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส./ ปวท.) หรอืเทยีบเทา่อนุปรญิญา

6) อุดมศกึษาระดบัปรญิญาตรี

  บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวฒุบิตัรระดบัปรญิญาตรี

7) อุดมศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรี

  บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาประเภทสามญัศกึษา โดยไดร้บัวฒุบิตัรระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก

8) อื่นๆ หมายถงึ บุคคลทีส่�าเรจ็การศกึษาทีไ่มส่ามารถเทยีบชัน้ได้

ข้อ 6.5 การอยู่ประจ�าของผูด้แูลหลกั

หมายถงึ ผูด้แูลหลกัทีเ่ป็นญาตพิีน้่อง ลกู หลาน หรอืผูด้แูลทีไ่มใ่ชญ่าต ิเชน่

- พยาบาลวชิาชพี พยาบาลทีจ่บการศกึษาดา้นการพยาบาลและมสีภาการพยาบาลรบัรอง มทีกัษะ

การพยาบาลทีม่คีวามซบัซอ้นสงูหรอืผูป่้วยอาการหนกั

- ผูด้แูลทีไ่มใ่ชพ่ยาบาลวชิาชพี ดแูลผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยในบา้นทีไ่มไ่ดม้อีาการป่วยรนุแรง

ผูด้แูลนัน้อยูป่ระจ�า หรอืกนิอยูห่ลบันอนในครวัเรอืนหรอืในบา้นหรอืทีพ่กัเดยีวกบัผูส้งูอาย/ุผูป่้วย

เรือ้รงั/ผูพ้กิาร หรอืไม่

ข้อ 6.6 ผลกระทบท่ีสมาชิกในครอบครวัได้รบัจากการเจบ็ป่วย

การเจบ็ป่วยของผูส้งูอาย/ุผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิารนัน้ มกัมโีรคประจ�าตวัอยา่งน้อย 1 โรคหรอืมากกวา่ 

เป็นโรคเรือ้รงัและรนุแรง รกัษาไมห่ายตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลมาก อาจสง่ผลกระทบต่อ

รา่งกาย จติใจ รวมถงึเศรษฐกจิของสมาชกิในครอบครวั สบืเน่ืองจากดา้นรา่งกายของผูป่้วย รา่งกาย

อ่อนแอลง ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัและกจิกรรมอื่นๆ ลดลง เชน่ อ่อนเพลยี ไมม่แีรง 

เบื่ออาหาร ซมึลง ไมพ่ดู หรอืมอีาการสบัสน ฯลฯ ดา้นสงัคมของผูป่้วย มกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

ที่ไม่พงึประสงค์ ท�าให้ผูป่้วยเกดิความสูญเสยีในชวีติหลายด้าน อาท ิการเกษียณอายุการท�างาน  

การสญูเสยีเพือ่น/คูค่รองจากการเสยีชวีติ สภาพรา่งกายทีเ่สือ่มลง มโีรคประจ�าตวัเรือ้รงัหลายโรค ท�าให้

ผูส้งูอายเุกดิความรูส้กึวา่ตนเองมคีณุคา่น้อยลง

ข้อ 6.7 การดแูลผูป่้วย

หมายถงึ การดแูล ผูส้งูอาย/ุผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิาร ทีไ่มส่ามารถดแูลจดัการตนเองได ้โดยผูด้แูลตอ้ง 

ท�าสิง่ต่างๆ ใหก้บัผูป่้วยมากขึน้ ไดแ้ก่ การอาบน�้า แต่งตวั การกนิอาหาร งานเอกสาร การอยูเ่ป็นเพือ่น 

การใชเ้วลามากขึน้ รวมถงึค่าใชจ้่ายทีม่ากขึน้หรอืการต้องออกจากงานประจ�าเพื่อมาดูแลผูสู้งอายุ/ 

ผูป่้วยเรือ้รงั/ ผูพ้กิาร
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ข้อ 6.8 ความวิตกกงัวล

วติกกงัวล เป็นอารมณ์อนัไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิจากความยุง่เหยงิภายในจติใจ อาท ิความแปรปรวน

ทางอารมณ์ ความวิตกกงัวลทางกาย และภาวะคิดร�าพงึ ความวิตกกงัวลเป็นรู้สกึเชิงลบที่เป็น

นามธรรม เกดิขึน้ไดเ้มือ่ครุน่คดิคาดการณ์ถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ความวติกกงัวลเป็นความรูส้กึ          

กระวนกระวายและกงัวลใจ ผูม้อีาการน้ีมกัจะตอบสนองต่อภาวะถกูคกุคามต่างๆ อยา่งเกนิจรงิ

ข้อ 6.9 ผลกระทบทางการเงิน

การดแูลผูส้งูอาย/ุผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิารนัน้ ผูด้แูลไดร้บัผลกระทบทางการเงนิอนัเน่ืองมาจากความ

เจบ็ป่วยของผูท้ีท่า่นดแูลทัง้ในแงข่องรายจา่ยมากขึน้ หรอืการสญูเสยีรายไดห้รอืไม่

ข้อ 6.10 การเสียค่ารกัษาพยาบาล

ในช่วง 12 เดอืนที่ผ่านมา ผูดู้แลหรอืสมาชกิในครอบครวัต้องเสยีเงนิเป็นค่ารกัษาพยาบาลที ่ 

เบกิไมไ่ด ้หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้จากการจา้งคนดแูล หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้จากความเจบ็ป่วย

ของผูท้ีท่า่นดแูลเป็นจ�านวนเงนิประมาณกีบ่าทต่อเดอืน

ข้อ 6.11 การสญูเสียรายได้

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา ผูด้แูลหรอืสมาชกิในครอบครวัตอ้งสญูเสยีรายไดจ้ากการทีไ่มส่ามารถออก

ไปท�างานประจ�า หรอืออกไปหาเงนิอนัเน่ืองมาจากการตอ้งดแูลผูป่้วย ตอ้งสญูเสยีรายไดเ้ป็นจ�านวนเงนิ 

ประมาณกีบ่าทต่อเดอืน
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ส่วนที่ 8 สรุป

เน่ืองจากการด�าเนินการ การพฒันาเพื่อใหเ้กดิการจดัการชุดขอ้มูลทางสงัคมและสุขภาพของ

ประชาชน รายเขต ของกรงุเทพมหานครในครัง้น้ี ไดอ้อกแบบ การจดัการงานภาคสนาม ดว้ยการใหม้กีาร

สุม่ตวัอยา่งทีก่ลุม่ตวัอยา่งเป็นตวัแทนของประชากรรายเขต (โดยไมไ่ดค้�านึงถงึการมชีือ่ในทะเบยีนบา้น)  

ก�าหนดให ้ผูดู้แลงานสนาม เป็นผูน้�าพนักงานสมัภาษณ์ ไปพบกบัผูใ้หข้อ้มูลในครวัเรอืนตวัอย่าง  

เพือ่อธบิายวตัถุประสงคข์องโครงการฯ และขออนุญาตสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิ ี

สมัภาษณ์แบบซึ่งหน้า (face-to-face-interview) และพนักงานสมัภาษณ์ทีผ่่านการอบรม สอบถาม 

และบนัทกึขอ้มลูบนแทบ็เลต็ 

อยา่งไรกต็าม เมือ่มกีารประกาศปิดเมอืง (lock down) เน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

ประกอบกบัการที่คณะท�างานต้องท�างานให้ส�าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก�าหนดโดยหน่วยงานที่ให้ทุน  

ดงันัน้การออกแบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามในระหวา่งการปิดเมอืงในครัง้น้ี จงึเป็นความพยายาม 

แกปั้ญหา เพือ่ใหง้านทีไ่ดท้�ามาแลว้บางสว่น ด�าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ 

งานทีด่�าเนินการเสรจ็สิน้ก่อนมกีารประกาศปิดเมอืง คอื 1) การพฒันาแบบสอบถามทีไ่ดท้�างาน 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดบัเขตของกรุงเทพมหานคร จากฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

และศูนย์บรกิารสาธารณสุข 2) ทดสอบแบบสอบถาม 3) คดัเลือกและอบรมพนักงานสมัภาษณ์  

4) ทดสอบการบนัทกึขอ้มูลดว้ยโปรแกรม CommCare บนแทบ็เลต็ และ 5) เตรยีมการภาคสนาม 

ด้วยการปรบัปรุงบญัชรีายชื่อของครวัเรอืนที่อยู่จรงิในหน่วยแจงนับ (Enumeration Area- EA)  

ตวัอยา่ง ทีเ่ป็นตวัแทนของประชากรใน 13 เขตน�ารอ่ง ซึง่สว่นน้ีคณะท�างานไดท้�างานรว่มกบัส�านกังาน

สถติแิหง่ชาต ิเรยีบรอ้ยแลว้

เมือ่มกีารประกาศปิดเมอืง คณะท�างาน ไดด้�าเนินการดงัน้ีคอื 

1) ปรบัแบบสอบถามเดมิทีพ่ฒันาขึน้ในชว่งแรกซึง่มคีวามยาวและซบัซอ้นพอสมควร เพราะคณะท�างาน 

ตอ้งการตอบโจทยค์วามตอ้งการของพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุมากทีส่ดุ และการใหพ้นกังานสมัภาษณ์

เป็นผูถ้ามและบนัทกึขอ้มลูดว้ยตนเอง ใหเ้หลอืเพยีงขอ้ค�าถามทีจ่�าเป็นส�าหรบัการตอบโจทย์

ทีส่�าคญัเทา่นัน้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารเกบ็ขอ้มลูในภาคสนาม ทีไ่มส่ามารถใชว้ธิกีารลงไป

สมัภาษณ์แบบซึง่หน้าได ้
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2) เน่ืองจากขอ้จ�ากดัในการเขา้-ออกชมุชน ของคนนอกชมุชน ท�าใหต้อ้งเปลีย่นวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง

ใหมท่ัง้หมด จากการสุม่ตวัอยา่งประชากรจากหน่วยแจงนบัของส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิเป็นการ

สุม่ตวัอยา่งประชากรจากชมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพมหานครแทน เพราะชมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพฯ 

นัน้ มปีระธาน และ กรรมการชมุชนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้อยา่งเป็นทางการจากกรงุเทพมหานคร 

ซึง่เป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะท�าใหแ้บบสอบถามของโครงการฯ ไปถงึมอืผูใ้หข้อ้มลู ในขณะทีห่น่วย

แจงนบัตวัอยา่งทีไ่ดด้�าเนินการปรบัปรงุรายชือ่บญัชคีรวัเรอืนบางสว่นไวแ้ลว้นัน้ ไมม่ผีูน้�าชมุชน

ทีเ่ป็นทางการ 

3) จดัท�ากรอบการสุม่ตวัอยา่ง (sampling frame) ใหมซ่ึง่ประกอบดว้ยจ�านวนชมุชน ประเภทของ

ชมุชน และ จ�านวนครวัเรอืนใน 13 เขตน�ารอ่ง

4) ด�าเนินการสุม่ตวัอยา่งใหม ่ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งทีป้่องกนัการล�าเอยีงของการเลอืกครวัเรอืน 

หรอืบุคคลตวัอยา่ง โดยผูน้�า/หรอืผูป้ระสานงานชมุชน เน่ืองมาจากคณะท�างานไมส่ามารถลงพืน้ที ่

ไปด�าเนินการสุม่ตวัอยา่งในชมุชนไดด้ว้ยตนเอง

5) เพิม่วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากแผนเดมิ คอืใชก้ารสมัภาษณ์แบบซึง่หน้าเป็นหลกั ดว้ยการ

เพิม่วธิกีารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์การใหผู้ใ้หข้อ้มลูบนัทกึค�าตอบออนไลน์ หรอื บนัทกึค�าตอบ

บนแบบสอบถามดว้ยตนเอง

6) คดิแบบฟอรม์ เอกสาร และ วธิกีารทีจ่ะสือ่สารและท�าความเขา้ใจ กบัผูน้�า/ผูป้ระสานงานชมุชน 

โดยเฉพาะ ประเดน็การตดิต่อครวัเรอืน การขอความรว่มมอื ความส�าคญัของขอ้มลู (การใชแ้ละ

ผูไ้ดร้บัประโยชน์จากขอ้มลู) 

7) พฒันาโปรแกรม Kobo toolbox ส�าหรบัการบนัทกึขอ้มูลออนไลน์ และปรบัปรุงโปรแกรม 

CommCare เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัแบบสอบถามทีป่รบัใหม่

8) จดัพมิพแ์บบสอบถามเป็นจ�านวนมาก คอืเทา่กบัจ�านวนครวัเรอืนทีสุ่ม่ตวัอยา่ง และจ�านวนบุคคล 

คอืผูส้งูอาย ุหรอืผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิาร และผูด้แูล ทีค่าดวา่จะเป็นผูใ้หข้อ้มลู จากเดมิทีไ่ดว้างแผน

ไวว้า่จะไมม่กีารพมิพแ์บบสอบถาม เนื่องจากจะสอบถามและบนัทกึขอ้มลูบนแทบ็เลต็ เทา่นัน้

9) จดัพมิพเ์อกสารแนะน�าโครงการ เอกสารการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพแกป่ระชาชนทีร่ว่มโครงการ 

โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัตนเองในสถานการณ์ โควดิ-19 เพิม่เตมิ พรอ้มทัง้ให ้

เบอรโ์ทรศพัท ์เพือ่ใหผู้ใ้หข้อ้มลูสามารถตดิต่อคณะท�างานไดท้นัททีีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบัโครงการฯ  

เน้ือหาในขอ้ค�าถาม หรอือื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง
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การด�าเนินการพฒันาชุดขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพเขตเมอืง ในสถานการณ์ โควดิ-19 ในครัง้น้ี 

มปีระดน็ส�าคญัทีจ่ะตอ้งพจิารณา ดงัน้ี คอื 

1) กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาน้ีเป็นตวัแทนของประชากรทีอ่าศยัในชมุชนจดัตัง้ของกรงุเทพมหานคร

เท่านัน้ โดยประชากรทีอ่าศยัในชุมชนจดัตัง้น้ี มปีระมาณหน่ึงในสามของประชากรอาศยัใน

กรงุเทพมหานครทัง้หมด 

2) คณุภาพขอ้มลูอาจจะมคีวามแตกต่างกนั เน่ืองจากวธิกีารเกบ็ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั เพราะโครงการฯ น้ี 

ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลถึงสี่วิธี และยงัมกีารใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ผสมกนัอีกด้วย เช่น  

การผสมระหวา่งวธิกีารทีผู่ใ้หข้อ้มลูบนัทกึค�าตอบดว้ยตนเองบนแบบสอบถาม และการโทรศพัท ์

หรอืใชก้ารสมัภาษณ์แบบซึง่หน้า เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเพิม่เตมิ

 การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไดท้�าใหเ้กดิวถิชีวีติใหมข่ึน้ในสงัคมโลก ซึง่รวมทัง้วถิใีหมข่องการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามในครัง้น้ีดว้ย คอืการเปลีย่นแปลงจากทีเ่คยใชก้ารเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิเีดยีวกนั

ตลอดทัง้การศกึษา พยายามควบคมุจ�านวนพนกังานสมัภาษณ์ไมใ่หม้ากหรอืน้อยเกนิไป เพือ่ป้องกนั

ความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิจาก การถาม การตคีวาม และความเขา้ใจในขอ้ค�าถามทีอ่าจจะแตกต่างกนัของ

พนกังานสมัภาษณ์แต่ละคน มาเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิตี่างๆ กนั และการผสมผสานวธิกีาร

เกบ็ขอ้มลู แต่ยงัคงความเขม้งวดกบัคณุภาพของขอ้มลู (ความครบถว้นและความแนบนยัของค�าตอบ) 

ดว้ยการเพิม่จ�านวนบุคลากร และเวลาในการตรวจสอบแบบสอบถามทัง้ในระหว่างทีอ่ยู่ในสนามและ

ในส�านกังาน และ ใชว้ธิกีารโทรศพัท ์หรอื ลงไปสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูดว้ยตนเอง เมือ่รฐับาลไดป้ระกาศ

ยกเลกิการปิดเมอืงแลว้ ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิ ถงึขอ้ด-ีขอ้เสยี พรอ้มทัง้เสนอแนะ วธิกีาร

เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่(เมอืง/ชนบท) การเขา้ถงึ และการรูจ้กัการใชเ้ทคโนโลยทีีช่ว่ย

ในการรวบรวมขอ้มลูของผูท้ีจ่ะใหข้อ้มลู ในสถานการณ์วกิฤตทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อไป 
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โครงการ การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม 
และสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 

แบบสอบถามครัวเรือน 
 

ผู้ตอบคือ: หัวหน้าครัวเรือนหรือคนที่รู้ข้อมูลของบ้านนี้ 
 

หมายเลขประจ าครัวเรอืน -- (ส าหรบัเจ้าหน้าที่) 
  เขต  –  รหัสชุมชน  -  ล าดับครัวเรือน 

บ้าน/ที่พักนี้อยู่ใน    เขต___________________  ชื่อชุมชน___________________________  

ชื่อผู้ให้ข้อมูล (แล้วแต่ความสมัครใจ)____________________________________________ 

ท่านเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่ 
 1. เป็นหัวหน้าครัวเรือน   2. ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือน 

ที่อยู่ส าหรับจัดส่งของท่ีระลึก 
บ้านเลขท่ี ____________ซอย_________________________ถนน___________________ 
รหัสไปรษณีย์____________________เบอร์โทรศัพท์ _________________________ 

จ านวนคน ที่อยู่ประจ า 3 เดือนขึ้นไปหรือตั้งใจอยู่ประจ า อยูใ่นบ้านหรือที่พักนี้  คน 

จ านวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ประจ า 3 เดือนขึ้นไปหรือตั้งใจอยู่ประจ า อยู่ในบ้านหรือที่พักนี้  คน 

จ านวนผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการที่อยู่ประจ า 3 เดือนขึ้นไปหรือตั้งใจอยู่ประจ า อยู่ในบ้านหรือที่พักนี้  คน 

จ านวนคนที่ปัจจุบันทีอ่ยูใ่นบ้านหรือที่พักนี้ แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน   คน 

