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INTERVIEW GUIDES – COGNITIVE INTERVIEWS FOR SURVEY TESTING
บทสัมภาษณ์ – การสัมภาษณ์ กระบวนการคิดเพื่อการทดสอบแบบสอบถาม
ບົດສໍາພາດ - ການສໍາພາດຂະບວນການຄິດເພອ
ື່ ການທົດສອບຄໍາຖາມ
Objective วัตถุประสงค์ ຈຸດປະສົງ
To understand how survey participants understand the survey questions and arrive at their answers. เพื่อเรี ยนรู ้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วม
งานวิจยั มีการทาความเข้าใจคาถามที่ใช้ในแบบสอบถามอย่างไร และมีความคิดอย่างไรก่อนตัดสิ นใจตอบคาถามแต่ละข้อ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມການຄົົ້ນຄູ້ວາມີຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຄໍາຖາມທີື່ໃຊູ້ໃນແບບສອບຖາມແບບໃດ ແລະມີຄວາມຄິດແບບໃດກ່ອນຕັດສິນໃຈຕໍ່ຄໍາຖາມແຕ່ລະຂໍ້

Introduction บทนำ ບົດນໍາ
<Obtaining verbal informed consent in accordance with Oral Consent Script> <ดาเนินการขอคายินยอมโดยใช้ขอ้ ความสาหรับอธิ บาย
งานวิจยั และขอคายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ด้วยวาจา> <ດໍາເນີນການຂຄໍາຍິນຍອມໂດຍໃຊູ້ຂໍ້ຄວາມສໍາລັບອະທິບາຍວຽກຄົົ້ນຄູ້ວາແລະຂຄໍາຍິນຍອມເຂົົ້າຮ່ວມການ
ຄົົ້ນຄູ້ວາດູ້ວຍວາຈາ>

Thank you for agreeing to participate in this study. ขอบคุณท่ านสาหรั บการตกลงเข้ าร่ วมการวิจัยครั้ งนี ้ ຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການຕົກລົງເຂົົ້າຮ່ວມ
ການຄົົ້ນຄູ້ວາໃນຄັົ້ງນີົ້
Part I – About Yourself ส่ วนที่ 1 – เกี่ยวกับตัวท่ ำน ສ່ວນທີື່ 1 - ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ
Let us start with a few questions about yourself. เราจะเริ่ มโดยถามคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ເຮົາຈະເລີື່ມໂດຍຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້
ມນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

Guiding question: Who is my informant? คาถามนา: ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คือใคร ຄໍາຖາມນໍາ: ຜູ້ໃຫູ້ສໍາພາດແມ່ນໃຜ
1. How old are you? อายุของท่าน ອາຍຸທ່ານ
2. What is your level of education? การศึกษาสู งสุ ดของท่าน ການສຶກສາສງສຸດຂອງທ່ານ
3. What is your ethnicity and nationality? เชื้อชาติ และ สัญชาติของท่าน ເຊົ້ອຊາດແລະສັນຊາດຂອງທ່ານ
Part II – Practicing the “Think Aloud” Technique ส่ วนที่ 2 – เทคนิคการคิดออกเสี ยง (การบรรยายกระบวนการคิด) ສ່ວນທີື່ 2 - ເທັກນິກ
ການຄິດອອກສຽງ (ການບັນລະຍາຍຂະບວນການຄິດ)

Thank you. As we are trying to improve our survey, you can help us develop the questionnaire by participating in
this interview. I would like to ask you to describe your thoughts as you think about the question and the answer as
though you are talking to yourself. For example, what do you think as you receive the question? What does the
question make you think of? In what way do you want answer to question? How do you arrive at your answer? Let
me give you an example so you understand this type of interview better.
Let’s say I was asked a question about “What do you see when you go from your home to the nearest temple?” If I
was thinking out loud, I would say “[interviewer describing their own village].” So you can see how it works, though
that was only one of many ways. The important thing is that there are no right or wrong answers. What really matters
is your view and thought process. And this is what I would like you to share with me. So now it is your turn to practice.
ขอบคุณครั บ/ค่ ะ เนื่องจากเรากาลังอยู่ในช่ วงปรั บปรุ งแบบสอบถาม ท่ านสามารถช่ วยเราพัฒนาแบบสอบถามนีไ้ ด้ โดยการเข้ าร่ วมการสัมภาษณ์ นี ้ ซึ่ งเราจะขอให้ ท่านบรรยาย
ความคิ ดของท่ านในขณะที่ท่านพิจารณาคาถามและคาตอบเสมือนกับท่ านกาลังคุยกับตนเอง เช่ น ท่ านคิ ดอย่ างไรเมื่อท่ านได้ รับคาถาม คาถามทาให้ ท่านนึกถึงอะไรบ้ าง ท่ าน
ต้ องการตอบคาถามเหล่ านีอ้ ย่ างไร ท่ านได้ คาตอบมาได้ อย่ างไร เราจะยกตัวอย่ างให้ ท่านหนึ่งตัวอย่ างเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าใจการสัมภาษณ์ ในลักษณะนีม้ ากขึน้
ยกตัวอย่ าง ถ้ าเราต้ องตอบคาถามที่ว่า “ท่ านมองเห็นอะไรบ้ างหากท่ านเดินทางจากบ้ านไปวัดที่ใกล้ ที่สุด” และเราต้ องบรรยายความคิดของเราให้ ท่านฟั ง เราจะพูดว่ า “[ผู้สัมภาษณ์
บรรยายการเดินทางในหมู่บ้านของตนเอง]” ซึ่ งเป็ นเพียงแค่ หนึ่งในหลากหลายวิธีที่ท่านสามารถใช้ ได้ สิ่ งที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับการคิ ดออกเสียงของท่ านคื อคาตอบของท่ านจะไม่
ถูกตัดสิ นว่ าถูกหรื อผิด เพราะสิ่ งที่เราต้ องการเรี ยนรู้ มากที่สุดคื อมุมมองและวิธีการคิดของท่ าน และนั่นคื อสิ่ งที่เราอยากให้ ท่านแบ่ งปั นกับเรา ดังนั้นเราจึ งขอให้ ท่านลองคิ ดออก
เสียงกับเราในคาถามต่ อไปนี ้
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ຂອບໃຈ ເນື່ອງຈາກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນຊ່ວງປັບປຸງແບບສອບຖາມ ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຮົາພັດທະນາແບບສອບຖາມນີົ້ໄດູ້ໂດຍການເຂົົ້າຮ່ວມການສໍາພາດນີົ້ ເຊິື່ງ
ເຮົາຈະຂໃຫູ້ທ່ານບັນລະຍາຍຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃນຕອນທີື່ທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບຄກັບທ່ານກໍາລັງລົມກັບຕົນເອງ ເຊັັ່ນ ທ່ານຄິດ
ແນວໃດເມື່ອທ່ານໄດູ້ຮັບຄໍາຖາມ ຄໍາຖາມເຮັດໃຫູ້ເຮົາຄິດຫາຫຍັງແດ່ ທ່ານຕູ້ອງການຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ແນວໃດ ທ່ານໄດູ້ຄໍາຕອບມາໄດູ້ແນວໃດ ເຮົາຈະຍົກ
ຕົວຢູ່າງໃຫູ້ທ່ານໜຶື່ງຕົວຢູ່າງເພື່ອໃຫູ້ທ່ານສາມາດເຂົົ້າໃຈການສໍາພາດໃນລັກຊະນະນີົ້ຫາຍຂົ້ນ.
ຍົກຕົວຢູ່າງ ຖູ້າເຮົາຕູ້ອງຕອບຄໍາຖາມວ່າ ທ່ານເບິື່ງເຫັນຫຍັງແດ່ຖູ້າທ່ານເດີນທາງຈາກເຮອນຫາວັດທີື່ໃກູ້ທີື່ສຸດ ແລະເຮົາຕູ້ອງບັນລະຍາຍຄວາມຄິດຂອງເຮົາ
ໃຫູ້ທ່ານຟັງເຮົາຈະເວົົ້າວ່າ “[ຜູ້ສໍາພາດບັນຍາຍການເດີນທາງໃນໝ່ບູ້ານຂອງຕົນເອງ]” ເຊິື່ງເປັນພຽງໜຶື່ງໃນຫາກຫາຍວິທີທີື່ທ່ານສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ ສິື່ງທີື່ສໍາຄັນທີື່
ສຸດກ່ຽວກັບການຄິດອອກສຽງຂອງທ່ານຄຄໍາຕອບຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖກຕັດສິນວ່າຖກຫຜິດ ເພາະສິື່ງທີື່ເຮົາຕູ້ອງການຮຽນຮູ້ຫາຍທີື່ສຸດມຸມມອງແລະວິທີການ
ຄິດຂອງທ່ານ ແລະນັົ້ນແມ່ນສິື່ງທີື່ເຮົາຢາກໃຫູ້ທ່ານແບ່ງປັນກັບເຮົາ ດັັ່ງນັົ້ນເຮົາຈຶື່ງຂໃຫູ້ທ່ານລອງຄິດອອກສຽງກັບເຮົາໃນຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີົ້

Guiding question: Is the respondent comfortable with the “think aloud” technique? คาถามนา: ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถใช้เทคนิคการคิด
ออกเสี ยงหรื อไม่ ຄໍາຖາມນໍາ: ຜູ້ໃຫູ້ສໍາພາດໃຊູ້ເຕັກນິກການຄິດອອກສຽງຫບໍ່ື່
4. I would like you to imagine your village. Could you please describe to me what you see when you go from your

home to the nearest temple, in as much detail as you can? เราขอให้ท่านนึกภาพหมู่บา้ นของท่านและบรรยายให้เราฟังว่าท่านเห็นอะไรเมื่อ
ท่านเดินทางจากบ้านของท่านไปยังวัดที่ใกล้ที่สุด โดยใช้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ท่านสามารถทาได้ ເຮົາຂໃຫູ້ທ່ານນຶກພາບໝ່ບູ້ານຂອງທ່ານແລະບັນຍາຍໃຫູ້ເຮົາ
ຟັງວ່າທ່ານເຫັນຫຍັງເມື່ອທ່ານເດີນທາງຈາກເຮອນຂອງທ່ານໄປຫາວັດທີື່ໃກູ້ທີື່ສຸດ ໂດຍໃຊູ້ລາຍລະອຽດຫາຍທີື່ສຸດທີື່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດູ້

Before we start, I’d like to give you another example that is more closely related to the actual questions from our
questionnaire. Say you ask me to list all persons age ≥18 years in my household with their sex and age, I’d go
[interviewer answering question about adults in household]. ก่ อนที่เราจะเริ่ ม เราขอยกตัวอย่ างที่ใกล้ เคียงกับคาถามจริ งกับแบบสอบถามของเรา
ให้ ท่านอีกหนึ่งครั้ ง สมมติท่านขอให้ เราบอกข้ อมูลของสมาชิ กอายุ 18 ปี หรื อมากกว่ า ที่อาศัยอยู่ในครั วเรื อนนีท้ ุกคน รวมถึงเพศและอายุ เราจะพูดว่ า “[ผู้สัมภาษณ์ ให้ คาตอบ
เกี่ยวกับสมาชิ กในครั วเรื อนของตนเอง].” ກ່ອນທີື່ເຮົາຈະເລີື່ມເຮົາຂຍົກຕົວຢູ່າງທີື່ຄູ້າຍກັນກັບແບບສອບຖາມຂອງເຮົາ ສົມມຸດທ່ານບອກໃຫູ້ເຮົາບອກຂໍ້ມນຂອງ
ຊະມະຊິກອາຍຸ 18 ປີຫຫາຍກ່ວາ ທີື່ອາໄສຢູ່ໃນຄົວເຮອນນີົ້ທຸກຄົນ ລວມເຖິງເພດແລະອາຍຸ ເຮົາຈະເວົົ້າວ່າ “[ຜູ້ສໍາພາດໃຫູ້ຄໍາຕອບກ່ຽວກັບສະມາຊິກໃນຄົວ
ເຮອນຂອງຕົນເອງ]”

