
รายงานการประชุม 
คณะทํางานวิชาการ ด�านสุขภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

โครงการสํารวจสถานการณ%เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) 
วันศุกร%ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห�องประชุม ๔๐๑ ช้ัน ๔ สํานักงานสถิติแห<งชาติ 
------------------------------------------ 

คณะทํางานท่ีเข�าประชุม 
๑. นายอานนท
 จันทวิช รองประธานคณะทํางาน 

หัวหน�าผู�ตรวจราชการกรม 
๒. ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร
และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทํางาน 

(นางธิติภัทร คูหา ผู�แทน) 
๓. ผู�อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คณะทํางาน 

(นางสาวอชิมา เกิดกล�า ผู�แทน) 
๔. ผู�อํานวยการสํานักโภชนาการ กรมอนามัย คณะทํางาน 

(นางณัฐวรรณ เชาว
ลิลิตกุล ผู�แทน) 
๕. ผู�อํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
 กรมอนามัย คณะทํางาน 

(นายแพทย
บุญฤทธิ์ สุขรัตน
 ผู�แทน) 
๖. ผู�อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย  คณะทํางาน 

(นายรัชชผดุง ดํารงพิงคสกุล ผู�แทน) 
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(นางสาวสุภาพร พูลเพ่ิม ผู�แทน) 
๙. ผู�อํานวยการสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  คณะทํางาน 

(นายแพทย
เฉวตสรร นามวาท ผู�แทน) 
๑๐. ผู�อํานวยการศูนย
อํานวยการบริหารจัดการป?ญหาเอดส
แห8งชาติ  คณะทํางาน 

(นางสาวนันทวรรณ วงษ
ทิพย
 ผู�แทน) 
๑๑. ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร
และแผนงาน กรมสุขภาพจิต คณะทํางาน 

(นางพรทิพย
 ดํารงป?ทมา ผู�แทน) 
๑๒. นายแพทย
กฤช ลี่ทองอิน คณะทํางาน 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห8งชาติ 
๑๓. นางสาวสาหร8าย เรืองเดช คณะทํางาน 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห8งชาติ 
๑๔. ผู�แทนสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว8างประเทศ คณะทํางาน 

(นายวุฒิพันธุ
 วงษ
มงคล) 
๑๕. นางภาวิณี รุ8งทนต
กิจ  คณะทํางาน 

ผู�อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๑๖. ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะทํางาน 

(นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา ผู�แทน) 
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๑๗. ผู�แทนกองทุนประชากรแห8งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย คณะทํางาน 
(ดร.วาสนา อ่ิมเอม ผู�แทน) 

๑๘. Mr.Tomoo Okubo คณะทํางาน 
องค
การยูนิเซฟประเทศไทย 

๑๙. นางสาวชญานิศ หวังดี คณะทํางาน 
องค
การยูนิเซฟประเทศไทย 

๒๐. เจ�าหน�าท่ีด�านสุขภาพ องค
การยูนิเซฟประเทศไทย คณะทํางาน 
(นางสาวศิริรัฐ ชุณศาสตร
 ผู�แทน) 

๒๑. นางจิรวรรณ  มาท�วม คณะทํางาน 
ผู�อํานวยการกลุ8มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม 

๒๒. นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ
 คณะทํางาน 
ผู�อํานวยการกลุ8มสถิติประชากร 

๒๓. นายอภิชาติ ธัญญาหาร คณะทํางาน 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ  กองสถิติสังคม 

๒๔. นายจิรวัส พูลทรัพย
  คณะทํางานและเลขานุการ 
ผู�อํานวยการกลุ8มวางแผนและพัฒนาสถิติด�านสังคม 

๒๕. นางสาวภัสธารีย
 ปานมี คณะทํางานและผู�ช8วยเลขานุการ 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ  กองสถิติสังคม 

๒๖. นางสาวสิรินทร
นิชา ประภาวิลัย คณะทํางานและผู�ช8วยเลขานุการ 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  กองสถิติสังคม 

คณะทํางานท่ีไม<มาประชุม 
๑. นางสาววันเพ็ญ   พูลวงษ
 ประธานคณะทํางาน 

รองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห8งชาติ 
๒. ผู�อํานวยการกองสถิติสังคม รองประธานคณะทํางาน 

