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การสาํรวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ใน 14 จงัหวดัของประเทศไทย

พ.ศ. 2558-2559

สาํนกัสถิติสงัคม สาํนกังานสถิติแห่งชาติ

วนัจนัทรท์ี่ 28 สิงหาคม 2560  โรงแรมเซ็นทรา ศนูยร์าชการฯ ถ.แจง้วฒันะ
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1) MICS คอื อะไร ?

2) ทําไมตอ้งทํา MICS?

3) ขอ้มลูเชือ่ถอืไดไ้หม ?

4) ใครนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ดบ้า้ง ?

5) แบบสอบถาม

6) ผลการสํารวจทีสํ่าคญั

หวัขอ้
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Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) 

โครงการสํารวจสถานการณเ์ด็กและสตรใีนประเทศไทย

1) MICS คอื อะไร?

4

• ระเบยีบวธิกีารสํารวจประเภทหนึง่ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ถาม
หลายๆ เร ือ่ง รอ้ยเรยีงเขา้ดว้ยกนั เพือ่นํามาคํานวณตวัชีว้ดั
ในแต่ละเรือ่ง เป็นกระบวนการทีเ่ป็นสากลและถูกนําใชใ้น
ประเทศตา่งๆ มากกวา่ 100 ประเทศ ในขณะนี้

• UNICEF ไดพ้ฒันา MICS ภายใตค้วามรว่มมอืกบั
หนว่ยงานตา่งๆ :
– องคก์ารอนามยัโลก(WHO)
– องคก์ารสหประชาชาติ :กองสถติ ิ
– London School :หนว่ยสขุอนามยัและ
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

– United States : ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค(Centre 
for Disease Control and Prevention ,CDC)

1) MICS คอื อะไร?
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Multiple Indicator Cluster Surveys
ต ัง้แตปี่ 2538 เป็นตน้มา มากกวา่ 100 ประเทศ

ทีด่าํเนนิการสํารวจ
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เพือ่ใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัใชใ้นการวางแผน/กําหนดนโยบาย รวมท ัง้
ประเมนิผลตดิตามสถานการณ์เด็กและสตรี

เพือ่จดัทําตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการตดิตามความกา้วหนา้ตาม
- เป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (MDG) และเป็นขอ้มลูต ัง้ตน้สําหรบั

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDG)
- เป้าหมายของโลกทีเ่หมาะสมสาํหรบัเด็ก (WFFC)
- อืน่ๆ

เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มของหนว่ยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในทุกข ัน้ตอนของ
การสาํรวจ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูตรงตามวตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานตา่งๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพือ่การวางแผนการดาํเนนิงานไดอ้ยา่งเหมาะสม

 

2) ทาํไมตอ้งทาํ MICS ?
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ทีม่าของการสํารวจ MICS

การประชุมสดุยอดเพือ่เด็กโลก พ.ศ. 2533
(1990 World Summit for Children) UN (191 ประเทศ)

ปฏญิญาวา่ดว้ยความอยูร่อด การปกป้อง 
และการพฒันาเด็ก (Millennium Declaration)

แผนปฏบิตักิารของ “โลกทีเ่หมาะสมสาํหรบัเด็ก” 
(Plan of Action of A World Fit for Children)

2545(2002)

2543(2000)

รฐับาลไทยมขีอ้ผกูพนัตอ้งปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูข่องเด็กไทยใหด้ขี ึน้
       เพือ่ตดิตามความคบืหนา้ของการปฏบิตักิารเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีว่างไว้
           - The Millennium Development Goals : MDG

- World Fit for Children : WFFG  

8

สาํรวจเด็กและเยาวชน (ทกุ 3 ปี) ; (2517,…,2551)

สาํรวจอนามยัการเจรญิพนัธุ ์(ทกุ 3 ปี) ; (2518,…,2552)

สสช.