List all persons aged 18+ years in household กรอกข้ อมูลของสมาชิกอายุ 18 ปี หรื อมากกว่า ที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อนนี้ ໃສ່ຂມ
ໍ້ ນຂອງຊະມະຊິກອາຍຸ 18 ປີຫຫາຍກ່ວາ ທີອ
ື່ າໃສ
ຢຄ
ູ່ ົວເຮອນນີົ້
[1 respondent per every 5 household members will be selected randomly from this list] [ตัวแทน 1 คนต่ อสมาชิกจานวน 5 คน จะถูกสุ่ มเลือกให้ เข้ าร่ วมการ
สัมภาษณ์ ] [ຕົວແທນ 1 ຄົນຕໍ່ຊະມະຊິກຈໍານວນ 5 ຄົນ ຈະຖກສຸ່ມເລອກໃຫູ້ເຂົົ້າຮ່ວມການສໍາພາດ]
Name ชื่อ ຊື່

Sex เพศ ເພດ
(M / F) (ช/ญ) (ຊ/ຍ)

Age อายุ ອາຍຸ
(in completed Years) (จานวนปี เต็ม)
(ຈໍານວນປີເຕັມ)

Available for interview today ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถให้สมั ภาษณ์ในวันนี้
หรื อไม่ ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມສາມາດໃຫູ້ສໍາພາດໃນມົ້ນີົ້ໄດູ້ຫບໍ່?
(Yes / No) (ใช่/ไม่ใช่) (ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ)

Part III – Social-Network-Related Survey Questions ส่ วนที่ 3 – คำถำมเกี่ยวกับเครื อข่ ำยสังคม ສ່ວນທີື່ 3 - ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຄອຂ່າຍ
ສັງຄົມ

I will now ask you some questions about your interactions with other people within and outside of your village. เราจะ
เริ่ มโดยการถามคาถามท่ านเกี่ยวกับปฏิ สัมพันธ์ ของท่ านกับชาวบ้ านคนอื่ นๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน ເຮົາຈະເລີມໂດຍການຖາມຄໍາຖາມທ່ານກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງ
ທ່ານກັບຊາວບູ້ານຄົນອື່ນໆ ທັງໃນແລະພາຍນອກຂອງໝ່ບູ້ານ
5.

What are you thinking about when you hear the following question? ท่านมีความคิดอะไรบ้างเมื่อท่านได้ยินคาถามต่อไปนี้ ທ່ານມີ
ຄວາມຄິດຫຍັງແດ່ເມື່ອທ່ານໄດູ້ຍິນຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີົ້
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Where do you spend most of your time

Field (specify) ไร่ นา (โปรดระบุ) ໄຮ່ນາ (ກະລຸນາບອກ) ___ ................................................. 1

interacting with other people from your

Temple (specify) วัด (โปรดระบุ) ວັດ (ກະລຸນາບອກ) ___ .................................................. 2

village? ท่านใช้เวลาส่วนมากในการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านใน

Local store (specify) ร้านค้า (โปรดระบุ) ຮູ້ານຄູ້າ (ກະລຸນາບອກ) ___ .................................... 3

หมู่บา้ นของท่านในสถานที่ใด ທ່ານໃຊູ້ເວລາຫາຍທີື່ສຸດໃນການ
ພົບປະໂອູ້ລົມກັບຊາວບູ້ານໃນໝ່ບູ້ານຂອງທ່ານໃນບ່ອນໃດ
ແດ່

Market (specify) ตลาด (โปรดระบุ) ຕະຫາດ (ກະລຸນາບອກ) ___ ............................................ 4

[mark all that apply or select 99 if respondent

Home (specify) ที่บา้ น (โปรดระบุ) ເຮອນ (ກະລຸນາບອກ) ____ ............................................ 6

indicates no noteworthy interaction] [ตอบได้

Workplace (specify) ที่ทางาน (โปรดระบุ) ບ່ອນເຮັດວຽກ (ກະລຸນາບອກ) ___ ........................... 7

มากกว่ า 1 ตัวเลือก หรือเลือก 99 หากไม่ มีปฏิสัมพันธ์ ที่เด่นชัดปรากฏ]
[ຕອບໄດູ້ຫາຍກວ່າ 1 ຕົວເລອກ ຫເລອກ 99 ຖູ້າບມ
ໍ່ ກ
ີ ານ

ພົວພັນທີຊ
ື່ ດ
ັ ເຈນ]

Children’s schools (specify) โรงเรี ยนของบุตรหลาน (โปรดระบุ) ໂຮງຮຽນຂອງລກ (ກະລຸນາບອກ) __
............................................................................................................................ 5

Other site (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ (ກະລຸນາບອກ) ___ ........................................... 8
I don’t interact notably with others ไม่มีปฏิสมั พันธ์ที่เด่นชัดกับชาวบ้านคนอื่นๆ
ບໍ່ມີການພົວພັນທີື່ຊັດເຈນກັບຊາວບູ້ານຄົນອື່ນໆ................................................................. 99

a. How do you understand “interacting?” สาหรับท่าน ท่านคิดว่าคาว่า “พบปะพูดคุย” มีความหมายว่าอย่างไร ສໍາລັບທ່ານ ທ່ານຄິດວ່າ
“ການພົບປະໂອູ້ລົມ” ມີຄວາໝາຍວ່າແນວໃດ
b. What does “most of your time” mean to you? Which time frame did you have in mind? คาว่า “เวลาส่วนมาก”
สาหรับท่านมีความหมายว่าอย่างไร ในขณะที่ท่านตอบคาถามในใจของท่านนึกถึงช่วงเวลาใด ຄໍາວ່າ “ເວລາຫາຍທີື່ສຸດ” ສໍາລັບທ່ານມີຄວາມໝາຍວ່າ
ແບບໃດ ໃນຂະນະທີື່ທ່ານຕອບຄໍາຖາມໃນໃຈຂອງທ່ານນຶກເຖິງຊ່ວງເວລາໃດ
c.

What are the possible places where people spend time together? มีที่ใดบ้างที่ชาวบ้านสามารถใช้เวลาร่ วมกันได้ ມີບ່ອນໃດແດ່

ທີື່ຊາວບູ້ານສາມາດໃຊູ້ເວລາຮ່ວມກັນໄດູ້

d. Please ask us the same question in your own words. กรุ ณาถามคาถามนี้กบั เราโดยใช้คาพูดในแบบของท่านเอง ກະລຸນາຖາມຄໍາຖາມ
ນີົ້ກັບເຮົາໂດຍໃຊູ້ຄໍາເວົົ້າໃນແບບຂອງທ່ານເອງ

e.

What kind of things do you normally talk about when you interact with other villagers? โดยปกติเมื่อท่านพบปะกับ
ชาวบ้านคนอื่นๆ ท่านสนทนากันเรื่ องอะไรบ้าง ໂດຍປົກກະຕິທ່ານພົບປະກັບຊາວບູ້ານຄົນອື່ນໆ ທ່ານລົມເລື່ອງຫຍັງແດ່
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6. I will now ask you a set of questions, regarding the people you interact with. ชุดคาถามต่อไปจะถามถึงบุคคลที่ท่านพบปะพูดคุยด้วย ຊຸດຄໍາຖາມຕໍ່ໄປຈະຖາມເຖິງບຸກຄົນທີື່ທ່ານພົບປະໂອູ້ລົມນໍາ
With whom do you interact on a regular basis? โดยปกติในชีวิตประจาวันท่านพบปะพูดคุยกับใครบ้าง ໂດຍປົກກະຕິໃນຊິວິດປະຈໍາວັນທ່ານພົບປະໂອູ້ລົມກັບໃຜແດ່
a) What
is

b) How is this person

the

related to you?

name of

ความสัมพันธ์กบั ท่าน
ຄວາມສໍາພັນກັບທ່ານ

the
person?
ชื่อ ຊື່

[give examples if respondent

is unsure about answer
categories]

c) What d) Where does e) What is
f) How often do you
g) How do you h) How often do your
this person live?
is the
the name
interact with this
interact with conversations relate to
ที่อยู่ ທີື່ຢູ່
sex of
of the
person? ท่านพบปะพูดคุยกับบุคคล this person? health and well-being?
this

household

person?

head of

เพศ
ເພດ

this

นี้บ่อยเท่าใด
ທ່ານພົບປະໂອູ້ລົມກັບບຸກຄົນນີົ້
ບ່ອຍປານໃດ

[หากผู้ให้ สัมภาษณ์ไม่ มนั่ ใจในหมวดคาตอบ ให้
ยกตัวอย่างคาตอบได้ ]
[ຖູ້າຜໃູ້ ຫູ້ສາໍ ພາດບໝ
ໍ່ ນ
ັົ້ ໃຈໃນໝວດຄໍາ

ຕອບ ໃຫູ້ຍກ
ົ ຕົວຢູ່າງຄໍາຕອບໄດູ້]

conversations cover?
หัวข้อการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพของท่านกับบุคคลนี้คือเรื่ องอะไร
ຫົວຂໍ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານກັບ
ບຸກຄົນນີແ
ົ້ ມ່ນເລື່ອງຫຍັງ

ท่านพบปะพูดคุยกับ ท่านมีการสนทนากับบุคคลนี้เกี่ยวกับ
บุคคลนี้อย่างไร ທ່ານ เรื่ องสุขภาพบ่อยเท่าใด ທ່ານໂອູ້ລົມ
ພົບປະໂອູ້ລົມກັບ ກັບບຸກຄົນນີົ້ເລື່ອງສຸຂະພາບ
ບຸກຄົນນີແ
ົ້ ນວໃດ
ບ່ອຍປານໃດ
[Mark all that apply] [ตอบได้ มากกว่า 1 ตัวเลือก] [ຕອບໄດູ້ຫາຍກ່

person?

[If respondent does not

ใครคือหัวหน้า
ครัวเรื อนของ
บุคคลนี้ ໃຜ
ແມ່ນຫົວໜູ້າ
ຄົວເຮອນຂອງ
ບຸກຄົນນີົ້

i) What health-related subjects do your

[Mark all that

discuss health, then move

apply] [ตอบได้ มากกว่า

on to next contact after

ວາ 1 ຕົວເລອກ]

1 ตัวเลือก] [ຕອບໄດູ້ indicating “never”] [หากผู้ให้ ไม่
ຫາຍກ່ວາ 1 ຕົວ
ເລອກ]

สบายใจกับการพูดคุยเรื่องสุขภาพ ให้ ผ้ ู
สัมภาษณ์ใส่ รหัส 0 และข้ ามไปทีบ่ ุคคล

ໍ່ ະບາຍ
ต่ อไป] [ຖູ້າຜໃູ້ ຫູ້ສໍາພາດບສ
ໃຈທີຈ
ື່ ະລົມເລອ
ື່ ງສຸຂະພາບໃຫູ້ຜູ້
ສໍາພາດໃສ່ລະຫັດ 0 ແລະຂູ້າມໄປ
ຫາບຸກຄົນຕໄໍ່ ປ]

Contact 1

Spouse คู่สมรส ຄ່ແຕ່ງດອງ........ 1

คนที่ 1

Parent บิดามารดา ພແ
ໍ່ ມ່ ............. 2

ຄົນທີື່ 1

Child บุตร ລກ ....................... 3

Daily or more often ทุกวันหรื อ
In village ............1
(specify: _____)
ในหมู่บา้ น
(โปรดระบุ: __)
ໃນໝ່ບູ້ານ(ກະລຸນາ