สํานักงานสถิติแห8งชาติ 
๓. ผู�อํานวยการสํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ
สุขภาพ  คณะทํางาน 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห8งชาติ 
๔. ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  คณะทํางาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. ผู�อํานวยการสถาบันแห8งชาติเพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว  คณะทํางาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖. ผู�แทนวิทยาลัยประชากรศาสตร
 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คณะทํางาน 
๗. ผู�อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว   คณะทํางาน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
๘. ผู�แทนองค
การอนามัยโลก ประจําประเทศไทย  คณะทํางาน 
๙. นางเทวี กณิกนันต
  คณะทํางานและผู�ช8วยเลขานุการ 

สํานักงานสถิติแห8งชาติ 
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ผู�เข�าร<วมประชุม 
๑. นางสาวณัฐนรี จงจัตุรัส  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒. นางสาวโศรดา  ป?ตดรัลย
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๓. นางสาวนพวรรณ มาดารัตน
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๔. นายเจริญ  หาญป?ญญา กรมอนามัย 
๕. นางลลนา  ทองแท�  กรมอนามัย 
๖. นางสาวยุวันดา  สุขประเสริฐ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๗. นางสาวจิดาภา  พันชั่ง  กองทุนประชากรแห8งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย 
๘. นายรักษพล  สนิทยา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว8างประเทศ 
๙. นางสาววาทินี  คุณเผือก สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว8างประเทศ 
๑๐. นายภูมิสุข  คณานุรักษ
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

  และสังคมแห8งชาติ 
๑๑. นางสาวนิตนภา หนุนภักดี สํานักงานสถิติแห8งชาติ 
๑๒. นางสาวณัฐชา เสนีวงศ
 ณ อยุธยา สํานักงานสถิติแห8งชาติ 
๑๓. นางสาวสุภัสสร บุบพันธุ
 สํานักงานสถิติแห8งชาติ 
๑๔. นายสมคิด  โสราจิตร สํานักงานสถิติแห8งชาติ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  นายอานนท
 จันทวิช หัวหน�าผู�ตรวจราชการกรม สํานักงานสถิติแห8งชาติ รองประธาน
คณะทํางานวิชาการ ด�านสุขภาพ กล8าวว8า ได�รับมอบหมายจาก นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ
 รองผู�อํานวยการ
สํานักงานสถิติแห8งชาติ ซ่ึงเปTนประธานคณะทํางานฯ ให�ปฏิบัติหน�าท่ีประธานในท่ีประชุมวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจ 
จากนั้นได�กล8าวเปWดการประชุมคณะทํางานวิชาการ ด�านสุขภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โครงการสํารวจสถานการณ
เด็ก
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน ฯ ได�ชี้แจงคําสั่งสํานักงานสถิติแห8งชาติท่ี ๒๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต8งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการ และคณะทํางานวิชาการ โครงการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒  
 การสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทยมีความจําเปTนและสําคัญต8อประเทศ 
เนื่องจากป?จจุบันประเทศไทยกําลังเข�าสู8สังคมผู�สูงอายุอย8างเต็มรูปแบบ เด็กจึงถือเปTนกําลังคนสําคัญท่ีจะมา
ทดแทน จึงควรให�ความสําคัญกับการดูแลเด็ก รวมท้ังแม8และสตรีท่ีดูแลเด็กให�ดูแลเด็กได�อย8างถูกต�องเหมาะสม
ต้ังแต8แรกเกิด ให�ได�รับสารอาหารท่ีเพียงพอและวัคซีนต8าง ๆ ครบถ�วน มีการศึกษาและกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือ
เปTนพลเมืองท่ีดีของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ข�อมูลจากการสํารวจยังสนับสนุนตัวชี้วัดเป̂าหมายการท่ียั่งยืน 
(SDGs) อีกด�วย 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๒.๑ สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
  การสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทยใช�ระเบียบวิธีการสํารวจพหุดัชนีแบบจัด
กลุ8ม (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ซ่ึงพัฒนาโดยองค
การยูนิเซฟในปn ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยจัดเก็บ
ข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ
ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพ่ือการจัดทําตัวชี้วัดท่ีเปTนสากลและสามารถ
เปรียบเทียบระหว8างประเทศได� รวมท้ังใช�ในการติดตามความก�าวหน�าของการบรรลุเป̂าหมายการพัฒนาแห8ง
สหัสวรรษ (MDGs) รวมท้ังข�อตกลงระหว8างประเทศอ่ืน ๆ 

 สํานักงานสถิติแห8งชาติ (สสช.) ได�ดําเนินการจัดทําการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีใน
ประเทศไทยข้ึนเปTนครั้งแรกในปn ๒๕๔๘-๔๙  ซ่ึงตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๓ ในระดับนานาชาติ จึงนิยมเรียกกัน
ว8า MICS3 ในครั้งนั้นได�ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลเพ่ือนําเสนอท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม ๒๖ จังหวัด 

