
 

1. ภาค………………………………………………………….......... จังหวัด………………………………………….

2. อําเภอ / เขต………………………………………………........ ตําบล / แขวง………………………………..

3. บานเลขที่………………………………ถนน…………………… ตรอก / ซอย……………………………….…

4. ในเขตเทศบาล   ED……………………………………………BLK………………………………………….

นอกเขตเทศบาล ED……………หมูท่ี……………….........ชื่อหมูบาน……………………………………..

5. ลําดับที่ชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง…………………………...……………………………………......

6. เดือน…………………………………………………………………พ.ศ. 2554

7. ลําดับที่ครัวเรือนตัวอยาง………………………………….....ประเภทสวนบุคคล

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   ขั้นแจงนับ………………………………………………..........คน

9 ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้ (บันทึกรหัส)

รหัส รหัส

ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ ขั้นแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตัวอยาง 1. เปนครัวเรือนตัวอยาง  ไปสามคร้ังไมพบ
   1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู  แจงนับได 11      ผูตอบสัมภาษณ 21

 ร้ือถอน ไฟไหม 12  ไมใหความรวมมือ 22
 เปนบานวาง 13  หาบานไมพบ 23

2. ไมเปนครัวเรือนตัวอยาง  แจงนับได 14  2. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………. 24
    (ครัวเรือนใหมอยูแทน
    ครัวเรือนเดิมที่เปนตัวอยาง)

                     

     
     

ตําแหนง…………………………….………

ลายมือชื่อ……………………………………………………ผูตรวจ
(………………………..……………..……....………)

ไมไดขอมูลไดขอมูล

ขั้นนับจด

ชุดที่……ในจํานวน……....ชุดของครัวเรือนนี้

1-3

 REG    CWT           

14-17

25-26

  ENUM

TYPE 22-24
|

12-13

5

        AMP         TMB     

4-7

8-11ED

BLK_VIL

18-21

27-28

4

PSU_NO

HH_NO

MONTH_YR

AREA

ชื่อตัว - ชื่อสกุล………………………………………… ชื่อตัว - ชื่อสกุล…………………………………………
แจงนับวันที่………...เดือน…….........….พ.ศ. 2554 บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่………..เดือน………………..พ.ศ. 2554

พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัสพนักงานแจงนับ

MEMBERS

การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2554

ลับ

0

(แบบแจงนับ สพบส.)

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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ถามทุกคน

ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล อายุ

บันทึก บันทึกรหัส 
 หัวหนาครัวเรือน.……………1  ชาย……………1 อายุเต็มป   ไมเคยเรียน………………………1  โสด……………………...… 1
 ภรรยาหรือสามี..........…… 2  หญิง…………2 ถาตํ่ากว า 1 ป   กอนประถมศึกษา………………2  สมรส……………………... 2
 บุตรที่ยังไมสมรส………..…3 บันทึก "0"   ประถมศึกษา……………………3  หมาย…………………..……3
 บุตรที่สมรสแลว………...… 4    มัธยมศึกษาตอนตน……………4  หยา………………………… 4
 บุตรเขย บุตรสะใภ…………5   มัธยมศึกษาตอนปลาย  แยกกันอยู…………………5
 บุตรของบุตร....………….…6     สายสามัญ…………………… 5  เคยสมรสแต
 พอ แม /     สายอาชีพ………………………6     ไมทราบสถานภาพ.....6
   พอตา แมยาย...………… 7   ปวส./ปวท./อนุปริญญา………7
 ญาติอื่น ๆ......………………8   ปริญญาตรี………………………8
 ผูอาศัย   สูงกวาปริญญาตรี................ 9
   หรือคนรับใช……......……9   อื่นๆ (ระบุ).......................... 10

A1 A2 A5 A7

ถามเฉพาะผูที่มีอายุ

ตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สถานภาพสมรส

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามเฉพาะผูที่มีอายุ

"……ช่ือ)……จบการศึกษา

สูงสุดระดับใด?"

ตั้งแต 6 ปขึ้นไป

ความเกี่ยวพัน

กับหัวหนาครัวเรือน

เพศ

บันทึกรหัส  บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

A6A3 A4

ตัวอยางการเขียนตัวเลขREC_NOl2
31

2 3 5 07 8

29 32 33 34 36 38

 



 

อาชีพ อุตสาหกรรม

 "ระหวาง 12 เดือนที่แลว "กิจกรรมหลักที่.…(ช่ือ)….

…..(ช่ือ)..…ทํางานอะไร?" ทําอยูเปนกิจกรรม "..(ช่ือ)..มีรายไดจากการทํางาน

หรือผลิตอะไร?" หรือการลงทุน ที่เปนตัวเงิน
เฉล่ียประมาณเดือนละเทาไร?"

ถา ทํางาน บันทึกประเภทของกิจการ  นายจาง............................... 1  ทํางานบาน….............. 1
บันทึกอาชีพ หรือลักษณะของงาน  ผูประกอบธุรกิจของตนเอง... 2  เรียนหนังสือ…........... 2 ใหบันทึกรายไดสุทธิ

หรือตําแหนงหนาท่ีการงาน ใหชัดเจน  ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน...... 3  กําลังหางานทํา........... 3 หลังจากหักตนทุน
ท่ีมีช่ัวโมงการทํางานสุงสุด  ลูกจางรัฐบาล....................... 4  ยังเด็กหรือชรา........... 4 ในการทํางานหรือการลงทุน

(ถามตอไป)  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ................ 5  ปวย พิการ ฯลฯ บันทึกจํานวนเงิน
 ลูกจางเอกชน....................... 6     จนไมสามารถ (หนวยเปนบาท)

ถา ไมทํางาน  สมาชิกของการรวมกลุม      ทํางานได.............. 5
บันทึก “ไมทํา”     ผูผลิต............................. 7  ไมสมัครใจทํางาน....... 6

(ขามไปถามสดมภ A11)  ผูที่ไมสามารถจําแนก  อื่น ๆ (ระบุ)............... 7 ถา ไมมีรายได หรือ ขาดทุน
   สถานภาพการทํางานได..... 8 ใหบันทึก"0"

เงิน
A8 A9 A12

"….(ช่ือ).…ไมทํางาน

บันทึกรหัส 

ในฐานะอะไร?"

ตอนที่ 2 ลักษณะการทํางานระหวาง 12 เดือนที่แลว

ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป

ทั้งผูมีงานทําและไมมีงานทํา

เพราะสาเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ถามเฉพาะผูที่บันทึก

A13

ส่ิงของรวมผลผลิตในครัวเรือน(ขามไปถามสดมภ A12)

สถานภาพการทํางาน "ไมทํา" ในสดมภ A8 รายได

(รายไดจาการทํางานและแหลงอ่ืน เชน จากผูปกครอง จากผูอ่ืน หรืออ่ืนๆ)

บันทึกรหัส 

"…..(ช่ือ)…...ทํางาน

 ใหประมาณราคาสิ่งของท่ีไดรับจาก

A11A10

3

"..(ช่ือ)..มีรายไดจากการทํางาน

หรือการลงทุน ที่เปนส่ิงของ
เฉล่ียประมาณเดือนละเทาไร?"

