
สังเกตการณ
งานสนาม MICS6 จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

REG 3   CWT 58   AMP 07   TMB 02   AREA 2   EA 004   PSU_NO 0189   PSU_MICS6 0041 

(เขตแจงนับท่ี 004 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง 0189 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง MICS6 คือ 0041 

นอกเขตเทศบาล ตําบล ปางมะผ=า อําเภอ ปางมะผ=า จังหวัดแม6ฮ6องสอน ภาคเหนือ) 

ครัวเรือนท่ี 1 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุตํ่ากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 8 บ=านเลขท่ี 26/ช หัวหน=าครัวเรือน นายจอง จึ่งตJะ 

- เปLนครัวเรือนชาวไทใหญ6 และใช=ภาษาไทใหญ6ในการสื่อสาร ไม6ได=ใช=ล6ามเพราะมีเจ=าหน=าท่ีของ
สํานักงานสถิติจังหวัดสามารถพูดภาษาไทใหญ6 และสามารถสื่อสารกับสมาชิกในครัวเรือนตัวอย6างได= 

- ทะเบียนบ=านของครัวเรือนท่ีไม6มีสัญชาติไทย จํานวน 1 เล6ม จะประกอบด=วยกัน 3 ครัวเรือน มี
ท้ังหมด 8 คน แต6ครัวเรือนท่ีตกเปLนตัวอย6างมีสมาชิกในครัวเรือนเพียง 1 คนเท6านั้น และไม6เข=าข6ายใน
แบบสอบถามใด ๆ (อายุ 60 ปF) จึงสอบถามได=เฉพาะแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนเท6านั้น 

ครัวเรือนท่ี 2 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุตํ่ากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 3 บ=านเลขท่ี 35/ช-4 หัวหน=าครัวเรือน นางเม๊ียะ ไม6มีชื่อสกุล 

- เปLนครัวเรือนชาวไทใหญ6 และใช=ภาษาไทใหญ6ในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน แต6ขณะท่ีไปสัมภาษณWมีเพียงยายกับหลานอยู6ด=วยกัน 2 คน พนักงาน
สัมภาษณWจะต=องกลับมาสัมภาษณWคนท่ีเหลืออีกครั้ง เนื่องจากตกเปLนตัวอย6างในแบบอ่ืน ๆ เช6น บุตรคนท่ี 2 
ของหัวหน=าครัวเรือน อายุ 13 ปF ยังเรียนอยู6ท่ีโรงเรียน และมีสมาชิกในครัวเรือนบางคนท่ียายไม6ทราบอายุท่ี
แน6นอน 

- ยายเปLนหัวหน=าครัวเรือนและเลี้ยงหลานท่ีมีอายุ 11 เดือน (เกิด 24 มิถุนายน 2561) แต6ตอนนับ
จดไม6พบเด็กในครัวเรือน เนื่องจากเด็กมาอยู6ในครัวเรือนภายหลัง 

- พ้ืนท่ีอยู6บนภูเขา พ้ืนบ=านเปLนไม=ไผ6 และพ้ืนดินใต=ถุนบ=านไม6เรียบสมํ่าเสมอ จึงหาพ้ืนท่ีเรียบ
ค6อนข=างยากในการชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูง แต6เจ=าหน=าท่ีจังหวัดพยายามเกลี่ยพ้ืนดินด=านนอกใต=ถุนบ=าน
เพ่ือให=เรียบเนียนมากท่ีสุด และสามารถท่ีจะชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงได= 

ครัวเรือนท่ี 3 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุตํ่ากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 5 บ=านเลขท่ี 9/ช หัวหน=าครัวเรือน นางคํา สาน=อย 

- เปLนครัวเรือนชาวไทใหญ6 และใช=ภาษาไทใหญ6ในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ประกอบด=วยผู=หญิง ผู=ชาย และเด็กอายุ 5-14 ปF จํานวน 2 คน ท่ีเข=า
ข6าย แต6ขณะไปสัมภาษณWพบเพียงแต6ผู=หญิงเพียงคนเดียว ครัวเรือนนี้โปรแกรมสุ6มสัมภาษณWผู=ชายท่ีเข=าข6ายได= 
หลังจากท่ีสัมภาษณWแบบครัวเรือน และผู=หญิงท่ีเข6าข6าย เด็กนักเรียนกลับจากโรงเรียนพอดี จึงทําให=สามารถ
สัมภาษณWผู=ชายท่ีเข=าข6าย (อายุ 16 ปF) และเด็กอายุ 5-14 ปFได= 



วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

REG 3   CWT 58   AMP 04   TMB 05   AREA 1   EA 004   PSU_NO 0156   PSU_MICS6 0005 

(เขตแจงนับท่ี 004 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง 0156 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง MICS6 คือ 0005 

ในเขตเทศบาล ตําบล แม6ยวม อําเภอ แม6สะเรียง จังหวัดแม6ฮ6องสอน ภาคเหนือ) 

ครัวเรือนท่ี 1 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 1 (ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 6 บ=านเลขท่ี 26 หัวหน=าครัวเรือน นางวัน จันตา 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-เหนือในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน โดยมียายของเด็กเปLนหัวหน=าครัวเรือน มีบุตรสาว และบุตรของบุตร 2 
คน (อายุ 7 ปF กับ 2 ปF) สามารถสัมภาษณWได=ครบทุกแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปการทํางานของทีมจังหวัดแม6ฮ6องสอน 

1. มีความแม6นยําในเนื้อหาท่ีใช=การสัมภาษณW สัมภาษณWได=ไม6น6าเบ่ือ มีประสบการณWจากการทํา 
MICS5 มาแล=ว  

2. การชั่งน้ําหนักและการวัดส6วนสูงสามารถทําได=ถูกต=องท้ังเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF และเด็กท่ีมีอายุ
ต้ังแต6 2 ปFข้ึนไป 

3. การสัมภาษณWในแบบชายและหญิง เจ=าหน=าท่ีของจังหวัดใช=ผู=สัมภาษณWเพศเดียวกันกับผู=ตอบ
สัมภาษณW และพยายามแยกผู=ตอบสัมภาษณWออกจากคนอ่ืน ๆ เพ่ือความเปLนส6วนตัวมากข้ึน 

4. สําหรับแบบสอบถามสําหรับเด็กอายุ 5-14 ปFนั้น ทีม MICS แม6ฮ6องสอนยังสัมภาษณWได=ไม6คล6อง 
เนื่องจากเปLนแบบสอบถามใหม6 แต6ทีม MICS แม6ฮ6องสอนมีความพยายามถามเพ่ือให=ได=ข=อมูล และบางข=อถาม
ท่ียังไม6เข=าใจ ก็ถามทีม MICS จากส6วนกลางและยูนิเซฟ เพ่ือให=ได=ข=อมูลท่ีชัดเจนก6อนท่ีจะถามต6อไป 

5. ไม6พบป\ญหาการใช=เครื่องแท็บเล็ต และการใช=โปรแกรม MICS ในการลงข=อมูลในแต6ละครัวเรือน 
ผู=ปฏิบัติงานได=ทําการทดสอบการใช=โปรแกรมต้ังแต6การส6งรับข=อมูล การแก=ไขข=อมูลเพ่ือส6ง supervisor และ
การส6งข=อมูลข้ึนไปยัง cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สังเกตการณ
งานสนาม MICS6 จังหวัดตาก 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 

REG 3   CWT 63   AMP 02   TMB 06   AREA 1   EA 004   PSU_NO 0147   PSU_MICS6 0870 

(เขตแจงนับท่ี 004 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง 0147 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง MICS6 คือ 0870 

ในเขตเทศบาล ตําบล ทุ6งกระเซาะ อําเภอ บ=านตาก จังหวัดตาก ภาคเหนือ) 

ครัวเรือนท่ี 1 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 4 บ=านเลขท่ี 54 หัวหน=าครัวเรือน นายคํามาย มากหลาย 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทยในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน โดยมีผู=ชาย 1 คน ผู=หญิง 1 คน และเด็กท่ีมีอายุ 5-14 ปF จํานวน 1 คน 
และเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 5 ปF จํานวน 1 คน แต6ตอนนับจดไม6พบเด็กในครัวเรือน เนื่องจากเด็กมาอยู6ในครัวเรือน
ภายหลัง ทุกคนเข=าข6ายการสัมภาษณW แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดนสุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมี
อายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=ครบทุกแบบสอบถาม 

ครัวเรือนท่ี 2 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 1 (ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 10 บ=านเลขท่ี 8 หัวหน=าครัวเรือน นายสนิท ตึงจJะ 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทยในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน โดยมีผู=ชาย 1 คน ผู=หญิง 1 คน และเด็กท่ีมีอายุต่ํากว6า 5 ปF จํานวน 1 
คน (ตา ยาย หลาน) เข=าข6ายสัมภาษณWเฉพาะเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 5 ปF (2 ปF 1 เดือน) สามารถสัมภาษณWได=ทุก
แบบสอบถาม 

- ในสมุดเล6มสีชมพูของเด็กมีประวัติเฉพาะเด็กเท6านั้น ไม6มีประวัติแม6ของเด็ก เนื่องจากแม6ของเด็ก
ได=ฝากครรภWท่ีกรุงเทพฯ แต6มีคลอดบุตรท่ี จ.ตาก และให=พ6อกับแม6ของตนเองช6วยเลี้ยงหลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี 26 พฤษภาคม 2562 

REG 3   CWT 58   AMP 03   TMB 01   AREA 2   EA 003   PSU_NO 0127   PSU_MICS6 0887 

(เขตแจงนับท่ี 003 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง 0127 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง MICS6 คือ 0887 

นอกเขตเทศบาล ตําบล สามเงา อําเภอ สามเงา จังหวัดตาก ภาคเหนือ) 

ครัวเรือนท่ี 1 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 1 บ=านเลขท่ี 33 หัวหน=าครัวเรือน นายวินัย สังขWคํา 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทยในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน โดยมีผู=ชาย 2 คน ผู=หญิง 1 คน และเด็กท่ีมีอายุ 5-14 ปF 1 คน 
เข=าข6ายสัมภาษณW 2 คน (ผู=ชายอายุ 17 ปF และเด็กอายุ 7 ปF) แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดนสุ6มให=สัมภาษณWใน
แบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=ครบทุกแบบสอบถาม 

ครัวเรือนท่ี 2 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 5 บ=านเลขท่ี 35 หัวหน=าครัวเรือน นายจําลอง มาลีแก=ว 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทยในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน โดยมีผู=ชาย 1 คน ผู=หญิง 4 คน และเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 5 ปF 2 คน แต6
ตอนนับจดไม6พบเด็กในครัวเรือน เนื่องจากเด็กมาอยู6ในครัวเรือนภายหลัง เข=าข6ายสัมภาษณWได= 5 คน คือ 
ผู=หญิง 2 คน ผู=ชาย 1 คน และเด็ก 2 คน (อายุ 1 ปF 11 เดือน และอายุ 4 เดือน) แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดน
สุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF สัมภาษณWได=ในแบบครัวเรือนและแบบผู=หญิง เหลือ
สัมภาษณWเฉพาะแบบเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 5 ปF จํานวน 2 คน เนื่องจากหมอนัด ต=องรีบพาลูกไปหาหมอ แต6ทีม 
MICS จ.ตาก ได=ขอแม6ของเด็กเพ่ือชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงของลูกก6อน ซ่ึงทางแม6ของเด็กยินดีท่ีจะให=ชัง
น้ําหนักวัดส6วนสูง เนื่องจากแม6ของเด็กต=องการรู=น้ําหนักและส6วนสูงป\จจุบันของลูกตนเอง 

- แม6ของเด็กแจ=งว6า ส6วนสูงของลูกวัดได=ยากมาก เพราะน=องไม6นิ่ง แม6ของเด็กดีใจท่ีได=รู=ส6วนสูงของ
ลูกตนเอง (จากการวัดส6วนสูงจากทีม MICS จ.ตาก) 