บ่อยกว่า ທຸກມົ້ຫໜູ້ອຍກ່ວາ ......... 4

Weekly or few times/week Face-to-face ตัวต่อ
ทุกสัปดาห์หรื อมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ตัว ໂຕຕໍ່ໂຕ ........... 1
Sibling พี่นอ้ ง ອູ້າຍນູ້ອງ ............ 4
Name of
Voice call โทรศัพท์
ທຸກອາທິດຫຫາຍກ່ວາໜຶື່ງເທື່ອຕໍ່
Other relative ญาติ ພີື່ນູ້ອງ ...... 5
household
ໂທລະສັບ ............ 2
Female..1 ບອກ: __)
ອາທິດ ................................ 3
Messenger
Name ชื่อ Neighbour เพื่อนบ้าน ເພື່ອນບູ້ານ . 6 หญิง ຍິງ
head ชื่อหัวหน้า
Monthly or few
ติดต่อสื่อสารโดยใช้
Friend (if not neighbour) เพื่อน Male .....2 Outside village ...2
ຊື່
ครัวเรื อน:
อินเตอร์เน็ต ສື່ສານໂດຍ
times/month
ทุ
ก
เดื
อ
นหรื
อ
มากกว่
า
(specify: _____)
____ (ที่ไม่ใช่เพื่อนบ้าน) ໝ່ (ທີື່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອນ ชาย ຊາຍ
ຊື່ຫົວໜູ້າຄົວ
ໃຊູ້ອິນເຕີເນັດ ....... 3
นอกหมู่บา้ น
หนึ่งครั้งต่อเดือน
ເຮອນ
Other (specify)
ບູ້ານ) .................................. 7
(โปรดระบุ: __)
ທຸກເດອນຫຫາຍກ່ວາໜຶື່ງເທື່ອຕໍາ
อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ
______
ນອກໝ່ບູ້ານ(ກະລຸນາ
Other villager ชาวบ้านคนอื่นๆ
ເດອນ................................. 2 (ກະລຸນາບອກ)
ບອກ: __)
ຊາວບູ້ານຄົນອື່ນໆ .................... 8
Yearly or few times/year ทุก _____ .............. 4
Other (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ปี หรื อมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี ທຸກປີຫຫາຍ

ອື່ນໆ (ກະລຸນາບອກ) _ ............. 9

ກວ່າໜຶື່ງເທື່ອຕໍ່ປີ .................... 1
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Always (100%) เป็ นประจา
(100%) ເປັນປະຈໍາ (100%) .. 5
Nearly always (<100%) เกือบ
เป็ นประจา (<100%) ເກອບເປັນປະ
ຈໍາ (<100%) ..................... 4
Often (<90%) บ่อยครั้ง (<90%)
ບ່ອຍ (<90%) ...................... 3
Sometimes (<50%) บางครั้ง
(<50%) ບາງຄັົ້ງ (<50%) ........ 2
Hardly ever (<10%) แทบไม่เคย
(<10%) ເກອບບໍ່ເຄີຍ (<10%) . 1
Never (0%) ไม่เคยเลย (0%).... ບໍ່
ເຄີຍເລີຍ........................... 0
 [go to next contact]
[ข้ ามไปบุคคลต่อไป] [ຂູ້າມໄປບຸກຄົນ
ຕໄໍ່ ປ]

Talk about general well-being ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบทัว่ ไป
ຖາມກ່ຽວກັບການເປັນຢູ່ທົັ່ວໄປ .................................... 1
Update on health knowledge/newsอัพเดทเรื่ องความรู ้หรื อ
ข่าวสารสุขภาพใหม่ๆ
ອັບເດດເລື່ອງຄວາມຮູ້ຫຂ່າວສານສຸຂະພາບໃໝ່ໆ ................. 2
Update on personal health status .....................
อัพเดทเรื่ องสุขภาพส่วนตัว ອັບເດດເລື່ອງສຸຂະພາບສ່ວນຕົວ .......... 3
Advice on diagnosis ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวินิจฉัย
ໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການວິເຄາະພະຍາດ......................... 4
Advice on doctors ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแพทย์
ໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໝໍ............................................ 5
Advice on treatment/medicine ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการ
รักษา/ยา ໃຫູ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີຮັກສາ/ຢາ ........................ 6
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Less often or never ไม่ค่อยบ่อย

Emotional support/reassure ให้กาลังใจ ให้ความมัน่ ใจ ໃຫູ້ກໍາ

หรื อไม่เคยเลย ບໍ່ເຄີຍເລີຍ ............. 0

ລັງໃຈ ໃຫູ້ຄວາມໝັົ້ນໃຈ ............................................ 7
Provide help during illness ให้ความช่วยเหลือระหว่างการป่ วย
ໃຫູ້ຄວາມຊ່ວຍເຫອຕອນບໍ່ສະບາຍ ................................. 8
Other (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ (ກະລຸນາບອກ)___ . 9

Contact 2

Name ชื่อ

คนที่ 2

ຊື່

ຄົນທີື່ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

1 2

Name ชื่อ ຊື່

0 1 2 3 4

1 2 3 4

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

1 2

Name ชื่อ ຊື່

0 1 2 3 4

1 2 3 4

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[continue

until Contact
–

x

maximum 10
contacts]
[บันทึกบุคคลที่มี
ความเกีย่ วข้ อง
ระหว่างการเจ็บป่ วย
ทุกคน ไม่เกิน 10 คน]

Name ชื่อ
ຊື່

[ບັນທຶກບຸກຄົນ

ທີື່ມຄ
ີ ວາມ
ກ່ຽວຂອູ້ງລະຫ່
ວາງອາການເຈັບ
ປູ່ວຍທຸກຄົນ ບໍ່
ຫາຍກ່ວາ

10

ຄົນ]
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a. How did you go about answering these questions? ท่านมีวิธีการตอบคาถามเหล่านี้อย่างไร ທ່ານມີວິທີການຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້
ແນວໃດ

b. What did you imagine while answering the question, e.g. the “interaction setting” that you had in mind?
ในขณะที่ท่านตอบคาถามเหล่านี้ท่านมีภาพอะไรอยูใ่ นใจ เช่น ลักษณะของสถานที่ ฯลฯ ໃນຂະນະທີື່ທ່ານຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ທ່ານມີພາບຫຍັງຢູ່ໃນໃຈ
ເຊັັ່ນ ລັກຊະນະຂອງສະຖານທີື່ ແລະອື່ນໆ

c. What time period were you thinking of? จากคาตอบที่ท่านให้เราเกี่ยวกับบุคคลที่ท่านมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ท่านนึกถึงช่วงเวลาใด ຈາກຄໍາຕອບ
ທີື່ທ່ານໃຫູ້ເຮົາກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີື່ທ່ານມີປະຕິສໍາພັນນໍາ ທ່ານນຶກເຖິງຊ່ວງເວລາໃດ

d. How did you come up with the order of people? Why did you think of these people first rather than others?
ท่านมีการเรี ยงลาดับบุคคลเหล่านี้อย่างไร เพราะเหตุใดท่านจึงบอกชื่อบุคคลเหล่านี้กบั เราเป็ นลาดับแรกๆ หากเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น ທ່ານມີການລຽງລໍາດັບ
ບຸກຄົນເຫົັ່ານີົ້ແບບໃດ ຍູ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶື່ງບອກຊື່ບຸກຄົນເຫົັ່ານີົ້ກັບກ່ອນຄົນອື່ນ

e.

What is the best way we can find these people from your interaction circle? How would you describe
where they live? หากเราต้องการพูดคุยกับบุคคลที่ท่านกล่าวถึงเหล่านี้ เราสามารถพบพวกเขาได้อย่างไร ท่านจะสามารถอธิ บายที่อยูข่ องพวกเขาได้
อย่างไร ຖູ້າເຮົາຕູ້ອງການລົມກັບບຸກຄົນທີື່ທ່ານກ່າວເຖິງເຫົັ່ານີົ້ ເຮົາສາມາດພົວພັນພວກເຂົາໄດູ້ແນວໃດ ທ່ານສາມາດອະທິບາຍທີື່ຢູ່ຂອງພວກ
ເຂົາໄດູ້ແນວໃດ

Part IV – Health-Related Survey Questions ส่ วนที่ 4 – คาถามเกีย่ วกับสุ ขภาพ ສ່ວນທີື່ 4 - ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
Thank you for this. Now we come to a part where I will ask you some questions about health and health providers
around here. ขอบคุณครั บ/ค่ ะ คาถามช่ วงต่ อไปจะเป็ นเรื่ องสุขภาพและสถานบริ การสุขภาพในพืน้ ที่นี ้ ຂອບໃຈ ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີົ້ຈະເປັນຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ແລະສະຖານບລິການສຸຂະພາບໃນພົ້ນທີື່ນີົ້
7. For the following question, can you please “think out loud” about your answers? เราขอให้ท่าน “คิดออกเสี ยง” ในระหว่างที่
ท่านตอบคาถามต่อไปนี้ ເຮົາຂໃຫູ້ທ່ານ “ຄິດອອກສຽງ” ໃນລະຫ່ວາງການຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີົ້
I would now like to ask you about Drug dispensary,

Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1

the sources of health advice and

Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2

other local store

selling medicine ร้านขาย Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
are available to you. Please think ของชาหรื อร้านค้าทัว่ ไปที่มีการ
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0
จาหน่ายยา ຮູ້ານທົັ່ວໄປທີື່ມີການ
about all the places where you
Don’t know such a provider ไม่รู้จกั ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫູ້ບລິການປະເພດນີົ້ . 99
ຂາຍຢາ
can go to get advice, treatment, or
Traditional healer หมอ Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1
drugs if you (or your children) are
ชาวบ้าน ໝໍຊາວບູ້ານ
Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2
sick. คาถามต่อไปเป็ นคาถามเกี่ยวกับสถานที่หรื อ
Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
บุคคลที่ท่านสามารถรับคาปรึ กษา รับยา หรื อ รับการรักษา
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0
อื่นๆ ได้ กรุ ณานึกถึงสถานที่ทุกแห่งหรื อคนทุกคนที่ท่าน
สามารถรับคาปรึ กษา รับการรักษา หรื อรับยา หากท่าน
Don’t know such a provider ไม่รู้จกั ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫູ້ບລິການປະເພດນີົ້ . 99
หรื อเด็กในปกครองของท่านป่ วย ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປ
Pharmacist เภสัชกร ຜູ້
Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1
ເປັນຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຫບຸກຄົນທີື່
medicine or other treatment that

ທ່ານສາມາດຮັບຄໍາປຶກສາ ຮັບຢາ ຫຮັບການ ຂາຍຢາ
ຮັກສາອື່ນໆ ໄດູ້ ກະລຸນານຶກເຖິງສະຖານທີື່ທຸກ
ແຫ່ງຫບຸກຄົນທຸກຄົນທີື່ທ່ານສາມາດຮັບຄໍາ
ປຶກສາ ຮັບການຮັກສາ ຫຮັບຢາ ຖູ້າຫາກທ່ານ
ຫເດັກທີື່ທ່ານດແລບໍ່ສະບາຍ

Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2

Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0
Don’t know such a provider ไม่รู้จกั ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫູ້ບລິການປະເພດນີົ້ . 99

Private clinic คลินิกเอกชน Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1
Which of the following options do ຄລິນິກເອກະຊົນ
Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2
you consider for medical
Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
treatment, advice, or to get
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0
medicine? ท่านเคยได้รับคาปรึ กษา รับยา หรื อ รับ
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การรักษา จากใครบ้าง ທ່ານເຄີຍໄດູ້ຮັບຄໍາປຶກສາ
ຮັບຢາ ຫຮັບການຮັກສາອື່ນຈາກໃຜແດ່
[Mark all that apply] [ตอบได้มากกว่ า 1

Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1

Private hospital

โรงพยาบาลเอกชน ໂຮງໝໍເອກະ Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2
ຊົນ
Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0

ตัวเลือก] [ຕອບໄດູ້ຫາຍກ່ວາ 1 ຕົວເລອກ]

Don’t know such a provider ไม่รู้จกั ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫູ້ບລິການປະເພດນີົ້ . 99
Primary care unit สถานี Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1

อนามัยของรัฐ ສະຖານີອານາໄມ Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2
ຂອງລັດ
Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0
Don’t know such a provider ไม่รู้จกั ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫູ້ບລິການປະເພດນີົ້ . 99
Public hospital โรงพยาบาล Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1
รัฐ ໂຮງໝໍລັດ

Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2
Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0
Don’t know such a provider ไม่รู้จกั ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫູ້ບລິການປະເພດນີົ້ . 99

Other providers or

Medical treatment เพื่อการรักษา ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ............................................ 1