การทํางาน รวมท้ังการนําสินคา 
หรือบริการจากการทําธุรกิจ 
หรือการเกษตรมาบริโภค
หรือใชภายในครัวเรือน
บันทึกจํานวนเงิน
(หนวยเปนบาท)

ถา ไมมีรายได ใหบันทึก"0"

39 43 47 48 49 55
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"....(ช่ือ)….เร่ิม "...(ช่ือ)…เร่ิมสูบบุหร่ี

สูบบุหร่ีคร้ังแรก เปนปกตินิสัย

เมื่ออายุเทาไร?" (สูบประจํา/นานๆ คร้ัง) บันทึกรหัส 
 เมื่ออายุเทาไร?"  สามี / ภรรยา / ลูก ขอรอง..................... 1

  ไมสูบและไมเคยสูบ....... 1  พอ / แม / ญาติ / เพื่อน ขอรอง............. 2
บันทึกอายุเต็มป บันทึกอายุเต็มป บันทึกรหัส  กลัวเปนโรค............................................ 3

 ไมสูบแตเคยสูบ เศษของปตัดท้ิง เศษของปตัดท้ิง  ภายใน 5 นาที ........... 1  ปวย / เปนโรคแลวแพทยแนะนํา
    เคยสูบเปนประจํา....... 2  6-30  นาที................... 2      ใหงดสูบบุหร่ี..................................... 4
    เคยสูบนานๆ คร้ัง...... 3  31-60 นาที.................. 3  พบวาไมดีเลยตัดสินใจเลิกเอง................. 5
 สูบ  มากกวา 60 นาที.......... 4  ตองการประหยัด.................................... 6
    สูบเปนประจํา............. 4  เช่ือวาสังคมไมยอมรับผูสูบบุหร่ี............... 7
    สูบนาน ๆ คร้ัง........... 5  ปฏิบัติตามการรณรงคไมสูบบุหร่ี............. 8

 กฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ /
     ที่ทํางาน ทําใหสูบไมสะดวก............... 9
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 10

ป เดือน ลําดับ 1
A15 A16 A18 A19 A20

สูบบุหร่ีหรือไม?" เรียงลําดับสาเหตุท่ีสําคัญจากมากไปนอย 

A17

บันทึกรหัส 

(ถามตอไป)

A14

ภายหลังตื่นนอน?"

(ขามไปถามสดมภ A36)
ถาเลิกสูบบุหร่ีไมถึง 1 เดือน

(ขามไปถามสดมภ A36)
ลําดับ 2
A21

ถามเฉพาะผูที่สูบ/เคยสูบบุหรี่ (A14 = 2-5)

 ตอนที่ 3 การสูบบุหรี่ (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป)

บันทึกจํานวนป

"โดยปกติ…(ช่ือ)… 

ถามเฉพาะผูที่เคยสูบบุหรี่ (A14 = 2-3)
"....(ช่ือ)....ไดเลิกสูบ "...(ช่ือ)...เลิกสูบบุหร่ีเพราะสาเหตุใด?"

บุหร่ีนานเทาไร?"

ถามเฉพาะผูที่สูบประจํา

(A14 = 4)

"...(ช่ือ)…สูบบุหร่ี

ใหบันทึก "0" ในสดมภ A19

มวนแรกของวันเมื่อไหร  

และเดือนท่ีเลิกสูบบุหร่ี

REC_NO24
31

32 33 35 37 38 40 42 44

 
 



 

 ไมเคย / ไมอยากเลิก............. 1 1   บุหร่ีที่ผลิตจากโรงงาน................... 1  (มวนตอวัน)
 เคยคิดแตไมเคยพยายามเลิก. 2   ไมเคยแตรูจัก............................................. 2   บุหร่ีมวนเอง................................. 2  (มวนตอวัน)

  เคย (บันทึกไดไมเกิน 2 คําตอบ)   ไปป.............................................. 3  (คร้ังตอวัน)
 เคยและพยายามเลิก     คลินิกเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล................ 3   ซิการ............................................ 4  (มวนตอวัน)
     1 คร้ัง……………..……………3     สายดวน เลิกบุหรี่ 1600........................... 4   ยาสูบที่สูบผานนํ้า เชน  
     2 คร้ัง…………….……………4     ซื้อสารทดแทนนิโคตินกินเอง      บารากู/ฮุกกา/ชิชา..................... 5  (คร้ังตอวัน)
     3 คร้ัง……………..……………5          จากรานขายยา.................................. 5   อื่นๆ ระบุ..................................... 6  (มวนตอวัน)
     4 คร้ัง…………….……………6     ใชการแพทยทางเลือก (ฝงเข็ม/สมุนไพร).. 6
     5 คร้ัง…………...……………7     เลิกดวยตนเอง (หักดิบ/ลดปริมาณ
     มากกวา 5 คร้ัง………………8          สูบลงเรื่อย ๆ)................................... 7

(ถามตอไป)     อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 8  
ป เดือน วัน ลําดับ 1 ลําดับ 1

A23 A24 A25 A26 A28

  ไมเคยและไมรูจัก.......................................
บันทึกรหัส 

ในคร้ังสุดทายกอนกลับมาสูบซ้ํา?"

ใหเรียงลําดับการใชบริการจากมากไปนอย 

(ขามไปถามสดมภ A28)
โดยมีหนวยเปน ป / เดือน / วัน

ระบุจํานวนเต็ม 

"…..(ชื่อ)… สูบบุหร่ีชนิดใด และสูบปริมาณเทาใด?"

A27

ลําดับ 2
A22

และจํานวนมวน/คร้ังตอวัน
โดยเรียงลําดับชนิดท่ีสูบบอยจากมากไปนอย

สําหรับเลิกบุหร่ีหรือไม?"ท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีหรือไม?"

บันทึกรหัส 

"กอนวันสัมภาษณ

"…..(ชื่อ)… เคยใชบริการ

5

ตอนที่ 3 การสูบบุหรี่ (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)  

ถามเฉพาะผูที่สูบบุหรี่ (A14 = 4-5)
ถามเฉพาะผูที่เคยพยามเลิกบุหรี่  (A22 = 3-8)

......(ชื่อ).....เคยพยายาม "ระยะเวลาที่...(ชื่อ)...เลิกสูบได ใหบันทึกรหัสของชนิดบุหรี่ที่สูบ

            บันทึกรหัส

A29

ลําดับ 2

ถาสูบ แตไมทุกวันใหบันทึกจํานวนมวน = "88"

46 47 49 51 53 54 55 58

ชนิด        มวน:วัน ชนิด       มวน:วัน

56 59
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"…(ชื่อ)…เสียคาใชจาย

ในการซ้ือบุหร่ีมาสูบในรอบ 1 เดือน

โดยรวมเปนเงินเทาใด?"