ครัวเรือนท่ี 3 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 1 (ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 7 บ=านเลขท่ี 15/1 หัวหน=าครัวเรือน นายอนุชาติ สังขWคํา 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทยในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 6 คน โดยมีผู=ชาย 3 คน ผู=หญิง 2 คน และเด็กท่ีมีอายุต่ํากว6า 5 ปF 1 คน เข=า
ข6ายสัมภาษณWได= 5 คน คือ ผู=หญิง 2 คน ผู=ชาย 2 คน และเด็ก 1 คน (อายุ 3 ปF) แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดน
สุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=ครบทุกแบบสอบถาม 

 

 

 



ครัวเรือนท่ี 4 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 1 (ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 4 บ=านเลขท่ี 233 หัวหน=าครัวเรือน นางผ6องศรี บุตรด=วง 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทยในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน โดยมีผู=ชาย 3 คน ผู=หญิง 1 คน และเด็กท่ีมีอายุ 5-14 ปF 3 คน เข=าข6าย
สัมภาษณWได= 6 คน คือ ผู=หญิง 1 คน ผู=ชาย 2 คน และเด็ก 3 คน (อายุ 13 ปF 10 ปF และอายุ 9 ปF) และผู=ชาย
ในครัวเรือนนี้ โดนสุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=ครบ 
ทุกแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปการทํางานของทีมจังหวัดตาก 

1. มีความแม6นยําในเนื้อหาท่ีใช=การสัมภาษณW มีการเตรียมตัวมาอย6างดี มีประสบการณWจากการทํา 
MICS5 มาแล=ว 

2. การชั่งน้ําหนักและการวัดส6วนสูงสามารถทําได=ถูกต=องท้ังเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF และเด็กท่ีมีอายุ
ต้ังแต6 2 ปFข้ึนไป 

3. การสัมภาษณWในแบบชายและหญิง เจ=าหน=าท่ีของจังหวัดใช=ผู=สัมภาษณWเพศเดียวกันกับผู=ตอบ
สัมภาษณW และพยายามแยกผู=ตอบสัมภาษณWออกจากคนอ่ืน ๆ เพ่ือความเปLนส6วนตัวมากข้ึน 

4. การสัมภาษณWในตอน “การสร=างภูมิคุ=มกัน” ในแบบสอบถามสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 5 ปF  
ทาง interviewer ได=สอบถามทีม MICS ส6วนกลาง ในข=อถาม IM9 ว6า ถ=าตอบ “ได=” รหัส 1 แล=วจะกลับไปท่ี
ข=อถาม IM6 แต6ไม6มีช6องเพ่ิมสําหรับบันทึกวัคซีนอ่ืน ๆ ท้ังนี้ทางทีม MICS ส6วนกลางได=ตอบข=อสงสัยว6า ให=
บันทึกเฉพาะวัคซีนท่ีปรากฏในแบบสอบถามเท6านั้น ไม6รวมวัคซีนอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากแบบสอบถาม แต6การ
ท่ีตอบ “ได=” รหัส 1 ในข=อถาม IM9 นั้น หมายถึง กรณีท่ีเด็กได=รับวัคซีนท่ีอนามัย โรงเรียน หรือท่ีอ่ืนท่ีได=รับ
การรณรงคWให=ได=รับวัคซีน แต6แม6/ผู=ดูแลเด็ก ไม6ได=นําสมุดเล6มสีชมพูมาให=คุณหมอ พยาบาล หรือเจ=าหน=าท่ี 
มาลงบันทึก หรือมีการบันทึกแต6บันทึกลงในเอกสารอ่ืน เปLนต=น 

5. การสัมภาษณWในตอน “เชื้อเอชไอวี/เอดสW” ในแบบสอบถามสําหรับผู=หญิง/ผู=ชายท่ีมีอายุ  
15-49 ปF นั้น ผู=ตอบสัมภาษณWเกิดความเบ่ือหน6าย เนื่องจากการสัมภาษณWท่ีมีข=อถามท่ีมากเกินไป และผู=ตอบ
สัมภาษณWมีความรู=สึกว6าถูกถามซํ้า ๆ อยู6ตลอดเวลา ทางทีม MICS ส6วนกลาง และ UNICEF จึงได=ให=ข=อแนะนํา
ในส6วนของการสัมภาษณW โดยให=เตรียมตัวสัมภาษณW กลับไปอ6านโจทยWและทําความเข=าใจใหม6อีกครั้ง และใช=
คําถามท่ีเข=าใจง6ายมากยิ่งข้ึน แต6เนื้อหาท่ีสื่อสารยังคงครอบคลุมเนื้อหาในแบบสอบถามอยู6 

6. ไม6พบป\ญหาการใช=เครื่องแท็บเล็ต และการใช=โปรแกรม MICS ในการลงข=อมูลในแต6ละครัวเรือน 
ผู=ปฏิบัติงานได=ทําการทดสอบการใช=โปรแกรมต้ังแต6การส6งรับข=อมูล การแก=ไขข=อมูลเพ่ือส6ง supervisor และ
การส6งข=อมูลข้ึนไปยัง cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานสรุปการเดินทางไปสังเกตการณ
งานสนาม 
โครงการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย
) 
และภาคใต9 (พัทลุง สตูล และ สงขลา) 

ตั้งแต�วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึง 3 มถิุนายน 2562 

ช�วงเวลา พ้ืนท่ี ป@ญหาละอุปสรรคท่ีพบ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   1. โปรแกรมการบันทึกแบบเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF เม่ือบันทึกข=อมูล
ส6วนสูงและน้ําหนักเด็กรวมถึงข=อมูลเด็กอ่ืนสมบูรณWแล=ว แต6
หน=าต6างโปรแกรมตรงส6วนท่ีเปLนการบันทึกแบบเด็กอายุต่ํากว6า 
5 ปF ข้ึนฟqองว6า “ข=อมูลสมบูรณW แต6ไม6มีข=อมูลชั่งน้ําหนักและ
วัดส6วนสูงเด็ก” 

2. การบันทึก EC2E.”โดยปกติ . . . (ชื่อเด็ก). . . เล6นอุปกรณW
อิเล็กทรอนิกสW ต6อวันมากน=อยเพียงใด?” พนักงานสัมภาษณW
สงสัยในการบักทึกข=อมูลท่ีมีการเล6นอุปกรณWอิเล็กทรอนิกสW            
เปLนเวลา 1 ชั่วโมงต6อวัน จะบันทึกอย6างไร 

3. การบันทึก AN12 “ในการปฏิบัติจริง วัดส6วนสูงเด็กอย6างไร?” 
กรณีถ=าเปLนเด็กตํ่ากว6า 2 ปF แล=วบันทึกรหัส 2 (ยืนตรง) 
โปรแกรมไม6ยอมให=ผ6าน 

4. กรณีท่ีไปครัวเรือนตัวอย6าง ท่ีมีสมาชิกอยู6 1 คน ซ่ึงพบว6า
หัวหน=าครัวเรือนไปบวชเปLนพระภิกษุ และบวชเปLนระยะ
เวลานาน (มากกว6า 3 เดือน) ยังไม6มีกําหนดสึก จะบันทึก
อย6างไร โดยกรณีนี้จะบันทึกเปLนบ=านว6าง 

5. ข=อถาม HC1B “...(ชื่อหัวหน=าครัวเรือนจาก HL2)...พูดภาษา
อะไร?” แล=วผู=ตอบสัมภาษณWตอบว6าพูดภาษาลาว แต6แท=จริง
แล=วพูดภาษาไทยอีสาน (พนักงานสัมภาษณWซ่ึงเปLนคนใน
พ้ืนท่ี ยืนยันว6าเปLนภาษาไทยอีสาน)จะบันทึกอย6างไร โดย
กรณีนี้ จะยึดตามความเปLนจริ ง คือบันทึกเปLนรหัส 01 
ภาษาไทย รวมภาษาไทยพ้ืนเมือง)  

23 พ.ค. 62 ยโสธร  

24 พ.ค. 62 ศรีสะเกษ 

25 พ.ค. 62 บุรีรัมยW 

ภาคใต9  

30 พ.ค. 62 พัทลุง  

31 พ.ค. 62 สตูล  

  1 มิ.ย. 62 สงขลา 
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6. ข=อถาม MCM18B “บุตรคนสุดท=าย...(จํานวนท้ังหมดใน 
MCM11)…เกิดเดือน และ พ.ศ. อะไร ถึงแม=ว6าเด็กได=เสียชีวิต
ไปแล=ว” ใน TABLET นั้นปรากฎประโยคข=อถาม MCM18B ไม6
ตรงกับข=อถามในแบบสอบถาม  
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  7. ในการบันทึกการได=รับวัคซีน ในข=อถาม IM6 คือวัคซีนหลัก
ต6างๆ (ได=แก6 BCG, HepB0, OPV, IPV, MMR, DTP และ JE) 
โดยให=บันทึกตามสมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดสีชมพู) ท่ีแม6/
ผู=ดูแลนํามาให=พนักงานสัมภาษณWดู หากเด็กได=รับวัคซีนอ่ืน
เพ่ิมเติม ซ่ึงนอกเหนือจากวัคซีนหลักท่ีปรากฎใน TABLET จะ
ถือว6าเปLนวัคซีนนอกเหนือจากท่ีได=รับ (แต�ไม�ถือว�าเปBนวัคซีน
อ่ืนๆ ท่ีต9องบันทึกในข9อถาม IM9) โดยพนักงานสัมภาษณW
อาจบันทึกวัคซีนดังกล6าวไว=ในช6องหมายเหตุ ของข=อถาม IM6 

8. ในข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคม  ในโครงการต6างๆ 
(ST) 

   8.1 ในการบันทึกใน ST4. “ครั้งล6าสุดท่ีครัวเรือนของท6านหรือ
สมาชิกคนใดคนหนึ่ งในครัวเรือนของท6าน ได=รับความ
ช6วยเหลือจาก (“..ชื่อโครงการ..”) คือเม่ือใด?” 

     มีข=อสังเกตว6า พนักงานสัมภาษณWบางคน จะไม6เน=นถามเรื่อง
เวลาท่ีได=รับความช6วยเหลือจาก โครงการฯ ท่ีจุดประสงคW
ข=อถามนี้ต=องการทราบถึงการได=รับความช6วยเหลือครั้งล6าสุด
จากโครงการนั้น แต6จะสัมภาษณWเปLนว6าได=รับมานานเท6าไรแล=ว 
เปLนต=น 
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   8.2 เก่ียวกับโครงการช6วยเหลืออ่ืนๆ จากภายนอก มีข=อสังเกต
ว6า พนักงานสัมภาษณW มีข=อสงสัยเ ก่ียวกับเ งินโอนเ พ่ือ
การศึกษาต6างๆ ท้ังในส6วนของภาครัฐและเอกชน  

ตัวอย�างเช�น  

ค6าธรรมเนียมพิเศษของการศึกษา ในบุตรของข=าราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีสามารถนํามาเบิกค6าเล6าเรียนได= นับว6าเปLนการ
ช6วยเหลือจากภาครัฐหรือๆไม6  

(ในส6วนของพ้ืนท่ีภาคใต= ซ่ึงจะเปLนโรงเรียนปอเนอะ) จึง
จําเปLนต=องอธิบายต=องเพ่ิมเติมเพ่ือให=เกิดความเข=าใจท่ีตรงกัน 
โดยอาจจะเพ่ิมการอธิบายในการจัดการบรรยายท่ีศูนยWอบรมท่ี 
2 

9. ข=อถาม VT22 “ในรอบ 12 เดือน ท่ีผ6านมา ตัวท6านรู=สึกแปลกแยก
หรือทําให=ลําบากใจจากเรื่องต6อไปนี้หรือไม6” พนักงาน
สัมภาษณWบางคนยังไม6ค6อยเข=าใจคําว6า “แปลกแยก” ซ่ึงอาจมี
ผลกับการสัมภาษณW เนื่องจากในบางพ้ืนท่ีพนักงานสัมภาษณW
ต=องสัมภาษณWเปLนภาษาท=องถ่ิน จึงต=องมีการเน=นย้ําและ
อธิบายเพ่ิมเติมในคํานี้ ในการจัดการบรรยายท่ีศูนยWอบรมท่ี 2 
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  10.ข=อถาม HA34 “ผู=ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู=ท่ีคิดว6ามีเชื้อเอชไอวี 
สูญเสียการนับถือจากคนอ่ืนหรือไม6?” ในประคําถาม ผู=ตอบ
สัมภาษณWสับสนว6าถามใคร? ซ่ึงต=องการคําตอบจากทัศนคติ
ของผู=ตอบสัมภาษณWเอง หรือถามถึงทัศนคติของบุคคลอ่ืน จึง
ต=องมีการเน=นย้ําและอธิบายเพ่ิมเติมในคํานี้ ในการจัดการ
บรรยายท่ีศูนยWอบรมท่ี 2 