วันที่ตอบแบบสอบถาม วันที่    เดือน    พ.ศ. 2563 
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หนังสือแสดงความยินยอมให้ข้อมูล 
เรียน    

 ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ก าลังด าเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของ
ประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพ และ สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร 
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดท าชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพในระดับเขตในการนี้สถาบันฯ ขออนุญาตท่าน ให้ข้อมูลและความ
คิดเห็นของท่านด้านสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งสุขภาพของท่านและสมาชิกทุกคนในครัวเรือน โดยใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที 
 เนื่องจากขณะที่ท าการส ารวจนี้ covid-19 ก าลังระบาด และเกิดผลกระทบต่อชีวิตประชาชนท่ัวไปในหลายๆด้าน โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ผลการส ารวจนี้จะน าไปเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนและหา
มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป 
 ข้อมูลที่ท่านให้ทั้งหมดนี้ สถาบันฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายใต้เง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดและจะใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
ทางราชการและสวัสดิภาพของท่านและครอบครัวเท่านั้น  ข้อมูลจะถูกน าไปวิเคราะห์เป็นภาพรวมและน าเสนอเป็นรายงานที่ไม่ปรากฏ
ช่ือผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลครั้งนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้  แล้วแต่ความสมัครใจของท่าน หรือระหว่างที่ท่านให้
ข้อมูลไปแล้วบางส่วน ถ้าท่านไม่พอใจ ท่านมีสิทธ์ิที่จะหยุดการให้ข้อมูลเมื่อไรก็ได้ 

สถาบันฯ หวังว่าท่านคงจะกรุณาให้ความร่วมมือในครั้งนี้  ถ้าท่านมีค าถามใดที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือมีข้อสงสัย
ประการใด  โปรดติดต่อ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี ้
 สถาบันฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง  ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จ าปากลาย) 
                                                                           ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  

                          ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
                                              โทรศัพท์  0 2441 9520     

 ข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลครั้งนี้จากการอ่านด้วยตนเอง หรือให้ผู้ประสานงานของโครงการ “การพัฒนา
แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” อ่านให้ฟังแล้ว 
ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือหรือให้ผู้ประสานงานโครงการฯ ผู้ที่อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง ลงลายมือช่ือ
ในหนังสือแสดงความยินยอมใหข้้อมูลแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ 
  
 ยินดีให้ข้อมูลแตไ่ม่ขอลงนาม 
 

ลงช่ือ…………………………………………………….    ลงช่ือ…………………………………….……….. 
ผู้ประสานงานโครงการฯ  (ลงนามแทนผู้ให้ข้อมูล)                              ผู้ใหข้้อมูล 

    วันท่ี……........ เดือน……………… พ.ศ.2563            วันท่ี……......... เดือน………………..พ.ศ.2563  
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ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล  
(ใส่เครื่องหมาย X ลงใน  ข้อที่เลือกตอบและกรอกตัวเลขลงใน  ช่อง  เช่น  
เพศ    
1. ชาย                            2. หญิง  
อายุ  ปี  
ความสัมพันธ์ของท่านกับหัวหน้าครัวเรือน (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
1. หัวหน้าครัวเรือน      2. คู่สมรส ของหัวหน้าครัวเรือน  

3. พ่อ ของหัวหน้าครัวเรือน    4. แม่ ของหัวหน้าครัวเรือน   

5. พ่อตา แม่ยาย พ่อ/แม่สามี ของหัวหน้าครัวเรือน  6. บุตร ของหัวหน้าครัวเรือน    

7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลี้ยง ของหัวหน้าครัวเรือน  8. ลูกของลูก ของหัวหน้าครัวเรือน 

9. พี่น้อง ของหัวหน้าครัวเรือน    10. เขย ของหัวหน้าครัวเรือน  

11. สะใภ้ ของหัวหน้าครัวเรือน    12. หลาน ของหัวหน้าครัวเรือน  

13. เหลน ของหัวหน้าครัวเรือน    14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของหัวหน้าครัวเรือน  

15. ญาติ ของหัวหน้าครัวเรือน    16. เพื่อน ของหัวหน้าครัวเรือน  

17. ผู้อาศัย       18. ลูกจ้าง ของหัวหน้าครัวเรือน  

19. อ่ืน ๆ ระบุ…................................  
สถานภาพสมรส   

1. โสด 

2. สมรส  

3. หม้าย 

4. หย่า/แยก 
ท่านจบการศึกษา สูงสุดชั้นใด 
0. ไม่ได้เรียน       1. ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)  

2. ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6/ป.7)   3. มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3/ม.ศ.3)  

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ม.ศ.5/ปวช.)   5. อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    

6. ปริญญาตรี     7. สูงกว่าปริญญาตรี   

8. อ่ืน ๆ ระบุ…................................  
  

1 0 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1980



หมายเลขประจ าครัวเรือน -- แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือน  หน้า 4 

 

ส่วนที่ 1 ลักษณะของบ้านหรือที่พักในปัจจุบัน 
1.1 ประเภทท่ีอยู่อาศัย  
 1. บ้านเดี่ยว 2. ห้องแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 3. ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 

 4. ห้องชุด (อพาร์ทเม้นท์ แฟลต หรือคอนโดมิเนียม) 5. หอพัก 

 6. เพิงพักชั่วคราว 7. ห้องแบ่งเช่า 8. อ่ืนๆ ระบุ............................ 
1.2 วัสดุส่วนใหญ่ของตัวบ้านหรือทีพ่ักนี้ 
 1. ตึก/ปูน/อิฐ 2. ไม ้ 3. ครึ่งตึกครึ่งไม้   

 4. วัสดุที่ใช้แล้ว/ วัสดุเหลือใช้ เช่น หีบ ลัง สังกะสีใช้แล้ว ไวนิล บิลบอร์ด    

 5. วัสดุอื่นๆ เช่น สังกะสี ไม้อัด  6. อ่ืนๆ ระบุ...................... 
1.3 บ้านหรือที่พักนี้ มีสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้ หรือไม่ (กรุณาตอบทุกข้อ) 

 สภาพแวดล้อมในครัวเรือน 0. ไม่มี 1. ม ี

1. มีห้องนอนหรือที่นอนอยู่ชั้นล่าง หรือในบ้านชั้นเดียว (ใต้ถุนไม่สูง) หรือไม่   
2. มีห้องนอน หรือห้องน้ า หรือทางเดิน ที่มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไม่   
3. มีห้องนอน หรือห้องน้ า หรือทางเดิน ที่พื้นไม่ลื่นหรือปูวัสดกุันลื่น หรือไม่   
4. มีห้องนอน หรือห้องน้ า หรือทางเดิน ที่มีราวจับ หรือไม ่   
5. มีห้องนอน หรือห้องน้ า ที่ใชป้ระตูบานเลื่อน หรือบานประตูที่เปิดออกนอกห้อง หรือไม่   
6. มีห้องนอน หรือห้องน้ า ที่ไมม่ีกลอนประตู หรือไม่   
7. มีห้องน้ า หรือห้องส้วมอยู่ในตัวบ้าน หรือไม่   
8. มีการใช้ส้วมแบบนั่งห้อยขา หรือส้วมที่เป็นเก้าอี้น่ังถ่ายแบบห้อยขา หรือไม่   
9. มีพื้นต่างระดับภายในตัวบา้นหรือที่พัก หรือไม่   
10. มีพื้นต่างระดับภายในบริเวณที่บ้านหรือที่พัก หรือไม่    

1.4 ส่วนใหญบ่้าน หรือที่พักของท่านมีการปรุงอาหาร หรือไม่ 
  1. ปรุงอาหาร (ข้ามไป ข้อ 1.5)    2. ไม่ได้ปรุงอาหาร 
1.4.1 ถ้าไม่ได้ปรุงอาหาร ส่วนใหญ่คนในบ้านนี้รับประทานอาหารจากที่ใด (ข้ามไป ข้อ 1.6) 
 1. ซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร้านค้าท่ัวไป   2. ซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร้านค้า ภายในห้าง 

 3. ผูกปิ่นโต     4. สั่งอาหาร Online   

 5. อ่ืน ๆ ระบุ....................  
1.5 เชื้อเพลิง (ส่วนใหญ่) ที่ใช้ในการปรุงอาหาร 
 1. แก๊ส  2. ไฟฟ้า  3. ถ่านไม้/ฟืน 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..…. 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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1 

1.6 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน หรือที่พักของท่านเคยประสบปัญหาเรื่องมีเงินไม่เพียงพอ
ส าหรับซื้ออาหารเพื่อยังชีพหรือไม่ 
 1. ไม่เคยเลย   2. นาน ๆ ครั้ง    3. เป็นบางครั้ง    4. เป็นส่วนใหญ่ 5. ตลอดเวลา 
1.7 โปรดเลือกแหล่ง น้ าดื่ม ที่ใช้มากที่สุด (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
 1. น้ าดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ  2. น้ าประปา 

 3. น้ าบ่อ/ บาดาล     4. น้ าฝน   
 5. น้ าประปา ผ่านการบ าบัด (ต้ม/กรอง)  6. อ่ืนๆ  (ระบุ) ………………..…. 
1.8 โปรดเลือกแหล่ง น้ าใช้ ที่ใช้มากที่สุด (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
 1. น้ าดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ  2. น้ าประปา 

 3. น้ าบ่อ/ บาดาล     4. น้ าฝน   
 5. น้ าประปา ผ่านการบ าบัด (ต้ม/กรอง)  6. อ่ืนๆ  (ระบุ) ………………..…. 
1.9 วิธีก าจัดขยะภายในบ้าน หรือที่พัก (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
 1. เก็บรวบรวมให้พนักงาน กทม. น าไปท้ิง  2. เผา 
 3. ฝังกลบ    4. ท าปุ๋ยหมัก/ น้ าหมักชีวภาพ  

 5. ทิ้งลงแม่น้ า  ล าคลอง    6. ทิ้งตามที่ว่าง ที่สาธารณะ 

 7. เก็บรวบรวมไปทิ้งถังของ กทม.   8 .อ่ืนๆ  (ระบุ)……..……...………………… 
1.10 ในบ้าน หรือที่พักของท่านมีวิธีการแยกขยะก่อนน าไปท้ิง อย่างไร (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
 0. ไม่มีการแยกขยะ  1. มีการแยกขยะ แล้วน าไปขาย    

 2. มีการแยกขยะ แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 3. มีการแยกขยะ ก่อนให้พนักงาน กทม. น าไปทิ้ง 
ส่วนที่ 2 เศรษฐานะของครัวเรือน 
2.1 บ้าน หรือที่พักของท่านมีสิ่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้จ านวนเท่าไร (กรุณาตอบทุกข้อ) 

สิ่งของ 
จ านวนสิ่งของ  

      เช่น มี 1 เครื่อง บันทึก  
1. เครื่องซักผ้า  
2. คอมพิวเตอร์ หรือโนต๊บุ๊ค  
3.. มือถือที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้ หรือแท็บเล็ต  
4. ไมโครเวฟ หรือ เตาอบ  
5. อินเทอร์เน็ตบ้าน หรือ WIFI ในบ้าน  
6. เครื่องปรับอากาศ  
7. รถยนต์ส่วนบุคคล  
8. เครื่องท าน้ าอุ่นในห้องน้ า   

0 
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2.2 ท่านคิดว่ารายได้ของครัวเรือนที่ได้รับในแต่ละเดือน นั้นเพียงพอหรือไม่ 
1. เพียงพอ และมีเหลือเก็บ 2. เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือเก็บ  3. ไม่เพียงพอ 
2.3 โรคระบาดโควิด (Covid-19) และมาตรการของรัฐในการจัดการการระบาด มีผลกระทบต่อรายได้ของ
ครัวเรือนท่านอย่างไร 
1. รายได้ลดลง         2. รายได้เท่าเดิม/ไม่มีผลกระทบ      3. รายได้เพ่ิมข้ึน 
ส่วนที่ 3 เครือข่ายทางสังคม หรอืความคิดเหน็ 
3.1 ท่านคิดว่า ผู้คนในหมู่บ้านหรือละแวกบ้านของท่าน รู้จักกันมากน้อยเพียงไร  
1. น้อย  2. ปานกลาง  3. มาก  9. ไม่ทราบ 
3.2 ท่านคิดว่า ในหมู่บ้านหรือละแวกบ้านของท่าน เพื่อนบ้านมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) กันมากน้อยเพียงไร 
1. น้อย  2. ปานกลาง  3. มาก  9. ไม่ทราบ 
3.3 ท่านคิดว่าการที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาอาศัย และท างานอยู่ในกรุงเทพฯ/หมู่บ้านหรือละแวกบ้านของท่าน  
มีข้อดี หรือไม่ดีอย่างไร 

3.3.1 ข้อดีของการมีแรงงานข้ามชาติ (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
0. ไม่มีข้อดี  1. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 

2. ทดแทนการขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง  
3. ช่วยลดต้นทุนการผลิต (ค่าแรงต่ า/แรงงานขยัน อดทน)   

4. อื่นๆระบุ.................................................. 9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
3.3.2 ข้อเสีย หรือข้อไม่ดี ของการมีแรงงานข้ามชาติ (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
0. ไม่มีข้อเสีย  1. แย่งงานคนไทย  2. ความปลอดภัยของสังคมลดลง   
3. ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ขยะ ความไม่มีระเบียบ ความสะอาด                                                                          

4. สร้างปัญหาด้านสาธารณสุข/การแพร่ระบาดของโรค  

5. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................  

9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
3.4 ท่านคิดว่าท่านมีความพร้อม ที่จะท ากิจกรรมเพื่อชุมชมหรือสังคม เช่น จิตอาสา เก็บขยะในชุมชน หรือไม่  
1. พร้อม 2. ไม่พร้อม   9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
3.5 ท่านต้องการที่จะท ากิจกรรมเพื่อชุมชมหรือสังคมหรือไม่  
1. ต้องการ  2. ไม่ต้องการ 9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
3.6 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านได้ท ากิจกรรมเพื่อชุมชมหรือสังคม บ้างหรือไม่  
1. ท า  2. ไม่ท า  9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลคนทีอ่ยู่ประจ า 3 เดือนขึ้นไปหรือตั้งใจอยูป่ระจ าในบ้านหรือที่พักนี ้
 

จ านวนคนในบ้าน หรือที่พักนี้ ที่อยู่ประจ า 3 เดือนขึ้นไปหรือตั้งใจอยู่ประจ า มี  คน (กรุณาระบุในตาราง) 

สมาชกิ 
คนที่ 

ชื่อสมาชิก 4.1 เพศ 4.2 อายุ 

4.3 บุคคลนี้มีโรค
เร้ือรังหรือไม่ 

(หมายถึง อาการ
หรือโรคทาง

ร่างกาย จิตใจ 
หรือสมองท่ีเป็น

นานกว่า 3 เดือน) 

4.4 บุคคลนี้มีความ
พิการหรือไม่ 

(หมายถึงความ
บกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ หรือสมองที่เป็น

แต่ก าเนิดหรือเกิด
ภายหลังก็ได)้ 

4.5 โรคเร้ือรัง หรือความ
พิการ เป็นอุปสรรคต่อการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน/ การ
เรียน/ การท างานหรือไม่ 

คนที่ 01  ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 
0. ไม่มี 

1. มี 
0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 02 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 03 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 04 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 05 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 06 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. ม ี

0. ไม่มี 

1. ม ี

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 07 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 08 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. ม ี

0. ไม่มี 

1. ม ี

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 09 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 10 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. ม ี

0. ไม่มี 

1. ม ี

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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สมาชกิ 
คนที่ ชื่อสมาชิก 4.1 เพศ 4.2 อายุ 

4.3 บุคคลนี้มีโรค
เร้ือรังหรือไม่ 

(หมายถึง อาการ
หรือโรคทางรา่งกาย 
จิตใจ หรือสมองที่
เป็นนานกว่า 3 

เดือน) 

4.4 บุคคลนี้มีความ
พิการหรือไม่ 

(หมายถึงความ
บกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ หรือ
สมองที่เป็นแต่
ก าเนิดหรือเกิด
ภายหลังก็ได)้ 

4.5 โรคเร้ือรัง หรือความ
พิการ เป็นอุปสรรคต่อการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน/ การ
เรียน/ การท างานหรือไม่ 

คนที่ 11  ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 
0. ไม่มี 

1. มี 
0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 12 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 13 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 14 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 

คนที่ 15 ............... 
1.ชาย

2.หญิง 
 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่มี 

1. มี 

0. ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 
 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 85
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 เขต            ชุมชน          ล าดับครัวเรือน  ล าดับบุคคลในครัวเรอืน 

โครงการ การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพ
ของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 

แบบสอบถามบุคคล  

หมายเลขประจ าบุคคล --- (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 

บ้าน/ที่พักนี้ อยู่ใน    เขต___________________  ชื่อชุมชน___________________________ 

ชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยเรื้อรังและหรือผู้พิการ _____________________________________________ 

ผู้ตอบแบบข้อค าถามคือใคร 1. ผู้สูงอาย/ุผู้ป่วย/ผู้พิการตอบเอง (ข้ามไปส่วนที่ 1)   

     2. ผู้สูงอาย/ุผู้ป่วย/ผู้พิการ ตอบร่วมกับผูดู้แล/สมาชิกในครัวเรอืน  

     3. ผู้ดูแล/สมาชิกในครัวเรือนเท่านั้น ระบุความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ  
 กรณีตอบข้อ 2 และ 3 โปรดระบุความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ 

2. คู่สมรส ของผู้ป่วย  3. พ่อ ของผู้ป่วย 4. แม่ ของผู้ป่วย  

5. พ่อตาแม่ยาย พ่อ/แม่สามขีองผู้ป่วย 6. บุตร ของผู้ป่วย 7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลีย้ง ของผู้ป่วย  

8. ลูกของลูก ของผู้ป่วย  9. พ่ีน้อง ของผู้ป่วย 10. เขย ของผู้ป่วย  

11. สะใภ้ ของผู้ป่วย  12. หลาน ของผู้ป่วย 13. เหลน ของผู้ป่วย 

14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ป่วย    15. ญาติ ของผู้ป่วย  16. เพื่อน ของผู้ป่วย   

17. ผู้อาศัย    18. ลูกจ้าง              19. อ่ืน ๆ ระบุ..............................   
ผู้รับผิดชอบหลักเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ ท่านนี้ 
1. ตัวผู้สูงอาย/ุตัวผู้ป่วยเอง     2. คู่สมรส ของผู้ป่วย 3. พ่อ ของผู้ป่วย 4. แม่ ของผู้ป่วย  

5. พ่อตาแม่ยาย พ่อ/แม่สามขีองผู้ป่วย 6. บุตร ของผู้ป่วย 7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลีย้ง ของผู้ป่วย  

8. ลูกของลูก ของผู้ป่วย  9. พ่ีน้อง ของผู้ป่วย 10. เขย ของผู้ป่วย  

11. สะใภ้ ของผู้ป่วย  12. หลาน ของผู้ป่วย 13. เหลน ของผู้ป่วย 

14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ป่วย    15. ญาติ ของผู้ป่วย  16. เพื่อน ของผู้ป่วย   

17. ผู้อาศัย    18. ลูกจ้าง              19. อ่ืน ๆ ระบุ..............................  
 