MICS • MICS 3 (2548-2549)

• MICS 4 (2555)

MICS 5 (2558-2559)
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3) ขอ้มลูเชือ่ถอืไดไ้หม ?

ประกอบดว้ยข ัน้ตอนตา่ง ๆ                           

• จดัต ัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการ+คณะทาํงานวชิาการ
• จดัเตรยีมงบประมาณและกาํหนดตารางการทาํงาน
• จดัเตรยีมเครือ่งมอืและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการเก็บขอ้มลู
• ทาํการนบัจดและจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนตวัอยา่ง
• จดัทาํคูม่อืและอบรมผูป้ฏบิตังิาน (แบบ+เครือ่งมอื+โปรแกรม:10 วนั)
• ใช ้Tablet (เพิม่ความถกูตอ้ง แมน่ยํา และแนบนยั ของขอ้มลู)
• ควบคมุคณุภาพงานสนาม (sup. +monitor team +GPS)
• ตรวจสอบคณุภาพขอ้มลู (Field check Tables+ Machine Edit)
• แสดงคณุภาพตวัชีว้ดัทีส่ําคญั ๆ (ดว้ยขดีจํากดัความเชือ่ม ัน่:r     2SE)_+

การออกแบบการสํารวจ 

10

การเลอืกตวัอยา่งแบบช ัน้ภมู ิ2 ข ัน้

- หน่วยตัวอยา่งขัน้ที ่1: เขตแจงนับ(EA) - หน่วยตัวอยา่งขัน้ที ่2: ครัวเรอืน

ภาค

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

จํานวน

EA

จํานวน

ครวัเรอืน

จํานวน

EA

จํานวน

ครวัเรอืน

จํานวน

EA

จํานวน

ครวัเรอืน

กรงุเทพมหานคร 300 6,000 300 6,000 - -

ภาคกลาง 271 5,420 129 2,580 142 2,840

ภาคเหนอื 272 5,440 113 2,260 159 3,180

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 447 8,940 187 3,740 260 5,200

ภาคใต ้ 439 8,780 196 3,920 243 4,860

ท่ัวราชอาณาจักร 1,729 34,580 925 18,500 804 16,080

ระเบยีบวธิกีารสํารวจ
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ขอ้มลูของหน่วยงานตา่ง ๆ 
ชีใ้หเ้ห็นวา่ครัวเรอืนทีย่ากจนมาก
และเป็นเด็กในพืน้ทีช่ายขอบสว่น
ใหญม่แีนวโนม้ทีจ่ะถกูลดิรอนสทิธิ
มากทีส่ดุ

ผูกํ้าหนดนโยบายและผูม้อํีานาจตดัสนิใจ
ขาดแคลนขอ้มลูเพือ่กําหนดกลยทุธน์โยบาย
และโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นํารอ่งดว้ย 
 9 จังหวดัทีม่อีตัราความยากจนสงูสดุตามรายงานประจําปี 2554 ของ สศช.
 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้ทีป่ระสบปัญหาความไมส่งบอยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน

มุง่หวงัเพือ่ใหไ้ดต้วัชีว้ดัซ ึง่เป็นขอ้เท็จจรงิทีเ่ชือ่ถอืไดเ้กีย่วกบัเด็ก ๆ ใน  14 จังหวดั 
จะชว่ยใหส้ามารถวางแผนงานและแทรกแซงโครงการตา่งๆในระดบัจังหวดัเพือ่
กอ่ใหเ้กดิความเทา่เทยีมไดด้ขี ึน้ และยังตอบสนองตอ่นโยบายระดบัชาตทิีจ่ะไมท่ิง้
ใครไวเ้บือ้งหลงั รวมทัง้ใชเ้ป็นพืน้ฐานของตวัชีว้ดัการพัฒนาอยา่งยั่งยนืหลาย
เป้าหมาย (SDGs) ใน 14 จังหวดั