11.ข=อถาม HW12 สังเกตสถานท่ีท่ีใช=ล=างมือว6ามีน้ําหรือไม6 ในช6วง
ท่ีเก็บข=อมูลหากไปสังเกตสถานท่ีท่ีใช=ล=างมือแล=ว พบว6า น้ําไม6
ไหลในวันท่ีสัมภาษณWพอดี (เนื่องด=วยสาเหตุต6างๆเช6น ป}ดเพ่ือ
ปรับปรุงท6อน้ําประปา ท6อน้ําแตก เปLนต=น) ในกรณีให=บันทึก
รหัส 2 ไม6มีน้ํา (ถึงแม=ว6าในเวลาปกติ สถานท่ีท่ีใช=ล=างมือน้ํา
ไหลปกติก็ตาม) โดยพนักงานสัมภาษณWอาจบันทึกสาเหตุ
ดังกล6าวไว=ในช6องหมายเหตุ ของข=อถาม HW12 

12.กรณีท่ีพนักงานสัมภาษณWได=ทําการบันทึกข=อมูลท่ีได=สัมภาษณW
สมาชิกในครัวเรือนสลับคนกันกับ ในการแก=ป\ญหาสามารถได=   
2 วิธี   ได=แก6 

  (1) คัดลอกข=อมูลลงในแบบกระดาษก6อนและทําการแก=ไข
ข=อมูลให=ตรงกับรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนท่ีถูกต=อง บันทึกใน 
TABLET  

  (2) คัดลอกข=อมูลลงในแบบกระดาษก6อนและให= Supervisor 
ลบข=อมูลในเครื่อง TABLET ออก จากนั้น GEN ข=อมูลเข=า
เครื่อง TABLET ใหม6 พนักงานสัมภาษณWทําการบันทึกข=อมูล
ลงใน TABLET อีกครั้ง 

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

 



หมายเหตุ 

1.ในพ้ืนท่ีสตูล และสงขลา มีการอัพเดทโปรแกรมท่ีใช=เก็บข=อมูลในโครงการ MICS6 เปLนเวอรWชัน 1.1 

2.สําหรับ สงขลา ได=ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณWงานสนาม ในช6วงบ6ายของวันท่ี 1 มิ.ย. 62 เท6านั้น ไม6สามารถไป
สังเกตการณW ในวันท่ี 2 มิ.ย.ได=เนื่องจาก สงขลาติดต=องพาทีมวิทยากรม.ขอนแก6ไปลงพ้ืนท่ีสํารวจโครงการน้ํา  

3.ในแต6ละวันท่ีลงพ้ืนท่ีสังเกตการณWงานสนามของจังหวัดเสร็จสิ้น จะมีการสรุปประเด็นป\ญหาต6างๆท่ีพบใน
พ้ืนท่ีของจังหวัดเองรวมท้ังป\ญหาท่ีพบในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน แจ=งให=พนักงานสัมภาษณWและเจ=าหน=า ท่ี
ผู=ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข=องทราบ พร=อมกับประสานและแนะนําแนวทางในการแก=ป\ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให=เกิด
ความเข=าใจท่ีตรงกัน 

4.มีการส6งมอบครุภัณฑWท่ีใช=ในการชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูง ให=ทางจังหวัดท่ีแจ=งความประสงคWในการขอรับ
ครุภัณฑWกับผู=รับผิดชอบโครงการ พร=อมกับหลักฐานในการส6งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สังเกตการณ
งานสนาม MICS6 จังหวัดกาฬสินธุ
 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

REG 4   CWT 46   AMP 10   TMB 01   AREA 2   EA 007   PSU_NO 0213   PSU_MICS6 0077 

(เขตแจงนับท่ี 007 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง 0213 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง MICS6 คือ 0077 

นอกเขตเทศบาล ตําบล ทุ6งคลอง อําเภอ คําม6วง จังหวัดกาฬสินธุW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ครัวเรือนท่ี 1 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 1 (ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 1 บ=านเลขท่ี 42 หัวหน=าครัวเรือน นางจันทา ตินะโส 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน โดยมีผู=ชาย 1 คน ผู=หญิง 3 คน เด็กท่ีมีอายุ 5-14 ปF จํานวน 1 คน 
และเด็กท่ีมีอายุต่ํากว6า 5 ปF จํานวน 2 คน แต6เข=าข6ายสัมภาษณWได= 5 คน คือ ผู=หญิง 2 คน และเด็ก 3 คน (อายุ 
7 ปF 4 ปF และอายุ 1 ปF) ในช6วงเวลาท่ีไปสัมภาษณW ไม6พบแม6ของเด็ก และเด็ก เนื่องจากแม6ของเด็กไปทํางาน 
กลับบ=านคํ่า และเด็กไปโรงเรียน เลิกเย็น พบแต6ยายของเด็ก และเด็กอายุ 4 ปF เท6านั้น ส6วนเด็กอายุ 1 ปFได=ไป
ฝากให=เพ่ือนบ=าน (ญาติพ่ีน=อง) ช6วยดูแลให= ก6อนท่ีแม6ของเด็กจะกลับมา แต6นัดพบว6าจะมาสัมภาษณWภายหลัง 

ครัวเรือนท่ี 2 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 7 บ=านเลขท่ี 174 หัวหน=าครัวเรือน นายไสว วิสติ 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน โดยมีผู=ชาย 1 คน ผู=หญิง 2 คน เด็กท่ีมีอายุ 5-14 ปF จํานวน 1 คน เข=า
ข6ายสัมภาษณWได=ทุกคน แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดนสุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF 
พบผู=หญิง 1 คนในครัวเรือน สามารถสัมภาษณWได=ท้ังแบบครัวเรือน แบบผู=หญิง และแบบเด็กอายุ 5-14 ปF ไม6
พบเด็กเนื่องจากเด็กไปโรงเรียน แต6เด็ก 6 ปF ไม6มีการสอบถามเรื่องการอ6านและตัวเลข เหลือผู=หญิงอายุ 15 ปF
ท่ีไม6ได=สัมภาษณW เนื่องจากไปเรียน แต6นัดพบว6าจะมาสัมภาษณWภายหลัง 

ครัวเรือนท่ี 3 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 3 บ=านเลขท่ี 25 หัวหน=าครัวเรือน นายประสิทธิ์ จันทะโสติ 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ประกอบด=วยผู=หญิง 2 คน ผู=ชาย 2 คน และเด็กอายุ 5-14 ปF จํานวน 
1 คน แต6เข=าข6ายสัมภาษณWได= 3 คน คือ ผู=ชาย 1 คน ผู=หญิง 1 คน และเด็ก 1 คน (อายุ 6 ปF) แต6ผู=ชายใน
ครัวเรือนนี้ไม6โดนสุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=ท้ังหมดใน
ครัวเรือน ท้ังแบบครัวเรือน แบบผู=หญิง และแบบเด็กอายุ 5-14 ปF ไม6พบเด็กเนื่องจากเด็กไปโรงเรียน แต6เด็ก 
6 ปF ไม6มีการสอบถามเรื่องการอ6านและตัวเลข 

 

 



ครัวเรือนท่ี 4 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 1 (ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 5 บ=านเลขท่ี 150 หัวหน=าครัวเรือน นายสกล ไพบูลยW 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ประกอบด=วยผู=หญิง 2 คน ผู=ชาย 1 คน และเด็กอายุตํากว6า 5 ปF 
จํานวน 2 คน (อายุ 4 ปF และ 2 ปF) เข=าข6ายสัมภาษณWได=ทุกคน แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดนสุ6มให=สัมภาษณWใน
แบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=ท้ังหมดในครัวเรือน ท้ังแบบครัวเรือน แบบผู=หญิง 
และแบบเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF แต6พบเด็กเพ่ือมาชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงเพียง 1 คน (เด็กท่ีมีอายุ 4 ปF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปการทํางานของทีมจังหวัดกาฬสินธุW 

1. แบ6งการสํารวจออกเปLน 4 ทีม ทีมละ 5 ครัวเรือน (ภายใน EA เดียวกัน) 

2. Supervisor ใหม6ท้ังคู6 (ไม6เคยทํา MICS มาก6อน) ยังไม6คล6อง แต6มีความพยามในการทํางานดี  

3. Interviewer บางคนยังใหม6 ไม6เคยทํา MICS มาก6อน ยังไม6มีความคล6องตัวในการทํางาน แต6มี
ความต้ังใจดี บางคําถามท่ีไม6เข=าใจ ก็ถามทีม MICS จากส6วนกลางเพ่ือให=เข=าใจคําถาม ก6อนท่ีจะสัมภาษณW
ครัวเรือน แต6ท้ังนี้ เม่ือผ6านไปแล=วในครัวเรือนแรก Interviewer ก็เข=าใจและสัมภาษณWได=อย6างไม6ติดขัดใน
ครัวเรือนถัดมา 

4. การชั่งน้ําหนักและการวัดส6วนสูงสามารถทําได=ถูกต=องท้ังเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF และเด็กท่ีมีอายุ
ต้ังแต6 2 ปFข้ึนไป 

5. การสัมภาษณWในแบบชายและหญิง เจ=าหน=าท่ีของจังหวัดใช=ผู=สัมภาษณWเพศเดียวกันกับผู=ตอบ
สัมภาษณW และพยายามแยกผู=ตอบสัมภาษณWออกจากคนอ่ืน ๆ เพ่ือความเปLนส6วนตัวมากข้ึน 

6. การเรียกถามหาใบรับรองการเกิดของเด็กเล็กจากคนในครัวเรือน ยังมีความเข=าใจผิดอยู6 โดย
เรียกถามหาว6าขอ “สูจิบัตร” แทนท่ีจะเรียกขอ “สูติบัตร” ท้ังนี้ทีม MICS ส6วนกลาง ได=ชี้แจงรายละเอียด
ความแตกต6างระหว6าง สูจิบัตร และสูติบัตร เรียบร=อยแล=ว 

7. Interviewer สอบถามเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีเด็กท่ีอ6านคู6มือ “การอ6านและตัวเลข” ได=อ6านเกินคําท่ี
กําหนด (72 คํา) เช6น “ล=ม” อ6านเปLน “หกล=ม” จะถือว6าผิดหรือไม6 ทางทีม MICS ส6วนกลางอธิบายว6า เรา
กําหนดการอ6านเพียง 72 คําเท6านั้น ว6าถูกหรือผิด หรือไม6พยายามอ6าน แต6ถ=าอ6านเกินคํา ไม6ถือว6าผิด แต6ขอให= 
Interviewer ช6วยบันทึกข=อถามเพ่ิมเติมว6ามีการอ6านเกินเข=ามาเท6านั้น 

8. ไม6พบป\ญหาการใช=เครื่องแท็บเล็ต และการใช=โปรแกรม MICS ในการลงข=อมูลในแต6ละครัวเรือน 
ผู=ปฏิบัติงานได=ทําการทดสอบการใช=โปรแกรมต้ังแต6การส6งรับข=อมูล การแก=ไขข=อมูลเพ่ือส6ง supervisor และ
การส6งข=อมูลข้ึนไปยัง cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สังเกตการณ
งานสนาม MICS6 จังหวัดนครพนม 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 

REG 4   CWT 48   AMP 01   TMB 07   AREA 2   EA 007   PSU_NO 0126   PSU_MICS6 0021 

(เขตแจงนับท่ี 007 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง 0126 ลําดับท่ี EA ตัวอย6าง MICS6 คือ 0021 