  

วันที่ตอบแบบสอบถาม วันที่    เดือน    พ.ศ. 2563 

กรุณาระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ดูแล ________________________________   

 

แบบสอบถามฉบับนี้ถาม : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ทุกคนในครัวเรือน) และ 
 ผู้ป่วยเรื้อรังและหรือผูพ้ิการ ที่ไม่สามารถเรียน หรือท างาน หรือท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1986
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หนังสือแสดงความยินยอมให้ข้อมูล 

เรียน  
ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ

สุขภาพ (สสส.) ก าลังด าเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการจดัการชุดขอ้มูลทางสังคมและสุขภาพของ
ประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพ และ สร้างเสรมิศักยภาพของบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อการจดัท าชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพในระดับเขต ในการนี้สถาบันฯ ขออนุญาตท่านให้ข้อมูล เกีย่วกับ 
สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ รวมทั้งการรักษา การเข้าถึงบรกิารสุขภาพ ความรู้ดา้นสุขภาพ การพักผ่อนและการออกก าลังกาย 
โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

เนื่องจากขณะที่ท าการส ารวจนี้ covid-19 ก าลังระบาด และเกิดผลกระทบต่อชีวิตประชาชนทั่วไปในหลายๆด้าน โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ผลการส ารวจนี้จะน าไปเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนและหา
มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป   

ข้อมูลที่ท่านให้มาทั้งหมดนี ้สถาบนัฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนดและจะใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
ทางราชการและสวัสดิภาพของท่านและครอบครัวเท่าน้ัน ข้อมลูจะถกูน าไปวิเคราะห์เป็นภาพรวมและน าเสนอเป็นรายงานที่ไม่ปรากฏ
ช่ือผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลครั้งนี้ท่านมีสิทธ์ิที่จะหยดุการให้ข้อมลูหรือไม่ให้ข้อมลูก็ได้ แล้วแตค่วามสมัครใจของท่าน หรือระหว่างท่ี
ท่านให้ข้อมูลไปแล้วบางส่วน ถ้าท่านไม่พอใจ ท่านมีสิทธ์ิที่จะหยุดใหข้้อมูลเมื่อไรกไ็ด้  

สถาบันฯ หวังว่าท่านคงจะกรณุาให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ถ้าท่านมีค าถามใดที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือมีข้อสงสัย
ประการใด โปรดติดต่อ สถาบันวิจยัประชากรและสังคม ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีให้ไว้ข้างล่างนี้  

สถาบันฯขอขอบพระคณุอย่างสูง ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือ  
         
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จาปากลาย)  

                                                                  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล  
                                                                       ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

           โทรศัพท์ 0 2441 9520  
ข้าพเจ้าไดร้ับทราบวตัถุประสงค์ของการให้ข้อมูลครั้งนี้จากการอ่านด้วยตนเอง หรือใหผู้้ประสานงานของโครงการ “การพัฒนา

แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรงุเทพมหานคร” อ่านให้ฟังแล้ว 
ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือหรือให้ผู้ประสานงานฯ ผู้ที่อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง ลงลายมือช่ือในหนังสือ
แสดงความยินยอมให้ข้อมูลแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้  
ยินดีให้ข้อมลูแต่ไม่ขอลงนาม  
 

ลงช่ือ…………………………………………………….     ลงช่ือ…………………………………….………..  
ผู้ประสานงานโครงการฯ   (ลงนามแทนผู้ให้ข้อมูล)                                                                  ผู้ใหข้้อมูล 
วันท่ี……... เดือน……………… พ.ศ.2563     วันท่ี…….... เดือน………………..พ.ศ.2563   

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ของท่านหรือคนที่ท่านดูแล 
1.1 เพศ  
1. ชาย        2. หญิง    
1.2 อายุ  ปี  
1.3 ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน  
1. หัวหน้าครัวเรือน      2. คู่สมรส ของหัวหน้าครัวเรือน  

3. พ่อ ของหัวหน้าครัวเรือน    4. แม่ ของหัวหน้าครัวเรือน   

5. พ่อตา แม่ยาย พ่อ/แม่สามี ของหัวหน้าครัวเรือน  6. บุตร ของหัวหน้าครัวเรือน    

7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลี้ยง ของหัวหน้าครัวเรือน  8. ลูกของลูก ของหัวหน้าครัวเรือน 

9. พี่น้อง ของหัวหน้าครัวเรือน    10. เขย ของหัวหน้าครัวเรือน  

11. สะใภ้ ของหัวหน้าครัวเรือน    12. หลาน (ทีไ่ม่ใช่สายตรง) ของหัวหน้าครัวเรือน  

13. เหลน ของหัวหน้าครัวเรือน    14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของหัวหน้าครัวเรือน  

15. ญาติ ของหัวหน้าครัวเรือน    16. เพื่อน ของหัวหน้าครัวเรือน  

17. ผู้อาศัย                                            18. ลูกจ้าง ของหัวหน้าครัวเรือน     

19. อ่ืน ๆ ระบุ…................................  
1.4 สถานภาพสมรส  

1. โสด  2. สมรส  3. หม้าย  4. หย่า/แยก 
1.5 จบการศึกษา สูงสุดชั้นใด 
0. ไม่ได้เรียน                 1. ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)  

2. ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6/ป.7)  3. มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3/ม.ศ.3)  

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ม.ศ.5/ปวช.)  5. อนุปริญญา/ปวส./ปวท.     

6. ปริญญาตรี                      7. สูงกวา่ปริญญาตรี   

8. อ่ืน ๆ ระบุ…....................... 
1.6 สถานภาพการท างาน 
0. ไม่ได้ท างาน/เกษียณอายุ  1. ลูกจ้าง/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กร (ถามต่อ ข้อ 1.7) 
2. นายจ้าง    3. ท างานส่วนตัวไม่มีลูกจ้าง 

4. สมาชิกของกลุ่มผู้ผลิต/OTOP 5. ช่วยธุรกิจ/เกษตรกร ในครัวเรือน-รายได้รวมกับครัวเรือน    

6. รับจ้างทั่วไป/แรงงานรายวัน 7. อ่ืน ๆ ระบุ…............ 95.นักเรียน/นักศึกษา 
 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1988
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1.7 ประเภทองค์กร (เฉพาะผู้ที่ตอบ 1 ใน ข้อ 1.6) 
1. องค์กรรัฐบาล  2. องค์กรรัฐวิสาหกิจ/องค์กรในก ากับของรัฐ 3. องค์กรเอกชน  
1.8 มีสิทธิหลักหรือสวัสดิการ ในการรักษาพยาบาล ประเภทใด (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
0. ไม่มีสิทธิใด ๆ   1. ประกันสุขภาพบริษัทประกันเอกชนโดยตรง 

2. ประกันสังคมผ่านนายจ้าง   3. ประกันสังคม (จ่ายเอง) 

4. ประกันสุขภาพบัตรทอง  5. ประกันสุขภาพบัตรคนพิการ 

6. สิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ 7. สิทธิค่ารักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

8. ประกันสุขภาพนักเรียน  9. สวัสดิการสุขภาพแบบอ่ืน ๆ ระบุ..................................... 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 
1.9 ใช้สิทธิหลกั (ที่ตอบในข้อ 1.8) ในการรักษาอาการเจ็บป่วย (ครั้งล่าสุด) หรือไม่ 
0. ไม่ใช้ (ข้ามไป ส่วนที่ 2)  1. ใช้  
1.10 ถ้าใช ้-สิทธิหลักนั้นครอบคลุมการรักษาอาการเจ็บป่วย (ครั้งล่าสุด) หรือไม่ 
1. ไม่ครอบคลุม  2. ครอบคลุมได้บางส่วน  3. ครอบคลุม (ข้าม ไปส่วนที่ 2) 
1.11 ถ้าไม่ครอบคลุมหรือครอบคลุมได้บางส่วน ได้ใช้สิทธิหรือสวัสดิการประเภทใดเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม 
ส่วนต่างนั้น  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
0. จ่ายด้วยตนเอง   1. ประกันสุขภาพบริษัทประกันเอกชนโดยตรง 

2. ประกันสังคมผ่านนายจ้าง   3. ประกันสังคม (จ่ายเอง) 

4. ประกันสุขภาพบัตรทอง  5. ประกันสุขภาพบัตรคนพิการ 

6. สิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ 7. สิทธิค่ารักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

8. ประกันสุขภาพนักเรียน  9. สวัสดิการสุขภาพแบบอ่ืน ๆ ระบุ..................................... 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 
 
ส่วนที่ 2 การท างาน แหล่งรายได้และการออม ของท่านหรือคนท่ีทา่นดูแล 
2.1 ขณะนี้มีความพร้อมในการท างานหรือไม่  
0. ไม่พร้อม    1. พร้อม           9. ไม่ทราบ 
2.2 ขณะนี้มีความต้องการที่จะท างานหรือไม่  
0. ไม่ต้องการ   1. ต้องการ        9. ไม่ทราบ 
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2.3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาได้รับเงินหรือสิ่งของจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากการท างานหรือไม่  
0. ไม่ได้ (ข้ามไป ข้อ 2.4)   1. ได้ (ถามต่อ ข้อ 2.3.1) 

2.3.1 ได้รับจากแหล่งใด (กรุณาตอบทุกข้อ)  
แหล่งรายได้ ได้รับหรือไม่ 

1. เงินที่ได้รับจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน  0. ไม่ได้     1. ได้  
2. เงินที่ได้รับจากบุตรที่อยู่ที่อ่ืน  0. ไม่ได้     1. ได้ 
3. เงินที่ได้รับจากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บุตร ระบุความสัมพันธ์ ..................... 0. ไม่ได้     1. ได้ 
4. บ านาญ  0. ไม่ได้     1. ได้ 
5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0. ไม่ได้     1. ได้ 
6. เบี้ยผู้พิการ 0. ไม่ได้     1. ได้ 
7. กองทุนทหารผ่านศึก 0. ไม่ได้     1. ได้ 
8. จากการให้เช่าห้องเช่า ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆ  0. ไม่ได้     1. ได้ 
9. ดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร เงินปันผลจากหุ้นและการลงทุนอ่ืนๆ 0. ไม่ได้     1. ได้ 
10. ดอกเบี้ยแชร์ และดอกเบี้ยเงินกู้ 0. ไม่ได้     1. ได้ 
11. สิ่งของเครื่องใช้ หรือของกิน 0. ไม่ได้     1. ได ้
12. เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 บาท หรือเงินเยียวยาจากแหล่งอ่ืน 0. ไม่ได้     1. ได ้
13. อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................... 0. ไม่ได้     1. ได้ 

 

2.4 คิดว่ารายได้ (รวมทั้งการท างานและจากแหล่งอ่ืน) เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตในแต่ละเดือนหรือไม่ 
1. เพียงพอ และมีเหลือเก็บ  2. เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือเก็บ   3. ไม่เพียงพอ 
2.5 มีการออมหรือไม่ 0. ไม่มี (ข้ามไป ข้อ 2.6)      1. มี (ถามต่อ ข้อ 2.5.1) 
      2.5.1 ออมด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. เก็บเงินสด       2. ฝากธนาคาร     3. ซื้อสลากออมสิน/ สลาก ธกส. 

4. พันธบัตรรัฐบาล    5. ซื้อหุ้น/ซื้อทอง   6. ประกันชีวิต 

7. ลงทุนท ากิจการของตนเอง  8. ซื้อที่ดิน/ บ้าน                        9. กองทุนฌาปนกิจ   

10. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
2.6 โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินด้านการเงินจะท าอย่างไร (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
1. ใช้เงินออมของตนเอง 2. กู้ยืมนอกระบบไม่เสียดอกเบี้ย 3. กู้ยืมนอกระบบเสียดอกเบี้ย  

4. จ าน า   5. จ านอง  6. ขอเงินจากลูกหรือคนในครอบครัว/ญาติ 

7. ค้างช าระ   8. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………….. 
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2.7 โรคระบาดโควิด (Covid-19) และมาตรการของรัฐในการจัดการการระบาด มีผลกระทบต่อรายได้อย่างไร 
 1. รายได้ลดลง   2.รายได้เท่าเดิม/ไม่มีผลกระทบ  3.รายได้เพ่ิมข้ึน 
2.8 โรคระบาดโควิด (Covid-19) และมาตรการของรัฐในการจัดการการระบาด มีผลกระทบต่อท่านด้านใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
0. ไม่มีผลกระทบ     1. ด้านสุขภาพร่างกาย          2. ด้านสุขภาพจิตใจ  

3. ด้านรายไดล้ดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน  
ส่วนที่ 3 ภาวะสุขภาพกายและการเข้ารับการรักษา ของท่านหรือคนที่ท่านดูแล 
3.1 ปัจจุบันมีโรคประจ าตัวหรืออาการเรื้อรังทีเ่ป็นมานาน 3 เดือนขึ้นไป หรือมีความพิการหรือไม่ 
0. ไม่มี (ข้ามไป ข้อ 3.5)  1.มี (ถามต่อ ข้อ 3.2) 
3.2 โปรดระบุ ทุกโรคหรืออาการ เรื้อรังเป็นมานาน 3 เดือนขึ้นไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
0. ไม่มีโรคประจ าตัวอาการป่วยเรื้อรัง (ข้ามไปข้อ 3.3)    

1. โรคสมองเสื่อม/อัลไซเมอร์ 

2. โรคกล้ามเนื้อ/กระดูก/ระบบประสาทที่ท าให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก   

3. โรคเบาหวาน  

4. ไขมันในเลือดสูง  

5. โรคข้ออักเสบเรื้อรัง/รูมาตอยด์/เข่าเสื่อม/เกาต์ 
6. โรคกระดูกพรุน  
7. โรคหัวใจวาย/ลิ้นหัวใจรั่ว  
8. โรคไตเรื้อรัง/ไตวาย 9. โรคความดันโลหิตสูง  
10. โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ 11. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก/ สโตรก 

12. โรคกรดไหลย้อน/กระเพาะ 13. โรคอ้วน/น้ าหนักเกิน (BMI≥ 23 ) 
14. โรคปอดเรือ้รัง/หอบหืด/ถุงลมโป่งพอง 15. โรคมะเร็งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
16. ตับอักเสบเรื้อรัง 17. โรคซึมเศร้า/วิตกกังวล  

18. ปวดหลัง  19. ปวดหัวเรื้อรัง    

20. หูตึง/การได้ยินลดลง  21. กลั้นปัสสาวะไม่ได้  

22. มองเห็นไม่ชัด (แม้จะใช้แว่น)   23. อาการกระเพาะ/ล าไส้ (ปวดท้อง แน่นท้อง จุก ท้องผูก ท้องเสีย) 

24. นอนไม่หลับเรื้อรัง  25. เวียนศีรษะเรือ้รัง 

26. อ่ืน ๆ ระบ…ุ…..................….......................... 
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3.2.1 จากโรคหรืออาการเรื้อรัง ที่ตอบในข้อ3.2 โปรดระบุโรคหรืออาการเรื้อรัง ท าให้เกิดความยากล าบากต่อ
การด าเนินกิจวัตรประจ าวัน การเรียนหรือการท างาน หรือท าให้ต้องไปรับการรักษาอยู่เป็นประจ าหรือต้องการ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด คือ  
(ใส่หมายเลขและชื่อโรค จากตัวเลือกในข้อ 3.2 )    ______________________________ 
3.2.2 โรคหรืออาการเรื้อรังที่ตอบในข้อ 3.2.1 มีผลกระทบมานาน ประมาณ  ปี  เดือน 
3.2.3 มีความรู้ หรือความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ขณะนี้ มากน้อยเพียงใด 

1. ไม่มีความรู้เลย 2. น้อยมาก 3. ปานกลาง    4. มาก   5. มากที่สุด   99. ไม่ทราบ 
3.2.4 ได้รับข้อมูลเรื่องโรคและการปฏิบัติตัวจากแหล่งใดมากที่สุด 
0. ไม่ได้รับข้อมูลเลย 1. แพทย์     2. พยาบาล    3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสส.  