บันทึกจํานวนเงิน หนวยเปนบาท บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส      
ถาไมทราบ / ไมซื้อเอง / จําไมได   มีภาพคําเตือนและขอความ    มี......................................... 1   ซื้อเปนมวน/บุหรี่แบงขาย…..... 1  (มวน)

บันทึก "9999"      ภาษาไทย................................ 1    ไมม.ี.................................... 2   ซื้อเปนซอง............................. 2  (ซอง)
     ภาษาอ่ืน.................................. 2    ไมทราบ................................3   ซื้อเปนหอใหญ (Carton)........ 3  (หอ)
  ไมมี.............................................3   อ่ืนๆ ระบุ............................... 4
  ไมทราบ....................................... 4

รูปแบบที่ซื้อ
A30 A33

ทานซื้อมาในรูปแบบใดและ ซื้อมาสูบ มีราคาตอหนวยเทาใด?"

( เชน มวน ซอง หอใหญ ฯลฯ )มีจํานวนเทาใด?"

A35

จํานวนที่ซื้อ
A34

ตอนที่ 3 การสูบบุหร่ี (ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)  

6

มีภาพคําเตือนและขอความเหลาน้ี

บนซองบุหร่ีหรือไม ?"

ถามเฉพาะผูที่สูบบุหรี่ (A14 = 4-5)

"บุหร่ีซองที่....(ช่ือ)...ซ้ือมาสูบ "ครั้งสุดทายที่…(ช่ือ)…ซ้ือบุหร่ีมาสูบ "ราคาบุหร่ีคร้ังสุดทายที่…(ชื่อ)…"คร้ังสุดทายที…่..(ช่ือ)…...ซ้ือบุหร่ีมาสูบ 

ถามเฉพาะผูที่สูบบุหร่ีซอง / บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ( A28 หรือ A29 = 1)

A31

 บันทึกจํานวนเงิน หนวยเปนบาท 

ถาจํานวนเงินมากกวา 998 บาท 
ใหบันทึก 998

ถาไมทราบ/ไมซื้อเอง/จําไมได
ใหบันทึก 999

A32

ครั้งสุดทายมีอากรแสตมปหรือไม?"

65 66 67 68 7061



 

ถามเฉพาะผูที่ใช / เคยใช  (A36 = 1-4)

"..(ชื่อ)..เร่ิมใชยาฉุน (อม/จุกปาก) 

ยานัตถุ หมากพลูที่มียาเสน

คร้ังแรกเมื่ออายุเทาไร?"

  ใช
    ทุกวัน.......................................... 1 บันทึกอายุเต็มป บันทึกรหัส 
    ไมทุกวัน.................................... 2 เศษของปตัดทิ้ง  ยาฉุน อม/จุกทางปาก................................ 1
  ไมใช  แตเคยใช  ยานัตถุที่มีสวนผสมยาสูบ สูดทางจมูก........ 2
    ทุกวัน...................................... 3  เค้ียวยาเสน............................................. 3
    ไมทุกวัน..................................... 4  หมากพลูที่มียาเสนเปนสวนประกอบ........... 4

 (ถามตอไป)  อื่น ๆ ระบุ................................................. 5
  ไมใชและไมเคยใช............................... 5

ชนิดที่ใช ป เดือน วัน
A37 A38 A40 A41 A42A36

 ตอนที่ 3 การสูบบุหรี่ (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ) 

ยานัตถุ หมากพลูที่มียาเสน หรือไม?"

บันทึกรหัส 

การใชยาฉุน (อม/จุกปาก)  ยานัตถุ หมากพลูที่มียาเสน

โดยมีหนวยเปน ป / เดือน / วัน

บันทึกชนิดที่ใชมากที่สุด และปริมาณที่ใชตอวัน
ยานัตถุ หมากพลูที่มียาเสน มานานเทาใด?"หมากพลูที่มียาเสน โดยเฉลี่ยกี่คร้ังตอวัน?"

จํานวนครั้ง : วัน
A39

7

(ขามไปถามสดมภ A43)
(ขามไปถามสดมภ A43)

"ปจจุบัน...(ช่ือ)... ใชยาฉุน (อม/จุกปาก)

ถามเฉพาะผูที่เคยใช  (A36 = 3-4)
"...(ช่ือ)...เลิกใชยาฉุน (อม/จุกปาก)

ระบุจํานวนเต็ม 

ถามเฉพาะผูที่ใช  (A36 = 1-2)
"...(ชื่อ)...ใชยาฉุน (อม/จุกปาก) ยานัตถุ 

73 76 77 79 8174 83
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 ไมเคยเห็น/จําไมได/ไมแนใจ.............................. 1     อาคารของสถานที่ราชการ................................................ A45   ทุกวัน........................................... 1
 เคยเห็น     สถานบริการสาธารณสุขใดๆ............................................ A46   ไมทุกวัน 
   ใหบุหรี่ฟรี...................................................... 2     โรงเรียน/สถานศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา.................... A47     อยางนอยสัปดาหละครั้ง............. 2
   ขายบุหรี่ในราคาถูกกวาราคาปกติ…………………3     อาคารของมหาวิทยาลัย................................................... A48   ไมทุกสัปดาห 
   แจกคูปองสําหรับซื้อบุหรี่................................ 4     ศาสนสถาน.....................................................................A49      อยางนอยเดือนละครั้ง............... 3
   มีของแถมหรือลดราคาของอื่นเปนพิเศษ…………5     รานอาหาร / ภัตตาคาร….................................................A50   ไมทุกเดือน................................... 4
   โฆษณายี่หอบุหรี่บนตัวสินคาอ่ืนๆ     บริการขนสงสาธารณะ..................................................... A51   ไมเคยมีการสูบบุหรี่ในตัวบานเลย.. 5
      (เส้ือผา/กระเปา/รองเทา)............................. 6     ตลาดสดหรือตลาดนัด.................................................... A52   ไมทราบ / ไมแนใจ ...................... 6
   ใหทุนสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมใดๆ............. 7
   การใชพริตตี้ขาย/เชียรใหสูบตามสถานบันเทิง…8
   การโชวซองบุหรี่ ณ จุดขาย............................. 9 พบ............................... 1

ไมพบ........................... 2
ลําดับ 1
A43 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52A44

ใหเรียงลําดับที่เคยเห็นจากมากไปนอย 2 ลําดับ

ลําดับ 2

รหัสคําตอบ A45 - A52

8

กลยุทธทางการตลาด

"ในเดือนที่แลว..(ชื่อ)...เคยเห็น

การโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่หรือไมและอยางไร?"