Internet? Specify: ผู้
ให้บริ การรู ปแบบอื่นๆ หรื อ
อินเตอร์ เน็ต (โปรดระบุ) ຜູ້
ບລິການໃນຮບແບບອື່ນໆຫ
ອິນເຕີເນັດ (ກະລຸນາບອກ)

Medical advice เพื่อคาแนะนาในการรักษา ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ .................... 2
Access to medicine เพื่อซื้อ/รับยา ສໍາລັບຊົ້/ຮັບຢາ ............................................ 3
Don’t consider this provider ไม่มีการใช้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ມີການໃຊູ້ບລິການປະເພດນີົ້ .. 0
Don’t know such a provider ไม่รู้จกั ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫູ້ບລິການປະເພດນີົ້ . 99

_________

a. Do you choose any of these providers for specific symptoms or illnesses? ท่านมีการเลือกสถานบริ การสุ ขภาพแห่งใดแห่ง
หนึ่งสาหรับรักษาโรคใดโดยเฉพาะหรื อไม่ ທ່ານມີການເລອກສະຖານສຸຂະພາບທີື່ໃດທີື່ຫນຶື່ງສໍາລັບກວດພະຍາດໃດໂດຍສະເພາະຫບໍ່
b. Do you think these questions are too hard? ท่านรู ้สึกว่าคาถามเหล่านี้ยากเกินไปหรื อไม่ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ຍາກເກີນໄປຫບໍ່
c. How big of an area do you think of when you answered these questions? E.g. within the village, the
province, the surrounding provinces ในขณะที่ท่านตอบคาถามเหล่านี้ ท่านนึ กถึงสถานบริ การสุ ขภาพภายในบริ เวณใด เช่น ภายในหมู่บา้ น
ภายในจังหวัด หรื อรวมจังหวัดรอบนอกด้วย ຕອນທີື່ທ່ານຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ ທ່ານນຶກເຖິງສະຖານທີື່ບລິການສຸຂະພາບພາຍໃນບລິເວນໃດ ເຊັັ່ນ
ພາຍໃນໝ່ບູ້ານ ພາຍໃນແຂວງ ຫແຂວງຮອບນອກ

d. Are there other forms of health provider that you could use but we have not talked about? มีสถานบริ การสุ ขภาพ
ลักษณะอื่นที่ท่านสามารถใช้บริ การได้แต่เรายังไม่ได้พดู ถึงอีกหรื อไม่ ມີສະຖານທີື່ບລິການສຸຂະພາບລັກຊະນະອື່ນທີື່ທ່ານສາມາດໃຊູ້ບລິການໄດູ້ແຕ່
ເຮົາຍັງບໍ່ໄດູ້ເວົົ້າເຖິງອີກຫບໍ່

8. I will now ask you another series of questions regarding a recent illness. ต่อไปเราจะถามคาถามเกี่ยวกับอาการป่ วยครั้งล่าสุ ดของ
ท่าน ຕໍ່ໄປນີົ້ເຮົາຈະຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການເຈັບເປັນຄັົ້ງລ່າສຸດຂອງທ່ານ
Did you have an acute illness (not a chronic, long-term condition that
comes again and again) or an accident in the last two months? ในช่วงสอง

No ไม่ใช่ ບແ
ໍ່ ມ່ນ ......... 2

เดือนที่ผา่ นมา ท่านมีอาการป่ วย (ไม่รวมโรคเรื้ อรังหรื อโรคที่เป็ นๆ หายๆ) หรื อประสบอุบตั ิเหตุ หรื อไม่ ໃນຊ່ວງສອງ
Yes ใช่ ແມ່ນ ............. 1
ເດອນທີື່ຜ່າມມາ ທ່ານມີອາການເຈັບເປັນ (ບໍ່ລວມພະຍາດຊໍາເຮົ້ອຫພະຍາດທີື່ເປັນຕໍ່ເນື່ອງ) ຫ

ອຸປະຕິເຫດຫບໍ່?

[if yes:] [ถ้ าใช่ :] [ຖູ້າແມ່ນ:]

Description of condition: คาอธิบายอาการ ຄໍາອະທິບາຍອາການ
__________________________________________
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Can you please describe the symptoms or problem in your

__________________________________________

own words? กรุ ณาอธิบายอาการหรื อปัญหาในแบบที่ท่านเข้าใจ ກະລຸນາອະທິບາຍ
ອາການຫບັນຫາໃນແບບທີື່ທ່ານເຂົົ້າໃຈ
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Can you please describe the diagnosis of the illness if you
received any and where you received it?
[note: the diagnosis might be given by any medical provider

Diagnosis 1 การวินิจฉัยโรค 1 ການວິເຄາະພະຍາດ 1:
__________________________________________

including untrained and informal. Record all diagnoses if more than
one.] หากท่านได้รับการวินิจฉัยอาการ กรุ ณาอธิบายการวินิจฉัยนั้นและระบุแหล่งที่มา [หมายเหตุ: ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์อาจได้รับการวินิจฉัยจากผูใ้ ห้บริ การทางสุขภาพลักษณะใดก็ได้ ซึ่ งรวมถึงผูใ้ ห้บริ การที่ไม่รับการศึกษา
ด้านการแพทย์และผูใ้ ห้บริ การนอกระบบ กรอกข้อมูลการวินิจฉัยทั้งหมด หากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้รับการวินิจฉัย
มากกว่า 1 ครั้ง] ຖູ້າຫາກທ່ານໄດູ້ຮັບການວິເຄາະພະຍາດ ກະລຸນາອະທິບາຍການວິເຄາະ

Medical provider 1 ผูใ้ ห้บริ การทางสุขภาพ 1 ຜູ້ໃຫູ້ບລິການສຸຂະພາບ 1:
1 2 3 4 5 6 7 8

ພະຍາດເທື່ອນັົ້ນແລະລະບຸແຫ່ງຂໍ້ມນ [ຫມາຍເຫດ: ຜູ້ໃຫູ້ສໍາພາດອາດໄດູ້ຮັບການວິເຄາະ

ພະຍາດຈາກຜູ້ໃຫູ້ບລິການສຸຂະພາບປະເພດໃດກໍ່ໄດູ້ ເຊິື່ງຮວມເຖິງຜູ້ໃຫູ້ບລິການສຸຂະພາບທີື່ Diagnosis 2 การวินิจฉัยโรค 2 ການວິເຄາະພະຍາດ 2:
ບໍ່ມີການສຶກສາທາງການແພດແລະຜູ້ໃຫູ້ບລິການນອກລະບົບ ຕື່ມໃສ່ຂໍ້ມນການວິເຄາະ
__________________________________________
ພະຍາດທັງຫມົດ ຖູ້າຜູ້ໃຫູ້ສໍາພາດໄດູ້ຮັບການວິເຄາະພະຍາດຫາຍກ່ວາ 1 ຄັົ້ງ]
[Response codes รหัสคาตอบ ລະຫັດຄໍາຕອບ]

Medical provider 2 ผูใ้ ห้บริ การทางสุขภาพ 2 ຜູ້ໃຫູ້ບລິການສຸຂະພາບ 2:

Drug dispensary, other local store selling medicine

1 2 3 4 5 6 7 8

ร้านขายของชาหรื อร้านค้าทัว่ ไปที่มีการจาหน่ายยา ຮູ້ານທົັ່ວໄປທີື່ມີການຂາຍຢາ .................... 1
Traditional healer หมอชาวบ้าน ໝໍຊາວບູ້ານ ............................................ 2
Pharmacist เภสัชกร ຜູ້ຂາຍຢາ .............................................................. 3

Diagnosis 3 การวินิจฉัยโรค 3 ການວິເຄາະພະຍາດ 3:

Private clinic คลินิกเอกชน ຄລິນິກເອກະຊົນ ............................................... 4

__________________________________________

Private hospital โรงพยาบาลเอกชน ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ..................................... 5
Primary care unit สถานีอนามัยของรัฐ ສະຖານີອານາໄມຂອງລັດ ....................... 6
Public hospital โรงพยาบาลรัฐ ໂຮງໝໍລັດ ................................................. 7

Medical provider 3 ผูใ้ ห้บริ การทางสุขภาพ 3 ຜູ້ໃຫູ້ບລິການສຸຂະພາບ 3:
1 2 3 4 5 6 7 8

Other providers or Internet? Specify: ผูใ้ ห้บริ การรู ปแบบอื่นๆ หรื ออินเตอร์ เน็ต (โปรด
ระบุ) ຜູ້ບລິການໃນຮບແບບອື່ນໆຫອິນເຕີເນັດ (ກະລຸນາບອກ) ________ ........... 8

When did you experience the accident/discomfort (for the

Onset: ___ days / ______ weeks / _____ months ago

first time) ท่านเริ่ มมีอาการป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุต้ งั แต่เมื่อใด ທ່ານເລີື່ມມີອາການ

เริ่ มอาการป่ วย/อุบตั ิเหตุ: ______ วัน / ______ สัปดาห์ / _____ เดือนที่แล้ว

ເຈັບເປັນຫຖກອຸບັດຕິເຫດຕັົ້ງແຕ່ເມື່ອໃດ?

ເລີື່ມມີອາການບໍ່ສະບາຍຫອຸບັດຕິເຫດ: ___ ມົ້ / ___ ອາທິດ / ___ ເດອນກ່ອນ

Would you describe the illness/accident as “mild,”

Mild น้อย ນູ້ອຍ .................................... 1

“moderate,” or “severe”? ท่านคิดว่าการป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุครั้งนั้นอยูใ่ นขั้นน้อย ปาน

Moderate ปานกลาง ປານກາງ ................ 2

กลาง หรื อหนัก ທ່ານຄິດວ່າອາການເຈັບເປັນຫອຸບັດຕະເຫດຄັົ້ງນັົ້ນຢູ່ຂັົ້ນນູ້ອຍ, ປານ Severe หนัก ໜັກ ............................... 3
ກາງ, ຫໜັກ

a. Did you feel comfortable talking about your health? ท่านรู ้สึกสบายใจ (หรื ออึดอัดใจ) ในการพูดคุยเรื่ องสุ ขภาพหรื อไม่ ທ່ານຮູ້ສຶກ
ສະບາຍໃຈ (ຫອຶດອັດໃຈ) ໃນການລົມເລື່ອງສຸຂະພາບຫບໍ່

b. Do you think these questions are too hard? ท่านรู ้สึกว่าคาถามเหล่านี้ยากเกินไปหรื อไม่ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ຍາກເກີນໄປຫບໍ່
c. How do you rank mild, moderate, and severe? What do those words mean to you? ท่านใช้อะไรเป็ นเครื่ องบ่งบอกว่า
อาการป่ วยของท่านน้อย ปานกลาง หรื อหนัก, ในความคิดของท่าน น้อย ปานกลาง และหนัก หมายความว่าอย่างไร ທ່ານໃຊູ້ຫຍັງເປັນເຄື່ອງບົັ່ງບອກອາການ
ເຈັບເປັນຂອງທ່ານ ນູ້ອຍ ປານກາງ ຫໜັກ, ໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ໜູ້ອຍ ປານກາງແລະໜັກ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ

9. The next set of questions still relates to the same illness. คาถามชุดต่อไปยังคงเกี่ยวกับอาการป่ วยครั้งเดียวกับคาถามก่อนหน้า ຄໍາຖາມຊຸດຕໍ່
ໄປຍັງກ່ຽວກັບອາການບໍ່ສະບາຍເຊັັ່ນດຽວກັບຄໍາຖາມກ່ອນໜູ້ານີົ້
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Can you please explain the stages of the treatment? I will ask you step-by-step what you did, starting from the moment you first
detected the condition. กรุ ณาอธิบายขั้นตอนการรักษาทุกขั้นตอนระหว่างการป่ วยครั้งนี้ เราขอให้ท่านเล่าให้เราฟังทีละขั้นตอนตั้งแต่ท่านเริ่ มรู้สึกมีอาการป่ วย ກະລຸນາອະທິບາຍຂັົ້ນຕອນການປົວ
ທຸກຂັົ້ນຕອນລະຫ່ວາງການເຈັບເປັນຄັົ້ງນີົ້ ເຮົາຂໃຫູ້ທ່ານເລົັ່າໃຫູ້ເຮົາຟັງເທື່ອລະຂັົ້ນຕອນຕັົ້ງແຕ່ຕອນທີື່ທ່ານເລີື່ມມີອາການບໍ່ສະບາຍ
[ask respondent what he or she did first, then code answer and continue. After each column, ask: “What did you do next?” Only

one activity per step. If e.g. medical treatment and then home care, first step is medical treatment, second step is home care.
Repeat until respondent was cured or today otherwise.] [ถามคาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาขั้นแรกสุ ด จากนั้นกรอกรหัสคาตอบ แล้ วจึงถามคาถามต่ อไป หลังจากกรอกข้ อมูลในแต่
ละคอลัมน์ ให้ ถาม “ท่ านทาอะไรต่ อไปหลังจากนั้น” กรอกข้ อมูลของการรักษาแต่ ละชนิดต่ อหนึ่งขั้นตอนเท่ านั้น ตัวอย่ าง: “เข้ าพบแพทย์ แล้ วรักษาอาการที่บ้าน” ให้ กรอก ขั้นที่ 1 เข้ าพบแพทย์ และขั้นที่ 2 รักษาอาการ
ที่บ้าน บันทึกขัน้ ตอนทุกขั้นตอนเช่ นนี้จนถึงขัน้ ที่หายจากอาการหรือจนถึงวันที่ทาการเก็บข้ อมูล] [ຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂັນ
ົ້ ຕອນການປນ
ິ້ ປົວຂັນ
ົ້ ທໍາອິດ ຈາກນັນ
ົ້ ຂຽນລະຫັດຄໍາຕອບ ແລູ້ວຈຶງື່

ຖາມຄໍາຖາມຕໄໍ່ ປ ຫງັ ຈາກຂຽນຂມ
ໍ້ ນໃນແຕ່ລະຫູ້ອງ ໃຫູ້ຖາມ “ທ່ານເຮັດຫຍັງຕໄໍ່ ປຫງັ ຈາກນັນ
ົ້ ” ຂຽນຂມ
ໍ້ ນຂອງການປນ
ິ່ ປົວແຕ່ລະຊະນິດຕໜ
ໍ່ ງຶື່ ຂັນ
ົ້ ຕອນເທົາັ່ ນັນ
ົ້ ຕົວຢູ່າງ: “ເຂົາົ້ ພົບ
ໝໍແລູ້ວປນ
ິ່ ປົວອາການຢເູ່ ຮອນ” ໃຫູ້ຂຽນຂັນ
ົ້ ທີື່ 1 ເຂົາົ້ ພົບໝໍ ແລະຂັນ
ົ້ ທີື່ 2 ປົວອາການຢເູ່ ຮອນ ບັນທຶກຂັນ
ົ້ ຕອນທຸກຂັນ
ົ້ ຕອນແບບນີຈ
ົ້ ນ
ົ ເຖິງຂັນ
ົ້ ທີດ
ື່ ຈ
ີ າກອາການຫຈົນຮອດມເົ້ ກັບ
ຂມ
ໍ້ ນ]
Step 1 (detection)

Step 2

[continue until Step x when

ขั้นที่ 1 (เมื่อเริ่ มรู้สึกป่ วย)

ขั้นที่ 2
ຊັົ້ນທີື່ 2

discomfort was cured or until

ຊັົ້ນທີື່ 1 (ເມື່ອເລີື່ມບໍ່ສະບາຍ)

today] [บันทึกขั้นตอนทุกขั้นตอนในตารางนี้
ตั้งแต่ เริ่มป่ วยจนถึงขั้นทีห่ ายจากอาการหรือจนถึง
วันที่ทาการเก็บข้ อมูล] [ບັນທຶກຂັນ
ົ້ ຕອນທຸກ
ຂັນ
ົ້ ຕອນໃນຕາຕະລາງນີຕ
ົ້ ງັົ້ ແຕ່ເລີມ
ື່ ຈັບ
ເປັນຈົນເຖິງຫາຍດີຫຈົນຮອດມເົ້ ກັບຂໍ້
ມນ]

a) What kind of help or treatment did Ignored /did nothing ละเลย/ไม่ทาอะไร ບໍ່ສົນໃຈ/ບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ . 1
you get at this stage? ท่านมีการรักษาในขั้นตอน Self-care (sleep, rest, medicine at home) รักษาตัวเอง (นอน
นี้อย่างไร ທ່ານມີການປິ່ນປົວໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ແບບໃດ หลับ, พักผ่อน, ใช้ยาที่มีที่บา้ น) ປົວຕົນເອງ (ນອນ, ພັກຜ່ອນ, ໃຊູ້ຢາທີື່ມີຢູ່
[if unsure, specify] [หากไม่มั่นใจ ให้ กรอก
รายละเอียดในหมวด “อืน่ ๆ”] [ຖູ້າບໍ່ໝນ
ັົ້ ໃຈໃຫູ້ຂຽນ

ລາຍລະອຽດໃນໝວດ “ອນ
ື່ ໆ”]

ເຮອນ) ......................................................................... 2
Care from family and friends (full-time) ได้รับการรักษาจาก
ครอบครัวหรื อเพื่อน (ตลอดเวลา) ໄດູ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກຄອບຄົວຫໝ່
(ຕະຫອດເວລາ) ............................................................... 3

1

1

Treated/consulted at a pharmacist รับการรักษา/คาปรึ กษาจาก

2

2

เภสัชกร ຮັບການປິ່ນປົວ/ຄໍາປຶກສາຈາກຜູ້ຂາຍຢາ .......................... 4

3

3

Treated/consulted at shop selling drugs รับการรักษา/

4

4

คาปรึ กษาจากร้านขายของชาหรื อร้านค้าทัว่ ไปที่มีการจาหน่ายยา ຮັບການປິ່ນປົວ/ຄໍາ
ປຶກສາຈາກຮູ້ານທົັ່ວໄປທີື່ມີການຂາຍຢາ ................................... 5

5

5

6

6

Treated/consulted at priv. clinic/hospital รับการรักษา/

7

7

คาปรึ กษาจากคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ຮັບການປິ່ນປົວ/ຄໍາປຶກສາຈາກຈາກຄລິ

8

8

ນິກ/ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ......................................................... 6

9

9

Treated/consulted at primary care unit รับการรักษา/คาปรึ กษา
จากสถานีอนามัยของรัฐ ຮັບການປຶິ່ນປົວ/ຄໍາປຶກສາຈາກສະຖານີອານາໄມ
ຂອງລັດ ........................................................................ 7
Treated/consulted at a gvt. Hospital รับการรักษา/คาปรึ กษาจาก
โรงพยาบาลของรัฐ ຮັບການປຶິ່ນປົວ/ຄໍາປຶກສາຈາກຈາກໂຮງໝໍຂອງລັດ ... 8
Other (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ (ກະລຸນາບອກ) _ ........... 9
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b) Where did this activity take place? At home ที่บา้ น ຢູ່ເຮອນ ................................................... 1
ขั้นตอนการรักษานี้เกิดขึ้นที่ไหน ຂັົ້ນຕອນການປິ່ນປົວນີົ້ Less than 10 min. from home น้อยกว่า 10 นาทีจากบ้าน ນູ້ອຍກ່
ເກີດຂົ້ນຢູ່ໄສ
ວາ 10 ນາທີຈາກເຮອນ ..................................................... 2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

___ days
วัน ມົ້
___ weeks
สัปดาห์
ອາທິດ
___
months
เดือน ເດອນ

___ days วัน ມົ້
___ weeks สัปดาห์ ອາທິດ
___ months เดือน ເດອນ

ອື່ນ.............................................................................. 2

1

1

[Mark all that apply] [ตอบได้มากกว่ า 1 ตัวเลือก] Too busy for alternatives ไม่มีตวั เลือกอื่นเพราะไม่ว่าง ບໍ່ມີທາງເລອກ
ອື່ນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີເວລາ ...................................................... 3
[ຕອບໄດູ້ຫາຍກ່ວາ 1 ຕົວເລອກ]
No access to money/transportation มีปัญหาเรื่ องเงินหรื อการ

2

2

3

3

4

4

เดินทาง ມີບັນຫາກ່ຽວກັບເງິນຫການເດີນທາງ ............................. 4

5

5

Ran out of medicines ยาที่ใช้อยูห่ มด ຢາທີໃື່ ຊູ້ຍ່ຫມົດ ............. 5

6

6

Not feeling better พยายามรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่หาย ປິ່ນປົວໂດຍວິທີ

7

7

ອື່ນແລູ້ວບດ
ໍ່ ີຂົ້ນ ............................................................... 6

8

8

10 to 29 min. 10 ถึง 29 นาทีจากบ้าน 10 ຫາ 29 ນາທີຈາກເຮອນ
.................................................................................. 3
30 to 59 min. 30 ถึง 59 นาทีจากบ้าน 30 ຫາ 59 ນາທີຈາກເຮອນ
.................................................................................. 4
60 to 119 min. 60 ถึง 119 นาทีจากบ้าน 60 ຫາ 119
ນາທີຈາກເຮອນ ............................................................... 5
2 hours or more from home 2 ชัว่ โมงหรื อมากกว่านั้น ສອງ
ຊົັ່ວໂມງຫຫາຍກ່ວາ .......................................................... 6
c) How did you get to the place of the At home ที่บา้ น ຢູ່ເຮອນ ................................................... 1
activity?

ท่านเดินทางไปสถานที่ที่ท่านทาการรักษาใน Walk เดินเท้า ຍ່າງ ............................................................ 2

ขั้นตอนนี้อย่างไร ທ່ານເດີນທາງໄປສະຖານທີື່ທີື່ ປີິ່ນ Own bicycle จักรยานของท่าน ລົດຖີບຂອງທ່ານ ........................ 3
ປົວໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ແນວໃດ
Own motorcycle / Three-wheeler รถจักรยานยนต์/รถสามล้อของ
[select “at home” according to prior

responses เลือก “ที่บ้าน” ให้ สอดคล้ องกับคาตอบก่ อน
หน้ าหากเข้ าข่ ายกรณีนั้น] [ເລອກ “ຢເູ່ ຮອນ” ໃຫູ້

ท่านລົດຈັກ/ລົດສາມລໍ້ຂອງທ່ານ ............................................ 4
Own car / four-wheeler รถยนต์/ขับเคลื่อนสี่ ลอ้ ของท่าน ລົດຢົນ/ລົດ
ໃຫຍ່ສີື່ລໍ້ຂອງທ່ານ ............................................................ 5

ສອດຄ່ອງ ກັບຄໍາຕອບກ່ອນໜູ້າຫາກກ່ຽວຂູ້ອງກັນ] Taxi or other hired ride รถแท็กซี่ /รถรับจ้าง ລົດເທັກຊີ/ລົດຮັບຈູ້າງ

.................................................................................. 6
Public transport ขนส่งสาธารณะ ລົດຂົນສົັ່ງສາທາລະນະ .............. 7
Other (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ (ກະລຸນາບອກ) _ ........... 8
d) How long did this stage last? ท่านรักษา
ທ່ານປິ່ນປົວໃນຂັົ້ນ
ในขั้นตอนนี้เป็ นระยะเวลาเท่าใด
ຕອນນີົ້ເປັນໄລຍະເວລາເທົັ່າໃດ
[let respondent choose category; if less

than one day, code “1” day] [ให้ ผ้ใู ห้ สัมภาษณ์
เลือกหน่ วยเวลาเอง หากน้ อยกว่ าหนึ่งวันให้ กรอก “1” วัน]

Duration ระยะเวลา ໄລຍະເວລາ:
___ days วัน ມົ້
___ weeks สัปดาห์ ອາທິດ
___ months เดือน ເດອນ

[ໃຫູ້ຜູ້ໃຫູ້ສາໍ ພາດເລອກໜ່ວຍເວລາເອງ ຖູ້ານູ້ອຍກ່

ວາໜຶງື່ ມົ້ໃຫູ້ຂຽນ “1” ມົ້]
e)