4. เพ่ือนบ้าน    5. คนในครอบครัว    6. ทีวี    7. วิทยุ    

8. หนังสือ/แผ่นพับ  9. อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์     99. ไม่ทราบ 
3.3 มีความบกพร่องทางร่างกาย / จิตใจ หรือพิการ หรือไม่ 

 0. ไม่มี (ข้ามไป ข้อ 3.5)                    1. มี  
     3.3.1 ถ้ามโีปรดระบุลักษณะความบกพร่องหรือพิการทางร่างกายและจิตใจ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

1. ความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็น 
2. ความบกพร่องหรือพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
3. ความบกพร่องหรือพิการทางสติปัญญา /ปัญญาอ่อน 

4. ความบกพร่องหรือพิการทางการเคลื่อนไหว 
5. ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ 
6. ความบกพร่องหรือพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

7. โรคออทิสติก                          8. อ่ืน ๆ ระบุ................................ 
 3.3.2 ความบกพร่องหรือพิการดังกล่าวเป็นมานาน ประมาณ  ปี  เดือน 
 3.3.3 มีบัตรผู้พิการหรือไม่  0. ไม่มีบัตร 1. มีบัตร (ข้ามไป ข้อ 3.4) 
 3.3.4 สาเหตุที่ไม่มีบัตรผู้พิการ  1. ไม่ได้ด าเนินการขอ  2. ถูกปฏิเสธ   

3.4 ถ้ามีโรคเรื้อรังหรือความพิการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ยังได้รับการรักษาหรือได้รับยาเพื่อรักษาโรค
ประจ าตัวหรืออาการเรื้อรัง หรือความพิการดังกล่าวหรือไม่ 
 1. ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง (ข้ามไป ข้อ 3.4.2) 
 2. รักษาไม่ต่อเนื่อง อาจหยุดเป็นบางครั้ง  
 3. ยังไม่ได้เริ่มรับการรักษา หรือหยุดรับการรักษาไปแล้ว  

___________________________________________________________________________________________ 
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3.4.1 ถ้าหยุดรับการรักษาหรือรักษาไม่ต่อเนื่อง เพราะเหตุผลต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ (กรุณาตอบทุกข้อ) 
เหตุผล ใช่หรือไม่ 

1. ค่าใช้จ่าย 0. ไม่ใช่ 1. ใช ่
2. ผู้ให้บริการ  0. ไม่ใช่ 1. ใช ่
3. สถานบริการ 0. ไม่ใช่ 1. ใช ่
4. การเดินทาง 0. ไม่ใช่ 1. ใช ่
5. ไม่มีคนพาไปรับการรักษา 0. ไม่ใช่ 1. ใช ่
6. โควิด (Covid-19) ระบาด 0. ไม่ใช่ 1. ใช ่
7. อ่ืนๆ ระบุ………............... 0. ไม่ใช่ 1. ใช ่ 

3.4.2 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สถานที่บริการหลักที่ไปรับการรักษา/ รับยา (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
1. โรงพยาบาล                                                 2. คลินิก/ศูนย์แพทย์ของเอกชน  

3. ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร         4. ร้านขายยา        

5. ซื้อยาจากร้านสะดวกซื้อ/ ร้านขายของช า          6. อ่ืนๆ ระบุ................. 
3.4.3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านและครอบครัวเสียค่าบริการ ค่าตรวจ ค่ารักษา ค่ายา ค่าท าแบบทดสอบ
ต่างๆ (เช่น แบบทดสอบทางสมอง หรือจิตวิทยา การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ) ส าหรับส่วนที่เบิกไม่ได้       
รวมทั้งหมด เท่าไร 
0. ไม่มี    1. มี ประมาณ  บาทต่อปี 

2. มีแต่ไม่ทราบจ านวน  99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
3.4.4 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาท่านและครอบครัวเสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่ารักษา เช่น ค่าเดินทางไป
สถานพยาบาล ค่าที่พัก (ในกรณีต้องค้างคืน) ค่าอาหาร ที่เบิกไม่ได้รวมทั้งหมด เท่าไร 
0. ไม่มี    1. มี ประมาณ  บาทต่อปี 

2. มีแต่ไม่ทราบจ านวน  99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
ข้อ 3.5 – 3.14 --ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยปกติ ท่านหรือผู้ที่ท่านดูแล ประสบความยากล าบากหรือปัญหา 
ในการท ากิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาตอบทุกค าถามในข้อ 3.5 – 3.14) 
3.5 รับประทานอาหารเมื่อเตรียมส ารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า 
0. ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้ 

1. ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตกัเตรียมไว้ให้หรือตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ไว้ล่วงหน้า 

2. ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ 
3.6 ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
0. ต้องการความช่วยเหลือ  1. ท าเองได้ (รวมทั้งท าได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้) 
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3.7 ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้ 
0. ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องให้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น 

1. ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน หรือใช้คนทั่วไป  
         2 คน พยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้ 

2. ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ท าตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย 

3. ท าได้เอง 
3.8 การใช้ห้องน้ า 
0. ช่วยตวัเองไม่ได้ 

1. ท าเองได้บ้าง (อย่างน้อยท าความสะอาดตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง 

2. ชว่ยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ท าความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย) 
3.9 การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน 
0. เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ 

1. ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้าออกมุมห้องหรือประตูได้ 

2. เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ท าตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย 

3. เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง 
3.10 การสวมใส่เสื้อผ้า 
0. ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย  

1. ช่วยตวัเองได้ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย 

2. ช่วยตวัเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้) 
3.11 การขึ้นลงบันได 1 ข้ัน 
0. ไม่สามารถท าได้  1. ต้องการคนช่วย 

2. ขึ้นลงได้เอง (หรือถ้าต้องใช้อุปกรณ ์เช่น ไม้เท้า หรือ walker ก็จะต้องสามารถขึ้น-ลงบันไดได้ด้วยตนเอง) 
3.12 การอาบน้ า 
0. ต้องมีคนช่วยหรือท าให้ 1. อาบน้ าเองได้ 
3.13 การกลั้นการถ่ายอุจาระในระยะ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา (ในภาวะปกติ) 
0. กลั้นไม่ได้เลย   1. กลั้นไม่ได้บางครั้ง  
 2. กลั้นได้ปกติ  8. ไม่เข้าข่าย (ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ เช่น ต้องการการสวนอุจาระอยู่เสมอ) 
3.14 การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ในภาวะปกติ) 
0. กลั้นไม่ได้เลย   1. กลั้นไม่ได้บางครั้ง  
2. กลั้นได้ปกติ  8. ไม่เข้าข่าย (ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ เช่น ต้องใส่สายสวนปัสสาวะอยู่เสมอ) 
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ส่วนที่ 4 ภาวะสุขภาพจิต ของท่านหรือผู้ที่ทา่นดูแล 
4.1 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกหมดแรงโดยไม่มีสาเหตุ หรือไม่ 
1. ไมเ่คยเลย  2. นานๆ ครั้ง  3. บางครั้ง   4. เป็นส่วนใหญ่   5. ตลอดเวลา   9. ไม่ทราบ  
4.2 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกเครียดประสาทเสีย หรือไม่ 
1. ไม่เคยเลย  2. นานๆ ครั้ง  3. บางครั้ง   4. เป็นส่วนใหญ่   5. ตลอดเวลา   9. ไม่ทราบ 
4.3 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกสิ้นหวัง หรือไม่ 
1. ไม่เคยเลย  2. นานๆ ครั้ง  3. บางครั้ง   4. เป็นส่วนใหญ่   5. ตลอดเวลา   9. ไม่ทราบ 
4.4 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกกระสับกระส่าย หรือ อยู่ไม่สุข หรือไม่ 
1. ไม่เคยเลย  2. นานๆ ครั้ง  3. บางครั้ง   4. เป็นส่วนใหญ่   5. ตลอดเวลา   9. ไม่ทราบ 
4.5 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกเศร้าจนไม่มีอะไรที่จะท าให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้ หรือไม่ 
1. ไม่เคยเลย  2. นานๆ ครั้ง  3. บางครั้ง   4. เป็นส่วนใหญ่   5. ตลอดเวลา   9. ไม่ทราบ 
4.6 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากไม่ว่าจะท าอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือไม่ 
1. ไม่เคยเลย  2. นานๆ ครั้ง  3. บางครั้ง   4. เป็นส่วนใหญ่   5. ตลอดเวลา   9. ไม่ทราบ 
4.7 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกว่าเป็นคนไร้ค่า หรือไม่ 
1. ไม่เคยเลย  2. นานๆ ครั้ง  3. บางครั้ง   4. เป็นส่วนใหญ่   5. ตลอดเวลา   9. ไม่ทราบ 
4.8 ในช่วงโควิด (Covid-19) ระบาด คิดว่าสุขภาพจิตเป็นอย่างไร 
1. ดีขึ้น   2. เหมือนเดิม  3.แย่ลง       9. ไม่ทราบ 
 ส่วนที่ 5 การพักผ่อนหย่อนใจ และการออกก าลังกาย ของท่านหรือผู้ที่ท่านดูแล 
5.1 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการท ากิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ท่องเที่ยว ดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง ไป
ห้างสรรพสินค้าบ้างหรือไม่            0. ไม่ได้ท า  1. ท า 
5.2 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการออกก าลังกายเป็นประจ า อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ หรือไม่  

 0. ไม่ได้ออกก าลังกายเป็นประจ า (ข้ามไป ข้อ 5.5) 1. ออกก าลังกายเป็นประจ า   
5.3 ออกก าลังกายด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. วิ่ง/ เดิน ออกก าลังกาย   2. เต้นแอโรบิค    
 3. ร ามวยจีน / กระบี่กระบอง   4. เล่นกีฬา    
 5. กายบริหาร (แกว่งแขน โยคะ กายบริหาร) 6. ปั่นจักรยาน 
 7. ท างานบ้าน ท าสวน ปลูกต้นไม้         8. อ่ืน ๆ (ระบุ)………………….. 
5.4 ออกก าลังกายท่ีไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ศูนย์กีฬา สังกัด กทม.   2. สวนสาธารณะ ของ กทม. 
 3. ลานกีฬา ของ กทม.  4. อ่ืน ๆ 
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5.5 เหตุผลหลักที่ไม่ได้ออกก าลังกายเป็นประจ า (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
  1. ไม่มีเวลา  2. คิดว่าท างานก็เพียงพอแล้ว 

  3. ขาดอุปกรณ์กีฬา  4. สุขภาพร่างกายไม่อ านวย  
  5. ท างานบ้าน/ ท าสวนในบ้าน/ ปลูกต้นไม้ 6. อ่ืน ๆ ระบุ..................... 

 
* จบการตอบค าถาม ส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการที่ตอบเองหรือตอบร่วมกับคนอ่ืน* 

 

ส าหรับ ผู้ดูแล โปรดตอบค าถามในส่วนที่ 6  
 

 

ส่วนที่ 6 ลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ดูแลหลัก  
6.1 เพศ  
1. ชาย        2. หญิง    
6.2 อายุ  ปี  
6.3 สถานภาพสมรส   

1. โสด  2. สมรส      3. หม้าย  4. หย่า/แยก 
6.4 จบการศึกษา สูงสุดชั้นใด 
0. ไม่ได้เรียน      1. ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)  

2. ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6/ป.7)  3. มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3/ม.ศ.3)  

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ม.ศ.5/ปวช.)  5. อนุปริญญา/ปวส./ปวท.     

6. ปริญญาตรี    7. สูงกว่าปริญญาตรี   

8. อ่ืน ๆ ระบุ…................................  
6.5 อยู่ประจ า (3 เดือนขึ้นไป) ในบ้านหรือที่พักของผู้ป่วย ใช่หรือไม่ 
1. ใช่ (พักอยู่ทีบ่้านหรือที่พักนี้)  2. ไม่ได้อยู่ ที่บ้านหรือที่พักนี้ (ไป-กลับ) 
6.6 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ที่ท่านดูแล มากน้อยเพียงใด (ให้พิจารณา
จากการใช้เวลา เรี่ยวแรง อารมณ์ เงินทอง และกิจวัตรประจ าวัน) 
1. ไม่มีเลย 2. เล็กน้อย  3. ปานกลาง  4. มาก    9. ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ  
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6.7 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว ต้องท าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ให้กับผู้ที่ท่านดูแล มากขึ้นกว่าที่เคยท าหรือไม่  
          6.7.1 ชว่ยผูท้ี่ทา่นดูแล อาบน า้ แตง่ตวั หรอืการกนิอาหาร ใชห่รือไม ่

1. ใช ่   2. ไม่ใช่   9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
          6.7.2 ชว่ยผู้ทีท่า่นดแูล ท าสิ่งต่าง ๆ เช่น งานเอกสาร การเดินทาง งานบ้าน หรือ การกินยา ใช่หรือไม่ 

1. ใช ่   2. ไม่ใช่   9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
          6.7.3 เมื่อผู้ที่ท่านดูแลมีอาการป่วยมากขึ น ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว ใช้เวลาในการอยู่เป็นเพื่อน หรือ
ให้การดูแลด้านจิตใจมากขึ นกว่าปกติ ใชห่รือไม่ 
 1. ใช ่   2. ไม่ใช่   9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
            6.7.4 ท่านหรือสมาชิกในครอบครวั ต้องใช้เวลาในการท าสิ่งอ่ืน ๆ  เพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่
ท่านดูแลอีก ใช่หรือไม่ 
         1. ใช่                      2. ไม่ใช่            9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
          6.7.5 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว ใช้เวลาในการท้าสิ่งตา่ง ๆ ในข้อ 6.7.1-6.7.4 ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วย
ของผู้ที่ท่านดูแลเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง    
                               เฉลี่ย  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
6.8 ความเจ็บป่วยของผูท้ี่ท่านดูแล ท าใหท้่านหรือสมาชิกในครอบครัว เป็นห่วง วิตกกังวล หรือซึมเศร้า      มาก
น้อยเพียงใด  
1. ไม่เลย 2. เล็กน้อย  3. มีบ้าง 4. มาก 9. ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ  
6.9 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว ได้รับผลกระทบทางการเงิน จากความเจ็บป่วยของผู้ที่ท่านดูแล ทั้งในแง่ของ
รายจ่ายมากขึ้น หรือการสูญเสียรายได้ ใช่หรือไม ่
1. ใช ่ 2. ไม่ใช่  9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 
6.10 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาท่านหรือสมาชิกในครอบครัว เสียเงิน (ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ได้ ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มข้ึนจากการจ้างคนดูแล) จากความเจ็บป่วยของผู้ที่ท่านดูแล ใช่หรือไม ่
0. ไมใ่ช่    1. ใช่   โดยเฉลี่ย  บาทต่อเดือน 

2. ใช่ แตไ่ม่ทราบจ านวน  99. ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ 
6.11 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาท่านหรือสมาชิกในครอบครัว สูญเสียรายได้ จากการที่ต้องออกจากงานประจ ามา
เพื่อดูแลผู้ป่วย ใช่หรือไม่  
0. ไม่ใช่/ ไม่สูญเสียรายได้  1. ใช่ โดยเฉลี่ย  บาทต่อเดือน 

2. ใช่ แตไ่ม่ทราบจ านวน  98. ไม่ได้ท างาน/ ไม่ได้ออกจากงาน  99. ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ  
 
 

*จบการตอบค าถาม* 

--ขอขอบพระคุณ-- 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 97
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คู่มือลงรหัส
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ภาคผนวก ง 

คู่มือลงรหสั 
NOTE: จัดรูปแบบหัวข้อเพื+อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละส่วน แบบสอบถาม
ครวัเรือน บุคคลและผู้ดแูล 

1. คู่มือลงรหสัแบบสอบถามครวัเรือน 
ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

ตารางที+ 1 ตารางตวัแปรของแบบสอบถามครวัเรือน 

vill_id รหสัชุมชน 101 ซอยประชาราษฎร์บําเพญ็ 12 

103 หมู่บ้านประสทิธิ π 

105 แฟลตสถานีตํารวจนครบาลมกักะสนั 

109 บงึพระราม 9 พฒันา 

111 เพชรพระราม 

122 ลาดพร้าว 80 

206 แฟลตสถานีตํารวจนครบาลพญาไท 

209 แดงบุหงา 

212 ซอยสวนเงนิ 

215 บ้านครวัตะวนัตก 

217 รมิคลองสามเสน 

218 รมิทางรถไฟมกักะสนั 

220 โรงเจมกักะสนั 

302 ซอยพระนคเรศ 

304 ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแก้วฟ้า) 

305 ซอยสองพระ 

306 สนัตภิาพ 

307 ตรอกขุนนาวา 

308 ตรอกหา้นาย 

313 ซอยพพิฒัน์ 2 

401 เคหะชุมชนบางนา 2 

402 คลองบางนา 

419 หมู่บ้านจดัสรรยาสูบ 

424 หมู่บ้านรุ่งเรอืงวลิล่า 

1. คู่มือลงรหัสแบบสอบถามครัวเรือน

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-1998
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

427 สยามคอนโด 2 

434 รุ่งเรอืง 

503 ป่ากล้วยพฒันา 

504 ศรสีุข ญาดาร่วมพฒันา 

507 แก้วงาม 

511 โกสุมสามคัค ี1 

526 บ้านไทยเมอืงใหม่ดอนเมอืง 

527 บุญมาก 

537 ปิ+นเจรญิ4 

581 ทํานบร่วมใจ 

588 พฒันาประชาอุทศิ 

602 หมู่บ้านเนียมกลํ+าสามคัคี 

604 หมู่บ้านลาดพรา้ววลิเลจ 

611 หมู่บ้านพูนศริิ 

631 กองปราบปราม 

634 ซอยโรงนํQาแขง็ 

705 กติตเิหมกรณ์ 

725 แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 

735 แผ่นดนิทองบาหยนั 2 

741 แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 

772 หมู่ 2 คูฝั้ +งเหนือ (สื+อสนัต)ิ 

777 หมู่ 6 ก้าวหน้า 

805 คลองปักหลกัพฒันา 

816 มติรภาพ ซอย6 

823 สุเหร่าทางควาย 

834 เปรมฤทยั ล๊อค 17 

839 อาคารบ้านพกัตํารวจส่วนกลาง (อุดมสุข) 

841 เกาะมุสลมิ 

843 สามคัคธีรรม 

902 กุฎีจนี 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 99
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

906 เจรญินคร 66 

913 ปากคลองบางสะแก 

914 พฒันาบ้านล่าง 

923 วดัดาวคะนอง 

924 วดับางนํQาชน 

1002 คลองมหาสวสัดิ π 

1004 ประตูนํQาฉิมพล ี

1005 หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 

1010 กฤษดานคร 31 

1012 พรรณพฤกษา 

1013 ร่วมเกืQอ 

1015 สุขทว ี 1-2 

1101 ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 

1115 ศริเิกษมรวมใจ 50 

1120 ร่มเยน็ 

1148 เลยีบคลองบางแค 

1201 การเกษตรบ้านนายผล 

1203 สถานีรางโพธิ π 

1204 ซอยกํานันแมน้ 13 

1206 สวนผกั 

1208 หนทางใหม่ปิ+นทอง 

1211 คลองบางพรานพฒันา 

1302 ซอยรถไฟวรพงษ์ 

1305 อยู่ดรี่วมใจพฒันา 

1306 จรญัสนิทวงศ์ 66/1 

1307 ศาลเจา้ปุงเท่ากง 

1311 คลองมะนาว 

1318 ดวงด ี

1319 เตมิสุข 

1327 รมิคลองบางพลดั 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19100
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

area รหสัเขต 1. เขตหว้ยขวาง 

2. เขตราชเทว ี

3. เขตบางรกั 

4. เขตบางนา 

5. เขตดอนเมอืง 

6. เขตลาดพรา้ว 

7. เขตหนองจอก 

8. เขตประเวศ 

9. เขตธนบุร ี

10. เขตทววีฒันา 

11. เขตบางแค 

12. เขตบางบอน 

13. เขตบางพลดั 

subdistrict รหสัแขวง 1 หว้ยขวาง 

2 สามเสนนอก 

3 บางกะปิ 

4 ทุ่งพญาไท 

5 มกักะสนั 

6 มกักะสนั 

7 ถนนเพชรบุรี 

8 มหาพฤฒาราม 

9 สี+พระยา 

10 สลีม 

11 บางนา 

12 บางนาเหนือ 

13 สกีนั 

14 ดอนเมอืง 

15 ลาดพรา้ว 

16 จรเขบ้วั 

17 คลองสบิสอง 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 101
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