เบือ้งหลงัของการคดัเลอืกนําเสนอผล 14 จงัหวดั

12

: MOPH

: NSO

: MSDHS

: MOE : Thai Health 
Promotion 
Foundation

: NHSO

4) ใครนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ดบ้า้ง?
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5) แบบสอบถาม

มทัีง้สิน้ 4 ประเภท

1.แบบสอบถามครัวเรอืน

2. แบบสอบถามสําหรับผูห้ญงิอาย ุ15-49 ปี

3. แบบสอบถามสําหรับผูช้ายอาย ุ15-49 ปี

4. แบบสอบถามสําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 5 ปี

14

สมัภาษณ์หวัหนา้ครวัเรอืนหรอืตวัแทนของ
ครวัเรอืน

ผูเ้ขา้ขา่ยการสมัภาษณ์ (MICS 5)

แบบสอบถามครวัเรอืน

สมัภาษณ์ผูห้ญงิทกุคนในครวัเรอืนทีอ่าย ุ
15-49 ปี

แบบสอบถาม
เด็กอายตุํา่กวา่ 5 ปี

สมัภาษณ์แมห่รอืผูด้แูล (กรณีทีแ่มไ่มไ่ด้
เป็นสมาชกิครวัเรอืน)

สมัภาษณ์ผูช้ายทกุคนในครวัเรอืนทีอ่าย ุ
15-49 ปี

แบบสอบถาม
ผูห้ญงิอาย ุ15-49 ปี

แบบสอบถาม
ผูช้ายอาย ุ15-49 ปี
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แบบสอบถามครวัเรอืน

ลักษณะทั่วไปของสมาชกิในครัวเรอืน

การศกึษา

พฤตกิรรมในการอบรมเด็ก

ลักษณะครัวเรอืน

น้ําและสขุาภบิาล

การลา้งมอื

เกลอืไอโอดนี

16

แบบสอบถามผูห้ญงิอาย ุ15-49 ปี

ลกัษณะทัว่ไปของผูห้ญงิ

ภาวะเจรญิพันธุ์

ความตอ้งการบตุรคนสดุทอ้ง

อนามยัแมแ่ละเด็ก

การคมุกําเนดิ

ความตอ้งการทีย่งัไมส่มัฤทธิ์

ทศันคตติอ่ความรนุแรงในครอบครัว

การสมรสหรอืการอยูร่ว่มกนัฉันสามภีรรยา

เชือ้เอชไอว/ีเอดส์
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แบบสอบถามผูช้ายอาย ุ15-49 ปี

ลักษณะทั่วไปของผูช้าย

ภาวะเจรญิพันธุ์

ทัศนคตติอ่ความรนุแรงในครอบครัว

การสมรสหรอืการอยูร่ว่มกนัฉันสามภีรรยา

การตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์

18

แบบสอบถามเด็กอายตุํา่กวา่ 5 ปี

1.อายขุองเด็ก

2. การจดทะเบยีนเกดิ

3. พัฒนาการของเด็ก

4. การกนินมแมแ่ละการกนิอาหาร

5. ภมูคิุม้กนั

6. การดแูลเมือ่เจ็บป่วย

7. การชัง่น้ําหนักและวัดสว่นสงู
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14 จงัหวดัประกอบด้วย

20

   ผลการสํารวจเป็นขอ้มลูทีป่ระมวลผลจาก 

ครัวเรอืนทัง้สิน้ 17,210 ครัวเรอืน (57,202 คน)

ผูห้ญงิอาย ุ15-49 ปี 15,449 คน 

ผูช้ายอาย ุ15-49 ปี 13,893 คน 

เด็กอายตํุา่กวา่ 5 ปี 7,649 คน 
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โภชนาการ