Why

did

you

seek

this This is the normal choice เป็ นสิ่ งที่ทาอยูป่ กติ ເປັນແນວປະຕິບັດ

advice/treatment? เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกรักษา/ ປົກກະຕິ ........................................................................ 1
รับคาแนะนานี้ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶື່ງເລອກການປິ່ນປົວ/ Advice from others เป็ นคาแนะนาจากคนอื่น ເປັນຄໍາແນະນໍາຈາກຄົນ
ຮັບຄໍາແນະນໍານີົ້

New/more serious symptoms อาการหนักลงกว่าเก่าหรื อมีอาการอื่น
ปรากฏ ອາການຫນັກລົງກວ່າເກົັ່າຫມີອາການອື່ນປາກົດເພີື່ມຂຶົ້ນ ........ 7
Other (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ (ກະລຸນາບອກ) _ ........... 8
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f) Can you please name or describe
all the medicines that you received or
were prescribed during this step? กรุ ณา
ระบุชื่อหรื ออธิบายลักษณะของยาทั้งหมดที่ท่านได้รับจากการ
รักษาขั้นตอนนี้ ກະລຸນາບອກຊື່ຫອະທິບາຍລັກສະນະ
ຂອງຢາທີື່ທ່ານໄດູ້ຮັບຈາກການປິ່ນປົວຂັົ້ນຕອນນີົ້

Medicine

[leave blank if no medicine received]

Medicine 1 ยาชนิดที่ 1 ຢາຊະນິດທີື່ 1:

[include medicine stored at home if

Name/description ชื่อ/คาอธิบาย ຊື່/ຄໍາອະທິບາຍ:

“self-care at home”] [continue for all

_______________

medicines received, then complete

Medicine 2 ยาชนิดที่ 2 ຢາຊະນິດທີື່ 2:

Questions g to k for each medicine

Name/description ชื่อ/คาอธิบาย ຊື່/ຄໍາອະທິບາຍ:

individually] [เว้ นช่ องว่ างหากผู้ให้ สัมภาษณ์ ไม่ ได้ รับยา

_______________

จากการรักษาในขั้นตอนนี้] [รวมถึงยาที่มีเก็บไว้ทบี่ ้ านด้ วยหาก

Medicine 3 ยาชนิดที่ 3 ຢາຊະນິດທີື່ 3:

ผู้ให้ สัมภาษณ์ รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน] [บันทึกยาทุกชนิดที่ผ้ ูให้
สัมภาษณ์ ได้ รับ จากนั้นกรอกข้ อมูลในคาถาม g ถึง k สาหรับยา

Name/description ชื่อ/คาอธิบาย ຊື່/ຄໍາອະທິບາຍ:

แต่ ละชนิด]

[ຈົງັ່ ຊ່ອງຫ່ວາງຖູ້າຜູ້ໃຫູ້ສາໍ ພາດບໄໍ່ ດູ້ຮບ
ັ

_______________

ຢາຈາກການປນ
ິ່ ປົວໃນຂັນ
ົ້ ຕອນນີ]ົ້ [ຮວມຢາທີມ
ື່ ີ
ເກັບຢເູ່ ຮອນດູ້ວຍ ຖູ້າຫາກຜູ້ໃຫູ້ສາໍ ພາດປົວຕົນເອງ
ຢູ່ເຮອນ] [ບັນທຶກຢາທຸກຊະນິດທີຜ
ື່ ໃູ້ ຫູ້ສາໍ ພາດໄດູ້

1
ยาชนิดที่ 1
ຢາຊະນິດທີື່
1
Medicine
2
ยาชนิดที่ 2
ຢາຊະນິດທີື່
2
Medicine
3
ยาชนิดที่ 3
ຢາຊະນິດທີື່

Medicine 1
ยาชนิดที่ 1
ຢາຊະນິດທີື່ 1
Medicine 2
ยาชนิดที่ 2
ຢາຊະນິດທີື່ 2
Medicine 3
ยาชนิดที่ 3
ຢາຊະນິດທີື່ 3

3

ຮັບ ຈາກນັນ
ົ້ ຕມ
ື່ ຂມ
ໍ້ ນໃສ່ໃນຄໍາຖາມ g ເຖິງ k ສໍາ
ລັບຢາແຕ່ລະຊະນິດ]
[for each medicine individually] [สาหรับยา
แต่ ละชนิด] [ສໍາລັບຢາແຕ່ລະຊະນິດ]
g) For how long did you take the
medicine? ท่านใช้ยาชนิดนี้อยูน่ านเท่าใด ທ່ານໃຊູ້ຢາ
ຊະນິດນີົ້ດົນປານໃດ

Duration ระยะเวลา ໄລຍະເວລາ:
___ days วัน ມົ້

[let respondent choose category; if

___ weeks สัปดาห์ ອາທິດ

more than one repeated episode,

___ months เดือน ເດອນ

indicate total duration] [ให้ ผ้ ใู ห้ สัมภาษณ์ เลือก
หน่ วยเวลาเอง หากมีการใช้ ยาตัวเดียวกันหลายครั้ง ให้ ผ้ ู
สัมภาษณ์ รวมระยะเวลาทั้งหมด] [ໃຫູ້ຜູ້ໃຫູ້ສາໍ ພາດເລອກ

___ days
วัน ມົ້
___ weeks ___ days วัน ມົ້
สัปดาห์
___ weeks สัปดาห์ ອາທິດ
ອາທິດ
___ months เดือน ເດອນ
___
months
เดือน ເດອນ

ໜ່ວຍເວລາເອງ ຖູ້າມີການໃຊູ້ຕວ
ົ ຢາຊະນິດດຽວກັນ
ຫາຍເທອ
ື່ ໃຫູ້ຜສ
ູ້ າໍ ພາດລວມໄລຍະເວລາທັງໝົດ]
h) How often per day did you take
the medicine? ท่านใช้ยาชนิดนี้วนั ละกี่ครั้ง ທ່ານໃຊູ້

ຢາຊະນິດນີົ້ມລະຈັກເທື່ອ
[calculate into daily use according to

respondent’s chosen frequency]

Frequency ความถี่ ຄວາມຖີື່: ___ times daily ครั้งต่อวัน ເທື່ອຕໍ່ມົ້

___ times
daily
___ times daily
ครั้งต่อวัน
ครั้งต่อวัน ເທື່ອຕໍ່ມົ້
ເທື່ອຕໍ່ມົ້

[คานวณเป็ นจานวนครั้งต่ อวันจากคาตอบของผู้ให้ สัมภาษณ์ ]
[ຄິດໄລ່ເປັນຈໍານວນເທອ
ື່ ຕມ
ໍ່ ຈ
ົ້ າກຄໍາຕອບຂອງຜູ້ໃຫູ້

ສໍາພາດ]
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OxTREC reference: 528-17
i) What dosage did you normally

Dosage ปริ มาณ ຄວາມຖີື່:

take? ท่านใช้ยาชนิดนี้ในปริ มาณเท่าใดต่อหนึ่งครั้ง

___ tablets / capsules

___
tablets เม็ด
ເມັດ
___ drops
หยด ຢອດ
___
spoons ช้อน
ບ່ວງ

___ tablets เม็ด ເມັດ
___ drops หยด ຢອດ
___ spoons ช้อน ບ່ວງ

as it was recommended to you by the No ไม่ใช่ ບໍ່ແມ່ນ................................................................. 2

1

1

person who prescribed/sold them?
ท่านใช้ยาชนิดนี้ตามคาแนะนาของผูส้ ง่ั จ่าย/จาหน่ายหรื อไม่ Did not receive advice ไม่ได้รับคาแนะนา
ທ່ານໃຊູ້ຢາຊະນິດນີົ້ຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກໝໍ/ຜູ້ຂາຍ ບໍ່ໄດູ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ .............................................................. 9
Don’t know ไม่ใช่ ບໍ່ແມ່ນ .................................................. 99
ຢາຫບໍ່

2

2

9

9

99

99

k) Did you finish the medicine? ท่านใช้ยา Yes ใช่ ແມ່ນ ............. 1

1

1

ชนิดนี้จนหมดหรื อไม่ ທ່ານໃຊູ້ຢາຊະນິດນີົ້ຈົນຫມົດຫບໍ່ No ไม่ใช่ ບໍ່ແມ່ນ.......... 2

2

2

ທ່ານໃຊູ້ຢາຊະນິດນີົ້ປະລິມານເທົັ່າໃດຕໍ່ໜຶື່ງເທື່ອ

เม็ด/แคปซูล ເມັດ/ແຄບຊູນ
___ drops (for liquid medicine)

[let respondent choose category

หยด (สาหรับยาน้ า) ຢອດ (ສໍາລັບຢານໍໍ້າ)
___ spoons (for liquid medicine)

according to type of medicine] [ให้ ผ้ ใู ห้
สัมภาษณ์ เลือกหน่ วยปริมาณยาเอง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของยา]

ช้อน (สาหรับยาน้ า) ບ່ວງ (ສໍາລັບຢານໍໍ້າ)

[ໃຫູ້ຜູ້ໃຫູ້ສາໍ ພາດເລອກໜ່ວຍປະລິມານຢາເອງ

ໂດຍຂນ
ົ້ ຢກ
ູ່ ບ
ັ ຊະນິດຂອງຢາ]

per time administered ต่อครั้งที่ใช้ ຕໍ່ເທື່ອທີື່ໃຊູ້

j) Did you take the medicine exactly

Yes ใช่ ແມ່ນ .................................................................... 1

Have you now recovered from the illness/accident? ท่านฟื้ นตัวจากอาการป่ วย/อุบตั ิเหตุแล้วหรื อไม่ ທ່ານດີ

Yes ใช่ ແມ່ນ ............ 1

ຈາກອາການເຈັບເປັນ/ອຸບັດຕິເຫດແລູ້ວບ?
ໍ່

No ไม่ใช่ ບໍ່ແມ່ນ ......... 2

Was anybody of your personal relationships involved in providing advice or help during the illness? ท่านได้รับคาปรึ กษาหรื อความช่วยเหลือในด้านใดๆ
ก็ตามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านระหว่างการป่ วยครั้งนี้หรื อไม่ ທ່ານໄດູ້ຮັບຄໍາປຶກສາຫຄວາມຊ່ວຍເຫອໃນດູ້ານໃດໆ ກໍ່ຕາມຈາກບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບທ່ານລະຫ່ວາງການເຈັບເປັນຄັົ້ງນີົ້ຫ
ບໍ່

ື່ ອງບຸກຄົນທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມກ່ຽວຂອູ້ງລະຫ່ວາງອາການເຈັບປູ່ວຍບຫ
ໍ່ າຍກ່ວາ 10
[record up to ten names] [กรอกชื่อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องระหว่ างอาการป่ วยไม่ เกิน 10 คน] [ຂຽນຊຂ
ຄົນ]
a) What is

b) How is this person related to

c) What kind of support was provided? ท่ านได้ รับความ

the name

you? ความสัมพันธ์กบั ท่าน ຄວາມສໍາພັນກັບ

ช่ วยเหลือจากบุคคลนี้อย่ างไร ທ່ານໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອຈາກບຸກຄົນເຫົັ່າ
ນີແ
ົ້ ນວໃດ?

of the

ທ່ານ?

person? ชื่อ

[give examples if respondent is

ຊື່

unsure about answer categories]

[mark all that apply] [ตอบได้ มากกว่ า 1 ตัวเลือก] [ຕອບໄດູ້ຫາຍກ່

[หากผู้ให้ สัมภาษณ์ ไม่มั่นใจในหมวดคาตอบ ให้ ยกตัวอย่ าง

ວາ 1 ຕົວເລອກ]

คาตอบได้ ] [ຖູ້າຜູ້ໃຫູ້ສາໍ ພາດບໝ
ໍ່ ນ
ັົ້ ໃຈໃນໝວດຄໍາ

ຕອບ ໃຫູ້ຍກ
ົ ຕົວຢູ່າງຄໍາຕອບໄດູ້]
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OxTREC reference: 528-17
Contact 1 คนที่ 1 ຄົນທີື່ 1