18 คูฝั้ +งเหนือ 

19 คลองสบิ 

20 ประเวศ 

21 ดอกไม ้

22 หนองบอน 

23 ตลาดพล ู

24 วดักลัยาณ์ 

25 บุคคโล 

26 ดาวคะนอง 

27 บางยี+เรอื 

28 ทววีฒันา 

29 ศาลาธรรมสพน์ 

30 บางไผ่ 

31 หลกัสอง 

32 บางบอน 

33 บางอ้ออ 

34 บางพลดั 

35 บางยี+ขนั 

area_type ประเภทชุมชน 1.เคหะชุมชน 

2.ชุมชนชานเมอืง 

3.ชุมชนเมอืง 

4.หมู่บ้านจดัสรร 

5.อาคารสูง 

6.ชุมชนแออดั 

House_id รหสัครวัเรอืน   

Person_id Person_id  

interview_name ชื+อผูใ้หข้อ้มูล(แล้วแต่ความสมคัรใจ)   

interview_houseowner ท่านเป็นหวัหน้าครวัเรอืน หรอืไม่ 1.เป็นหวัหน้าครวัเรอืน 

2.ไม่ใช่หวัหน้าครวัเรอืน 

address ที+อยู่สําหรบัจดัส่งของที+ระลกึ   

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19102
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

Phone เบอร์โทรศพัท์ (แลว้แต่ความสมคัรใจ)   

h_member_3mo จํานวนคน ที+อยู่ประจํา 3 เดอืนขึQน
ไปหรอืตั Qงใจอยู่ประจํา อยู่ในบ้าน
หรอืที+พกันีQ 

  

h_member_3mo_60 จํานวนผูสู้งอาย ุ60 ปีขึQนไปที+อยู่
ประจํา 3 เดอืนขึQนไปหรอืตั Qงใจอยู่
ประจํา อยู่ในบ้านหรอืที+พกันีQ 

  

h_member_3mo_ds จํานวนผูป่้วยเรืQอรงัหรอืผูพ้กิารที+อยู่
ประจํา 3 เดอืนขึQนไปหรอืตั Qงใจอยู่
ประจํา อยู่ในบ้านหรอืที+พกันีQ 

  

h_member_noregister จํานวนคนที+ปัจจุบนัที+อยู่ในบ้านหรอื
ที+พกันีQ แต่ไม่มชีื+อในทะเบยีนบ้าน 

  

consentyn ท่านยนิยอมใหเ้กบ็ขอ้มูลหรอืไม่ 1.ยนิยอม 

2.ไม่ยนิยอม 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล เล่มครวัเรือน 

interview_sex เพศ 1. ชาย 

2. หญงิ 

interview_age อาย ุ   

interview_relationship ความสมัพนัธ์ของท่านกบัหวัหน้า
ครวัเรอืน (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

1. หวัหน้าครวัเรอืน 

2. คู่สมรส ของหวัหน้าครวัเรอืน 

3. พ่อ ของหวัหน้าครวัเรอืน 

4. แม่ ของหวัหน้าครวัเรอืน 

5. พ่อตา แม่ยาย พ่อ/แม่สาม ีของหวัหน้า
ครวัเรอืน 

6. บุตร ของหวัหน้าครวัเรอืน 

7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลีQยง ของหวัหน้าครวัเรอืน 

8. ลูกของลูก ของหวัหน้าครวัเรอืน 

9. พี+น้อง ของหวัหน้าครวัเรอืน 

10. เขย ของหวัหน้าครวัเรอืน 

11. สะใภ้ ของหวัหน้าครวัเรอืน 

12. หลาน ของหวัหน้าครวัเรอืน 

13. เหลน ของหวัหน้าครวัเรอืน 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 103
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของหวัหน้าครวัเรอืน 

15. ญาต ิของหวัหน้าครวัเรอืน 

16. เพื+อน ของหวัหน้าครวัเรอืน 

17. ผูอ้าศยั 

18. ลูกจา้ง ของหวัหน้าครวัเรอืน 

19. อื+นๆ 

99 ไม่ตอบ 

interview_relationship_other ความสมัพนัธ์อื+นๆระบุ   

interview_marital_status สถานภาพสมรส 1. โสด 

2. สมรส 

3. หมา้ย 

4. หย่า/แยก 

interview_educat การศึกษา 0. ไม่ไดเ้รยีน 

1. ประถมศกึษาตอนต้น (ป.4) 

2. ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.6/ป.7) 

3. มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.3/ม.ศ.3) 

4. มธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6/ม.ศ.5/ปวช.) 

5. อนุปรญิญา/ปวส./ปวท. 

6. ปรญิญาตร ี

7. สูงกว่าปรญิญาตร ี

8. อื+นๆ 

interview_educat_oth การศึกษาอื+นๆ   

ส่วนที+ 1 ลกัษณะของบ้านหรือที+พกัในปัจจุบนั เล่มครวัเรือน 

V1.1 1.1 ประเภทที+อยู่อาศยั 1.  บ้านเดี+ยว 

2.  หอ้งแถว/ตกึแถว/อาคารพาณิชย์ 

3.  ทาวน์เฮา้ส/์บ้านแฝด 

4. หอ้งชุด (อพาร์ทเมน้ท์ แฟลต หรอื  
    คอนโดมเินียม) 

5. หอพกั 

6. เพงิพกัชั +วคราว 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19104
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

7. หอ้งแบ่งเช่า 

8. อื+นๆ 

V1.2 1.2 วสัดุส่วนใหญ่ของตวับ้านหรอืที+
พกันีQ 

1. ตกึ/ปูน/อฐิ 

2.  ไม ้

3.  ครึ+งตกึครึ+งไม ้

4.  ใชว้สัดุที+ใชแ้ล้ว/ วสัุดเหลอืใช ้เช่น หบี  
    ลงั สงักะสใีชแ้ล้ว ไวนิล บลิบอร์ด 

5. วสัดุอื+นๆ เช่น สงักะส ีไมอ้ดั 

6. อื+นๆ 

 
1.3 บ้านหรอืที+พกันีQ มี
สภาพแวดล้อมดงัต่อไปนีQหรอืไม่
(กรุณาตอบทุกขอ้) 

 

V1.3_01 1) มหีอ้งนอนหรอืที+นอนอยู่ชั Qนล่าง 
หรอืในบ้านชั Qนเดยีว (ใต้ถุนไม่สูง)
หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_02 2) มหีอ้งนอน หรอืหอ้งนํQา หรอื
ทางเดนิ ที+มแีสงสว่างเพยีงพอ
หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_03 3) มหีอ้งนอน หรอืหอ้งนํQา หรอื
ทางเดนิ ที+พืQนไม่ลื+นหรอืปูวสัดุกนั
ลื+น หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_04 4) มหีอ้งนอน หรอืหอ้งนํQา หรอื
ทางเดนิ ที+มรีาวจบั หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_05 5) มหีอ้งนอน หรอืหอ้งนํQา ที+ใช้
ประตูบานเลื+อน หรอืบานประตูที+
เปิดออกนอกหอ้ง หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_06 6) มหีอ้งนอน หรอืหอ้งนํQา ที+ไม่มี
กลอนประตู หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_07 7) มหีอ้งนํQา หรอืหอ้งสว้มอยู่ในตวั
บ้าน หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_08 8) มกีารใช้สว้มแบบนั +งหอ้ยขา หรอื
สว้มที+เป็นเก้าอีQนั +งถา่ยแบบหอ้ยขา 
หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.3_09 9) มพีืQนต่างระดบัภายในตวับ้าน
หรอืที+พกั หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี
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V1.3_10 10) มพีืQนต่างระดบัภายในบริเวณที+
บ้านหรอืที+พกั  หรอืไม่ 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

V1.4 1.4 ส่วนใหญ่บ้าน หรอืที+พกัของ
ท่านมกีารปรุงอาหาร หรอืไม่ 

1. ปรุง 

2. ไม่ไดป้รุง 

V1.4.1 1.4.1 ถ้าไม่ไดป้รุงอาหาร ส่วนใหญ่
คนในบ้านนีQรบัประทานอาหารจาก
ที+ใด 

1. ซืQออาหาร สําเรจ็รูปจากร้านคา้ทั +วไป 

2. ซืQออาหาร สําเรจ็รูปจากร้านค้าภายในหา้ง 

3. ผูกปิ+นโต 

4. สั +งอาหาร Online 

5. กนิขา้วพระ 

6. บ้านพ่อแม่/บ้านลูก/บ้านญาต ิ

99. ไม่ตอบ 

  แหล่งอื+นๆระบุ   

V1.5 1.5 เชืQอเพลงิ (ส่วนใหญ่) ที+ใชใ้น
การปรุงอาหาร 

1.แก๊ส 

2.ไฟฟ้า 

3.ถ่านไม/้ฟืน 

4. อื+น ๆ 

99. ไม่ตอบ 

  เชืQอเพลงิอื+นๆ   

V1.6 1.6 ในช่วง 12 เดอืนที+ผ่านมา คนที+
อาศยัอยูใ่นบ้าน หรอืที+พกัของท่าน
เคยประสบปัญหาเรื+องมเีงนิไม่
เพยีงพอสําหรบัซืQออาหารเพื+อยงัชพี
หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นาน ๆ ครั Qง 

3. เป็นบางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ่ 

5. ตลอดเวลา 

V1.7 1.7 โปรดเลอืกแหล่ง นํQาดื+ม ที+ใช้
มากที+สุด (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

1. นํQาดื+มบรรจุขวด/ตู้นํQาดื+มหยอดเหรยีญ 

2. นํQาประปา 

3. นํQาบ่อ/ บาดาล 

4. นํQาฝน 

5. นํQาประปา ผ่านการบําบดั (ต้ม/กรอง) 

6. อื+นๆ 

99. ไม่ตอบ 
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  แหล่งนํQาดื+มอื+นๆ   

V1.8 1.8 โปรดเลอืกแหล่ง นํQาใช ้ที+ใช้
มากที+สุด (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

1. นํQาดื+มบรรจุขวด/ตู้นํQาดื+มหยอดเหรยีญ 

2. นํQาประปา 

3. นํQาบ่อ/ บาดาล/ คลอง 

4. นํQาฝน 

5. นํQาประปา ผ่านการบําบดั (ต้ม/กรอง) 

6. อื+นๆ 

  แหล่งนํQาใชอ้ื+นๆ   

V1.9 1.9 วธิกํีาจดัขยะภายในบ้าน หรอืที+
พกั (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

1. เกบ็รวบรวมใหพ้นักงาน กทม. นําไปทิQง 

2.เผา 

3.ฝังกลบ 

4.ทําปุ๋ยหมกั 

5.ทิQงลงแม่นํQา ลําคลอง 

6.ทิQงตามที+ว่าง ที+สาธารณะ 

7.เกบ็รวบรวมไปทิQงถงัของ กทม. 

8.อื+นๆ 

99. ไม่ตอบ 

  โปรดระบุวธิอีื+นๆ   

V1.10 1.10 ในบ้าน หรอืที+พกัของท่านมี
วธิกีารแยกขยะก่อนนําไปทิQง 
อย่างไร (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

0. ไม่มกีารแยกขยะ 

1. มกีารแยกขยะ แล้วนําไปขาย 

2. มกีารแยกขยะ แล้วนํากลบัมาใช้ใหม่ 

3. มกีารแยกขยะ ก่อนใหพ้นักงาน กทม. นําไป
ทิQง 

99. ไม่ตอบ 

ส่วนที+ 2 เศรษฐานะของครวัเรือน  
คําถามต่อไปนีQเกี+ยวกบัสิ+งอํานวยความสะดวกที+ครวัเรอืนโดยทั +วไปมหีรอืเขา้ถงึได ้
  2.1 บ้านหรอืที+พกัของท่านมสีิ+งของ

ต่างๆ ต่อไปนีQจํานวนเท่าไร  
(กรุณาตอบทุกขอ้) 

 บนัทกึจํานวน 

V2.1_01 1) เครื+องซกัผา้   

V2.1_02 2) คอมพวิเตอร์ หรอืโน๊ตบุ๊ค   

V2.1_03 3) สมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลต็   
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V2.1_04 4) ไมโครเวฟ หรอืเตาอบ   

V2.1_05 5) อนิเทอรเ์น็ตบ้าน หรอื WIFI ใน
บ้าน 

  

V2.1_06 6) เครื+องปรบัอากาศ   

V2.1_07 7) รถยนต์ส่วนบุคคล   

V2.1_08 8) เครื+องทํานํQาอุ่นในหอ้งนํQา   

V2.2 2.2 ท่านคดิว่ารายไดข้องครวัเรอืนที+
ไดร้บัในแต่ละเดอืน นั Qนเพยีงพอ
หรอืไม่ 

1.  เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 

2.  เพยีงพอ แต่ไม่มเีหลอืเกบ็ 

3.  ไม่เพยีงพอ 

V2.3 2.3 โรคระบาดโควดิ (Covid-19) 
และมาตรการของรฐัในการจดัการ
การระบาด มผีลกระทบต่อรายได้
ของครวัเรอืนท่านอยา่งไร 

1. รายไดล้ดลง 

2. รายไดเ้ท่าเดิม/ไม่มผีลกระทบ 

3. รายไดเ้พิ+มขึQน 

ส่วนที+ 3 เครือข่ายทางสงัคมหรือความคิดเหน็  

V3.1 3.1 ท่านคดิว่า ผูค้นในหมู่บ้านหรอื
ละแวกบ้านของท่าน รูจ้กักนัมาก
น้อยเพยีงไร 

1. น้อย 

2. ปานกลาง 

3. มาก 

9. ไม่ทราบ 

V3.2 3.2 ท่านคดิว่า ในหมู่บ้านหรอื
ละแวกบ้านของท่าน เพื+อนบ้านมี
ความไวเ้นืQอเชื+อใจ (Trust) กนัมาก
น้อยเพยีงไร 

1. น้อย 

2. ปานกลาง 

3. มาก 

9. ไม่ทราบ 

  3.3 ท่านคดิว่าการที+มแีรงงานขา้ม
ชาตเิขา้มาอาศยัและทํางานอยู่ใน
กรุงเทพฯ/หมู่บ้าน/ละแวกบ้านของ
ท่าน มขีอ้ดหีรไืม่ดอีย่างไร 

  

V3.3.1 3.3.1 ขอ้ดขีองการมแีรงงานขา้ม
ชาต ิ(เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

0. ไม่มขีอ้ด ี

1. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิไทย 

2. ทดแทนการขาดแคลนแรงงานในระดบัล่าง 

3. ช่วยลดต้นทุนการผลติ (ค่าแรงตํ+า/แรงงาน
ขยนั อดทน) 
4. อธัยาศยัด/ีนิสยัด ี
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99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

  ขอ้ดอีื+นๆ   

V3.3.2 3.3.2 ขอ้ไม่ดขีองการมแีรงงานขา้ม
ชาต ิ(เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

0. ไม่มขีอ้เสยี 

1. แย่งงานคนไทย 

2. ความปลอดภยัของสงัคมลดลง 

3. ทําใหเ้กดิปัญหาสิ+งแวดล้อมในชุมชน เช่น ขยะ 
ความไม่มรีะเบยีบ  ความสะอาด 

4. สรา้งปัญหาด้านสาธารณสุข/การแพร่ระบาด
ของโรค 

5. การสื+อสารไม่เขา้ใจ 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

  ขอ้ไม่ดอีื+นๆ   

V3.4 3.4 ท่านคดิว่าท่านมคีวามพรอ้ม ที+
จะทํากจิกรรมเพื+อชุมชมหรอืสงัคม 
เช่น จติอาสา เก็บขยะในชุมชน 

1. พรอ้ม 

2. ไม่พรอ้ม 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

V3.5 3.5 ท่านต้องการที+จะทํากจิกรรม
เพื+อชุมชมหรอืสงัคมหรอืไม่ 

1. ต้องการ 

2. ไม่ต้องการ 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

V3.6 3.6 ในช่วง 12 เดอืนที+ผา่นมา ท่าน
ไดท้ํากจิกรรมเพื+อชุมชมหรอืสงัคม 
บ้างหรอืไม่ 

1. ทํา 

2. ไม่ทํา 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

Type_int รูปแบบการใหข้อ้มูล 1. ตอบแบบสอบถามกระดาษ 

2. ทําแบบสอบถามออนไลน ์

3. โทรสมัภาษณ์ 

web web Case source is DataSet20 0. แบบกระดาษ 

1. แบบออนไลน ์

sjconsentyn สมาชิกของครอบครวัท่านนีQอยู่ใน
เกณฑ์ที+ทางโครงการขอเก็บขอ้มูล
เพิ+มเตมิ  

0. ไม่ยนิยอมตอบแบบสอบถาม 

1. ยนิยอมตอบแบบสอบถาม 

promtyn สมาชิกท่านนีQพรอ้มที+จะเกบ็ขอ้มูล
ต่อจากนีQหรอืไม่ 

0. ไม่พรอ้มขอกลบัมาบนัทึกอกีครั Qง 

1. พรอ้มที+จะตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที+ 4 ข้อมูลคนที+อยู่ประจาํ 3 เดือนขึjนไปหรือตั jงใจอยู่ประจาํในบ้านหรือที+พกันีj  

number ลําดบับุคคล   

V4.1 4.1 เพศ 1.ชาย 

2.หญงิ 

9. ไม่ตอบ 

V4.2 4.2 อายุเตม็ปี 996. เป็นผูสู้งอายใุนครวัเรอืน (ไม่ระบุอายุ) 

999. ไม่ตอบ 

V4.3 4.3 บุคคลนีQมโีรคเรืQอรงัหรอืไม่ 0. ไม่ม ี

1. ม ี

99. ไม่ตอบ 

V4.4 4.4 บุคคลนีQมคีวามพิการหรอืไม่ 0. ไม่ม ี

1. ม ี

99. ไม่ตอบ 

V4.5 4.5 โรคเรืQอรงั หรอืความพกิาร
ดงักล่าว เป็นอุปสรรคต่อการเรยีน
การสมคัรงานการทํากจิวตัร
ประจําวนั 

0.ไม่เป็นอุปสรรค 

1. เป็นอุปสรรค 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

หน้าปก แบบสอบถามบุคคล 

ตารางที+ 2 ตารางตวัแปรของแบบสอบถามบุคคล 

name ชื+อบุคคลในครวัเรอืน  

answer ผูต้อบแบบสอบถามนีQเป็นใคร 1. ผูสู้งอาย/ุผูป่้วย/ผูพ้กิารท่านนีQตอบเอง 

2. ผูสู้งอาย/ุผูป่้วย/ผูพ้กิารท่านนีQตอบร่วมกบั
ผูดู้แล/สมาชกิในครวัเรอืน 

3. ผูดู้แล/สมาชกิในครวัเรอืนเท่านั Qน ระบุ
ความสมัพนัธ์... 