 ตอนที่ 3 การสูบบุหรี่ (ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)

"มีการสูบบุหรี่ในตัวบานของ

การไดรับควนับุหรื่มือสอง

"ในเดือนที่แลว ..(ชื่อ)..ไดพบเห็นมีใคร

…(ชื่อ)…บอยเพียงใด?"

A53

มาสูบบุหรี่ใกลทานหรือทานไดกล่ิน/พบเห็นกนบุหรี่

 ภายในสถานที่สาธารณะตอไปนี้หรือไม?"

85 9787 89 90 91 92 93 94 95 96

 



 

ถามเฉพาะผูท่ีด่ืม / เคยดื่มสุราฯ (B1 = 2-10)

"….(ชื่อ)...เร่ิมด่ืมสุรา

หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ต้ังแตอายุเทาไร?"

           บันทึกรหัส    
  ไมเคยด่ืมเลยในชีวิตนี้..........................1 บันทึกอายุเต็มป  รานขายของชํา............................ 1

เศษของปตัดทิ้ง  รานสะดวกซื้อ............................ 2
  เคยด่ืม แตไมด่ืมใน 12 เดือนที่แลว...... 2  รานอาหาร.................................. 3
  ดื่ม ใน 12 เดือนที่แลว  ผับ/บาร/คาราโอเกะ.................... 4
    ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห)....................... 3  รานคาที่อยูในวัด........................ 5
    เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห)............ 4  รานคาที่อยูในรานขายยา............. 6
    วันเวนวัน (3-4 วัน/สัปดาห)............... 5  รานคาที่อยูในสถานที่ราชการ...... 7
    ทุกสัปดาห (1-2 วัน/สัปดาห)….......... 6  รานคาในหอพัก.......................... 8
    ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน) .................. 7  รานคาในโรงเรียน....................... 9
    นานๆ ครั้ง  8-11 วัน/ป.................... 8  รานคาในปมนํ้ามนั ...................... 10
                  4-7 วัน/ป...................... 9  รานคาในสวนสาธารณะ.............. 11
                  1-3 วัน/ป...................... 10  อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 12

ลําดับ 1 ลําดับ 2

B2 B4 B5

9

 ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป)

...(ชื่อ)...ด่ืมหรือเคยด่ืมสุราหรือ

B1

บันทึกรหัส 

(ขามไปถามสดมภ B38)

บันทึกรหัส 

ถามเฉพาะผูท่ีด่ืมสุราฯใน 12 เดือนที่แลว (B1 = 3-10)"ใน 12 เดือนท่ีแลว

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือไม?"

"ใน 12 เดือนท่ีแลว... (ชื่อ)…

ด่ืมสุรา/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีไหนบอยท่ีสุด?"

"ใน 12 เดือนท่ีแลว

..(ชื่อ)..ซ้ือสุรา/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

จากท่ีไหนบอยท่ีสุด?" ใหเรียงลําดับสถานที่ด่ืมบอยจากมากไปนอย

B3

98 100 102 104 106

  บานตนเอง ........................................................... 1
 บานคนอ่ืน .................................................................2
 สโมสร / ในงานเล้ียง ........................................ 3
 รานอาหาร .................................................................4
 ผับ /บาร /คาราโอเกะ .................................................5
 ในวัด ........................................................................6
 สถานบริการสาธารณสุข  / สถานพยาบาล  7
 ที่ทํางานราชการ .......................................................8
 ที่ทํางานเอกชน ...................................................... 9
 ในหอพัก ................................................................10
 โรงเรียน ....................................................................11
 ปมน้ํามัน หรือรานคาในปมน้ํามัน ............................12
 ในสวนสาธารณะ ........................................................13
 อ่ืนๆ (ระบุ )........................................................ 14

..................
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ถามเฉพาะผูที่เคยดื่มฯ ที่บาน ถามเฉพาะผูที่เคยดื่มฯ ที่ราน
 (B6 = 2-9)  (B8 = 2-9)

"….(ชื่อ)...เสียคาใชจาย "….(ชื่อ)...เสียคาใชจาย

บันทึกรหัส ในการซื้อสุราหรือเครื่องดื่ม บันทึกรหัส ในการดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่ม บันทึกรหัส 

 ไมเคยดื่ม.................................... 1 แอลกอฮอลมาดื่มที่บาน  ไมเคยดื่ม................................... 1 แอลกอฮอลท่ีราน  เบียร...................................................................................... 1
โดยเฉลี่ยเดือนละเทาไร?" โดยเฉลี่ยเดือนละเทาไร?"  สุราขาว / สุรากลั่นชุมชน........................................................ 2

 เคยดื่ม  เคยดื่ม  สุราสี / สรุาแดง...................................................................... 3
   ทุกวัน (7 วัน:สัปดาห)............... 2  บันทึกจํานวนเงินท่ีจายเอง    ทุกวัน (7 วัน:สัปดาห).............. 2  บันทึกจํานวนเงินท่ีจายเอง   (รวมบร่ันดีไทย-นอก เชน แมโขง Chevas  ฯลฯ)
   เกือบทุกวัน (5-6วัน:สัปดาห)..... 3 (หนวยเปนบาท)    เกือบทุกวัน (5-6วัน:สัปดาห).... 3 (หนวยเปนบาท) สุราแชพื้นบาน (สาโท อุ กระแช  ฯลฯ).................................... 4
   วันเวนวัน (3-4 วัน:สัปดาห)…... 4    วันเวนวัน (3-4 วัน:สัปดาห)…... 4  ไวนองุน / แชมเปญ/ ไวนผลไม.............................................. 5
   ทุกสัปดาห (สัปดาหละ 1-2 วัน) 5 ถา ไมไดจายเอง    ทุกสัปดาห (สัปดาหละ 1-2 วัน)5 ถา ไมไดจายเอง  ไวนคูลเลอร / สุราผสมน้ําผลไ ม / เหลาปน............................. 6
   ทุกเดือน (1-3 วัน:เดือน)........... 6 ใหบันทึก “0”    ทุกเดือน (1-3 วัน:เดือน).......... 6 ใหบันทึก “0”  ยาดองเหลา/ สุราจีน/วอดกา/ อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 7
   นานๆคร้ัง  8-11 วัน:ป.............. 7    นานๆครั้ง  8-11 วัน:ป............. 7

                4-7 วัน:ป................ 8                 4-7 วัน:ป............... 8

                1-3 วัน:ป................ 9                 1-3 วัน:ป............... 9

B7 B9

เคยดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล

(ถามตอไป)

ท่ีบานตนเอง/บานผูอื่นหรือไม?"

(ถามตอไป)

(สุราหรือเครืองด่ืมแอลกอฮอล ประเภทใดที่มีการบันทึกในขอน้ี 

(ขามไปถามสดมภ B8) (ขามไปถามสดมภ B10)

B8B6 B10

การด่ืมสุราฯ ท่ีราน

ตองถามรายละเอียดใน B11-B31)

ท่ีรานหรือไม?"