Providing healthcare/attending ให้การรักษา/การดูแล
ໃຫູ້ການເບິື່ງແຍງ..................................................... 11
Providing advice ให้คาปรึ กษา ໃຫູ້ຄໍາປຶກສາ ................. 12
Providing medicine ให้ยา ໃຫູ້ຢາ ........................... 13
Spouse คู่สมรส ຄ່ແຕ່ງດອງ ..................1
Parent บิดามารดา ພໍ່ແມ່ .......................2
Child บุตร ລກ ..................................3
Sibling พี่นอ้ ง ອູ້າຍນູ້ອງ .......................4
Other relative ญาติ ພີື່ນູ້ອງອື່ນໆ ...........5
Name ชื่อ ຊື່: Neighbour เพื่อนบ้าน ເພື່ອນບູ້ານ............6
_______

Friend (if not neighbour) เพื่อน (ที่ไม่ใช่
เพื่อนบ้าน) ໝ່ (ທີື່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອນບູ້ານ) ..........7
Other villager ชาวบ้านคนอื่นๆ ຊາວບູ້ານ
ຄົນອື່ນໆ ..........................................8
Other (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ
(ກະລຸນາບອກ) _ ...............................9

Lending/granting money ให้หรื อให้ยืมเงิน
ໃຫູ້ຫໃຫູ້ຢືມເງິນ ..................................................... 21
Transportation/Lending vehicle อานวยความสะดวกในด้านการ
เดินทาง/ให้ยืมพาหนะ ສູ້າງຄວາມສະດວກດູ້ານການເດີນທາງ/ໃຫູ້ຢືມ
ຍານພາຫະນະ ........................................................ 22
Contacting family/friends ติดต่อครอบครัว/เพื่อน ຕິດຕໍ່
ຄອບຄົວ/ໝ່ .......................................................... 23
Providing food สนับสนุนอาหาร
ສະຫນັບສະຫນຸນອາຫານ .......................................... 31
Helping with children/housework ช่วยดูแลลูกหลาน/งานบ้าน
ຊ່ວຍເບິື່ງແຍງລກຫລານຫເດັກນູ້ອຍ/ວຽກບູ້ານ ................. 32
Helping with jobs/agriculture work (feeding
animals/tending crops/covering shifts, etc.) ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับอาชีพ/การเกษตร (ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยง/งานเพาะปลูก/ทางานแทน) ຊ່ວຍ
ເຮັດວຽກ/ການກະສິກໍາ (ຊ່ວຍເບິື່ງແຍງສັດລູ້ຽງ/ເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ/
ເຮັດວຽກແທນ)...................................................... 33
Other (specify) อื่นๆ (โปรดระบุ) ອື່ນໆ (ກະລຸນາບອກ) _ .. 99

Contact 2 คนที่ 2 ຄົນທີື່ 2

Name ชื่อ ຊື່

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 21 22 23 31 32 33 99

Name ชื่อ ຊື່

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 21 22 23 31 32 33 99

[continue until Contact x –

maximum 10 contacts] [บันทึกบุคคลที่มี
ความเกีย่ วข้ องระหว่างการเจ็บป่ วยทุกคน ไม่ เกิน 10 คน]
[ບັນທຶກບຸກຄົນທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມກ່ຽວຂອູ້ງລະຫ່ວາງ

ອາການເຈັບປູ່ວຍທຸກຄົນ ບໍ່ຫາຍກ່ວາ 10ຄົນ]

a. Do you think these questions are too hard? ท่านรู ้สึกว่าคาถามเหล่านี้ยากเกินไปหรื อไม่ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ຍາກເກີນໄປຫບໍ່
b.

Did you find it tedious to go through the illness in such detail? เป็ นเรื่ องน่าเบื่อหรื อไม่ที่ท่านต้องอธิ บายอาการป่ วยของท่านโดย
ละเอียด ເປັນເລື່ອງໜູ້າເບື່ອຫບໍ່ທີື່ທ່ານຕູ້ອງມາອະທິບາຍອາການບໍ່ສະບາຍຂອງທ່ານຢູ່າງລະອຽດ

c.

How well do you remember the medicines that you used during that illness? ท่านสามารถจดจายาที่ท่านใช้ระหว่างการ
ป่ วยได้ดีเพียงใด ທ່ານສາມາດຈື່ຢາທີື່ທ່ານໃຊູ້ລະຫ່ວາງຕອນເຈັບປູ່ວຍ ໄດູ້ດີພຽງໃດ

d. Did you think about anything in particular to help you recall the medicines? ที่ท่านนึกถึงอะไรเพื่อเป็ นตัวช่วยในการ
ทวนความจาเกี่ยวกับยาเหล่านี้ ທ່ານນຶກເຖິງຫຍັງເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຈື່ກ່ຽວກັບຢາເຫົັ່ານີົ້
e. How do you indicate that the symptoms are cured? Would you stop taking medicines then? What if the
doctor’s instruction is to complete the dose? ท่านสามารถบอกได้อย่างไรว่าอาการป่ วยของท่านหายแล้ว หากอาการป่ วยของท่านหายท่าน
จะหยุดรับประทานยาทันทีหรื อไม่ หากแพทย์แนะนาให้ท่านใช้ยาจนหมดแต่อาการของท่านหายแล้วท่านยังจะปฏิบตั ิตามคาสัง่ แพทย์หรื อไม่ ທ່ານສາມາດ
ບອກໄດູ້ແນວໃດວ່າອາການເຈັບເປັນຂອງທ່ານດີແລູ້ວ ຖູ້າອາການເຈັບເປັນຂອງທ່ານດີ ທ່ານຈະຢຸດກິນຢາທັນທີຫບໍ່ ຖູ້າໝໍແນະນໍາໃຫູ້ທ່ານ
ໃຊູ້ຢາຈົນໝົດແຕ່ອາການຂອງທ່ານດີແລູ້ວທ່ານຍັງຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາສັັ່ງໝໍຫບໍ່
10.

The next question deals with medicine. Could you please tell me what is going through your mind while you
are answering the question? คาถามต่อไปจะเป็ นคาถามเกี่ยวกับยารักษาโรค เราขอให้ท่านบอกเราว่าท่านนึกถึงอะไรระหว่างการตอบคาถามเหล่านี้ ຄໍາຖາມ
ຕໍ່ໄປຈະເປັນຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຢາປົວພະຍາດ ເຮົາຂໃຫູ້ທ່ານບອກເຮົາວ່າທ່ານນຶກເຖິງຫຍັງລະຫ່ວາງການຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້
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I would now like to ask you your opinion about medicine. There are no right or wrong answers, I only want to understand what
you think. เราอยากทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการใช้ยา คาถามเหล่านี้ไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด เราเพียงต้องการรู้ว่าท่านคิดอย่างไร ເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຢາ ຄໍາ
ຖາມເຫົັ່ານີົ້ບໍ່ມີຄໍາຕອບຖກຫຜິດ ເຮົາພຽງຕູ້ອງການຮູ້ວ່າທ່ານຄິດແນວໃດ
Consider the following medicines – they are commonly referred to as “antibiotics.”
พิจารณายาเหล่านี้ซ่ ึ งเป็ นยาที่ถูกรู้จกั ในนาม “ยาปฏิชีวนะ” ພິຈາລະນາຢາເຫົັ່ານີົ້ເຊິື່ງເປັນຢາທີື່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “ຢາຕູ້ານເຊົ້ອ”

Would you buy this medicine if you think you need it but cannot get it prescribed by a

Yes ใช่ ແມ່ນ .......................................... 1

doctor? หากท่านไม่ได้รับยานี้หลังจากเข้าพบแพทย์แม้ท่านรู้สึกว่าท่านควรรับประทานยานี้ ท่านจะซื้ อยานี้จากแหล่งอื่นหรื อไม่ ຖູ້າທ່ານບໍ່ໄດູ້ No ไม่ใช่ ບໍ່ແມ່ນ ....................................... 2
ຮັບຢານີົ້ຫັງຈາກເຂົົ້າພົບໝໍເຖິື່ງທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າທ່ານຄວນກິນຢານີົ້ ທ່ານຈະຊົ້ຢານີົ້ຈາກແຫ່ງອື່ນຫບໍ່

I don’t know ไม่ทราบ ບໍ່ຮູ້ ......................... 99

Would you try other remedies such as sponge bath, herbs, or paracetamol before using Yes ใช่ ແມ່ນ .......................................... 1
this medicine? ท่านจะลองใช้วิธีการรักษาอื่น เช่น เช็ดตัว สมุนไพร หรื อ พาราเซตามอลก่อนใช้ยานี้หรื อไม่ ທ່ານຈະພະຍາຍາມປິ່ນປົວ No ไม่ใช่ ບໍ່ແມ່ນ ....................................... 2
ໂດຍວິທີການອື່ນ ເຊັັ່ນ ເຊັດຕັວ ຍາຮາກໄມູ້ ຫພາຣາເຊຕາມອນກ່ອນໃຊູ້ຢານີົ້ຫບໍ່

I don’t know ไม่ทราบ ບໍ່ຮູ້ ......................... 99

If you had to take this medicine and your symptoms disappear after 2 days, would you

Finish course รับประทานต่อจนหมด

finish a complete course of 7 days or stop taking it immediately? หากท่านจาเป็ นต้องรับประทานยานี้

ກິນຢາຕໍ່ຈົນສຸດ ........................................ 1

และอาการของท่านดีข้ ึนภายใน 2 วัน ท่านจะรับประทานยาต่อจนครบ 7 วัน หรื อหยุดรับประทานทันที ຖູ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຈໍາເປັນຕູ້ອງ
ກິນຢານີົ້ເພື່ອການປິ່ນປົວ ແລະອາການຂອງທ່ານດີຂົ້ນພາຍໃນສອງມົ້ ທ່ານຈະກິນຢາຕໍ່ຈົນສຸດ 7 ມົ້ ຫຢຸດກິນທັນທີ

Stop taking หยุดรับประทาน ຢຸດກິນທັນທີ ........ 2

Do you think the way other people use this medicine affects its efficacy on you? ท่านคิดว่า

Yes ใช่ ແມ່ນ .......................................... 1

การใช้ยานี้ของคนอื่นมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการใช้ยานี้ของท่านหรื อไม่ ທ່ານຄິດວ່າການໃຊູ້ຢານີົ້ຂອງຄົນອື່ນມີຜົນກະທົບກັບ
ສະມັດຖະພາບຂອງການໃຊູ້ຢານີຂ
ົ້ ອງທ່ານຫບໍ່

No ไม่ใช่ ບໍ່ແມ່ນ ....................................... 2

I don’t know ไม่ทราบ ບໍ່ຮູ້ ......................... 99

I don’t know ไม่ทราบ ບໍ່ຮູ້ ......................... 99

a. As I have said before, these survey questions are not intended to measure your knowledge. Did you feel
tested or pressured being asked these questions at all? เราได้บอกท่านข้างต้นเกี่ยวกับคาถามเหล่านี้ที่ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็ น
ข้อสอบวัดความรู ้ ท่านรู ้สึกถูกทดสอบหรื อกดดันในการตอบคาถามเหล่านี้หรื อไม่ ເຮົາໄດູ້ບອກທ່ານຂັົ້ນຕົົ້ນກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ທີື່ບໍ່ໄດູ້ອອກແບບ
ເພື່ອເປັນບົດເສັງວັດແທກຄວາມຮູ້ ທ່ານຮູ້ສຶກຖກທົດສອບຫກົດດັນໃນການຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ຫບໍ່

b. Have you heard of antibiotics? ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะหรื อไม่ ທ່ານເຄີຍໄດູ້ຍິນກ່ຽວກັບຢາຕູ້ານເຊົ້ອຫບໍ່
c. Other than the term “antibiotics,” how do you normally call these medicines? นอกจากคาว่า “ยาปฏิชีวนะ” ท่านเรี ยกยา
ชนิดนี้ได้วา่ อะไรอีกบ้าง ນອກຈາກຄໍາວ່າ ຢາຕູ້ານເຊົ້ອ ທ່ານເອີົ້ນຢາຊະນິດນີົ້ໄດູ້ວ່າຫຍັງອີກແດ່
d. Do you think other villagers will associate the pictures with other types of medicine? ท่านคิดว่าชาวบ้านคนอื่นๆ จะ
นึกถึงยาชนิดอื่นหรื อไม่เมื่อเห็นภาพเหล่านี้ ທ່ານຄິດວ່າຊາວບູ້ານຄົນອື່ນໆ ຈະນຶກເຖິງຢາຊະນິດອື່ນຫບໍ່ເມື່ອເຫັນພາບເຫົັ່ານີົ້
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Part V – Household-Related Survey Questions ส่ วนที่ 5 – คาถามเกีย่ วกับครัวเรื อน ສ່ວນທີື່ 5 - ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄົວເຮອນ
Thank you. We now come to the last part. ขอบคุณครับ/ค่ะ ส่วนต่อไปเป็ นส่วนสุ ดท้ายของการสัมภาษณ์ ຂອບໃຈ ສ່ວນຕໍ່ເປັນເປັນສ່ວນສຸດທູ້າຍຂອງ
ການສໍາພາດ

11. The following questions relate to your household. คาถามต่อไปนี้เป็ นคาถามเกี่ยวกับครัวเรื อนของท่าน ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີົ້ເປັນຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ
ຄົວເຮອນຂອງທ່ານ
I will now ask

Number of items

you for some

in household นวน
ของสิ่ งของที่มีภายในครัวเรื อน
ຈໍານວນຂອງສິື່ງຂອງທີື່ມີ

items in your
household.