98 ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

care_relation โปรดระบุความสมัพนัธ์ของท่านกบัผู้ที+
ท่านดูแล 

2. คู่สมรส ของผูป่้วย 

3. พ่อ ของผูป่้วย 

4. แม่ ของผูป่้วย 

5. พ่อตาแม่ยาย พ่อ/แม่สามขีองผูป่้วย 

6. บุตร ของผูป่้วย 

7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลีQยง ของผูป่้วย 

8. ลูกของลูก ของผูป่้วย 

9. พี+น้อง ของผูป่้วย 

10. เขย ของผูป่้วย 

11. สะใภ้ ของผูป่้วย 

12. หลาน ของผูป่้วย 

13. เหลน ของผูป่้วย 

14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของผูป่้วย 

15. ญาต ิของผูป่้วย 

16. เพื+อน ของผูป่้วย 

17. ผูอ้าศยั 

18. ลูกจา้ง 

2. คู่มือลงรหัสแบบสอบถามบุคคล
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19. อื+น ๆ ระบุ 

97. ผูส้งูอายตุอบเอง 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  ความสมัพนัธ์อื+นๆระบุ   

care_costsupport ผู้ร ับผิดชอบหลักเรื+องค่าใช้จ่ายของ
ผูสู้งอายุผูป่้วยผูพ้กิาร ท่านนีQ 

1. ตวัผูสู้งอาย/ุตวัผูป่้วยเอง 

2. คู่สมรส ของผูป่้วย 

3. พ่อ ของผูป่้วย 

4. แม่ ของผูป่้วย 

5. พ่อตาแม่ยาย พ่อ/แม่สามขีองผูป่้วย 

6. บุตร ของผูป่้วย 

7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลีQยง ของผูป่้วย 

8. ลูกของลูก ของผูป่้วย 

9. พี+น้อง ของผูป่้วย 

10. เขย ของผูป่้วย 

11. สะใภ้ ของผูป่้วย 

12. หลาน ของผูป่้วย 

13. เหลน ของผูป่้วย 

14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของผูป่้วย 

15. ญาต ิของผูป่้วย 

16. เพื+อน ของผูป่้วย 

17. ผูอ้าศยั 

18. ลูกจา้ง 

19. อื+น ๆ ระบุ 

97. ผูสู้งอายตุอบเอง 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  ความสมัพนัธ์อื+นๆระบุ 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

ส่วนที+ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของท่านหรือคนที+ท่านดแูล เล่มบุคคล 

 sjsex เพศ 1. ชาย 

2. หญงิ 

H. ไม่ตอบ 

sjage อายุ (เตม็ปี)  

Q1.3 1.3 ความสัมพันธ์ของ กับหัวหน้ า
ครวัเรอืน (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

1. หวัหน้าครวัเรอืน 

2. คู่สมรส ของหวัหน้าครวัเรอืน 

3. พ่อ ของหวัหน้าครวัเรอืน 

4. แม่ ของหวัหน้าครวัเรอืน 

5. พ่อตา แม่ยาย พ่อ/แม่สาม ีของหวัหน้า
ครวัเรอืน 

6. บุตร ของหวัหน้าครวัเรอืน 

7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลีQยง ของหวัหน้าครวัเรอืน 

8. ลูกของลูก ของหวัหนา้ครวัเรอืน 

9. พี+น้อง ของหวัหน้าครวัเรอืน 

10. เขย ของหวัหน้าครวัเรอืน 

11. สะใภ้ ของหวัหน้าครวัเรอืน 

12. หลาน ของหวัหน้าครวัเรอืน 

13. เหลน ของหวัหน้าครวัเรอืน 

14. ปู่ ย่า ตา ยาย ของหวัหน้าครวัเรอืน 

15. ญาต ิของหวัหน้าครวัเรอืน 

16. เพื+อน ของหวัหน้าครวัเรอืน 

17. ผูอ้าศยั 

18. ลูกจา้ง ของหวัหน้าครวัเรอืน 

19. อื+น 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  ความสมัพนัธ์อื+นๆระบุ   

Q1.4 1.4 สถานภาพสมรส 1. โสด 

2. สมรส 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

3. หมา้ย 

4. หย่า/แยก 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.5 1.5 การศกึษาสูงสุด 0. ไม่ไดเ้รยีน 

1. ประถมศกึษาตอนต้น 
(ป.4) 

2. ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.6/ ป.7) 

3. มธัยมศกึษาตอนต้น   
(ม.3/ ม.ศ.3) 

4. มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6/ ม.ศ.5/ ปวช.) 

5. อนุปรญิญา/ปวส./ปวท. 

6. ปรญิญาตร ี

7. สูงกว่าปรญิญาตร ี

8.อื+นๆ 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  การศกึษาอื+นๆ   

Q1.6 1.6 สถานภาพการทํางาน 0. ไม่ไดท้ํางาน/เกษียณอาย ุ

1. ลูกจา้ง/พนกังาน/เจา้หน้าที+ในองค์กร 

2. นายจา้ง 

3. ทํางานส่วนตวัไม่มลีูกจ้าง 

4. สมาชกิของกลุ่มผูผ้ลติ/OTOP 

5. ช่วยธุรกจิ/เกษตรกร ในครวัเรอืน-รายไดร้วม
กบัครวัเรอืน 

6. รบัจา้งทั +วไป/แรงงานรายวนั 

7. อาสาสมคัร/ อสม/ อสส/ ทนายอาสา/ ช่วย
งานวดั 

95.นักเรยีน/นักศกึษา 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  การทํางานอื+นๆ   
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Q1.7 1.7 ประเภทองค์กร 1. องค์กรรฐับาล 

2. องค์กรรฐัวสิาหกจิ/องค์กรในกํากับของรฐั 

3. องค์กรเอกชน 

98. ไม่ไดเ้ป็นลูกจา้ง/พนักงาน/เจา้หน้าที+ใน
องค์กร 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.8 1.8 มีสิทธิหลักหรือสวสัดิการ ในการ
รกัษาพยาบาล ประเภทใด 

0. ไม่มสีทิธใิด ๆ 

1. ประกนัสุขภาพบรษิทัประกนัเอกชนโดยตรง 

2. ประกนัสงัคมผ่านนายจา้ง 

3. ประกนัสงัคม (จ่ายเอง 

4. ประกนัสุขภาพบตัรทอง 

5. ประกนัสุขภาพบตัรคนพกิาร 

6. สทิธค่ิารกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 

7. สทิธค่ิารกัษาพยาบาลของพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ 

8. ประกนัสุขภาพนักเรยีน 

9. สทิธ ิอสส/ สทิธ ิอสม 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  สทิธิ πอื+นๆ   

Q1.9 1.9 ใชส้ทิธหิลกั (ที+ตอบในขอ้ 1.8) ใน
การรกัษาอาการเจบ็ป่วย (ครั Qงล่าสุด) 
หรอืไม่ 

0. ไม่ใช ้(ขา้มไปส่วนที+ 2) 

1. ใช ้

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.10 1.10 ถ้า ใช ้-สทิธหิลกันั Qนครอบคลุม
การรกัษาอาการเจบ็ป่วย (ครั Qงล่าสุด) 
หรอืไม่ 

1. ไม่ครอบคลุม 

2. ครอบคลุมได้บางส่วน 

3. ครอบคลุม 

98. ไม่ใชส้ทิธิ πหลกั 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 
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Q1.7 1.7 ประเภทองค์กร 1. องค์กรรัฐบาล 

2. องค์กรรัฐวิสาหกิจ/องคก์รในกาํกับของรัฐ 

3. องค์กรเอกชน 

98. ไม่ได้เปน็ลูกจ้าง/พนักงาน/เจ้าหนา้ที+ใน
องค์กร 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มีแบบสอบถามบคุคล 

Q1.8 1.8 มสีทิธิหลักหรอืสวัสดิการ ในการ
รักษาพยาบาล ประเภทใด 

0. ไม่มีสิทธิใด ๆ 

1. ประกันสุขภาพบริษัทประกันเอกชนโดยตรง 

2. ประกันสังคมผา่นนายจ้าง 

3. ประกันสังคม (จ่ายเอง 

4. ประกันสุขภาพบัตรทอง 

5. ประกันสุขภาพบัตรคนพิการ 

6. สิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ 

7. สิทธิค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

8. ประกันสุขภาพนกัเรียน 

9. สิทธิ อสส/ สิทธิ อสม 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แนใ่จ 

missing ไม่มีแบบสอบถามบคุคล 

  สิทธิπ อื+นๆ   

Q1.9 1.9 ใช้สิทธิหลัก (ที+ตอบในข้อ 1.8) ใน
การรักษาอาการเจ็บปว่ย (ครัQ งล่าสุด) 
หรือไม ่

0. ไม่ใช้ (ข้ามไปส่วนที+ 2) 

1. ใช้ 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มีแบบสอบถามบคุคล 

Q1.10 1.10 ถ้า ใช้ -สิทธิหลักนัQนครอบคลุม
การรักษาอาการเจ็บปว่ย (ครัQ งล่าสุด) 
หรือไม ่

1. ไม่ครอบคลุม 

2. ครอบคลุมได้บางส่วน 

3. ครอบคลุม 

98. ไม่ใช้สิทธิπ หลัก 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มีแบบสอบถามบคุคล 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

  1.11 ถ้าไม่ครอบคลุมหรอืครอบคลุม
ไดบ้างส่วน  ไดใ้ช้สทิธหิรอืสวสัดิการ
ประเภทใดเพิ+มเตมิ เพื+อใหค้รอบคลุม
ส่วนต่างนั Qน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

Q1.11_0 0) จ่ายดว้ยตนเอง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_01 1) ป ระกั นสุ ขภ าพ บ ริษั ท ประกั น
เอกชนโดยตรง 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_02 2) ประกนัสงัคมผ่านนายจา้ง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_03 3) ประกนัสงัคม (จ่ายเอง) 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_04 4) ประกนัสุขภาพบตัรทอง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_05 5) ประกนัสุขภาพบตัรคนพกิาร 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_06 6) สิ ท ธิ ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ข อ ง
ขา้ราชการ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_07 7) สทิธค่ิารกัษาพยาบาลของพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_08 8) ประกนัสุขภาพนักเรยีน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_09 9) สวสัดกิารสุขภาพแบบอื+น ๆ ระบุ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q1.11_99 99) ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. ครอบคลุมการรกัษา 

98. ไม่ใชส้ทิธหิลกั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  สทิธิ πอื+นๆ   

ส่วนที+ 2 การทาํงาน แหล่งรายได้และการออม ของท่านหรือคนที+ท่านดแูล เล่มบุคคล 

Q2.1 2.1 ขณะนีQ มคีวามพรอ้มในการทํางาน
หรอืไม่ 

0. ไม่พรอ้ม 

1. พรอ้ม 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.2 2.2 ขณะนีQ มีความต้องการที+จะทํางาน
หรอืไม่ 

0. ไม่ต้องการ 

1. ต้องการ 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3 2.3 ในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมา ได้รับ
เงินหรือสิ+งของจากแหล่งอื+นที+ไม่ใช่
จากการทํางานหรอืไม่ 

0. ไม่ได ้ขา้มไปขอ้ 2.4 

1. ได ้ 

9. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  2.3.1  ได้รบัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่ง
จากแหล่งใด เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

  

Q2.3.1_01 1) เงิ น ที+ ไ ด้ รับ จ าก บุ ต ร ที+ อ ยู่ ใ น
ครวัเรอืน 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_02 2) เงนิที+ไดร้บัจากบุตรที+อยู่ที+อื+น 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_03 3) เงินที+ได้รับจากบุคคลอื+นที+ไม่ใช่
บุตร ระบุความสมัพนัธ์…….. 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_04 4) บํานาญ/ บําเหน็จ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_05 5) เบีQยยงัชพีผูสู้งอาย ุ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_06 6) เบีQยผูพ้กิาร 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_07 7) กองทุนทหารผ่านศกึ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 119
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_08 8) จากการให้เช่าห้องเช่า ที+ดิน และ
ทรพัย์สนิอื+นๆ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_09 9) ดอกเบีQยเงนิฝาก พนัธบตัร เงินปัน
ผลจากหุน้และการลงทุนอื+นๆ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_10 10) ดอกเบีQยแชร์ และดอกเบีQยเงนิกู้ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_11 11) สิ+งของเครื+องใช ้หรอืของกนิ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_12 12) เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 
บาท หรอืเงนิเยยีวยาจากแหล่งอื+น 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19120
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_13 13) บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_14 14) สิ+งของพระราชทาน/ ถุงยังชีพ/ 
ของบรจิาค 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98 ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิ+งของจากแหล่งอื+น(ขา้มไป
ขอ้ |.ï) 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.3.1_03oth ความสัมพันธ์กลับบุคคลอื+นที+ไม่ใช้
บุตรที+มอบเงนิให ้ระบุ.... 

  

  แหล่งเงนิไดอ้ื+น ระบุ...   

Q2.4 2.4  คิดว่ารายได้ (รวมทั Qงการทํางาน
และจากแหล่งอื+น) เพียงพอต่อการ
ดําเนินชวีติในแต่ละเดอืนหรอืไม่ 

1. เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 

2. เพยีงพอ แต่ไม่มเีหลอืเกบ็ 

3. ไม่เพยีงพอ 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5 2.5  มกีารออมหรอืไม่ 0. ไม่ม ีขา้มไปขอ้ 2.6 

1. ม ี

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  2.5.1  ออมด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ขอ้) 

  

Q2.5.1_01 1) เกบ็เงนิสด 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 121
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_02 2) ฝากธนาคาร 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_03 3) ซืQอสลากออมสนิ/ สลาก ธกส. 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_04 4) พนัธบตัรรฐับาล 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_05 5) ซืQอหุน้/ซืQอทอง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_06 6) ประกนัชวีติ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_07 7) ลงทุนทํากจิการของตนเอง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19122
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_08 8) ซืQอที+ดนิ/ บ้าน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_09 9) กองทุนฌาปนกจิ/ กองทุนหมู่บ้าน/ 
กองทุนชุมชน 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.5.1_10 10) สหกรณ์ออมทรพัย์ในองค์กร 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มกีารออม 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  การออมวธิอีื+นๆ ระบุ...   