นอกเขตเทศบาล ตําบล อาจสามารถ อําเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ครัวเรือนท่ี 1 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 8 บ=านเลขท่ี 17/1 หัวหน=าครัวเรือน นายบรรญัติ ชนะพจนW 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน โดยมีผู=ชาย 1 คน และผู=หญิง 1 คน อายุ 76 ปF และ 71 ปF ตามลําดับ 
ไม6มีใครเข=าข6าย ได=สัมภาษณWเฉพาะแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนเท6านั้น 

ครัวเรือนท่ี 2 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 9 บ=านเลขท่ี 127 หัวหน=าครัวเรือน นางมืด ใส6ส6อง 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน โดยมีผู=ชาย 1 คน และผู=หญิง 2 คน แต6เข=าข6ายสัมภาษณWได= 2 คน คือ
ผู=ชาย 1 คน และผู=หญิง 1 คน แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดนสุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ  
15-49 ปF พบผู=หญิง 1 คนในครัวเรือน สามารถสัมภาษณWได=ท้ังแบบครัวเรือน และแบบผู=หญิง ครบทุก
แบบสอบถาม 

ครัวเรือนท่ี 3 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 1 (ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 9 บ=านเลขท่ี 75-01 หัวหน=าครัวเรือน นายอาทิตยW ใส6ส6อง 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน ประกอบด=วยผู=หญิง 1 คน ผู=ชาย 1 คน และเด็กอายุตํ่ากว6า 5 ปF 
จํานวน 1 คน เข=าข6ายสัมภาษณWได=ทุกคน แต6ผู=ชายในครัวเรือนนี้ไม6โดนสุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ี
มีอายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=ท้ังหมดในครัวเรือน ท้ังแบบครัวเรือน แบบผู=หญิง และแบบเด็กตํ่ากว6า  
5 ปF  

ครัวเรือนท่ี 4 ครัวเรือนตัวอย6างกลุ6มท่ี 2 (ครัวเรือนท่ีไม6มีเด็กอายุต่ํากว6า 5 ปF) 

ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอย6าง MICS6 คือ 10 บ=านเลขท่ี 153 หัวหน=าครัวเรือน นายสัญญา ถาวร 

- เปLนครัวเรือนคนสัญชาติไทย ใช=ภาษาไทย-อีสานในการสื่อสาร 

- มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน ประกอบด=วยผู=หญิง 1 คน และผู=ชาย 1 คน เข=าข6ายสัมภาษณWได=ทุกคน 
และผู=ชายในครัวเรือนนี้โดนสุ6มให=สัมภาษณWในแบบสอบถามผู=ชายท่ีมีอายุ 15-49 ปF สามารถสัมภาษณWได=
ท้ังหมดในครัวเรือน ท้ังแบบครัวเรือน แบบผู=หญิง และแบบผู=ชาย 



บทสรุปการทํางานของทีมจังหวัดนครพนม 

1. แบ6งการสํารวจออกเปLน 4 ทีม ทีมละ 5 ครัวเรือน (ภายใน EA เดียวกัน) 

2. Interviewer บางคนยังใหม6 ไม6เคยทํา MICS มาก6อน ยังไม6มีความคล6องตัวในการทํางาน แต6มี
ความต้ังใจดี แต6ก็มีบางคนใหม6 แต6มีความคล6องเหมือนเคยทํา MICS มาก6อน แต6อาจเปLนเพราะได=มีการเตรียม
ตัวมาก6อน และเคยสัมภาษณWแบบ สศส. หรือ สรง. เปLนประจําอยู6แล=ว 

3. การชั่งน้ําหนักและการวัดส6วนสูงสามารถทําได=ถูกต=องท้ังเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF และเด็กท่ีมีอายุ
ต้ังแต6 2 ปFข้ึนไป  

4. การสัมภาษณWในแบบชายและหญิง เจ=าหน=าท่ีของจังหวัดใช=ผู=สัมภาษณWเพศเดียวกันกับผู=ตอบ
สัมภาษณW และพยายามแยกผู=ตอบสัมภาษณWออกจากคนอ่ืน ๆ เพ่ือความเปLนส6วนตัวมากข้ึน 

5. มีอุปสรรคท่ีเข=าไม6ถึงครัวเรือนท่ีนอกเหนือจากจะไม6พบผู=ตอบสัมภาษณWท่ีอยู6ในครัวเรือนแล=ว ยัง
พบอุปสรรคในการทําทาง (ทําถนน) ท้ัง 2 ฝ\�งถนน ทําให=รถหรือผู=คนไม6สามารถผ6านเข=าออกได= จึงต=องมาพบ
ครัวเรือนในภายหลัง 

6. ทีม MICS จ.นครพนม มีข=อสงสัยในหลาย ๆ ข=อ ก็สอบถามทีม MICS จากส6วนกลางทันที ทําให=
ทีม MICS จ.นครพนม สามารถทํางานได=คล6องตัวและรวดเร็วข้ึน 

7. ไม6พบป\ญหาการใช=เครื่องแท็บเล็ต และการใช=โปรแกรม MICS ในการลงข=อมูลในแต6ละครัวเรือน 
ผู=ปฏิบัติงานได=ทําการทดสอบการใช=โปรแกรมต้ังแต6การส6งรับข=อมูล การแก=ไขข=อมูลเพ่ือส6ง supervisor และ
การส6งข=อมูลข้ึนไปยัง cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นท่ีได9จากสังเกตการณ
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  4 จังหวัด 

เชียงใหม� ลําพูน ลําปาง และน�าน 

โครงการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 (MICS6) 

ระหว�างวันท่ี 1 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม� 

- มีเครื่องแท็บเล็ต เสีย 1 เครื่อง และรอเครื่องแท็บเล็ตใหม6ทดแทน 
- การให=คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWถึงการแนะนําตัว แนะนําวัตถุประสงคWของโครงการ เพ่ือให=

ผู=ตอบสัมภาษณWได=เข=าใจถึงการมาสํารวจโครงการ MICS6 วัตถุประสงคWของโครงการฯ รวมถึงการให=
ความร6วมมือในการตอบสัมภาษณW 

- การให=คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWโดยให=เปLนพนักงานผู=ชายสัมภาษณWผู=ชายในแบบผู=ชาย 
พนักงานผู=หญิงสัมภาษณWผู=หญิงในแบบผู=หญิง และในการสัมภาษณWควรสอบถามในสถานท่ีท่ีเปLน
ส6วนตัว 

- ป\ญหาการไม6ได=รับความร6วมมือในการตอบสัมภาษณWของผู= ท่ีอาศัยในอาคารชุด หมู6บ=านจัดสรร 
เนื่องจากนิติบุคคลของอาคารชุดหรือคนท่ีดูแลไม6ให=เข=าไปสัมภาษณW เพราะเปLนการรบกวนผู=ท่ีอาศัย
ในอาคารชุดหรือหมู6บ=านจัดสรรแห6งนั้น ท้ังนี้ พนักงานสัมภาษณWได=แจ=งถึงวิธีการแก=ป\ญาดังกล6าว โดย
รอสอบถามจากคนท่ีอาศัยอยู6ในอาคารชุดหรือหมู6บ=านจัดสรรบริเวณด=านนอก และขอสัมภาษณWจาก
ผู=ตอบสัมภาษณWตัวอย6างนั้น ซ่ึงเจอเพียงไม6ก่ีคนท่ีให=ความร6วมมือในการตอบแบบสัมภาษณWในอาคาร
ชุด / หมู6บ=านจัดสรรนั้น 

- การบันทึกข=อมูลสมาชิกครัวเรือนตัวอย6างลงในแท็บเล็ต ได=ให=คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWถึง 
การบันทึกข=อมูลสมาชิกครัวเรือน โดยให=เรียงลําดับความสัมพันธWหัวหน=าครัวเรือน เริ่มต=นจากพ6อ/แม6และ
ลูก ไม6ควรใส6ลําดับข=อมูลของลูกก6อนพ6อ/แม6 เพราะจะเกิดป\ญหาในการใส6ลําดับท่ีแม6/ผู=ดูแลหลักของ
เด็กได= (เรียงลําดับคล=ายกับโครงการ สรง.) 

- กรณีการลบข=อมูลสมาชิกในครัวเรือนตัวอย6าง เนื่องจากสมาชิกคนดังกล6าวไม6ได=อาศัยอยู6เปLนประจํา
ในครัวเรือนนั้น โดยแนะนําให=พนักงานสัมภาษณWทําการสัมภาษณWในแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนให=
เรียบร=อยก6อน จากนั้นจึงทําการลบสมาชิกท่ีไม6ได=อยู6ในครัวเรือนตัวอย6างนั้นออกไป 

- ป\ญหาการมอบหมายงาน ในกรณีท่ี supervisor มอบหมายงานให= interviewer ผิดคน ให=ดําเนินการ
โดยยกเลิกการมอบหมายงานท้ังเครื่องของ supervisor และ interviewer จากนั้น ให= supervisor 
มอบหมายงานให= interviewer คนใหม6ท่ีต=องการจะมอบหมายงานได=  

- ชี้แจงเวลาท่ีสามารถเข=าไปใช=งานในโปรแกรม และทําการแลกเปลี่ยนข=อมูลกับส6วนกลางได=อยู6ใน
ช6วงเวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. 

- การเบิกจ6ายค6าตอบแทนของพนักงานสัมภาษณW ทางจังหวัดได=สอบถามในประเด็นต6างๆ ดังนี้ 
1) การเบิกจ6ายค6าตอบแทนของพนักงานสัมภาษณW มีเกณฑWการประมาณการเบิกจ6ายอย6างไร 
เนื่องจากบันทึกท่ีแจ=งมาให=จังหวัดทราบถึงการเบิกจ6ายค6าตอบแทนระบุว6าพนักงานสัมภาษณWสามารถ
เบิกค6าตอบแทนโดยการเขียนใบสําคัญการเดินทาง โดยได=รับ 2,800 บาท / EA รวมถึงในการบริหาร
เงินเบิกจ6ายนี้ให=จังหวัดดําเนินการเองใช6หรือไม6 



2) วันท่ีและเวลาท่ีระบุในเครื่อง tablet ในระหว6างการทําการสํารวจของพนักงานสัมภาษณWนั้น มีผล
กับการเบิกค6าตอบแทนหรือไม6 และกรณีท่ีพนักงานสัมภาษณWไปทําการสํารวจในอาคารชุด หมู6บ=าน
จัดสรร แล=วไม6ได=รับความร6วมมือในการตอบแบบสัมภาษณW ซ่ึงหมายถึง EA นั้นไม6สามารถสัมภาษณW
ได=เลยแม=แต6ครัวเรือนเดียว ถึงแม=ลงพ้ืนท่ี 3 ครั้งแล=วก็ตาม จะสามารถเบิกค6าตอบแทนได=หรือไม6 
3) การเบิกค6าตอบแทนของล6ามใน MICS6 จังหวัดเชียงใหม6 สามารถเบิกค6าตอบแทนล6ามได=เท6าไร (ซ่ึงเดิม 
ใน MICS5 สามารถเบิกค6าตอบแทนล6ามในอัตรา 300 บาท / วัน / คน) ใช=เกณฑWอย6างไร และในกรณี
ท่ีพนักงานสัมภาษณWออกไปทําการสํารวจในพ้ืนท่ีท่ีต=องใช=ล6าม แต6ออกไปทําการสํารวจก6อนแล=ว
สามารถเบิกค6าตอบแทนล6ามย=อนหลังได=หรือไม6 
4) สําหรับหลักฐานในการเบิกค6าตอบแทนของพนักงานสัมภาษณW ในกรณีท่ีท้ัง supervisor และ 
interviewer ใช=เครื่อง tablet เครื่องเดียวกัน ตามบันทึกท่ีแจ=งมาให=จังหวัดทราบท่ีแจ=งว6าให=จังหวัด
ทําหลักฐานประกอบการเบิกค6าตอบแทน ได=ชี้แจงกับทางจังหวัดไปว6าทําบันทึกแจ=งให=ทราบว6ามี 
การใช=เครื่อง tablet หมายเลข..... ในการปฏิบัติงาน พร=อมกับแจ=งชื่อผูใช=งานท้ัง supervisor และ 
interviewer โดยบันทึกดังกล6าวให=ทางจังหวัดเก็บไว=เพ่ือใช=ประกอบการเบิกจ6ายค6าตอบแทน 