เคยไปดื่มสุรา/เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

การด่ืมสุราฯ ท่ีบานตนเอง/บานผูอ่ืน
"ใน 12 เดือนที่แลว..(ช่ือ)..

10

"ใน 12 เดือนที่แลว….(ชื่อ)...

ไดด่ืมสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทใดบาง ?"

ใหเรียงลําดับประเภทสุรา ที่ด่ืมบอยจากมากไปนอย

"ใน 12 เดือนที่แลว...(ชื่อ)...

(การด่ืมบอย ไมไดหมายถึง การดื่มปริมาณมาก)

ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)

ถามเฉพาะผูท่ีด่ืมสุราฯ ใน 12 เดือนที่แลว (B1 = 3-10)

114108 110 116

ด่ืมบอย  ลําดับ1   ลําดับ2   ลําดับ3   ลําดับ4   ลําดับ5  ลําดับ6  ลําดับ7

120 121 122 123 124 125 126



 

ค) ปริมาณที่ดื่ม

    ไมด่ืมในเดือนที่แลว.................................... 1 เปก (30 ซีซี).................................................... 1 1) ใหบันทึกปริมาณที่ด่ืมตามหนวยภาชนะที่ใชดื่มในขอ ข) 
        (ไมตองถามหนวยด่ืมและปริมาณที่ด่ืม) แกวไวน/ขวดเอ็มรอย (150 ซีซี)........................ 2     โดยมีทศนิยม 1 ตําแหนง 

    ด่ืมในเดือนที่แลว แกวกลมทั่วไป /แกวโอวัลติน (200 ซีซี)............ 3     เชน  ด่ืม  3     หนวย บันทึก  3.0
       ทุกวัน (7 วัน:สัปดาห)............................. 2 แกวกลมส้ัน/ทรงกระบอกสั้น (235 ซีซี)………....4                1     หนวย บันทึก  1.0
       เกือบทุกวัน (5-6 วัน:สัปดาห)..................3 แกวทรงกระบอก/แกวเบียรสูง (285 ซีซี)........... 5                1�   หนวย บันทึก  1.5
       วันเวนวัน (3-4 วัน:สัปดาห).................... 4 แกวทรงสูงใบใหญ/แกวเหยือก (325 ซีซี).......... 6                3/4   หนวย บันทึก  0.8
       ทุกสัปดาห (1-2 วัน:สัปดาห / 4-8 วัน:เดือ5 กระปอง/ขวดเล็ก/แบน (330 ซีซี)...................... 7                1/4   หนวย บันทึก  0.3
       1-3 วัน:เดือน......................................... 6 กระปองใหญ (500 ซีซี).................................... 8                1/3   หนวย บันทึก  0.3

ขวดใหญ (เหลาขาว/เบียร 630 ซีซี)…………………9                1/5   หนวย บันทึก  0.2
ขวดใหญ (เหลาสี 700 ซีซี)…………………………. 10 2) ถาดื่มสุราหลายคน ใหบันทึกคาเฉลี่ยตอคน

ขวดใหญ (ไวน/เหลาสี 750 ซีซี)…………………… 11     เชน ด่ืมดวยกัน 5 คน ด่ืมทั้งหมด 3/4 หนวย  

เหยือก/ไหเล็ก/ขวดลิตร (1,000 ซีซี)………………12          = 0.8/5   = 0.16   บันทึก  0.2

ความถ่ี หนวยด่ืม ปริมาณท่ีด่ืม ความถ่ี หนวยด่ืม ปริมาณท่ีด่ืม ความถ่ี หนวยด่ืม ปริมาณที่ด่ืม ความถ่ี หนวยด่ืม ปริมาณที่ด่ืม

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22

11

 ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)

สุราแชพื้นบาน (สาโท อุ กระแช)

ถามเฉพาะผูที่ดื่มสุราฯ ในระหวาง 12 เดือนที่แลว (B1 = 3-10)
"ในเดือนที่แลว...(ช่ือ)... ดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยเฉลี่ยมากนอยเพียงใด?"

เบียร สุราขาว/สุรากลั่นชุมชน สุราสี / สุราแดง

 บันทึก ก) ความถี่   ข) หนวยด่ืม   และ ค) ปริมาณที่ด่ืม  ใหตรงกับประเภทของสุราฯที่ด่ืม ที่บันทึกใน B10
ก) ความถี่ ข) หนวย/ภาชนะที่ใชดื่ม

 127 128 140130 133 134 136 139 142 145 146 148
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    ไมดื่มในเดือนที่แลว.............................................. 1 เปก (30 ซีซี)................................................................. 1 1) ใหบันทึกปริมาณที่ดื่มตามหนวยภาชนะที่ใชด่ืมในขอ ข) 
        (ไมตองถามหนวยดื่มและปริมาณที่ด่ืม) แกวไวน/ขวดเอ็มรอย (150 ซีซี)..................................... 2     โดยมีทศนิยม 1 ตําแหนง 

    ดื่มในเดือนที่แลว แกวกลมทั่วไป /แกวโอวัลติน (200 ซีซี).......................... 3     เชน  ดื่ม 3     หนวย บันทึก  3.0
       ทุกวัน (7 วัน:สัปดาห)....................................... 2 แกวกลมสั้น/ทรงกระบอกสั้น (235 ซีซี)………................. 4                1     หนวย บันทึก  1.0
       เกือบทุกวัน (5-6 วัน:สัปดาห)............................ 3 แกวทรงกระบอก/แกวเบียรสูง (285 ซีซี)........................ 5                1�   หนวย บันทึก  1.5
       วันเวนวัน (3-4 วัน:สัปดาห)............................... 4 แกวทรงสูงใบใหญ/แกวเหยือก (325 ซีซี)........................6                3/4   หนวย บันทึก  0.8
       ทุกสัปดาห (1-2 วัน:สัปดาห / 4-8 วัน:เดือน)….. 5 กระปอง/ขวดเล็ก/แบน (330 ซีซี)................................... 7                1/4   หนวย บันทึก  0.3
       1-3 วัน:เดือน.................................................... 6 กระปองใหญ (500 ซีซี)....................................... 8                1/3   หนวย บันทึก  0.3

ขวดใหญ (เหลาขาว/เบียร 630 ซีซี)………………………….. 9                1/5   หนวย บันทึก  0.2
ขวดใหญ (เหลาสี 700 ซีซี)…………………………........…….10 2) ถาดื่มสุราหลายคน ใหบันทึกคาเฉล่ียตอคน

ขวดใหญ (ไวน/เหลาสี 750 ซีซี)…………………………....... 11     เชน ดื่มดวยกัน 5 คน ดื่มทั้งหมด 3/4 หนวย  

เหยือก/ไหเล็ก/ขวดลิตร (1,000 ซีซี)…………………………. 12          = 0.8/5   = 0.16   บันทึก  0.2

ความถ่ี หนวยด่ืม ความถ่ี หนวยด่ืม ความถ่ี หนวยด่ืม

B23 B24 B26 B27 B29 B30

12

ไวนองุน/แชมเปญ/ไวนผลไม ไวนคูลเลอร/สุราผสมผลไม /เหลาปน ยาดองเหลา/สุราจีน/วอดกา /อ่ืนๆ

ก) ความถี่ ข) หนวย/ภาชนะที่ใชดื่ม ค) ปริมาณที่ดื่ม

"ในเดือนที่แลว...(ช่ือ)... ดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยเฉลี่ยมากนอยเพียงใด?"