Q2.6 2.6 โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉิน
ดา้นการเงนิ จะทําอย่างไร (เลือกเพยีง 
1 คําตอบ) 

1. ใชเ้งนิออมของตนเอง 

2. กู้ยมืนอกระบบไม่เสยีดอกเบีQย 

3. กู้ยมืนอกระบบเสยีดอกเบีQย 

4. จํานํา 

5. จํานอง/ ขายทรพัย์สนิ 

6. ขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ

7. คา้งชําระ 

8. กู้สหกรณ์/ กู้สวสัดกิาร/ กู้ธนาคาร 

9. ยงัไม่ไดค้ดิ/ ยงัไม่ฉุกเฉิน/ ไม่รู ้

10. ประหยดั/ ยอมอด/ ทํางานเพิ+ม 

11. ใชบ้ตัรเครดติ 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 123
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

  โปรดระบุวิธีอื+นๆกรณี ฉุกเฉินด้าน
การเงนิ 

  

Q2.7 2.7 โรคระบาดโควิด (Covid-19) และ
มาตรการของรัฐในการจัดการการ
ระบาด มีผลกระทบต่อรายได้ของของ
ครวัเรอืนอย่างไร 

1. รายไดล้ดลง 

2. รายไดเ้ท่าเดมิ/ไม่มผีลกระทบ 

3. รายไดเ้พิ+มขึQน 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.8 2.8 โรคระบาดโควิด (Covid-19) และ
มาตรการของรัฐในการจัดการการ
ระบาด มผีลกระทบต่อท่านดา้นใดบ้าง 
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 0. ไดร้บัผลกระทบ 

1. ไม่ไดร้บัผลกระทบ 

99. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.8_0 0) ไม่ไดร้บัผลกระทบ 0. ไดร้บัผลกระทบ 

1. ไม่ไดร้บัผลกระทบ 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.8_01 1) ดา้นสุขภาพร่างกาย 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.8_02 2) ดา้นสุขภาพจติใจ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q2.8_03 3) ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิม
หรอืเพิ+มขึQน 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19124
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

ส่วนที+ 3 ภาวะสุขภาพกายและการเข้ารบัการรกัษาของท่านหรือคนที+ท่านดแูล  

Q3.1 3.1 ปัจจุบนัมีโรคประจําตัวหรืออาการ
เรืQอรงัที+เป็นมานาน 3 เดือนขึQนไปหรือ
มคีวามพกิารหรอืไม่ 

0. ไม่ม ีขา้มไปขอ้ 3.5 

1. ม ี

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  3.2 โปรดระบุ  ทุ กโรคห รืออ าการ 
เรืQอรงัที+เป็นมานาน 3 เดอืนขึQนไปของ 

  

Q3.1_01 1) โรคสมองเสื+อม/อลัไซเมอร ์ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_02 2) โรค ก ล้ าม เนืQ อ /ก ร ะ ดู ก /ร ะบ บ
ประสาทที+ทําใหเ้คลื+อนไหวไม่สะดวก 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_03 3) โรคเบาหวาน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_04 4) ไขมนัในเลอืดสูง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_05 5) โรคข้ออกัเสบเรืQอรงั/รูมาตอยด์/เข่า
เสื+อม/เกาต์ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 125
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_06 6) โรคกระดูกพรุน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_07 7) โ รค หั ว ใ จ ว าย / ลิQ น หั ว ใจ รั +ว / 
โรคหวัใจโต 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_08 8) โรคไตเรืQอรงั/ ไตวาย 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_09 9) โรคความดนัโลหติสูง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_10 10) โรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_11 11) โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรือแตก/ 
สโตรก/ อมัพฤก/ อมัพาต/ ตดิเตยีง 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19126
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_12 12) โรคกรดไหลยอ้น/กระเพาะ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_13 13) โรคอ้วน/นํQาหนักเกนิ (BMI≥ 23 ) 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_14 14) โรคปอดเรืQอรงั/หอบหืด/ถุงลมโป่ง
พอง/ วณัโรคปอด 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_15 15) โรคมะเรง็ในช่วง 5 ปีที+ผ่านมา 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_16 16) ตบัอกัเสบเรืQอรงั/ ตบัแขง็ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_17 17) โรคซมึเศรา้/วติกกงัวล 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 127
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_18 18) ปวดหลงั 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_19 19) ปวดหวัเรืQอรงั/ ไมเกรน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_20 20) หูตงึ/การไดย้นิลดลง/ หูดบั 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_21 21) กลั Qน ปั สสาวะไม่ ได้ / ท าง เดิน
ปัสสาวะ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_22 22) มองเหน็ไม่ชดั (แมจ้ะใชแ้ว่น)/ ต้อ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_23 23) อาการกระเพาะ/ลําไส้ (ปวดท้อง 
แน่นทอ้ง จุก ทอ้งผูก ทอ้งเสยี) 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19128
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_24 24) นอนไม่หลบัเรืQอรงั 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_25 25) เวยีนศรีษะเรืQอรงั 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_26 26) อื+น ๆ ไม่ระบุ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_27 27) ไทรอยด์ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_28 28) ต่อมลูกหมาก 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_29 29) ภูมแิพ/้ SLE 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

ธยัรอยด์

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 129
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_30 30) โรคเลอืด/ ธารสัซเีมยี 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_31 31) โรคผวิหนัง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_32 32) ลมชกั/ วูบ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_33 33) ความดนัตํ+า 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_34 34) เนืQองอก 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.1_35 35) รดิสดีวง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19130
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

disease_oth โรคหรอือาการ เรืQอรงัอื+นๆ ระบุ   

Q3.2.1 3.2.1 จากโรคหรอือาการเรืQอรงั ที+ตอบ
ในข้อ3.2 โปรดระบุโรคหรืออาการ
เรืQอรงั ทําให้เกิดความยากลําบากต่อ
การดําเนินกจิวตัรประจําวนั การเรียน 
หรือการทํางาน หรือทําให้ต้องไปรับ
การรักษาอยู่เป็นประจําหรอืต้องการ
การรกัษาอ่างต่อเนื+องมากที+สุด 

1. โรคสมองเสื+อม/อลัไซเมอร ์

2. โรคกล้ามเนืQอ/กระดูก/ระบบประสาทที+ทําให้
เคลื+อนไหวไม่สะดวก 

3. โรคเบาหวาน 

4. ไขมนัในเลอืดสูง 

5. โรคข้ออักเสบเรืQอรัง/รูมาตอยด์/เข่าเสื+อม/
เก๊าต ์

6. โรคกระดูกพรุน 

7. โรคหวัใจวาย/ลิQนหวัใจรั +ว 

8. โรคไตเรืQอรงั/ไตวาย 

9. โรคความดนัโลหติสูง 

10. โรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ 

11. โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก/ สโตรก 

12. โรคกรดไหลยอ้น/กระเพาะ 

13. โรคอ้วน/นํQาหนักเกนิ 

 (BMI≥ 23 ) 

14. โรคปอดเรืQอรงั/หอบหดื/ถุงลมโป่งพอง 

15. โรคมะเรง็ในช่วง 5 ปีที+ผ่านมา 

16. ตบัอกัเสบเรืQอรงั 

17. โรคซมึเศรา้/วติกกงัวล 

18. ปวดหลงั 

19. ปวดหวัเรืQอรงั 

20. หูตงึ/การไดย้นิลดลง 

21. กลั Qนปัสสาวะไม่ได ้

22. มองเหน็ไม่ชดั (แมจ้ะใชแ้ว่น) 

23. อาการกระเพาะ/ลําไส้ (ปวดท้อง แน่นท้อง 
จุก ทอ้งผูก ทอ้งเสยี) 

24. นอนไม่หลบัเรืQอรงั 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 131
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

25. เวยีนศรีษะเรืQอรงั 

26. อื+น ๆ ระบุ 

27. ไทรอยด์ 

28. ต่อมลูกหมาก 

29. ภูมแิพ/้ SLE 

30. โรคเลอืด/ ธารชัซเีมยี 

31. โรคผวิหนัง 

32. ลมชกั/ วูบ 

33. ความดนัตํ+า 

34. เนืQองอก  

35 รดิสดีวง 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99 ไม่ตอบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

diseasem_oth โรคหรอือาการ เรืQอรงัอื+นๆ ไม่ระบุ   

Q3.2.2_y 3.2.2 โรคหรืออาการเรืQอรังที+ตอบใน
ข้อ 3.2.1 มีผลกระทบมานาน  ระบุ
จํานวนปี 

  

Q3.2.2_m ระบุจํานวนเดอืน   

Q3.2.3 3.2.3 มี ค ว าม รู้  ห รือ ค วาม เข้ า ใจ
เกี+ยวกับโรคที+เป็นอยู่ขณะนีQ มากน้อย
เพยีงใด 

1. ไม่มคีวามรูเ้ลย 

2. น้อยมาก 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากที+สุด 

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.2.4 3.2.4 ได้รับข้อมูลเรื+องโรคและการ
ปฏบิตัติวัจากแหล่งใดมากที+สุด 

0. ไม่ไดร้บัขอ้มูลเลย 

1. แพทย์ 

2. พยาบาล 

ธัยรอยด์

ธารสัซเีมยี

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19132
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

3. เจา้หน้าที+สาธารณสุข/อสส. 

4. เพื+อนบ้าน 

5. คนในครอบครวั 

6. ทวี ี

7. วทิยุ 

8. หนังสอื/แผ่นพบั 

9. อนิเทอร์เน็ต/สื+อสงัคมออนไลน ์

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.3 3.3 มคีวามบกพร่องทางร่างกาย/จติใจ 
หรอืพกิารหรอืไม่ 

0. ไม่ม ีขา้มไปขอ้ 3.5 

1. ม ี

98. ไม่มโีรคประจําตวั 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

disability 3.3.1โปรดระบุลกัษณะความบกพร่อง
หรือพิการทางร่างกายและจิตใจของ  
(ตอบไดม้ากกว่า 1ขอ้) 

  

Q3.3.1_01 1. ความบกพร่องหรือพิการทางการ
มองเหน็ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.3.1_02 2. ความบกพร่องหรอืพิการทางการได้
ยนิหรอืสื+อความหมาย 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 133
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

Q3.3.1_03 3. ความบกพ ร่อ งห รือพิ ก ารท าง
สตปัิญญา /ปัญญาอ่อน 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.3.1_04 4. ความบกพร่องหรือพิการทางการ
เคลื+อนไหว 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.3.1_05 5. ความบกพร่องดา้นการเรยีนรู ้ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.3.1_06 6. ความบกพร่องหรือพิการทางจิตใจ
หรอืพฤตกิรรม 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.3.1_07 7. โรคออทสิตกิ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19134
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

Q3.3.1_08 8. อื+น ๆ เช่น นิQวขาด 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  โปรดระบุความพกิารอื+นๆ   

Q3.3.2_y 3.3.2 ความบกพร่องหรือความพิการ
ดงักล่าวเป็นมานาน ระบุจํานวนปี 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

Q3.3.2_m ระบุจํานวนเดอืน 97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

Q3.3.3 3.3.3  มบีตัรผูพ้กิารหรอืไม่ 0. ไม่มบีตัร 

1. มบีตัร 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.3.4 3.3.4 สาเหตุที+ ไม่มบีตัรผูพ้กิาร 1. ไม่ไดดํ้าเนินการขอ 

2. ถูกปฏเิสธ 

96. มบีตัรผูพ้กิาร 

97. มโีรคประจําตวัแต่ไม่มคีวามพกิาร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4 3.4 ถ้า มีในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมา ยงั
ได้รบัการรกัษาหรือได้รบัยาเพื+อรกัษา
โรคประจําตัวหรืออาการเรืQอรัง หรือ

1. ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื+ อง ข้ามไปข้อ 
3.4.2 

2. รกัษาไม่ต่อเนื+อง อาจหยุดเป็นบางครั Qง 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 135
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

ความพกิารดงักล่าวหรอืไม่ 3. ยังไม่ได้เริ+มรับการรักษา หรือหยุดรบัการ
รกัษาไปแล้ว 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  3.4.1 ถ้า หยุดรบัการรกัษาหรือรกัษา
ไม่ต่อเนื+อง เพราะเหตุผลต่อไปนีQ ใช่
หรอืไม่ (กรุณาตอบทุกขอ้) 

  

Q3.4.1_01 1) ค่าใชจ้่าย 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_02 2) ผูใ้หบ้รกิาร 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_03 3) สถานบรกิาร 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_04 4) การเดนิทาง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19136
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_05 5) ไม่มคีนพาไปรบัการรกัษา 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_06 6) โควดิ (Covid-19) ระบาด 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_07 7. อื+นๆ  0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_08 8. อาการไม่หนัก 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_09 9. อาการดขีึQน/ หายแล้ว/ หมอหยุดนัด 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 137
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_10 10. เสยีเวลา/ รอนาน  0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_11 11. รกัษาไม่หาย  0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_12 12. ไม่อยากไป/ ไม่มเีวลา/ ไม่ต้องการ
รกัษา 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

96. ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื+อง 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.1_07oth เหตุผลอื+นๆ ระบุ   

Q3.4.2 3.4.2 ใน ช่ ว ง  12 เดื อ น ที+ ผ่ าน ม า 
สถานที+บริการหลักที+ไปรับการรักษา 
รบัยา  (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

1. โรงพยาบาล 

2. คลนิิก/ศูนย์แพทย์ของเอกชน 

3. ศู น ย์ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ใน สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 

4. รา้นขายยา 

5. ซืQอยาจากรา้นสะดวกซืQอ/ รา้นขายของชํา 

6. กนิสมุนไพร 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19138
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.2oth สถานที+บริการหลักที+ไปรับการรักษา 
รบัยา อื+นๆ ระบุ 

  

Q3.4.3 3.4.3 ในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมา  และ
ครอบครัวเสียค่าบริการ ค่าตรวจ ค่า
รกัษา ค่ายา ค่าทําแบบทดสอบต่างๆ 
(เช่น  แบบทดสอบทางสมอง หรือ
จิต วิท ย า  ก ารต รวจ เลื อด  ต รวจ
ปัสสาวะ) สํ าหรับส่ วนที+ เบิกไม่ ได้
รวมทั Qงหมด เท่าไร 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

2. มแีต่ไม่ทราบจํานวน 

98. ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.3_B โปรดระบุค่าใชจ้่าย บาทต่อปี   

Q3.4.4 3.4.4 ในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมา  และ
ครอบครวัเสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก
ค่ า รั ก ษ า  เ ช่ น  ค่ า เ ดิ น ท า ง ไ ป
สถานพยาบาล ค่าที+พัก (ในกรณีต้อง
คา้งคืน) ค่าอาหาร ที+เบิกไม่ได้รวมทั Qง
หมดเท่าไร 

0. ไม่ม ี

1. ม ี

2. มแีต่ไม่ทราบจํานวน 

98 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.4.4_B โปรดระบุค่าใชจ้่าย บาทต่อปี 9999998 ไม่มโีรคประจําตวัและไม่มคีวามพกิาร 

9999999. ไม่ทราบ 

ข้อ 3.5-3.14 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา โดยปกติท่านหรือผู้ที+ท่านดูแลประสบความยากลาํบาก
หรือปัญหาในการทาํกิจกรรมต่อไปนีjหรือไม่ 

Q3.5 3.5  รับประทานอาหารเมื+อ เตรียม
สํารบัไวใ้หเ้รยีบรอ้ยต่อหน้า 

0. ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคน
ป้อนให ้

1. ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วย
ใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรือตัดเป็นชิQนเล็กๆไว้
ล่วงหน้า 

2. ตกัอาหารและช่วยตวัเองไดเ้ป็นปกต ิ

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.6 3.6  ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกน
หนวด ในระยะเวลา 24-48 ชั +วโมงที+
ผ่านมา 

0. ต้องการความช่วยเหลอื 

1. ทําเองได ้(รวมทั Qงทําไดเ้องถ้าเตรยีมอุปกรณ์
ไวใ้ห)้ 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 139
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.7 3.7  ลุกนั +งจากที+นอน หรือจากเตียง
ไปยงัเก้าอีQ 

0. ไม่สามารถนั +งได้ (นั +งแล้วจะล้มเสมอ) หรือ
ต้องใหค้นสองคนช่วยกนัยกขึQน 

1. ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั +งได ้
เช่น ต้องใช้คนที+แข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน 
หรอืใชค้นทั +วไป 2คนพยุงหรือดนัขึQนมาจงึจะนั +ง
อยู่ได ้

2. ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทํา
ตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแล
เพื+อความปลอดภยั 

3. ทําไดเ้อง 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.8 3.8 การใชห้อ้งนํQาของ 0. ช่วยตวัเองไม่ได ้

1. ทําเองได้บ้าง (อย่างน้อยทําความสะอาด
ตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความ
ช่วยเหลอืในบางสิ+ง 

2.. ช่วยตวัเองได้ด ี(ขึQนนั +งและลงจากโถสว้มเอง
ได้ ทําความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จ
ธุระ ถอดใส่เสืQอผา้ไดเ้รยีบรอ้ย 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.9 3.9 การเคลื+อนไหวภายในห้องหรือ
บ้านของ 

0. เคลื+อนที+ไปไหนไม่ได ้

1. ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื+อนที+ได้เอง 
(ไม่ต้องมคีนเขน็ให)้ และจะต้องเขา้ออกมุมหอ้ง
หรอืประตูได ้

2. เดินหรือเคลื+อนที+โดยมีคนช่วย เช่น พยุง 
หรือบอกให้ทําตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแล
เพื+อความปลอดภยั 
3. เดนิหรอืเคลื+อนที+ไดเ้อง 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.10 3.10 การสวมใส่เสืQอผา้ของ 0. ต้องมคีนสวมใส่ให ้ช่วยตัวเองแทบไม่ไดห้รือ
ไดน้้อย  
1. ช่วยตวัเองไดป้ระมาณรอ้ยละ 50 ที+เหลอืต้อง

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19140
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

มคีนช่วย 

2. ช่วยตัวเองไดด้ ี(รวมทั Qงการตดิกระดุม รูดซิบ 
หรอืใชเ้สืQอผา้ที+ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกไ็ด)้ 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.11 3.11 การขึQนลงบนัได 1 ขั Qนของ 0. ไม่สามารถทําได ้

1. ต้องการคนช่วย 

2. ขึQนลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื+องช่วยเดิน เช่น 
walker จะต้องเอาขึQนลงไดด้ว้ย) 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.12 3.12 การอาบนํQาของ 0. ต้องมคีนช่วยหรอืทําให ้

1. อาบนํQาเองได ้

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.13 3.13 การกลั Qนการถ่ายอุจาระในระยะ 
1 สปัดาห์ที+ผ่านมาของ(ในภาวะปกต)ิ 

0. กลั Qนไม่ไดเ้ลย 

1. กลั Qนไม่ไดบ้างครั Qง 

2. กลั Qนไดป้กต ิ

8. ไม่ เข้าข่ าย  (ไม่ได้อยู่ ในภาวะปกติ เช่น 
ต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ) 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.14 3.14 การกลั Qน ปั สสาวะใน ระย ะ 1 
สปัดาห์ที+ผ่านมาของ(ในภาวะปกต)ิ 

0. กลั Qนไม่ไดเ้ลย 

1. กลั Qนไม่ไดบ้างครั Qง 

2. กลั Qนไดป้กต ิ

8. ไม่เข้าข่าย (ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ เช่น ต้อง
ใส่สายสวนปัสสาวะอยู่เสมอ) 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

ส่วนที+ 4 ภาวะสุขภาพจิตของท่านหรือผู้ที+ท่านดแูล เล่มบุคคล 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 141
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

Q4.1 4.1 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
หมดแรงโดยไม่มสีาเหตุ หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.2 4.2 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
เครยีดประสาทเสยี หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.3 4.3 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึกสิQน
หวงั หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.4 4.4 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
กระสบักระส่าย หรอื อยู่ไม่สุข หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.5 4.5 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
เศร้าจนไม่มีอะไรที+จะทําให้ท่านรู้สึกดี

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

มคีนช่วย 

2. ช่วยตัวเองไดด้ ี(รวมทั Qงการตดิกระดุม รูดซิบ 
หรอืใชเ้สืQอผา้ที+ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกไ็ด)้ 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.11 3.11 การขึQนลงบนัได 1 ขั Qนของ 0. ไม่สามารถทําได ้

1. ต้องการคนช่วย 

2. ขึQนลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื+องช่วยเดิน เช่น 
walker จะต้องเอาขึQนลงไดด้ว้ย) 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.12 3.12 การอาบนํQาของ 0. ต้องมคีนช่วยหรอืทําให ้