หมายเหตุ : ได=มีการส6งมอบเครื่องชั่งน้ําหนักให=จังหวัดเชียงใหม6 จํานวน 1 เครื่อง พร=อมกับเสื้อและ
หมวก โครงการ MICS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดลําพูน 

มีประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจากจังหวัดเชียงใหม6 นอกเหนือจากการแนะนําตัวของพนักงานสัมภาษณW  
การสัมภาษณWของพนักงานสัมภาษณWในการเข=าแบบสอบถามของผู=ชาย และผู=หญิง และการเบิกจ6าย
ค6าตอบแทนของพนักงานสัมภาษณW ดังนี้ 

- รอเครื่องแท็บเล็ตใหม6ทดแทน 1 เครื่อง 
- การชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุต่ํากว6า 2 ปF ได=มีการชี้แจงว6า หากเด็กมีอายุต่ํากว6า 2 ปF ใน

การวัดส6วนสูงเด็กควรวัดส6วนสูงในท6านอน เนื่องจากกระดูกของเด็กเล็ก (อายุตํ่ากว6า 2 ปF) นั้นยังไม6
สามารถยืดตรงได=เต็มท่ี การท่ีวัดในท6ายืนอาจจะทําให=ได=ผลการวัดท่ีคลาดเคลื่อนได= รวมถึงการอ6าน
ค6าส6วนสูงท่ีวัดนั้นจะต=องอ6านค6าโดยอยู6ในระดับสายตา แต6หากว6าไม6สามารถวัดส6วนสูงเด็กในท6านอน
ได= อนุโลมว6าสามารถวัดส6วนสูงเด็กในท6ายืนได= แต6ต=องจัดให=เด็กยืนตัวตรงส6วนของศรีษะ ไหล6 หลัง 
ลําตัว ขา และส=นเท=าแนบชิดกับเครื่องวัดส6วนสูง พร=อมท้ังระบุท่ีหมายเหตุว6าเพราะเหตุใดจึงไม6
สามารถวัดส6วนสูงเด็กในท6านอนได= 

- การสัมภาษณWในข=อถามท่ีมีความอ6อนไหวในการตอบ ได=ให=คําแนะนําให=แก6พนักงานสัมภาษณWว6าควรมี
การเกริ่นถาม หรือชวนพูดคุยกับผู=ตอบสัมภาษณWเพ่ือให=เกิดความไว=วางใจและสามารถให=ข=อมูลแก6
พนักงานสัมภาษณW รวมถึงกรณีข=อถามเก่ียวกับเชื้อ HIV ในข=อถามของแบบสอบถามนั้นจะใช=เปLน
ภาษาทางการ ซ่ึงพนักงานสัมภาษณWอาจจะปรับวิธีการถามให=ผู=ตอบสัมภาษณWเข=าใจ และให=ข=อมูลท่ี
ตรงตามจุดประสงคWของข=อถามนั้น โดยการปรับวิธีการถามให=คงไว=ซ่ึงเนื้อหาท่ีเปLนประเด็นเนื้อหาท่ี
สําคัญและตรงวัตถุประสงคWของข=อถามนั้นด=วย  

- สิ่งท่ีพบเก่ียวกับสมุดสุขภาพเด็กของโรงพยาบาลลานนา ซ่ึงเปLนโรงพยาบาลเอกชน (เทียบได=กับสมุด
เล6มสีชมพู) ได=มีบันทึกการให=วัคซีนในแต6ละประเภท ซ่ึงในการบันทึกข=อมูลการได=รับวัคซีนของเด็ก 
พนักงานสัมภาษณWอาจจะยังสับสนในการบันทึกข=อมูลดังกล6าวลงในแท็บเล็ต เนื่องจากในสมุดสุขภาพ
เด็กของโรงพยาบาลลานนาบันทึกเปLนวัคซีนรวมของ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอชนิด
ฉีด และฮิบ แต6ใน tablet นั้นจะอิงตามสมุดเล6มสีชมพู ท่ีมีการแยกชนิดว6าเปLน โปลิโอรูปแบบกิน ครั้ง
ท่ี 1 – 5 (OPV1 - OPV5)  โปลิโอแบบฉีด (IPV)  คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งท่ี 1-5 (DTP1 – 
DTP5) และตับอักเสบบี ครั้งท่ี1 – 3 (HepB1 – HepB3)  ในประเด็นดังกล6าวได=มีการสืบค=นข=อมูล 
เพ่ือจะลงบันทึกการได=รับวัคซีนท่ีถูกต=อง พร=อมกับแจ=งให=ทาง ดร.จิรวัส  พูลทรัพยW ผู=รับผิดชอบ
โครงการฯ ได=ทราบ และชี้แจงให=กับพนักงานสัมภาษณWรวมถึงผู=ท่ีเก่ียวข=องกับโครงการผ6านกลุ6มไลนW 
Supervisor-MICS6  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การให=วัคซีนตับอักเสบบีของรพ. เอกชน ครั้งท่ี 1 ตรงกับการให=วัคซีนตับอักเสบบีแรกเกิดในสมุด
เล6มสีชมพู 
2)  การให= วั ค ซีน ตับ อัก เสบบีของรพ. เอกชน ครั้ ง ท่ี  2 ตรง กับการให= วั ค ซีน ตับ อัก เสบ บี
อายุ 1 เดือน เฉพาะรายท่ีแม6เปLนพาหะในสมุดเล6มสีชมพู 
3) การให=วัคซีนตับอักเสบบีของรพ. เอกชนครั้งท่ี 3 อายุ 6 เดือน ตรงกับการให=วัคซีนตับอักเสบบีครั้ง
ท่ี 3 ในสมุดเล6มสีชมพูแต6พบว6า... 
สมุดเล6มบันทึกสุขภาพของรพ.เอกชนกลับไม6ได=บันทึกการให=วัคซีนตับอักเสบบีครั้งท่ี 3 ท้ังท่ีวัคซีนคอ
ตีบบาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนโปลิโอ ได=รับการบันทึกว6าได=รับวัคซีนครั้งท่ี 3 แล=ว จึงทําให=ต=องหา
ข=อมูลเพ่ิมเติมจากชนิดของวัคซีนท่ีได=รับการบันทึก ดังนี้ 



(1) ชื่อวัคซีน Pentaxim เปLนวัคซีนรวมของ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอชนิดฉีด และฮิบ 
(2) ชื่อวัคซีน Hexaxim เปLนวัคซีนรวมของ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอชนิดฉีด ฮิบ และตับ
อักเสบบี นั่นหมายความว6า วัคซีน "Hexaxim" ท่ีได=รับการบันทึกในวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก  
ไอกรน และ โปลิโอ ครั้งท่ี 3 นั้น ได=รวม "วัคซีนตับอักเสบบี" ครั้งท่ี 3 เรียบร=อยแล=ว” 

หมายเหตุ : ได=มีการส6งมอบเสื้อและหมวก โครงการ MICS ให=จังหวัดลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดลําปาง 

มีประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจากจังหวัดเชียงใหม6 และจังหวัดลําพูน นอกเหนือจากการแนะนําตัวของพนักงาน
สัมภาษณW การพบสมุดบันทึกสุขภาพเด็กของโรงพยาบาลเอกชน การชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุ 
ตํ่ากว6า 2 ปF การสัมภาษณWของพนักงานสัมภาษณWในการเข=าแบบสอบถามของผู=ชาย และผู=หญิง การสัมภาษณW
ในข=อถามท่ีมีความอ6อนไหวในการตอบ และการเบิกจ6ายค6าตอบแทนของพนักงานสัมภาษณW ดังนี้ 

- รอเครื่องแท็บเล็ตใหม6ทดแทน 1 เครื่อง 
- การสอบถามของพนักงานสัมภาษณWในการสอบถามเก่ียวกับลักษณะครัวเรือน จากการสังเกตการณWใน

พ้ืนท่ีพบว6าพนักงานสัมภาษณWสอบถามเก่ียวกับเครื่องใช=ท่ีมีอยู6ในบ=าน และสอบถามเพียงบางอย6าง จึง
ให=คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWว6า ในการสอบถามเก่ียวกับลักษณะครัวเรือนให=สังเกตในเบ้ืองต=น
ว6า เครื่องใช=ในบ=านเปLนอย6างไร และสอบถามกับหัวหน=าครัวเรือนหากไม6แน6ใจว6าเครื่องใช=ประเภท 
นั้น ๆ มีอยู6ในครัวเรือนตัวอย6างหรือไม6 และทําการบันทึกให=ครบตามข=อถามท่ีมีอยู6ในแท็บเล็ต 

- การสัมภาษณWในแบบเด็ก ซ่ึงต=องสัมภาษณWแม6หรือผู=ดูแลหลัก ได=ให=คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWว6า 
หากสอบถามในแบบเด็กต=องสัมภาษณWแม6หรือผู=ดูแลหลัก ในกรณีท่ีแม6เด็กเปLนสมาชิกในครัวเรือนให=
พนักงานสัมภาษณWสอบถามจากแม6เด็ก ถึงแม=ว6าจะมีผู=ดูแลหลักของเด็กอยู6ในครัวเรือนนี้ก็ตาม 

- การทดสอบเกลือ ได=ชี้แจงกับพนักงานสัมภาษณWว6า ต=องทําการทดสอบเกลือโดยใช=น้ํายาทดสอบไอ
โอเดตก6อน หากพบว6าเม่ือทดสอบโดยหยดน้ํายาทดสอบไอโอเดตแล=ว สีของเกลือไม6มีการ
เปลี่ยนแปลง นั่นคือเกลือท่ีนํามาใช=ทดสอบนั้นไม6มีเสริมไอโอดีนจากการเติมสารละลายโปแตสเซียม
ไอโอเดต หลังจากนั้นให=ขอเกลือตัวอย6างเดิมมาอีกครั้งเพ่ือทําการทดสอบต6อโดยใช=น้ํายาทดสอบไอโอ
ไดดW เม่ือทดสอบโดยหยดน้ํายาทดสอบไอโอไดดWแล=ว สีของเกลือไม6มีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือเกลือท่ี
นํามาใช=ทดสอบนั้นไม6มีเสริมไอโอดีนจากการเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดW และอธิบาย
เพ่ิมเติมว6า ในเกลือท่ีมีการเสริมไอโอดีน คือการนําเอาเกลือมาเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดW 
หรือโปแตสเซียมไอโอเดต โดยประเทศส6วนใหญ6รวมถึงประเทศไทย เปLนประเทศร=อนชื้น นิยมใช=
สารละลายโปแตสเซียมไอโอเดตเติมลงไปในเกลือ มากกว6าสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดW (หมาย
เหตุ : กรมอนามัยเลือกใช=โพแทสเซียมไอโอเดต เนื่องจากมีความคงตัวสูงกว6าโซเดียมไอโอไดดW และ
โพแทสเซียมไอโอไดดW เพราะโพแทสเซียมไอโอเดตสามารถทนได=ในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูง เกิดการ
สูญเสียของไอโอดีนในเกลือ ระหว6างการขนส6งและการเก็บรักษาก6อนจะถึงผู=บริโภคน=อยกว6าโซเดียม
ไอโอไดดW และโพแทสเซียมไอโอไดดW) 

- การส6งงานผ6านเครื่องแท็บเล็ต ระหว6าง interviewer และ supervisor ได= ให= คําแนะนําว6า 
interviewer ไม6จําเปLนต=องทําให= เสร็จครบท้ัง EA แล=วจึงส6งให=  supervisor ตรวจสอบ ท้ังนี้  
interviewer สามารถทยอยส6ง supervisor ได=เลย ท้ังนี้ interviewer สามารถทํางานสลับเขต EA ท่ี
ได=รับมอบหมายจาก supervisor ได=โดยไม6ต=องรอให=เสร็จในเขต EA นั้นก6อน แล=วจึงมาเริ่มทําท่ี EA 
ใหม6 พร=อมกับได=แจ=งช6วงเวลาท่ีโปรแกรมเป}ดให=ทําการแลกเปลี่ยนข=อมูลกับส6วนกลางได= คือต้ังแต6 เวลา 
6.00 น. ถึง 23.00 น. 