 บันทึก ก) ความถี่   ข) หนวยดื่ม   และ ค) ปริมาณที่ดื่ม  ใหตรงกับประเภทของสุราฯที่ดื่ม ที่บันทึกใน B10

B25 B28 B31

 ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)

ปริมาณที่ด่ืม ปริมาณที่ด่ืม ปริมาณที่ด่ืม

ถามเฉพาะผูที่ดื่มสุราฯ ใน 12 เดือนที่แลว (B1 = 3-10)

151 152 154 157 158 160 163 164 166
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"ใน 12 เดือนที่แลว..(ชื่อ)…เคยดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

 ที่ลักลอบผลิตหรือไมเสียภาษีหรือไม?"

ใหบันทึกความถี่ของการดื่มตามชนิดของสุรา
 สุราในประเทศ เชน ผลิตในประเทศที่ไมเสียภาษี/ไมติดอากรแสตมป/ ลักลอบผลิต เปนตน

 สุราจากตางประเทศ เชน สุราท่ีไมเสียภาษี/ ลักลอบนําเขา/ ซื้อจากรานปลอดภาษี เปนตน ไวน / แชมเปญ : 1 ขวดใหญ/4 แกวไวน ; น้ําผลไมผสมแอลกฮอล / ไวนคลเูลอร : 4 1/2 ขวดหรือกระปอง ;

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
ไมดื่ม .................................................................. 1 ไมเคยด่ืมหนัก .................................................................... 1
ด่ืม     ทุกวัน (7 วัน:สัปดาห)............................... 2 เคยดื่มหนัก     ทุกวัน (7 วัน:สัปดาห)................................. 2

  เกือบทุกวัน (5-6 วัน:สัปดาห)................... 3   เกือบทุกวัน (5-6 วัน:สัปดาห)...................... 3
  วันเวนวัน (3-4 วัน:สัปดาห)...................... 4   วันเวนวัน (3-4 วัน:สัปดาห)......................... 4
  ทุกสัปดาห (1-2 วัน:สัปดาห)….................. 5   ทุกสัปดาห (1-2 วัน:สัปดาห)….................... 5
  ทุกเดือน (1-3 วัน:เดือน) ......................... 6   ทุกเดือน (1-3 วัน:เดือน) ............................ 6

  นานๆคร้ัง  8-11 วัน:ป............................. 7   นานๆคร้ัง  8-11 วัน:ป................................ 7
               4-7 วัน:ป............................... 8                4-7 วัน:ป................................. 8
               1-3 วัน:ป............................... 9                1-3 วัน:ป................................. 9

สุราขาว/สุรากลั่นชุมชน สุราแชพ้ืนเมอืง/ ไวนผลไม ไวน/ เบียร ตางประเทศ

B32 B33 B35

เหลาหมัก(กระแช/ สาโท/ อุ/สรุาพ้ืนเมือง) : 1 ขวดใหญ / 2 แกวคร่ึง)

B36B34

สุราสี/ สุราแดง ตางประเทศ

ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่ดื่มสุราฯ ใน 12 เดือนที่แลว (B1 = 3-10)

ถามเฉพาะผูที่ตอบสัมภาษณดวยตนเอง

"ใน 12 เดือนที่แลว...(ชื่อ)…เคยดื่มหนักหรือปริมาณมากในครั้งเดียวหรือไม?"

(ด่ืมหนกั:สรุาขาว/เชี่ยงชุน/ยาดองเหลา : 5 เปก , 1/4 ขวดใหญหรือ 1/2 ขวดกลาง  ;

สรุากลัน่/ ผสม : 1/4 ขวดใหญ/ด่ืมเพียว 5  เปก / 8 แกวผสม ; เบียร 4 กระปอง / 2 ขวดใหญ ;

169 171 173 175 177
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"...(ช่ือ)…มาสาย/กลับ "...(ช่ือ)…มาสาย/กลับ "...(ช่ือ)….ใน 7 วันกอนสัมภาษณ

กอนเวลา หยุด/ขาดงาน กอนเวลา หยุด/ขาดงาน

 เร่ิมดื่มหลังป 2552……1 ก่ีช่ัวโมง เนื่องจากปญหา ก่ีช่ัวโมง เนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆ

 เทาเดิม..................... 2 สุขภาพของทาน (เชน ลากิจ  ไปธุระ  

 ลดลง เพิ่มขึ้น  (เชน ไมสบาย เมาคาง ลาพักรอน

   10% หรือนอยกวา.. 3    10% หรือนอยกวา.......... 8 ปวดหัว เครียด) อยางไร?" หยุดงานเพ่ือพักผอน)
   25% (1 ใน 4)........ 4    25% (1 ใน 4)................ 9
   50% (1 ใน 2)........ 5    50% (1 ใน 2)................ 10 บันทึกจํานวน บันทึกจํานวน การมาสาย
   75% (3 ใน 4)........ 6    75% (3 ใน 4)................ 11 ช่ัวโมง-นาที ช่ัวโมง-นาที
    90% หรือมากกวา. 7     90% หรือมากกวา......... 12 ถา ไมหยุดงาน บันทึก "0" ถา ไมหยุดงาน บันทึก "0"

B38 B39 B40 B41

ระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ

ช่ัวโมงตามที่ปฏิบัติงานจริง
ไมนับรวมวันขาด/วันลา/

 ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณดวยตนเอง

ถามเฉพาะผูที่ด่ืมสุราฯ ในระหวาง 12 เดือนที่แลว (B1 = 3-10) ถามเฉพาะผูที่อายุ 15 ปขึ้นไป และ A8 เปนผูมีงานทํา

"เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปที่ผานมา (ป 2552)

ในปนี้ (ป 2554)...(ช่ือ)....ดื่มสุรา/เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

B37

ทํางานทั้งหมดกี่ช่ัวโมง?"

บันทึกจํานวน

ชั่วโมง

 ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)    

บันทึกรหัส 
เปล่ียนแปลงไปมากนอยเพียงใด?"