สขุภาพของเด็ก

น้ําและสขุาภบิาล

อนามัยเจรญิพันธุ์

6) ผลการสํารวจทีส่ําคญั

พัฒนาการของเด็ก

การศกึษา

การคุม้ครองเด็ก

เอชไอว/ีโรคเอดส์

22

โภชนาการ 

NUTRITION
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SDG 2.2.1

SDG 2.2.2

24

การกนินมแม ่
(Breastfeeding)
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สขุภาพของเด็ก 

CHILD HEALTH
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SDG 3.b.1

การไดร้บัภมูคิุม้กนัครบถว้น 
(Full immunization coverage)

28

อาการเจ็บป่วย
(Reported disease episodes)
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สว่นใหญน่ยิมใชถ้า่นไมเ้ป็นเชือ้เพลงิแข็ง 
ยกเวน้ แมฮ่อ่งสอน นครพนม และกาฬสนิธุ ์

นยิมใชไ้ม ้

30

น้ําและสขุาภิบาล 

WATER AND SANITATION
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SDG 1.4.1&6.2.1

32

SDG 6.2.1
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54.7  54.7   66.3 84.9   90.6

ถ่ายในผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วทิง้ในขยะ

34

อนามยัเจรญิพนัธ ุ ์

REPRODUCTIVE HEALTH
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36

SDG 3.7.2
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SDG 3.1.2

40
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พฒันาการของเด็ก 

CHILD DEVELOPMENT

42

การเขา้เรยีนในหลกัสตูรปฐมวยั 
(Attendance to early childhood education)

6 ใน 14 จังหวัด 

มเีด็กอาย ุ36-59 เดอืน
ทีกํ่าลังเรยีน

หลกัสตูรปฐมวยั
ในสดัสว่นที่

สงูกวา่ระดบัประเทศ 
(รอ้ยละ 84.7)

กาฬสนิธุ์
97.2%

นราธวิาส
45.5%

ประเทศไทย
84.7%
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การสรา้งเสรมิการเรยีนรู ้
(Support for learning)

เด็กอาย ุ36-59 เดอืน

มากกวา่ 90% 

มผีูใ้หญใ่นครัวเรอืน
รว่มทํากจิกรรม
สง่เสรมิการเรยีนรู ้

อยา่งนอ้ย 4 กจิกรรม

ในชว่ง 3 วันทีผ่า่นมา

ยโสธร
98.5%

ยะลา
98.5%

สตลู
76.4%

ประเทศไทย
92.7%

44

การมหีนงัสอืสําหรบัเด็ก 
(Availability of children’s books)

เด็กอายตํุา่กวา่ 5 ปี 
ใน 14 จังหวัด

ไมถ่งึครึง่หนึง่ 
มหีนังสอืสําหรับเด็ก

อยา่งนอ้ย 3 เลม่

ปัตตานี
24.0%

ราชบรุี
47.3%

ประเทศไทย
41.2%



21/09/60

23

45

ดชันพีฒันาการของเด็กปฐมวยั 
(Early child development index: ECDI)

ดา้นทีม่พัีฒนาการตํา่สดุ คอื 
การอา่นออกและการรูจั้ก
ตวัเลข

0 50 100

97.7

97.6

79.4

69.3

%

ดา้นกายภาพ

ดา้นสงัคมและอารมณ์

ดา้นการเรยีนรู ้

ดา้นการอา่นออกและการรูจั้กตวัเลข

SDG 4.2.1

46

ดชันพีฒันาการของเด็กปฐมวยั 
(Early child development index: ECDI)

เด็กอาย ุ36-59 เดอืน มพัีฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์
อยา่งนอ้ย 3 ใน 4 ดา้น ในสดัสว่นคอ่นขา้งสงู

0 20 40 60 80 100

ปัตตานี 79.7%

ยโสธร 97.7%

ประเทศไทย
91.1%
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การร ูห้นงัสือและการศึกษา

LITERACY AND EDUCATION

48

ความพรอ้มในการเขา้โรงเรยีน 
(School readiness)