หมายเหตุ : ได=มีการส6งมอบเครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดส6วนสูง จํานวน 1 เครื่อง 
ให=จังหวัดลําปาง พร=อมกับเสื้อและหมวก โครงการ MICS  

 



วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดน�าน 

มีประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจากจังหวัดเชียงใหม6 จังหวัดลําพูน และลําปาง นอกเหนือจากการแนะนําตัวของ
พนักงานสัมภาษณW เรื่องการทดสอบเกลือ การชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF การพบสมุด
บันทึกสุขภาพเด็กของโรงพยาบาลเอกชน การสัมภาษณWของพนักงานสัมภาษณWในการเข=าแบบสอบถามของ
ผู=ชาย และผู=หญิง  และการสัมภาษณWในข=อถามท่ีมีความอ6อนไหวในการตอบ ดังนี้ 

- รอเครื่องแท็บเล็ตใหม6ทดแทน 1 เครื่อง 
- การสอบถามของพนักงานสัมภาษณWเก่ียวกับการศึกษาสูงสุด ได=ชี้แจงกับพนักงานสัมภาษณWว6า ในการ

สอบถามเก่ียวกับระดับการศึกษาและระดับชั้นสูงสุด ท่ีเคยเรียนหรือกําลังเรียน เช6น นางสาว A บอก
ว6าในปF 2562 กําลังเรียนอยู6ชั้น ม.2 ดังนั้นในการบันทึกระดับชั้นสูงสุดจะเปLน ม.2 ไม6ใช6 ม.1 เปLนต=น 

- เพ่ิมเติมจากการชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุต่ํากว6า 2 ปF สูงสุด ได=ให=คําแนะนําแก6พนักงาน
สัมภาษณWว6า ในการวัดส6วนสูงของเด็กตํ่ากว6า 2 ปFในท6านอน อาจใช=ขาเด็กเพียงข=างเดียวได=แต6ต=องจัด
ให=เด็กนอนราบ ลําตัวตรง ส6วนของศรีษะ ชิดกับเครื่องวัดส6วนสูง และการอ6านค6าส6วนสูงท่ีวัดนั้น
จะต=องอ6านค6าโดยอยู6ในระดับสายตา  

- การสอบถามจํานวนหนังสือ e-book ในแบบเด็กอายุ 5-14 ปF (ข=อถาม PR3) ได=อธิบายให=พนักงาน
สัมภาษณWฟ\งว6า การนับจํานวนหนังสือ e-book ให=นับเปLนเล6ม เช6น เนื้อหาใน e-book นั้นอาจเปLน
นิทานท่ีมีหลาย ๆ เรื่องในเล6มเดียวกัน ให=นับว6า มีจํานวนหนังสือ e-book จํานวน 1 เล6ม เปLนต=น 

หมายเหตุ : ได=มีการส6งมอบเสื้อและหมวก โครงการ MICS ให=จังหวัดน6าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นท่ีได9จากสังเกตการณ
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 5 จังหวัด 

จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 

โครงการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 (MICS6) 

ระหว�างวันท่ี 15 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

สังเกตการณ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ในวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

- ประเด็นป\ญหาของจังหวัดจันทบุรีในการไม6ค6อยได=รับความร6วมมือในการตอบสัมภาษณWจากครัวเรือน
ตัวอย6าง เนื่องจากผู=คนส6วนใหญ6ไม6ได=เห็นถึงความสําคัญและประโยชนWจากการให=ข=อมูลกับหน6วยงาน
ในภาครัฐ รวมถึงในชุมชน/ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู6สามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได=โดยไม6ต=องคอยความ
ช6วยเหลือจากหน6วยงานหรือองคWกรใด 

- ประเด็นข=อถามของโครงการฯ ท่ีค6อนข=างเยอะและมีรายละเอียดมาก อยากให=มีปรับลดบางข=อถามท่ี
ไม6จําเปLนและไม6เปLนตัวชี้วัดของหน6วยงานท่ีเก่ียวข=องซ่ึงนําข=อมูลในโครงการไปใช= เพ่ือควบคุมคุณภาพ
ข=อมูลและเปLนการลดภาระงานของพนักงานสัมภาษณW  

- ประเด็นการชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุต่ํากว6า 2 ปF ได=มีการชี้แจงให=กับพนักงานสัมภาษณW
ว6าตามท่ีได=อบอบรมท่ีศูนยWอบรมในโครงการฯ หากเด็กมีอายุต่ํากว6า 2 ปF เด็กควรวัดส6วนสูงในท6านอน 
เนื่องจากกระดูกของเด็กเล็ก (อายุต่ํากว6า 2 ปF) นั้นยังไม6สามารถยืนเหยียดเท=าได=เต็มท่ี การท่ีวัดในท6ายืน
อาจจะทําให=ได=ผลการวัดท่ีคลาดเคลื่อนได= รวมถึงการอ6านค6าส6วนสูงท่ีวัดนั้นจะต=องอ6านค6าโดยอยู6ใน
ระดับสายตา แต6หากว6าไม6สามารถวัดส6วนสูงเด็กในท6านอนได= อนุโลมว6าสามารถวัดส6วนสูงเด็กในท6า
ยืนได= แต6ต=องจัดให=เด็กยืนตัวตรงส6วนของศรีษะ หลัง ลําตัว ขา และส=นเท=าแนบชิดกับเครื่องวัดส6วนสูง 
พร=อมท้ังระบุท่ีหมายเหตุว6าเพราะเหตุใดจึงไม6สามารถวัดส6วนสูงเด็กในท6านอนได= รวมถึงการวาง
ตําแหน6งผู=วัดและผู=ช6วยในการวัดส6วนสูงเพ่ือสะดวกในการจัดท6าและอ6านค6าส6วนสูงของเด็กได=อย6าง
ถูกต=อง 

- ประเด็นการนับจดครัวเรือนตัวอย6าง พบว6าในขณะนับจดครัวเรือนนั้น เปLนครัวเรือนส6วนบุคคลท่ีมีคน
อยู6อาศัย แต6พอไปแจงนับกลับพบว6า คนในครัวเรือนย=ายออกแล=ว และเปLนครัวเรือนท่ีเจ=าของเช6า
เพ่ือให=คนงานเข=ามาพักอาศัย ซ่ึงอยู6อาศัยกันหลายคน แต6ละคนไม6มีความสัมพันธWกันเลย พนักงาน
สัมภาษณWสอบถามว6า ควรนับครัวเรือนนี้หรือไม6 จึงได=ชี้แจงกับพนักงานสัมภาษณWว6า กรณีดังกล6าวจะ
ไม6นับว6าเปLนครัวเรือนส6วนบุคคล โดยบันทึกผลการสัมภาษณWเปLนครัวเรือนตัวอย6างอ่ืนๆ พร=อมกับระบุ
รายละเอียด 

- ประเด็นเก่ียวกับการบันทึกข=อมูลการได=รับวัคซีนของเด็กตํ่ากว6า 5 ปF พนักงานสัมภาษณWไม6แน6ใจใน
การบันทึกข=อมูลดังกล6าวลง tablet  พบว6า 
กรณีท่ี 1 ครัวเรือนตัวอย6างเปLนชนชาติกัมพูชามีสมาชิกเปLนเด็กอายุตํ่ากว6า 5 ปF โดยการได=รับวัคซีน

ของเด็กนั้นผู=ปกครองจะพาเด็กไปรับวัคซีนท่ีประเทศกัมพูชา จะได=รับเอกสารบันทึกการ
ได=รับวัคซีนเปLนแบบแผ6นพับแต6จะมีความแตกต6างจากสมุดเล6มสีชมพูของโรงพยาบาลรัฐในไทย 



(แผ6นพับบันทึกสุขภาพของกัมพูชาเว=นระยะท่ีเด็กไปรับวัคซีนเพียง 1 เดือนในขณะท่ีสมุด
บันทึกสุขภาพเล6มสีชมพูเว=นระยะเดือนท่ีได=รับ 2 เดือน) ข=อมูลดังกล6าวถูกต=องหรือไม6 และ
ข=อมูลนั้นเพียงพอท่ีจะบันทึกลง tablet หรือไม6 เนื่องจากเปLนภาษากัมพูชาเลยอ6านได=แค6ตัว
ย6อของวัคซีนและวันเดือนปFเท6านั้น (วันเดือนปFช6องแรก เข=าใจว6าเปLนวันท่ีฉีดวัคซีน และวัน
เดือนปFช6องสุดท=าย เข=าใจว6าเปLนวันนัดฉีดวัคซีน เนื่องจากมีบางวันท่ีไม6ตรงกัน โดยวันเดือน
ปFของช6องแรก จะช=ากว6าวันเดือนปFของช6องสุดท=าย) พนักงานสัมภาษณWได=ขออนุญาต
ถ6ายภาพเอกสารดังกล6าว  

กรณีท่ี 2 เด็กได=รับวัคซีนจากโรงพยาบาลรัฐของจังหวัดจันทบุรี และมีการบันทึกในสมุดเล6มสีชมพูของ
เด็ก ว6าได=รับวัคซีน Pentaxim ตอนอายุ 4 เดือน  (วัคซีน Pentaxim เปLนวัคซีนรวม
ของ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอชนิดฉีด และฮิบ แต6จะไม6มีวัคซีนตับอักเสบบี) ทําให=
การบันทึกการได=รับวัคซีนตับอักเสบบีครั้งท่ี 2 จะหายไป รวมถึงการให=วัคซีนโปลิโอแบบฉีด
ในรูปของวัคซีนรวมถึง 3 ครั้ง (ให=แบบฉีดแทนแบบหยอด) กรณีดังกล6าวควรจะบันทึก
อย6างไร 

ท้ังนี้ supervisor และพนักงานสัมภาษณW ได=นําประเด็นนี้มาปรึกษาในท่ีประชุมสรุปงานจากการไป
สังเกตุการณWงานสนามของจังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงในประเด็นดังกล6าวได=มีการสืบค=นข=อมูล เพ่ือหา
รายละเอียดเก่ียวกับวัคซีนประเภทต6างๆ รวมถึงขอคําปรึกษาจากคุณเผด็จศักด์ิ ชอบธรรม 
ผู=เชี่ยวชาญในด=านวัคซีนในเด็ก พร=อมกับแจ=งให=ทาง ดร.จิรวัส  พูลทรัพยW ผู=รับผิดชอบโครงการฯ ได=
ทราบ โดยได=มีชี้แจงให=กับ supervisor และพนักงานสัมภาษณWได=ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สําหรับกรณีท่ี 1  ในครัวเรือนท่ีพาเด็กไปรับวัคซีนท่ีประเทศกัมพูชา  ซ่ึงเด็กได=รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก 
ไอกรน โปลิโอ และตับอักเสบบี ในครั้งท่ี 1, 2 และ 3 ตอนอายุ 2, 3 และ 4 เดือน ตามลําดับ ซ่ึงต6างจาก
สมุดสีชมพูของประเทศไทย ท่ีได=รับในครั้งท่ี 1, 2 และ 3 ตอนอายุ 2, 4 และ 6 เดือน ตามลําดับ ดังนั้น ถ=า
ข=อมูลเข=าไปในส6วนกลาง แล=วได=นํามาตรวจสอบในข้ันตอนการ edit ข=อมูล โดยให=จังหวัดระบุใน
หมายเหตุว6าเปLนวัคซีนท่ีได=รับจากประเทศกัมพูชา ซ่ึงได=รับวัคซีนรวมในครั้งท่ี 1, 2 และ 3 ตอน
อายุ 2, 3 และ 4 เดือน ตามลําดับ (แผ6นพับบันทึกสุขภาพของกัมพูชาเว=นระยะเดือนท่ีได=รับ
เพียง 1 เดือนในขณะท่ีสมุดบันทึกสุขภาพเล6มสีชมพูเว=นระยะเดือนท่ีได=รับ 2 เดือน) ถือว6าข=อมูล
ดังกล6าวไม6ถือว6าผิด เนื่องจากในประเทศอ่ืน เข6น พม6า คาบเวลาในการได=รับวัคซีนนในเด็กอาจต6าง
จากนี้ 
สําหรับกรณีท่ี 2  หลายครัวเรือนของจันทบุรีท่ีโรงพยาบาลจะให=วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ และ
ตับอักเสบบีพร=อมระบุชื่อวัคซีนดังนี้ 

a) ชื่อวัคซีน Pentaxim เปLนวัคซีนรวมของ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอชนิดฉีด และฮิบ 

b) ชื่อวัคซีน Hexaxim เปLนวัคซีนรวมของ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอชนิดฉีด ฮิบ และตับ
อักเสบบี 