ພາຍໃນຄົວເຮອນ:

Please tell
me… ต่อไปเราจะ
ถามท่านเกี่ยวกับสิ่ งของ
ที่ท่านครอบครองใน
ครัวเรื อน
ຕໍ່ໄປເຮົາຈະຖາມ
ກ່ຽວກັບສິື່ງຂອງທີື່
ທ່ານຄອບຄອງໃນ
ຄົວເຮອນ

Have you got a functioning radio in your household? If so, how many? ท่านมีวทิ ยุที่ใช้งานได้อยูใ่ น
ິ ະຍຸທີື່ໃຊູ້ງານໄດູ້ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກອັນ
ครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่เครื่ อง ທ່ານມີວທ

_______

Have you got a functioning TV in your household? If so, how many? ท่านมีโทรทัศน์ ที่ใช้งานได้อยูใ่ น
ครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่เครื่ อง ທ່ານມີທລະທັດທີື່ໃຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກອັນ

_______

Have you got a functioning rice cooker in your household? If so, how many? ท่านมีหม้ อหุงข้ าวที่
ใช้งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่เครื่ อง ທ່ານມີໝໍໍ້ຫຸງເຂົາົ້ ທີື່ໃຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກອັນ

_______

Have you got a functioning landline telephone in your household? If so, how many? ท่านมี
โทรศัพท์ บ้านที่ใช้งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่เครื่ อง ທ່ານມີໂທລະສັບຕັງົ້ ໂຕະທີໃື່ ຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່
ຖູ້າມີ ຈັກອັນ

_______

Have you got a functioning mobile phone in your household? If so, how many? ท่านมี
โทรศัพท์ มือถือที่ใช้งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่เครื่ อง ທ່ານມີໂທລະສັບມຖທີໃື່ ຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່
ຖູ້າມີ ຈັກອັນ

_______

Have you got a functioning computer in your household? If so, how many? ท่านมีคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่เครื่ อง ທ່ານມີຄອມພິວເຕີທໃີື່ ຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກອັນ

_______

Have you got a functioning bicycle in your household? If so, how many? ท่านมีรถจักรยานที่ใช้งานได้
ົ ຖີບທີື່ໃຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກຄັນ
อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่คนั ທ່ານມີລດ

_______

Have you got a functioning scooter, motorcycle, or tricycle in your household? If so, how
many? ท่านมีจกั รยานยนต์หรื อรถสามล้ อที่ใช้งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่คนั ທ່ານມີລດ
ົ ຈັກຫລົດສາມລທ
ໍ້ ີື່ໃຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່
ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກຄັນ

_______

Have you got a functioning car or truck in your household? If so, how many? ท่านมีรถยนต์ รถ
ົ ໃຫ່ຍ ລົດກະບະ ຫລົດບັນທຸກທີໃື່ ຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນ
กระบะ หรื อรถบรรทุกที่ใช้งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่คนั ທ່ານມີລດ
ຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກຄັນ

_______

Have you got a functioning tractor in your household? If so, how many? ท่านมีรถแทรกเตอร์ หรื อรถไถ
นาที่ใช้งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่คนั ທ່ານມີລົດໄຖນາທີື່ໃຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກຄັນ

_______

Have you got a functioning refrigerator or freezer in your household? If so, how many? ท่าน
มีต้เู ย็นหรื อตู้แช่ เข็งที่ใช้งานได้อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ถ้ามี กี่ตู้ ທ່ານມີຕູ້ເຢັນຫຕແ
ູ້ ຊ່ແຂງທີື່ໃຊູ້ງານໄດູ້ຢູ່ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫ
ບໍ່ ຖູ້າມີ ຈັກຕູ້

_______

a. Do you feel comfortable (or uncomfortable) recalling these points for your household?
ท่านรู ้สึกสบายใจ (หรื ออึดอัดใจ) ในการนึ กถึงข้าวของเครื่ องใช้เหล่านี้ในครัวเรื อนของท่านหรื อไม่ ທ່ານຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ (ຫອິດອັດໃຈ) ໃນການນຶກເຖິງ
ເຄື່ອງໃຊູ້ເຫົັ່ານີົ້ໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ານຫບໍ່

b. Are there some common household items that you normally see in your village?
ข้าวของเครื่ องใช้ที่เรากล่าวมาข้างต้นเป็ นสิ่ งที่คนในหมู่บา้ นนี้ใช้กนั ทัว่ ไปหรื อไม่ ເຄື່ອງໃຊູ້ທີື່ເຮົາກ່າວມາໃນຂັົ້ນຕົົ້ນເປັນສິື່ງທີື່ຄົນໃນໝ່ບູ້ານນີົ້ໃຊູ້ທົັ່ວໄປ
ຫບໍ່

c. How would you distinguish whether somebody in your village is wealthy or not?
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ในหมู่บา้ นของท่าน ท่านสามารถแยกได้อย่างไรว่าใครรวยหรื อจน ໃນໝ່ບູ້ານຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດແຍກໄດູ້ແນວໃດວ່າໃຜລວຍຫທຸກ
d. If you had to group these houses into 2 categories, rich and poor, how would you do that? [Sample
pictures will be provided] หากท่านต้องจัดกลุ่มบ้านในภาพเหล่านี้ออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มรวยและกลุ่มจน ท่านจะจัดอย่างไร [แสดงบัตรภาพ
ให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์จดั กลุ่ม] ຫາກທ່ານຕູ້ອງຈັດກຸ່ມເຮອນໃນຮບເຫົັ່ານີົ້ອອກເປັນສອງກຸ່ມໄດູ້ແກ່ກຸ່ມລວຍແລະກຸ່ມທຸກ ທ່ານຈະຈັດແນວໃດ
[ສະແດງບັດພາບໃຫູ້ຜູ້ສໍາພາດຈັດກຸ່ມ]

e. What kinds of “meals” did you have in mind when you answered the question?
ตอนที่ท่านตอบคาถามเราเรื่ องมื้ออาหารที่ท่านรับประทานสัปดาห์ที่แล้ว ท่านจินตนาการภาพถึงมื้ออาหารลักษณะใด ຕອນທ່ານຕອບຄໍາຖາມເຮົາເລື່ອງຄາບ
ອາຫານທີື່ທ່ານກິນໃນອາທິດທີື່ແລູ້ວ ທ່ານຈິນຕະການການພາບເຖິງຄາບອາຫານລັກຊະນະໃດ

12. And these are the last two questions. I would like to ask you once more to share your thoughts as you answer
these questions. และคาถามสองคาถามสุ ดท้าย เราต้องการขอให้ท่านเล่าให้เราฟังอีกครั้งว่าท่านคิดอะไรบ้างระหว่างการตอบคาถามต่อไปนี้ ແລະຄໍາຖາມສອງຄໍາ
ຖາມສຸດທູ້າຍ ເຮົາຂໃຫູ້ທ່ານເລົັ່າໃຫູ້ເຮົາຟັງອີກເທື່ອໜຶື່ງວ່າທ່ານຄິດຫຍັງແດ່ລະຫ່ວາງການຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້
And finally the last two questions: Have you heard about drug resistance?
คาถามสองข้อสุ ดท้าย: ท่านเคยได้ยนิ เกี่ยวกับการดื้อยาหรื อไม่ ຄໍາຖາມສອງຂໍ້ສຸດທູ້າຍ: ທ່ານເຄີຍໄດູ້ຍິນກ່ຽວກັບການ
ດົ້ຢາຫບໍ່

Yes เคย ເຄີຍ........................................... 1
No ไม่เคย ບໍ່ເຄີຍ ....................................... 2

What do you think is drug resistance? ท่านคิดว่า

Answer relates to antibiotic or antimicrobial resistance คาตอบสอดคล้องกับการดื้อยา

การดื้อยาคืออะไร ທ່ານຄິດວ່າການດົ້ຢາແມ່ນຫຍັງ

ต้านจุลชีพ ຄໍາຕອບສອດຄ່ອງກັບການດົ້ຢາຕູ້ານຈຸລະຊີບ .................................................. 1
Answer relates to resistance to other types of drugs คาตอบสอดคล้องกับการดื้อยาชนิด
อื่นๆ ຄໍາຕອບສອງຄ່ອງກັບການດົ້ຢາຊະນິດອື່ນໆ ......................................................... 2
Answer does not relate to drug resistance คาตอบไม่สอดคล้องกับการดื้อยา
ຄໍາຕອບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການດົ້ຢາ.......................................................................... 3
“Don’t know” ไม่ทราบ ບໍ່ຮູົ້ .............................................................................. 99

a. What your intuitive understanding of “drug resistance?” เมื่อพูดถึง “การดื้อยา” ท่านเข้าใจความหมายของคาคานี้อย่างไร ເມື່ອ
ເວົົ້າເຖິງ “ການດົ້ຢາ” ທ່ານເຂົົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄໍານີົ້ແນວໃດ
b. Do you think other villagers will translate the meaning of “drug resistance” differently from you? ท่านคิดว่า
ື່ ຈະແປຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ດົ້
ชาวบ้านคนอื่นๆ จะแปลความหมายของคาว่า “ดื้อยา” แตกต่างจากท่านหรื อไม่ ທ່ານຄິດວ່າຊາວບູ້ານຄົນອນ
ຢາ” ແຕກຕ່າງຈາກທ່ານຫບໍ່
c. Did you feel pressured answering these questions? ท่านรู ้สึกกดดันในการตอบคาถามนี้หรื อไม่ ທ່ານຮູ້ສຶກກົດດັນໃນການ
ຕອບຄໍາຖາມເຫົັ່ານີົ້ຫບໍ່

We are coming to the end of our interview. Thank you so much for sharing your views with me. Your responses
have been very helpful. การสัมภาษณ์ นสี ้ ิ ้นสุดลงแล้ ว คาตอบที่ท่านให้ กับเราเป็ นประโยชน์ กับการวิจัยของเราอย่ างมาก ขอบคุณสาหรั บความคิ ดเห็นที่ท่านแบ่ งปั น
กับเรา ການສໍາພາດນີົ້ສີົ້ນສຸດແລູ້ວ ຄໍາຕອບທີື່ທ່ານໃຫູ້ກັບເຮົາຈະເປັນປະໂຫຍດກັບການຄົົ້ນຄູ້ວາຂອງເຮົາຫາຍ ຂອບໃຈສໍາລັບຄໍາຄິດເຫັນທີື່
ທ່ານແບ່ງປັນກັບເຮົາ
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