 ในปn ๒๕๕๕ สสช. ได�จัดทําการสํารวจข้ึนเปTนครั้งท่ี ๒ (ตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๔ ในระดับ
นานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว8า MICS4) โดยจัดเก็บข�อมูลจากครัวเรือนตัวอย8างท่ัวประเทศรวม ๒๗,๐๐๐ ครัวเรือน 
ในระหว8างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย 
และติดตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
เด็กและสตรีอย8างต8อเนื่อง ในการดําเนินโครงการครั้งนี้เปTนครั้งแรก
ท่ี สสช. ได�บูรณาการงบประมาณและทํางานร8วมกับกระทรวงและหน8วยงานต8าง ๆ 

 การสํารวจครั้งล8าสุดได�จัดทําในปn ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ซ่ึงตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๕ ในระดับ
นานาชาติ หรือ MICS5)  ในครั้งนี้นอกจากจะนําเสนอข�อมูลในระดับประเทศและระดับภาคแล�ว ยังมีการนําเสนอ
ข�อมูลในระดับจังหวัดรวม ๑๔ จังหวัด ได�แก8 จังหวัดในภาคใต�จํานวน ๕ จังหวัด (ป?ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
และสตูล) ซ่ึงถูกเลือกมาเพ่ือจะศึกษาป?ญหาความไม8เสมอภาคในเรื่องต8าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและสตรี อีกท้ังเปTน
พ้ืนท่ีท่ีเกิดป?ญหาความไม8สงบ  อีก ๙ จังหวัดท่ีเหลือใช�สัดส8วนคนจนในปn ๒๕๕๔ ของ สศช. เปTนเกณฑ
ในการ
คัดเลือก (แม8ฮ8องสอน ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี บุรีรัมย
 ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร และกาฬสินธุ
)  นอกจากการ
สํารวจ ๒ ระดับแล�ว ในครั้งนี้ สสช. ได�สํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให�ได�
ข�อเท็จจริงท่ีเชื่อถือได�เก่ียวกับเด็ก ๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีข�อเสียเปรียบและความเปราะบางในเชิงโอกาสมากท่ีสุดใน
กรุงเทพมหานคร จะเห็นได�ว8าการสํารวจ ๓ ครั้งท่ีผ8านมา สสช. ได�รับการสนับสนุนหลักด�านงบประมาณและองค

ความรู�จากองค
การยูนิเซฟ 

 การสํารวจดังกล8าวมีการนําแท็บเล็ตมาใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลแทนแบบสอบถามกระดาษ
ใน MICS4 และMICS5 นอกจากนี้ ยังมีการใช�เครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก8 ชุดทดสอบเกลือ
ไอโอดีน เครื่องชั่งน้ําหนัก และท่ีวัดส8วนสูง การสํารวจข�อมูลจะทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
เพ่ือนําเสนอผลท้ังในระดับประเทศ และภาค และถ�ามีงบประมาณเพียงพอ อาจจะพิจารณาการนําเสนอผลระดับ
เขตตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ส8วนการนําเสนอผลระดับจังหวัดจะนําเสนอ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต� 
และจังหวัดท่ีมีสัดส8วนคนจนสูง ๑๐ ลําดับแรกของปn ๒๕๖๐ ขนาดตัวอย8างท่ีใช�ในการสํารวจประมาณ ๓๓,๐๐๐ 
ครัวเรือน แบบสอบถามใน MICS6 มี ๕ ประเภท คือ แบบสอบถามครัวเรือน แบบสอบถามผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn 
แบบสอบถามผู�ชายอายุ ๑๕-๔๙ ปn แบบสอบถามเด็กอายุตํ่ากว8า ๕ ปn และแบบสอบถามท่ีเพ่ิมข้ึนมาใน MICS6 
คือ แบบสอบถามเด็กอายุ ๕-๑๗ ปn คาบการสํารวจท่ีสําคัญ คือ อบรมเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน ๑๐ วัน (พฤษภาคม 
๒๕๖๒) การปฏิบัติงานสนามประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ การจัดพิมพ
รายงานสรุปผลท่ี
สําคัญ และการจัดพิมพ
รายงานฉบับสมบูรณ
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และมีนาคม ๒๕๖๓ ตามลําดับ 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๓.๑ แบบสอบถามสําหรับครัวเรือน 

 ๓.๑.๑ หมวดคําถามในแบบสอบถามสําหรับครัวเรือน 

 ตอน การใช�พลังงานในครัวเรือน (หน�า ๑๔-๑๕) 