นั่นคือ 
2.1) วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และโปลิโอแบบฉีด ได=รับครบท้ัง 3 ครั้ง แต6วัคซีนตับอักเสบบีจะ
ได=รับแค6ครั้งท่ี 1 กับครั้งท่ี 3 เท6านั้น (วัคซีนรวมครั้งท่ี 2 คือวัคซีน Pentaxim จะไม6รวมวัคซีนตับ
อักเสบบี) ดังนั้น การได=รับวัคซีนตับอักเสบบีครั้งท่ี 2 ถึงแม=ว6าโรงพยาบาลลงวันท่ีในช6องวัคซีนรวมก็จริง 



แต6ก็ได=บันทึกชื่อของวัคซีนรวมด=วย จึงทําให=ทราบว6าทางโรงพยาบาลไม6ได=ให=วัคซีนตับอักเสบบีร6วมด=วย 
ให=บันทึก 00 ได= แต6ต=องม่ันใจว6าไม6ได=รับจริงๆ (เช6น เปLนตับอักเสบบีเพียงอย6างเดียว) ยกตัวอย6าง 
กรณี วัคซีน Pentaxim ท่ีได=รับตอนอายุ 4 เดือนนี้ การรับวัคซีนตับอักเสบบีครั้งท่ี 2ให=บันทึก “00” 
พร=อม บันทึกท่ีหมายเหตุว6า “ได=รับวัคซีน Pentaxim ในอายุ 4 เดือน” เปLนต=น 
2.2) ในกรณีวัคซีนรวมแบบฉีด โดยเฉพาะวัคซีนโปลิโอแบบฉีด จะได=รับท้ัง 3 ครั้ง แล=ว ซ่ึงพนักงาน
สัมภาษณWได=มีการบันทึกหมายเหตุเรียบร=อย แล=วว6าเปLนการรับวัคซีน Hexaxim หรือ Pentaxim ท่ีมี
การให=วัคซีนรวมโปลิโอแบบฉีดด=วย นั่นคือเด็กได=รับวัคซีนโปลิโอแบบฉีดในรูปของวัคซีน
รวมถึง 3 ครั้ง (ให=แบบฉีดแทนแบบหยอด) ทางโรงพยาบาลไม6ได=บันทึกแบบฉีดเอาไว=ในช6องอยู6
แล=ว เพราะถูกบันทึกในรูปของวัคซีนรวมดังกล6าว ดังนั้น ช6องของโปลิโอแบบฉีด (IPV) ให=บันทึกตาม
สมุด คือ 00  และให=นําไปใส6ข=อมูลวันท่ีได=รับวัคซีนไปใส6ลงในช6อง OPV 3 ครั้งแทน พร=อมกับระบุ
รายละเอียดไว=ท่ีหมายเหตุ 

- ประเด็นการนับจดครัวเรือนตัวอย6าง พบว6าในขณะนับจดครัวเรือนนั้น เปLนครัวเรือนส6วนบุคคลท่ีมีคน
อยู6อาศัย แต6พอไปแจงนับกลับพบว6า คนในครัวเรือนย=ายออกแล=ว และเปLนครัวเรือนท่ีเจ=าของเช6า
เพ่ือให=คนงานเข=ามาพักอาศัย ซ่ึงอยู6อาศัยกันหลายคน แต6ละคนไม6มีความสัมพันธWกันเลย พนักงาน
สัมภาษณWสอบถามว6า ควรนับครัวเรือนนี้หรือไม6 จึงได=ชี้แจงกับพนักงานสัมภาษณWว6า กรณีดังกล6าวจะ
ไม6นับว6าเปLนครัวเรือนส6วนบุคคล โดยบันทึกผลการสัมภาษณWเปLนครัวเรือนตัวอย6างอ่ืนๆ พร=อมกับระบุ
รายละเอียด 

หมายเหตุ : ในประเด็นข=อ 2.1  ได=มีการโทรปรึกษากับคุณเผด็จศักด์ิเรื่องการได=รับวัคซีนของเด็ก
อายุ 4 เดือน ในรูปของวัคซีน Pentaxim ซ่ึงจะไม6มีวัคซีนตับอักเสบบีรวมด=วย แต6คุณเผด็จศักด์ิแจ=ง
ว6า วัคซีนท่ีเด็กได=รับตอนอายุ 4 เดือน ถือเปLนวัคซีนเสริม แต6หลักจะเปLน 2 เดือน กับ 6 เดือน ดังนั้น
ในรพ.เอกชนให=วัคซีน Pentaxim ถือว6าเพียงพอในเด็กอายุ 4เดือน แต6 supervisor มีความกังวล
เช6นกันว6า การบันทึกตับอักเสบบีครั้งท่ี 2 จะหายไปหลายคน แล=ว จะส6งผลกระทบตอนประมวลผล
ออกมา ซ่ึงในตอนเสนอผลต=องดูท่ีข=อมูลท่ีเข=ามา อาจต=องมีการรวม OPV กับ IPV  .ส6วนตับอักเสบบี 
ต=องพิจารณาอย6างละเอียดอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 



สังเกตการณ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ในวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

มีประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจากจังหวัดจันทบุรี นอกเหนือจากประเด็นการชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุ
ตํ่ากว6า 2 ปF  และประเด็นการบันทึกข=อมูลการได=รับวัคซีนรวมของเด็กตํ่ากว6า 5 ปF ดังนี้ 

- จังหวัดระยองรอเครื่อง tablet ใหม6ทดแทน 1 เครื่อง รวมถึงยังไม6ได=รับปากกาสไตลัสจํานวน 1 แท6ง
ท่ีทางส6วนกลางส6งให= 

- ประเด็นการแนะนําตัวของพนักงานสัมภาษณW ในการเข=าไปขอสัมภาษณWครัวเรือนตัวอย6าง มีการให=
คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWถึงการแนะนําตัว แนะนําวัตถุประสงคWของโครงการ เพ่ือให=ผู=ตอบ
สัมภาษณWได=เข=าใจถึงการมาสํารวจโครงการ MICS6 วัตถุประสงคWของโครงการฯ รวมถึงการให=ความ
ร6วมมือในการตอบสัมภษณW 

- ประเด็นเก่ียวกับข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคมในโครงการต6างๆ ซ่ึงพนักงานสัมภาษณWจะไม6
เน=นถามเรื่องเวลาท่ีได=รับความช6วยเหลือจากแต6จะสัมภาษณWเปLนว6าได=รับมานานเท6าไรแล=ว  จึงได=อธิบาย
ให=พนักงานสัมภาษณWว6าจุดประสงคWข=อถามนี้ต=องการทราบถึงการได=รับความช6วยเหลือครั้งล6าสุดจาก
โครงการนั้น เพ่ือดูว6าผู=ตอบสัมภาษณWนั้นได=รับความช6วยเหลืออย6างสมํ่าเสมอและต6อเนื่องหรือไม6 ดังนั้น 
ในช6วงท่ีทําการสัมภาษณWให=เน=นว6าครั้งล6าสุดท่ี ได=รับความช6วยเหลือจากโครงการ.... คือเม่ือใด 

- ประเด็นของแบบครัวเรือนตอนการล=างมือ ได=มีการยกตัวอย6างพร=อมกับอธิบายให=แก6พนักงาน
สัมภาษณW ถึงกรณีท่ีลงพ้ืนท่ีไปสัมภาษณWท่ีครัวเรือนตัวอย6าง แล=วพบว6าในช6วงนั้นหากไปสังเกตท่ี
สถานท่ีใช=ล=างมือแล=ว พบว6า น้ําไม6ไหลในวันท่ีสัมภาษณWพอดี (เนื่องด=วยสาเหตุต6างๆเช6น ป}ดเพ่ือ
ปรับปรุงท6อน้ําประปา ท6อน้ําแตก เปLนต=น) ในกรณีดังกล6าวให=บันทึกเปLนรหัส 2 คือไม6มีน้ํา (ถึงแม=ว6า
ในเวลาปกติ สถานท่ีท่ีใช=ล=างมือน้ําไหลปกติก็ตาม) โดยพนักงานสัมภาษณWอาจบันทึกสาเหตุดังกล6าวไว=
ในช6องหมายเหตุ ของข=อถาม HW12 

- ประเด็นการสัมภาษณWของพนักงานสัมภาษณW ในการเข=าแบบสอบถามของผู=ชาย และผู=หญิง ควรมีการ
สัมภาษณWโดยให=เปLนพนักงานผู=ชายสัมภาษณWผู=ชายในแบบผู=ชาย พนักงานผู=หญิงสัมภาษณWผู=หญิงใน
แบบผู=หญิง และในการสัมภาษณWควรสอบถามในสถานท่ีท่ีเปLนส6วนตัว หรือหากสถานท่ีไม6เอ้ืออํานวยก็
สามารถสอบถามกับผู=ตอบสัมสัมภาษณWได=โดยปรับความดังเสียงให=พอได=ยินในระหว6างการสัมภาษณW
ของพนักงานสัมภาษณWและผู=ตอบสัมภาษณW เพ่ือให=ได=ข=อมูลท่ีเปLนข=อเท็จจริงจากผู=ตอบสัมภาษณWมาก
ท่ีสุด 

- ประเด็นเรื่องการสัมภาษณWในแบบเด็ก ซ่ึงต=องสัมภาษณWแม6หรือผู=ดูแลหลัก ได=ให=คําแนะนําแก6
พนักงานสัมภาษณWว6า หากสอบถามในแบบเด็กต=องสัมภาษณWแม6หรือผู=ดูแลหลัก ให=พนักงานสัมภาษณW
สอบถามจากแม6เด็กก6อน แต6หากแม6เด็กไม6อยู6จึงมาสอบถามจากผู=ดูแลหลักแทน 

- ประเด็นในการทดสอบการอ6านของแบบเด็กอายุ 7 -14 ปF พนักงานสัมภาษณWให=เด็กได=ลองอ6าน
แบบทดสอบการอ6านแต6เม่ือเด็กอ6านจบไม6ให=เด็กดูในแบบทดสอบการอ6านนั้น จึงได=ชี้แจงให=พนักงาน
สัมภาษณWทราบว6า สามารถให=เด็กดูแบบทดสอบการอ6านได= เนื่องจากจุดประสงคWเพ่ือจะดูว6าเด็ก
สามารถท่ีจะอ6านและเข=าใจรายละเอียดของเนื้อหาท่ีอ6านมากน=อยแค6ไหน ไม6ได=เปLนการทดสอบการ
จดจํารายละเอียดของเนื้อหา เกรงว6าจะเปLนการกดดันเด็กมากเกินไป 



- ประเด็นการสัมภาษณWตามข=อถามของแบบสอบถามซ่ึงใช=เปLนภาษาทางการ ทําให=ตัวพนักงาน
สัมภาษณWเองรวมถึงผู=ตอบสัมภษณWอาจม6ค6อยเข=าใจ จึงได=แนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWโดยการปรับ
วิธีการถามให=ผู=ตอบสัมภาษณWเข=าใจ มีการยกตัวอย6างเพ่ือให=ผู=ตอบสัมภาษณWได=เข=าใจ และให=ข=อมูลท่ี
ตรงตามจุดประสงคWของข=อถามนั้น ซ่ึงการปรับวิธีการถามให=คงไว=ซ่ึงเนื้อหาท่ีเปLนประเด็นเนื้อหาท่ี
สําคัญและตรงวัตถุประสงคWของข=อถามนั้นด=วย 