เด็ก ป.1
ใน 14 จังหวัด

เกอืบ 100%
เรยีนหลกัสตูร
ปฐมวยั
ในปีทีแ่ลว้
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อตัราการแรกเขา้เรยีนสทุธ ิระดบัประถมศกึษา 
(Net intake rate in primary education)

เด็กวยัเร่ิมเขา้เรียน

ระดบัประถมฯ (อาย ุ6 ปี)

เกือบ 4 ใน 5 (รอ้ยละ 

75.7) กาํลงัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 1

แมฮ่อ่งสอน
56.8%

ตาก
49.4%

50

เด็กทีไ่มไ่ดเ้รยีนในระดบัประถมศกึษา
(Out of school children in primary school)

เด็กในวัยเรยีนระดบัประถมศกึษา (อาย ุ6-11 ปี)

รอ้ยละ 5.1 เป็นกลุม่ตกหลน่

กําลังเรยีนระดบั
ประถมศกึษาหรอื
มัธยมศกึษา

4.1% กําลัง
เรยีนระดบัอนุบาล

1.0% ไมไ่ด ้
เรยีนระดบัใด ๆ

94.8%
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เด็กทีไ่มไ่ดเ้รยีนในระดบัประถมศกึษา
(Out of school children in primary school)

ตาก
14.4% / 11.0%

นราธวิาส
9.0% / 7.9%

ปัตตานี
8.2% / 6.2%

เด็กทีไ่มไ่ดเ้รยีนในระดบัประถมศกึษา / เด็กกําลงัเรยีนระดบัอนุบาล

52

การค ุม้ครองเด็ก 

CHILD PROTECTION



21/09/60

27

53

การสมรสกอ่นอาย ุ15 ปี
(Marriage before age 15)

ผูห้ญงิ

อาย ุ15-49 ปี

4.3%
สมรสครัง้แรก

กอ่นอาย ุ15 ปี

ยะลา
2.1%

แมฮ่อ่งสอน
9.1%

ประเทศไทย
4.3%

54

ทศันคตติอ่ความรนุแรงในครอบครวั 
(Attitudes towards domestic violence)

ออกจากบา้นโดยไม่
บอกสามี

ไมเ่อาใจใสด่แูล
บตุร

ทะเลาะ
กบัสามีปฏเิสธไมย่อมมี

เพศสมัพันธก์บัสามี

ทําอาหารไหม ้

เห็นดว้ยกบัการทีส่ามทํีารา้ยภรรยา อยา่งนอ้ย 1 สถานการณ์
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ทศันคตติอ่ความรนุแรงในครอบครวั 
(Attitudes towards domestic violence)

แมฮ่อ่งสอน
ญ 1.9%
ช 3.1%

ศรสีะเกษ
ญ 21.9%
ช 18.9%

ปัตตานี
ญ 14.9%
ช 10.4%

ยะลา
ญ 2.2%
ช 13.5%

ประเทศไทย
ญ 8.6%
ช 8.7%

56

การอยูอ่าศยัของเด็ก 
(Children’s living arrangements)

เด็กอาย ุ0-17 ปี
1 ใน 5 ไมไ่ดอ้ยูก่บัพอ่
และแมผู่ใ้หกํ้าเนดิ

22.7% 

ทัง้ทีพ่อ่และแมย่ังมชีวีติอยู่
21.2%

1.5%
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การอยูอ่าศยัของเด็ก 
(Children’s living arrangements)

5 จังหวดัใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
มเีด็กทีไ่มไ่ดอ้าศยัอยูก่บั
ทัง้พอ่และแมใ่นสดัสว่น

สงูกวา่
ระดบัประเทศ

บรุรัีมย์
40.5%

ประเทศไทย
22.7%

กาฬสนิธุ ์
39.6%

58

เอชไอว/ีโรคเอดส ์
(HIV/AIDS)
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ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเชือ้เอชไอวเีป็นอยา่งด ี
(Comprehensive knowledge about HIV 
transmission)