180 184 188178 182 186 190

ช่ัวโมง            นาที ชั่วโมง            นาที



 

 ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)    

"ปญหาสุขภาพของ...(ช่ือ)... "ปญหาสุขภาพของ...(ช่ือ)... บันทึกใน
มีผลทําใหทาน มีผลทําใหทานทํากิจวัตรประจําวันทั่วไป B44

ทํางานไดไมเต็มที่มากนอยเพียงใด?" เชน ทํางานบาน B45 บันทึกรหัส 
ดูแลเด็ก ออกกําลังกาย  ฯลฯ        และปญหาความสัมพันธในครัวเรือน   ไมมีคนในครัวเรือนด่ืม.......... 1
ไมเต็มที่มากนอยเพียงใด?" B46   มีคนในครัวเรือนด่ืม

B47      ไมมีปญหา....................... 2
ใหบันทึกลําดับผลกระทบจากมากไปนอย ใหบันทึกลําดับผลกระทบจากมากไปนอย        (ปวย/ตกงาน/ทํางานไมมีประสิทธิภาพ)      มีปญหาเล็กนอย............... 3

 คะแนนจาก 10 ไป 0  คะแนนจาก 10 ไป 0      มีปญหาปานกลาง............. 4
       10 = มีปญหามากที่สุด         10 = มีปญหามากที่สุด      มีปญหามาก..................... 5
        0  = ไมมีปญหาเลย          0  = ไมมีปญหาเลย 1

       มีคนในครัวเรือนด่ืม
             ไมมีปญหา............................................... 2
             มีปญหา................................................... 3

B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48

"การที่สมาชิกในครัวเรือน

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ทําให....(ช่ือ)…มีปญหาทางการเงิน

หรือไม?"

       ไมมีคนในครัวเรือนดื่ม......................................

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

จากการดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครัวเรือนหรือไม?"

รหัสคําตอบ

    ก. การไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ.........................
    ข. การใชความรุนแรงในครัวเรือน..........................

    ค. การใชความรุนแรงกับบุคคลนอกครัวเรือน........
    ง. มีปญหากับการประกอบอาชีพ...........................

15

ถามเฉพาะผูท่ีอายุ 15 ปขึ้นไป และ A8 เปนผูมีงานทํา

ระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ

 ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณดวยตนเอง

192 194 197196 198 199 200
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 ตอนที่ 4  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)    

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
  ไมขับรถ……............................... 1    ไมเคย..................................................... 1    ไมเคย.................................................... 1   ไมเคย............................................................ 1

   เคย    เคย   เคย 
   ขับรถยนต................................... 2       เปนประจํา........................................... 2       1 คร้ัง................................................ 2      ผูขับดื่มสุรา................................................ 2
   ขับรถจักรยานยนต...................... 3       เปนบางคร้ัง......................................... 3       2 คร้ัง................................................ 3      ผูขับไมดื่มสุรา............................................ 3
   ขับรถยนตและรถจักรยานยนต.....4       3 คร้ัง................................................ 4      ไมแนใจวาผูขับดื่มสุราหรือไม...................... 4

      มากกวา 3 คร้ัง.................................. 5

B49 B52B50 B51

"ใน 12 เดือนท่ีแลว

ความปลอดภัยในการขับ / โดยสารรถ

".ตามปกติ..(ชื่อ)...ขับรถยนตหรือ ถามเฉพาะผูที่ขับรถยนตและจักรยานยนต (B49 = 2-4)

16

 จากการขับรถยนตหรือรถจักรยานยนต

ถามทุกคน

โดยผูอ่ืนหรือไม?"
 ...(ชื่อ)...เคยไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

 ...(ชื่อ)...เคยไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ"ใน 12 เดือนท่ีแลว "ใน 12 เดือนท่ีแลวรถจักรยานยนตหรือไม?"

รถจักรยานยนตของตัวทานเองหรือไม?"
แอลกอฮอลแลวขับรถยนตหรือ

 จากการดื่มสุราหรือเคร่ืองด่ืม

 ...(ชื่อ)...เคยด่ืมสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กอนขับรถยนตหรือรถจักรยานยนตหรือไม?"

(ถามตอไป)

  (ขามไปถามสดมภ B52)

201 202 204203



 

ตอนที่ 5 ความรู ทัศนคติ และการรับรู เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

  K1. บุหรี่เปนสิง่เสพติด เชื่อหรือไม?

  K2. การสบูบุหรี่จะกอใหเกิดโรครายแรงได หรือไม?

  K3. การใชยาฉุน (อม/จุกปาก) ยานัตถุ หมากพลทูี่มียาเสน

      จะกอใหเกิดโรครายแรงได หรือไม?          (K7-K12)  กฎหมาย หรือบทลงโทษเกี่ยวกับสรุาหรือแอลกอฮอล
  K4. การไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสบู สามารถกอใหเกิดโรครายแรง    K7. หามจําหนายสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบคุคลอายุต่ํากวาย่ีสบิป

   K8. หามจําหนายสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได

   K9. หามเรขาย/ลดราคา/แจก/แถม/ใหหรือแลกเปลีย่นสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับสนิคาอ่ืน

   K10. การโฆษณาสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหโฆษณาไดตั้งแตเวลา 22.00-05.00 น.

   K11. การขายสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล อนุญาตใหขายไดในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.

   K12. หามจําหนายสรุาฯ ในวันสําคัญทางศาสนาไดแก มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

รู......................................................... 1
ไมรู..................................................... 2
ไมแนใจ / ไมทราบ...............................3

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K12

   K6. ปจจุบันมีแนวทางการบําบัดรักษาผูติดสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ความรู ทัศนคติ และการรับรู  เก่ียวกับการดื่มสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
   K5. การดื่มสรุาฯ ไมวาจะมากหรือนอย จะกอใหเกิดอันตรายตอสขุภาพได

ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

K7

ใหบันทึกคําตอบใหตรงตามขอถาม
รหัสคําตอบขอ K5 - K12

ไมทราบ/ไมรู..........3

รหัสคําตอบขอ K2 - K4
ได.........................1
ไมได.....................2

ไมทราบ/ไมรู..........3

17

 ใหบันทึกคําตอบใหตรงตามขอถาม

ไมเช่ือ....................2

รหัสคําตอบขอ K1
เช่ือ........................1

ความรู ทัศนคติ และการรับรู  เก่ียวกับการสบูบุหรี่

      ในคนที่ไมสบูบุหรี่ได หรือไม?