- ประเด็นการสัมภาษณWในครัวเรือนตัวอย6างท่ีเปLนคนต6างชาติ (เช6น ลาว พม6า กัมพูชา ฯลฯ) ได=
สอบถามกับทางพนักงานสัมภาษณWว6าต=องให6ล6ามในการสื่อสารกับครัวเรือนตัวอย6างด=วยหรือไม6 ซ่ึง
ทางพนักงานสัมภาษณW อธิบายว6า ส6วนใหญ6ครัวเรือนดังกล6าวสามารถพูดภษาไทยได= หรือมีสมาชิกใน
ครัวเปLนคนไทยหรือละแวกครัวเรือนนั้นมีคนท่ีสามารถพูดภาษาไทยได= จึงไม6จําเปLนท่ีจะต=องใช=ล6ามใน
การสัมภาษณW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สังเกตการณ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

มีประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจากจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง นอกเหนือจากประเด็นการแนะนําตัวของ
พนักงานสัมภาษณW  ประเด็นเก่ียวกับข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคมในโครงการต6างๆ  ประเด็นการชั่ง
น้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF  ประเด็นการสัมภาษณWของพนักงานสัมภาษณWในการเข=า
แบบสอบถามของผู=ชาย และผู=หญิง  และประเด็นการสัมภาษณWตามข=อถามของแบบสอบถามซ่ึงใช=เปLนภาษา
ทางการ ดังนี้ 

- จังหวัดระยองรอเครื่อง tablet ใหม6ทดแทน 1 เครื่อง 
- ประเด็นเก่ียวกับเนื้อท่ีถือครองท่ีทําการเกษตร จากการสังเกตการณWในพ้ืนท่ีพบกรณีท่ีผู=ตอบสัมภาษณW

เปLนคนลาว ท่ีมาอาศัยและทํางานอยู6ในจังหวัดชลบุรีอย6างถูกกําหมาย ได=ให=ข=อมูลว6าใด=ซ้ือท่ีดินไว=ท่ี
ประเทศลาว เพ่ือเตรียมสําหรับปลูกบ=าน พนักงานสัมภาษณWสอบถามว6ากรณีดังกล6าวให=นับว6าเปLน
พ้ืนท่ีสําหรับทําการเกษตรด=วยหรือไม6 จึงให=คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWว6า กรณีดังกล6าวไม6นับ
รวมในพ้ืนท่ีทําการเกษตร แต6ถ=าหากว6าในพ้ืนท่ีดังกล6าวนั้นมีการซ้ือไว=สําหรับเตรียมทําการเกษตร แต6
ในป\จจุบันยังเปLนพ้ืนท่ีว6างเปล6าอยู6แต6พร=อมสําหรับการเพาะปลูก ถึงจะอยู6ท่ีต6างประเทศก็ให=นับรวม
ว6าเปLนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตรด=วย ตามนิยามในคู6มืองานสนามของโครงการ MICS6 

- ประเด็นเก่ียวกับส=วมและสุขาภิบาลในข=อถามลักษณะครัวเรือน เนื่องจากพบกรณีครัวเรือนตัวอย6างท่ี
พักอาศัยในชุมชนซ่ึงอยู6ใกล=กับแพปลา โดยส=วมในบ=านท่ีพักอาศัยนั้นไม6มีบ6อเก็บของปฏิกูล เปLน
ลักษณะส=วมคอห6านท่ีมีท6อต6อลงทะเล พนักงานสัมภาษณWสอบถามว6าในกรณีดังกล6าวนั้นควรบันทึก
อย6างไร จึงให=คําแนะนําแก6พนักงานสัมภาษณWว6า ในกรณีนี้ให=ลงเปLนส=วมชักโครก/ส=วมซึม ท่ีมีการ
ระบายของเสียลงในท่ีอ่ืนๆ เช6น ท6อระบายน้ํา คูคลอง ฯลฯ บันทึกเปLน รหัส 14 

- ประเด็นเรื่องการทดสอบเกลือ ได=ชี้แจงกับพนักงานสัมภาษณWว6า ต=องทําการทดสอบเกลือโดยใช=น้ํายา
ทดสอบไอโอเดทก6อน หากพบว6าเม่ือทดสอบโดยหยดน้ํายาทดสอบไอโอเดทแล=ว สีของเกลือไม6มีการ
เปลี่ยนแปลง นั่นคือเกลือท่ีนํามาใช=ทดสอบนั้นไม6มีเสริมไอโอดีนจากการเติมสารละลายโปแตสเซียม
ไอโอเดท หลังจากนั้นให=ขอเกลือตัวอย6างเดิมมาอีกครั้งเพ่ือทําการทดสอบต6อโดยใช=น้ํายาทดสอบไอโอ
ไดดW เม่ือทดสอบโดยหยดน้ํายาทดสอบไอโอไดดWแล=ว สีของเกลือไม6มีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือเกลือท่ี
นํามาใช=ทดสอบนั้นไม6มีเสริมไอโอดีนจากการเติมสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดดW และอธิบายเพ่ิมเติม
ว6า ในเกลือท่ีมีการเสริมไอโอดีน คือการนําเอาเกลือมาเติมสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดดW หรือ
สารละลายโปแตสเซียมไอโอเดท  โดยประเทศส6วนใหญ6แล=วรวมถึงในประเทศไทยซ่ึงมีอากาศร=อนชื้น 
จึงนิยมใช=สารละลายโปแตสเซียมไอโอเดท มีความคงตัวกว6า สารละลายโปแตสเซียมไอโอไดดW จึงนิยม
ใช=เติมในเกลือเพ่ือเสริมไอโอดีน 

- เพ่ิมเติมจากประเด็นข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคมในโครงการต6างๆ ได=แนะนําแก6พนักงาน
สัมภาษณWว6า โครงการอ่ืนๆท่ีช6วยเหลือด=านเศรษฐกิจในครัวเรือน ให=นับรวมท้ังหมด ไม6ว6าจะเปLนเงินท่ี
อุดหนุนด=านการศึกษา กองทุนในชุมชนท่ีอาศัย ฯลฯ ยกเว=น เงินท่ีได=รับจากญ6าติพ่ีน=อง คนรู=จัก 



หมายเหตุ : มีเจ=าหน=าท่ีจาก UNICEF ได=ร6วมเดินทางไปสังเกตุการณWงานสนามในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีกับทีม
สังเกตุการณWงานสนามภาคตะวันออกจากส6วนกลาง พร=อมกับได=แลกเปลี่ยนและให=คําแนะนําท่ีเปLน
ประโยชนWในการปฏิบัติงานแก6เจ=าหน=าท่ีท่ีเก่ียวข=องกับโครงการ MICS6 ของจังหวัดชลบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สังเกตการณ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

มีประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจากจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี นอกเหนือจากประเด็นการ
แนะนําตัวของพนักงานสัมภาษณW  ประเด็นการนับจดครัวเรือนตัวอย6างจากเดิมบ=านซ่ึงครัวเรือนส6วนบุคคแล=ว
เปลี่ยนมาเปLนบ=านเช6าไว=ให=คนงานอยู6ของจังหวัดจันทบุรี  ประเด็นเก่ียวกับข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือสวัสดิการ
สังคมในโครงการต6างๆ  ประเด็นการชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF  และประเด็นการ
บันทึกข=อมูลการได=รับวัคซีนรวมของเด็กตํ่ากว6า 5 ปF ดังนี้ 

- เพ่ิมเติมจากประเด็นข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคมในโครงการต6างๆ ได=ชี้แจงให=พนักงาน
สัมภาษณWว6า ตอนท่ีสอบถามผู=ตอบสัมภาษณWเก่ียวเรื่องเงินโอนฯ สอบถามว6าทราบหรือไม6ทราบว6ามี
โครงการต6างๆเหล6านี้หรือไม6 โดยไม6จําเปLนท่ีผู=ตอบสัมภาษณWต=องทราบรายละเอียดว6าในแต6ละ
โครงการเปLนอย6างไร หรือถามนําคําตอบของผู=ตอบสัมภาษณW  รวมถึงแนะนํากับพนักงานสัมภาษณWให=
เน=นย้ําในเรื่องเวลาท่ีได=รับความช6วยเหลือจากโครงการนั้นๆว6าได=รับครั้งล6าสุดเม่ือไร 

หมายเหตุ : เจ=าหน=าท่ีจาก UNICEF ได=ร6วมเดินทางไปสังเกตุการณWงานสนามในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรากับทีม
สังเกตุการณWงานสนามภาคตะวันออกจากส6วนกลาง พร=อมกับได=แลกเปลี่ยนและให=คําแนะนําท่ีเปLน
ประโยชนWในการปฏิบัติงานแก6เจ=าหน=าท่ีท่ีเก่ียวข=องกับโครงการ MICS6 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สังเกตการณ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ในวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

มีประเด็นท่ีเ พ่ิมเติมจากจังหวัดจันทบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  
นอกเหนือจากประเด็นการแนะนําตัวของพนักงานสัมภาษณW  ประเด็นเก่ียวกับข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือ
สวัสดิการสังคมในโครงการต6างๆ  ประเด็นการชั่งน้ําหนักและวัดส6วนสูงในเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว6า 2 ปF  ประเด็น
การบันทึกข=อมูลการได=รับวัคซีนรวมของเด็กตํ่ากว6า 5 ปF  ประเด็นการสัมภาษณWของพนักงานสัมภาษณWในการ
เข=าแบบสอบถามของผู=ชาย และผู=หญิง และประเด็นการสัมภาษณWตามข=อถามของแบบสอบถามซ่ึงใช=เปLน
ภาษาทางการ ดังนี้ 

- เพ่ิมเติมจากประเด็นข=อถามเรื่องเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคมในโครงการต6างๆ กรณีท่ีผู=ตอบสัมภาษณW
ได=รับเงินจากโครงการเพ่ือสวัสดิการสังคมครั้งล6าสุดคือเม่ือ 7 เดือนท่ีแล=ว และผู=ตอบสัมภาษณWไม6ได=
ติดตามว6ามีการเปลี่ยนแปลงในการการช6วยเหลือหรือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ีอนไขของโครงการนั้นอีก 
(คือไม6รู=ว6ามีเงินโอนเข=ามาช6วยเหลืออีกหรือไม6 ไม6ได=ไปตรวจสอบท่ีธนาคาร) ในกรณีดังกล6าวชี้แจงให=
พนักงานสัมภาษณWว6า ให=ระบุเรื่องเวลาท่ีได=รับความช6วยเหลือจากโครงการนั้นๆว6าได=รับครั้งล6าสุด คือ 
7 เดือนท่ีแล=ว และอาจระบุท่ีหมายเหตุว6า เนื่องจากไม6ได=ติดตามการช6วยเหลือจากโครงการดังกล6าว  
เปLนต=น แต6อย6างไรก=ตามให=ยึดคําตอบของผู=ตอบสัมภาษณWเปLนหลัก 

- เพ่ิมเติมจากประเด็นในการทดสอบการอ6านของแบบเด็กอายุ 7 -14 ปF ได=แนะนําพนักงานสัมภาษณW
ว6าควรขอเด็กให=มาอ6านแบบทดสอบการอ6านแบบส6วนตัว โดยให=แม6/ผู=ปกครองอยู6ห6างออกมา แต6อยู6
ละแวกท่ีสามารถมองเห็นได= เนื่องจากตอนไปสังเกตุการณWในพ้ืนท่ีม6เด็กนั่งประกบและคอบคอยเหลือ
เด็กให=อ6านแบบทดสอบการอ6านนั้น โดยพนักงานสัมภาษณWอาจจะชี้แจงให=แม6/ผุ=ปกครองของเด็ก
เข=าใจถึงวัตถุประสงคWของการอ6าน เพ่ือจะดูว6าเด็กสามารถท่ีจะอ6านและเข=าใจรายละเอียดของเนื้อหา
ท่ีอ6านมากน=อยแค6ไหน รวมถึงหากว6าเด็กมีการอ6านท่ีไม6ต6อเนื่องหรือหยุดชะงักเกิน 10 วินาที ก็อาจจะ
บันทึกว6าเด็กพยายามอ6านแต6ไม6ได= และบันทึกจํานวนคําท่ีเด็ก6านได=ลงใน tablet 
 

 

 

 

 

 

 