ผูท้ีม่อีาย ุ15-49 ปี ทีร่ะบวุธิป้ีองกนัการตดิเชือ้เอชไอวฯี
และระบขุอ้ทีม่ักเขา้ใจผดิเกีย่วกบัการแพรเ่ชือ้ฯ ไดถ้กูตอ้ง

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 55
มคีวามรูค้วามเขา้ใจฯ 

เป็นอยา่งดี
ผูห้ญงิและผูช้ายใน

13 จังหวดั
แตไ่มพ่บความแตกตา่งระหวา่งผูห้ญงิและผูช้าย

60

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเชือ้เอชไอวเีป็นอยา่งด ี
(Comprehensive knowledge about HIV 
transmission)

ปัตตานี
และ

นราธวิาส
มผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจฯ 

เป็นอยา่งดี

ตํา่กวา่
จังหวัดอืน่

ปัตตานี

นราธวิาส

26.1% 24.9%

17.0% 14.6%
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ความรูเ้ก ีย่วกบัการแพรเ่ชือ้เอชไอวจีากแมสู่ล่กู 
(Knowledge of mother-to-child transmission of HIV)

ผูท้ีม่อีาย ุ15-49 ปี ทีร่ะบลุักษณะการแพรเ่ชือ้เอชไอวี
จากแมสู่ล่กูไดถ้กูตอ้งทัง้ 3 ลักษณะ (ตัง้ครรภ ์คลอด และ
ลกูกนินมแม)่

66.4%

57.4%

ผูห้ญงิ
ทราบวธิกีารแพรเ่ชือ้

สงูกวา่
ผูช้าย

62

ความรูเ้ก ีย่วกบัการแพรเ่ชือ้เอชไอวจีากแมสู่ล่กู 
(Knowledge of mother-to-child transmission of HIV)

คนใน 4 จังหวัดภาคใต ้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการแพรเ่ชือ้เอชไอวี

52.8% 45.4%

54.9% 47.9%

58.9% 57.4%

46.3% 33.7%

ปัตตานี

นราธวิาส

สงขลา

สตลู

จากแมสู่ล่กูตํา่กวา่ระดบัประเทศมาก
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ทศันคตเิชงิบวกทีม่ตีอ่ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
(Accepting attitudes towards people living with HIV)

ผูท้ีม่อีาย ุ15-49 ปี ทีม่ทีัศนคตเิชงิบวกตอ่ผูท้ีต่ดิเชือ้
เอชไอวคีรบทัง้ 4 ขอ้

• เต็มใจดแูลรักษาสมาชกิในครัวเรอืนทีป่่วยดว้ย
โรคเอดสท์ีบ่า้น

• จะซือ้ผักสดจากเจา้ของรา้น/คนขายทีม่เีชือ้เอชไอวี

• คดิวา่ครผููห้ญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีตไ่มแ่สดงอาการ
ควรไดรั้บอนุญาตสอนหนังสอืในโรงเรยีนตอ่ไป

• ไมต่อ้งการเก็บไวเ้ป็นความลับหากสมาชกิใน
ครัวเรอืนมเีชือ้เอชไอวี

64

ทศันคตเิชงิบวกทีม่ตีอ่ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
(Accepting attitudes towards people living with HIV)

7 ใน 14 จังหวัด
มผีูม้ทีัศนคตเิชงิบวกฯ

ไมเ่กนิ

35%
น่าสงัเกตจังหวัด

นราธวิาส

1.8% 1.2%

ขอ้ทีผู่ต้อบสมัภาษณ์ยอมรับนอ้ยทีส่ดุ คอื
“การไมต่อ้งการเก็บไวเ้ป็นความลับหากมสีมาชกิในครัวเรอืน

ตดิเชือ้เอชไอว”ี
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ขอบคณุ
www.nso.go.th  