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

(ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป)
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ความรู ทัศนคติ และการรับรู  เกี่ยวกับการดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

  K13. การไดเห็นภาพคําเตือนอันตรายจากการดื่มสุราหรือสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีผลตอการดื่มสุราฯ

  K14. การไดเห็นตรา/ยี่หอ ของสุราหรือสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆ มีผลในการเลือกดื่มสุราฯ

บันทึกรหัส 

         (K15-K17) ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสุราหรือสินคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เชน คอนเสิรต  ตอบเอง.............. 1

                      งานมหกรรมสินคา ลานเบียร การแขงขันกีฬา การขายเสื้อผาท่ีมีตรา/ยี่หอสัญญลักษณ ฯลฯ           ผูอ่ืนตอบแทน..... 2

  K15. การไดเห็นตรา/ยี่หอของสุราหรือสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกิจกรรมขางตน มีผลจูงใจใหเลือกด่ืมสุราฯ

  K16. การไดรับแจก แลกเปลี่ยน แจกเปนคูปอง ใหเปนตัวอยางของสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

        ในกิจกรรมขางตน มีผลชักจูงใจใหเขารวมกิจกรรมนั้น  ตองการ.......................1  เคยรับรู/ พบเห็น............ 1

  K17. การไดเขารวมกิจกรรมของสินคาสุราหรือสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในกิจกรรมขางตน  ไมตองการ................... 2  ไมเคยรับรู/ พบเห็น........ 2

        มีผลจูงใจใหดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ไมแนใจ./ไมทราบ........ 3  ไมแนใจ/ ไมทราบ........... 3

       

      มีผลมาก................................... 1         มีผลนอย............................... 3
      มีผลปานกลาง........................... 2         ไมมีผล...............…………………4

K13 K14 K15 K17

ทานเคยรับรู พบเห็น

การบําบัดรักษาการติดสุราฯ

ผูตอบสัมภาษณ

K20 (Response)K16 K18 K19

รหัสคําตอบขอ K13 - K17
 ใหบันทึกคําตอบใหตรงตามขอถาม

ดวยวิธีการใดหรือไม?

บันทึกรหัส

18

  หากทานติดสุราหรือ

ทานตองการการบําบัด 

รักษาหรือไม?

บันทึกรหัส

เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ตอนที่ 5 ความรู ทัศนคติ และการรับรู เก่ียวกับการสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตอ)

การรับรู เก่ียวกับการเขารับบริการบําบัดรักษา

 ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

217 218 222219 220 221 223 224

(ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุ 11 ปขึ้นไป)
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ตอนที่ 6 ลักษณะของครัวเรือน

   1.  ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                         6.  การใชสวม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)
          ตึก……..……………………………………………………… = 1           สวมแบบนั่งหอยเทา…………………………………………  = 1

          ไม……………………………………………………………… = 2           สวมแบบนั่งยอง………………………………………………  = 2

          ครึ่งตึกครึ่งไม……………………………………………… = 3           สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบน่ังยอง………………  = 3

          ใชวัสดุไมถาวรในทองถ่ิน………………………………… = 4           สวมหลุม/  สวมถัง/ สวมถายลงแมนํ้าลําคลอง

          ใชวัสดุใชแลว เชน หีบ ลัง……………………………… = 5                   หรือ สวมลักษณะอ่ืน ๆ  โดยมีหองก้ัน…..……  = 4

          อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………………………… = 6           ไมมีสวม…………………………………………………………  = 5

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                         7.  นํ้าดื่ม  (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ) 

          เปนเจาของบาน มีภาระผอนชําระ.........................  = 1  8.  นํ้าใช   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)

          เปนเจาของบาน ไมมีภาระผอนชําระ.....................  = 2           นํ้าประปา...............................................................   = 1

          เชาซื้อ.................................................................  = 3           นํ้าประปาผานการบําบัด (ตม/ กรอง).......................   = 2

          เชา.....................................................................  = 4           นํ้าบาดาล...............................................................   = 3

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึ่งของคาจาง  = 5           นํ้าบอ.....................................................................   = 4

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา...................  = 6           นํ้าจากแมนํ้า/ลําธาร/คลอง/น้ําตก/ภูเขา...................   = 5

          อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................  = 7           นํ้าฝน....................................................................   = 6

          นํ้าด่ืมบรรจุขวด/ตูนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ…………………  = 7

   3.   สถานภาพการครอบครองที่ดิน                                             อ่ืน ๆ ………………………………….………………………   = 8

          (ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3)

          เปนเจาของ.........................................................  = 1 9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้หรือไม?

          เชาซื้อที่ดิน..........................................................  = 2      ถา  "ไมเปนเจาของ"  บันทึกรหัส  "0"
          เชา.....................................................................  = 3          "เปนเจาของ"  บันทึกรหัส  "1"
          ไมเสียคาเชาที่ดิน.................................................  = 4            โทรทัศน...................………………….……………………  H10 (col.41)

          อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................  = 5            เครื่องเลนวิดีโอ / วีซีดี / ดีวีดี……………………….…  H11 (col.42)

           โทรศัพทมือถือ………………………………………………  H12 (col.43)

   4.   จํานวนหอง            เครื่องคอมพิวเตอร .............……………………………  H13 (col.44)

          หองทั้งหมด (ไมนับหองนํ้า  หองสวม)………………………….            ตูเย็น……………………………………………………………  H14 (col.45)

          หองที่ใชนอน……………………………………………………………            ไมโครเวฟ / เตาอบ…………………………………………  H15 (col.46)

           เครื่องซักผา……………………………………………………  H16 (col.47)

   5.   ไฟฟาภายในที่อยูอาศัย            เครื่องปรับอากาศ……………………………………………  H17 (col.48)
          (รวมไฟฟาที่ตอจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟาอ่ืน ๆ)            รถยนตสวนบุคคล  / รถปกอัพ / รถตู………………  H18 (col.49)

          มี……………………………………………………………… = 1            รถจักรยานยนต……………………………………………………. H19 (col.50)

          ไมมี…………………………………………………………… = 0            รถแทรกเตอร 4 ลอ…………………………………………  H20 (col.51)
           รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)…………………………………………H21 (col.52)

ใหบนัทกึรหัสลงใน

H2 (col.33)

H7 (col.38)

H8 (col.39)

H9 (col.40)

H3 (col.34)

H1 (col.32)

REC_NO3
31

H4 (col.35)

H5 (col.36)

H6 (col.37)

(ขามไปขอ 4)
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เถาะ ขาล ฉลู ชวด กุน จอ ระกา วอก มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง

2554 2553 2552 255l 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2542 2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2530 2529 2528 2527 2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2518 2517 2516 2515 2514 2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2506 2505 2504 2503 2502 2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2494 2493 2492 2491 2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

2482 2481 2480 2479 2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2470 2469 2468 2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

2458 2457 2456 2455 2454 2453 2452 2451 2450 2449 2448 2447
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

          2. กรณีในวันที่สัมภาษณ  สัมภาษณกอนวัน  เดือน  และปที่เกิด  ใหเอาอายุในตารางนี่ลบดวย 1

ตารางเทียบอายุ

การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2554

หมายเหตุ : 1. กรณีในวันที่สัมภาษณ  สัมภาษณหลังวัน  เดือน  และปเกิด  ใหเทียบอายุตามตารางเทียบอายุน้ี
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