1. อาบนํQาเองได ้

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.13 3.13 การกลั Qนการถ่ายอุจาระในระยะ 
1 สปัดาห์ที+ผ่านมาของ(ในภาวะปกต)ิ 

0. กลั Qนไม่ไดเ้ลย 

1. กลั Qนไม่ไดบ้างครั Qง 

2. กลั Qนไดป้กต ิ

8. ไม่ เข้าข่ าย  (ไม่ได้อยู่ ในภาวะปกติ เช่น 
ต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ) 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q3.14 3.14 การกลั Qน ปั สสาวะใน ระย ะ 1 
สปัดาห์ที+ผ่านมาของ(ในภาวะปกต)ิ 

0. กลั Qนไม่ไดเ้ลย 

1. กลั Qนไม่ไดบ้างครั Qง 

2. กลั Qนไดป้กต ิ

8. ไม่เข้าข่าย (ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ เช่น ต้อง
ใส่สายสวนปัสสาวะอยู่เสมอ) 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

ส่วนที+ 4 ภาวะสุขภาพจิตของท่านหรือผู้ที+ท่านดแูล เล่มบุคคล 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

Q4.1 4.1 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
หมดแรงโดยไม่มสีาเหตุ หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.2 4.2 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
เครยีดประสาทเสยี หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.3 4.3 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึกสิQน
หวงั หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ่ 

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.4 4.4 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
กระสบักระส่าย หรอื อยู่ไม่สุข หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ่ 

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.5 4.5 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึก
เศร้าจนไม่มีอะไรที+จะทําให้ท่านรู้สึกดี

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19142
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

ขึQนได ้หรอืไม่ 3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.6 4.6 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึกว่า
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากไม่ว่า
จะทําอะไรสกัอย่างหนึ+ง หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.7 4.7 ในช่วง 1 เดือนที+ผ่านมา  รู้สึกว่า
เป็นคนไรค่้า หรอืไม่ 

1. ไม่เคยเลย 

2. นานๆ ครั Qง 

3. บางครั Qง 

4. เป็นส่วนใหญ ่

5. ตลอดเวลา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q4.8 4.8 ในช่วงโควิด (Covid-19) ระบาด 
คดิว่าสุขภาพจติของ เป็นอย่างไร 

1. ดขี ึQน 

2. เหมอืนเดมิ 

3.แย่ลง 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล  

ส่วนที+ 5 การพกัผ่อนหย่อนใจ และการออกกาํลงักายของท่านหรือผู้ที+ท่านดแูล เล่มบุคคล 

Q5.1 5.1 ในช่วง 6 เดือนที+ผ่านมา  มกีารทํา
กจิกรรมเพื+อการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น 
ท่องเที+ยว ดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง ไป
หา้งสรรพสนิคา้บ้างหรอืไม่ 

0. ไม่ไดท้ํา 

1. ทํา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.2 5.2 ในช่วง 6 เดือนที+ผ่านมา  มีการ 0. ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจํา ข้ามไปข้อ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 143
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

ออกกําลงักายเป็นประจํา อย่างน้อย 3 
วนัต่อสปัดาห์ หรอืไม่ 

5.5 

1. ออกกําลงักายเป็นประจํา 

9. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  5.3  ออกกําลังกายด้วยวิธี ใดบ้าง 
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

Q5.3_01 1) วิ+ง/ เดนิ ออกกําลงักาย 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.3_02 2) เต้นแอโรบคิ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.3_03 3) รํามวยจนี / กระบี+กระบอง 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.3_04 4) เล่นกฬีา 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.3_05 5) กายบริหาร (แกว่งแขน โยคะ กาย
บรหิาร) 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19144
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.3_06 6) ปั +นจกัรยาน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.3_07 7) ทํางานบ้าน ทําสวน ปลูกต้นไม ้ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.3_08 8) อื+น ๆ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

Q5.3_08oth กจิกรรมออกกําลงักายอื+นๆ ระบุ   

  5.4  ออกกําลงักายที+ไหนบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ขอ้) 

  

Q5.4_01 1) ศูนย์กฬีา สงักดั กทม. 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.4_02 2) สวนสาธารณะ ของ กทม. 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.4_03 3) ลานกฬีา ของ กทม. 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 145
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.4_04 4) อื+น ๆ ไม่ระบุ 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.4_05 5) บรเิวณบ้าน/ในบ้าน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.4_06 6) ในชุมชน/ สนามของเอกชน 0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.4_04oth สถานที+ออกกําลงักายอื+นๆ   

Q5.5 5.5 เหตุผลหลกัที+ ไม่ได้ออกกําลงักาย
เป็นประจํา (เลอืกเพยีง 1 คําตอบ) 

1. ไม่มเีวลา 

2. คดิว่าทํางานกเ็พยีงพอแล้ว 

3. ขาดอุปกรณ์กฬีา 

4. สุขภาพร่างกายไม่อํานวย 

5. ทํางานบ้าน/ ทําสวนในบ้าน/ ปลูกต้นไม ้

6. อื+น ๆ 

7. ไม่อยากออกกําลงักาย/ไม่ชอบ/ขีQเกยีจ 

98. ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํา 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q5.5oth เหตุผลอื+นๆ ระบุ   
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3. คู่มือลงรหสัแบบสอบถามผู้ดแูล 
 

ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

ส่วนที+ n ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ดแูลหลกั 

Q6.1 6.1 เพศของผูดู้แลหลกั 1. ชาย 

2. หญงิ 

9. ไม่ทราบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.2 6.2 อายุของผูดู้แลหลกั   

Q6.3 6.3 สถานภาพสมรสของผูดู้แลหลกั 1. โสด 

2. สมรส 

3. หมา้ย 

4. หย่า/แยก 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.4 6.4 การศกึษาของผูดู้แลหลกั 0. ไม่ไดเ้รยีน 

1. ประถมศกึษาตอนต้น (ป.4) 

2. ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.6/ป.7) 

3. มธัยมศกึษาตอนต้น  (ม.3/ 
ม.ศ.3) 
4. มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6/ 
ม.ศ.5/ปวช.) 
5. อนุปรญิญา/ปวส./ปวท. 

6. ปรญิญาตร ี

7. สูงกว่าปรญิญาตร ี

8.อื+นๆ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

3. คู่มือลงรหัสแบบสอบถามผู้ดูแล

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

99. ไม่ทราบ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  การศกึษาอื+นๆ ระบุ   

Q6.5 6.5 ผู้ดูแลหลัก อยู่ประจํา (3 เดือน

ขึQนไป) ในบ้านหรอืที+พกัของผูป่้วย ใช่
หรอืไม่ 

1. ใช่ (พกัอยู่ที+บ้านหรอืที+พกันีQ) 

2. ไม่ไดอ้ยู่ ที+บ้านหรอืที+พกันีQ (ไป-กลบั) 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.6 6.6 ท่ านหรือสมาชิกในครอบครัว 
ไดร้บัผลกระทบจากการเจบ็ป่วยของผู้

ที+ท่ านดูแล มากน้อย เพียงใด (ให้

พิจารณาจากการใช้เวลา เรื+ยวแรง 
อ า ร ม ณ์  เงิ น ท อ ง  แ ล ะ กิ จ วัต ร
ประจําวนั) 

1. ไม่มเีลย 

2. เลก็น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

9. ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

  6.7 ท่านหรอืสมาชกิในครอบครวัต้อง

ทําสิ+งต่างๆ เหล่านีQใหก้ับผู้ที+ท่านดูแล
มากขึQนกว่าที+เคยทําหรอืไม่ 

  

Q6.7.1 6.7.1 ท่านช่วยผู้ที+ท่านดูแล อาบนํQา 

แต่งตวั หรอืการกนิอาหาร ใช่หรอืไม่ 
1. ใช่ 

2. ไม่ใช่ 

9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.7.2 6.7.2 ท่านช่วยผู้ที+ท่านดูแล ทําสิ+ง

ต่าง ๆ เช่น งานเอกสาร การเดินทาง 
งานบ้าน หรอื การกนิยา ใช่หรอืไม่ 

1. ใช่ 

2. ไม่ใช่ 

9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.7.3 6.7.3 เมื+อผู้ที+ท่านดูแลมีอาการป่วย

มากขึQน ท่านหรือสมาชิกในครอบครวั 
ใช้เวลาในการอยู่ เป็นเพื+อน หรือให้
การดูแลด้านจิตใจมากขึQนกว่าปกติ ใช่
หรอืไม่ 

1. ใช่ 

2. ไม่ใช่ 

9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.7.4 6.7.4 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว 
ต้ อ ง ใช้ เ ว ล า ใน ก ารทํ าสิ+ ง อื+ น  ๆ 
เพิ+มเติม ที+เกี+ยวกบัความเจ็บป่วยของ
ผูป่้วยที+ท่านดูแลอกี ใช่หรอืไม่ 

1. ใช่ 

2. ไม่ใช่ 

9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.7.5 6.7.5 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว 

ใช้ เวลาในการทํ าสิ+งต่ าง ๆ ในข้อ 

6.7.1-6.7.4 ที+ เ กี+ ย ว กั บ ค ว า ม

เจบ็ป่วยของผูท้ี+ท่านดูแลเฉลี+ยสปัดาห์
ละกี+ชั +วโมง 

  

Q6.8 6.8 ความเจ็บป่วยของผู้ที+ท่านดูแล 

ทําให้ท่านหรือสมาชิกในครอบครัว 
เป็นห่วง วิตกกงัวล หรอืซึมเศร้า มาก
น้อยเพยีงใด 

1. ไม่เลย 

2. เลก็น้อย 

3. มบ้ีาง 

4. มาก 

9. ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.9 6.9 ท่ านหรือสมาชิกในครอบครัว 
ได้รับผลกระทบทางการเงิน  จาก
ความเจบ็ป่วยของผูท้ี+ท่านดูแล ทั Qงใน
แง่ขอ งรายจ่ ายมากขึQน  ห รือการ
สูญเสยีรายได ้ใช่หรอืไม่ 

1. ใช่ 

2. ไม่ใช่ 

9. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.10 6.10 ในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมาท่าน

หรอืสมาชิกในครอบครวั เสียเงิน (ค่า
รกัษาพยาบาลที+เบกิไม่ได ้ค่าใชจ้่ายที+
เพิ+มขึQนจากการจ้างคนดูแล) จาก
ความเจ็บป่วยของผู้ที+ท่านดูแล ใช่
หรอืไม่ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

2.ใช่ โดยเฉลี+ย(บาท/เดอืน) 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.10_B โปรดระบุค่าใชจ้่าย บาทต่อปี   

Q6.11 6.11 ในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมาท่าน

หรือสมาชิกในครอบครัว สูญ เสีย
รายได้ จากการที+ต้องออกจากงาน
ประจํามาเพื+อดูแลผูป่้วย ใช่หรอืไม่ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

2.ใช่ โดยเฉลี+ย(บาท/เดอืน) 

96. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.11_B โปรดระบุค่าใชจ้่าย บาทต่อปี   

 
 
 **************************************** 
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ตวัแปร ข้อคาํถาม ค่าของตวัแปร 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.10 6.10 ในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมาท่าน

หรอืสมาชิกในครอบครวั เสียเงิน (ค่า
รกัษาพยาบาลที+เบกิไม่ได ้ค่าใชจ้่ายที+
เพิ+มขึQนจากการจ้างคนดูแล) จาก
ความเจ็บป่วยของผู้ที+ท่านดูแล ใช่
หรอืไม่ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

2.ใช่ โดยเฉลี+ย(บาท/เดอืน) 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.10_B โปรดระบุค่าใชจ้่าย บาทต่อปี   

Q6.11 6.11 ในช่วง 12 เดือนที+ผ่านมาท่าน

หรือสมาชิกในครอบครัว สูญ เสีย
รายได้ จากการที+ต้องออกจากงาน
ประจํามาเพื+อดูแลผูป่้วย ใช่หรอืไม่ 

0. ไม่ใช่ 

1. ใช่ 

2.ใช่ โดยเฉลี+ย(บาท/เดอืน) 

96. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

97. ผูสู้งอายุ/ผูป่้วย/ผูพ้กิารตอบเอง 

98. ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล 

99. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

missing ไม่มแีบบสอบถามบุคคล 

Q6.11_B โปรดระบุค่าใชจ้่าย บาทต่อปี   

 
 
 **************************************** 
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ภาคผนวก จ
เอกสารชี้แจงโครงการ

1 
เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวจิยั 

โครงการวจิยัเรือ่ง  
 การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร 
วตัถปุระสงคข์องการวจิยั  
 ส ารวจข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร (น าร่อง  12 + 1 เขต) สร้างเสริมศักยภาพของภาคี
เครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนการท าชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร 
ขอ้มลูและการเกบ็ขอ้มลู 
 เน่ืองจากลักษณะที่อยู่อาศัย และประชากรในกรุงเทพ มีความหลากหลาย ดังน้ัน การเข้าพบและขอสัมภาษณ์น้ัน เป็นไปในได้ในหลายๆกรณี 
คณะท างานจึงต้องหาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เหมาะสมกับกลุ่มประชากร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และสะท้อนภาพ ประชากร เศรษฐกิจ -สังคม 
และสุขภาพ ของประชากรในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด โดยการเก็บข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือน จะใหห้ัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
แทนสมาชิกทุกคนในครัวเรือน  
คณะท างานไดก้ าหนดวธิกีารเกบ็ขอ้มลู ดงันี้ 
 การสัมภาษณ์แบบตัว-ต่อตัว (face-to face interview )  วิธีการน้ี เป็นวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด พนักงานสัมภาษณ์สามารถชี้แจง
หรืออธิบายให้ ผู้ตอบเข้าใจในค าถามได้ ท าให้ได้รับค าตอบตรงตามวัตถุประสงค์ โดยพนักงานสัมภาษณ์ ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการและท าความเข้าใจกับค าถาม-ค าตอบ ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าต่างๆ ที่ใช้ในแบบข้อถาม การกรอกแบบข้อถาม 
และจริยธรรมในการวิจัย มีผู้ดูแลงานสนามเป็นผู้ควบคุมคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบ ความครบถ้วน สมบูรณ์และความแนบนัยของแบบสอบถาม 
วิธีการน้ีเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลที่ ท างาน หรือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน เช่นครัวเรือนในชุมชน หรือครัวเรือนในชุมชนอุตสาหกรรม 
 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone interview) เป็นวิธีการที่อาจท าได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเดินทาง แต่มี
ขอบเขตจ ากัด คือใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีโทรศัพท์เท่าน้ัน โดยต้องใช้ค าถามที่จะต้องสั้นและเข้าใจง่าย วิธีน้ีการน้ีเหมาะกับครัวเรือนที่ ไม่สะดวกให้ พนักงาน
สัมภาษณ์ไปพบที่บ้าน หรือไม่มีเวลาในช่วงระหว่างวัน วิธีการน้ี เหมาะสมกับครัวเรือน ในตึกสูง หรือ หมู่บ้านจัดสรร ที่สมาชิกครัวเรือนส่วนมากออกไป
ท างานในระหว่างวัน  
 การให้ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-administrative questionnaire) วิธีน้ีพนักงานจะน าแบบข้อถามไปมอบไว้ให้กับผู้ตอบ และ
อธิบายถึงวิธีการกรอกเท่าที่จ าเป็น ผู้ตอบจะต้องกรอกแบบ ข้อถามเอง โดยที่แบบข้อถามที่จะใช้วิธีน้ีจะต้องมีค าถามที่เข้าใจง่าย มีค า อธิบายอย่าง
ชัดเจน และการกรอกแบบข้อถามต้องไม่ยุ่งยาก พนักงานจะกลับไปรับแบบข้อถามที่กรอกข้อมูลแล้วในวันที่ก าหนด ในขณะเดียวกันพนักงานจะต้องท า
การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกแล้ว ถ้าผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วนจะต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับผู้ที่ มี
การศึกษาพอที่จะอ่าน เขียน เข้าใจค าถามได้ วิธีการน้ี เหมาะสมกับครัวเรือน ในตึกสูง หรือ หมู่บ้านจัดสรร ที่สมาชิกครัวเรือนส่วนมากออกไปท างาน
นอกบ้าน 
 การให้ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้กรอกข้อมูลผ่าน Internet วิธีน้ีพนักงานจะมีค าชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และแบบสอบถาม 
พร้อมทั้งค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าต่างๆ ที่ใช้ในแบบข้อถาม รวมทั้งวิธีอธิบายวิธีการกรอกแบบข้อถาม  พร้อมทั้งส่งข้อมูลน้ี ไปให้กับผู้ให้
ข้อมูลทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) พนักงานจะคอยติดตามและ ก าหนดวันที่ขอให้ส่งแบบสอบถาม  ในขณะเดียวกันพนักงานจะต้อง
ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกแล้ว ถ้าผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วนจะต้องขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม ซ่ึงอาจจะโดยส่งกลับ
ไปทาง e-mail หรือโทรศัพท์ หรือ Line  วิธีน้ีเหมาะที่จะใช้กับผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานบน internet มีการศึกษา เข้าใจค าถาม-ค าตอบได้ดี  
ซ่ึงส่วนมากอาศัยครัวเรือน ในตึกสูง หรือ หมู่บ้านจัดสรร  
 
การรกัษาความลบัของขอ้มลู 
 โครงการจะเก็บขอ้มูลของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นความลับ และน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นลกัษณะภาพรวม ไม่เผยแพร่ขอ้มูลเป็นรายบุคคล 
 
ประโยชนต์อ่ผูใ้หข้อ้มลู 
 ประโยชน์ ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับของที่ระลึก และขอ้มูลทีไ่ด้จากผู้ให้สมัภาษณ์สามารถขยายผลให้เกิดการส ารวจข้อมูลด้านสังคมและสุขภาพ
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การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคม
และสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19160





13 เขต นำร�อง

โครงการ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพ�่อให�เกิดการจัดการ

ชุดข�อมูลทางสังคมและสุขภาพรายเขต กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาเพ�่อให�เกิดการจัดการชุดข�อมูลทางสังคม

การพ
ัฒ

นาเพ
�่อให�เกิดการจัดการชุดข�อมูลทางสังคมและสุขภาพ

เขตเมือง ในสถานการณ
�โคว�ด-19

และสุขภาพเขตเมือง  ในสถานการณ�โคว�ด-19