 - ข�อถาม EU1 

 หากมีการตอบรหัสคําตอบ ๐๑-๐๕ ควรจะถามต8อไปในข�อถาม EU2 เก่ียวกับปล8อง
ระบายอากาศ ไม8ควรข�ามไปถาม EU5 ทันที เนื่องจากประเภทของเตาท่ีใช�ประกอบอาหารเหล8านี้ ถ�าไม8มีปล8อง
ระบายอากาศ อาจเปTนสาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาวได� ซ่ึง สสช. จะหารือกับยูนิเซฟในรายละเอียดภายหลัง 

 ตอน น้ําและสุขาภิบาล (หน�า ๑๖-๑๗) 

 - ข�อถาม  WS1   
 รหัสคําตอบ ๑๑-๑๔ “น้ําประปา” ควรพิจารณาความสะอาดของน้ําท่ีได�มาด�วย 
ตามท่ีกําหนดในตัวชี้วัด SDGs ดังนั้น จึงจําเปTนท่ีจะต�องเพ่ิมข�อถามเชิงคุณภาพเข�าไปด�วย คือ แหล8งน้ํานั้นมาจาก
ท่ีใด ได�แก8 ๑) การประปานครหลวง ๒) การประปาส8วนภูมิภาค ๓) น้ําประปาจากองค
การปกครองส8วนท�องถ่ิน  
๔) น้ําประปาหมู8บ�าน ท้ังนี้ สสช. ขอความอนุเคราะห
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ําร8างแบบสอบถาม พร�อมรหัส
คําตอบ และวิธีการคํานวณตัวชี้วัด ว8าน้ําประเภทใดจัดเปTนน้ําท่ีสะอาดและปลอดภัย เพ่ือนําไปพิจารณาในข้ัน
ถัดไป โดยขอรายละเอียดดังกล8าวภายใน ๑ สัปดาห
หลังจากพิจารณาแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล�ว 
 รหัสคําตอบ ๘๑ “น้ําผิวดิน” ควรรวม “น้ําประปาภูเขา” ด�วย เนื่องจากน้ําประปา
ภูเขาไม8ใช8น้ําประปา เพราะไม8ได�ผ8านกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพของน้ํา 
 รหัสคําตอบ ๙๔ “ตู�กดน้ําแบบหยอดเหรียญ” ไม8ควรรวมกับตัวเลือก “น้ําด่ืมบรรจุ
ภัณฑ
” เนื่องจากจะต�องเอาบรรจุภัณฑ
นําไปใส8น้ําท่ีมาจากตู�กดน้ํานั้น ซ่ึงกระบวนการท่ีได�มาแตกต8างกับกับน้ําด่ืม
บรรจุขวด/ถัง และน้ําด่ืมบรรจุแก�วพลาสติก ท้ังนี้ สสช. จะพิจารณาปรับคําตอบใหม8อีกครั้ง 
 - ความหมายของสุขาภิบาล ไม8ได�นับเชิงปริมาณเพียงอย8างเดียวว8ามีหรือไม8มีส�วม 
แต8รวมถึงวิธีการจัดการของเสียนั้นด�วย 

 ตอน การล�างมือ (หน�า ๑๘) 

 - ผู�แทนจากกรมอนามัยเสนอว8าควรเพ่ิมพฤติกรรมในการล�างมือ ซ่ึงกรมอนามัยมี
หลักการล�างมือ ๒ ก8อน ๕ หลัง ซ่ึง สสช. ชี้แจงว8า การถามเรื่องพฤติกรรมการล�างมือจะถามได�ยาก เพราะเปTนการ
ล�างมือของครัวเรือน ไม8ใช8การล�างมือของคนแต8ละคนในครัวเรือน  นอกจากนี้ มีผู�เสนอให�ตัดผงซักฟอกออกจาก
รายการสิ่งท่ีใช�ล�างมือ แต8ท่ีประชุมเห็นว8าควรคงไว� เพราะพบการใช�ผงซักฟอกล�างมือ และเพ่ือการเปรียบเทียบ
ระหว8างประเทศ 

 ตอน เกลือไอโอดีน (หน�า ๑๙) 

 - ชุดอุปกรณ
ท่ีใช�ทดสอบเกลือสามารถวัดได� ๓ ระดับ ผู�แทนจากกรมอนามัยให�
ข�อสังเกตว8าอาจไม8สามารถตอบโจทย
เรื่องคุณภาพของเกลือ เพราะตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กําหนด
ระดับของไอโอดีนท่ี ๒๐-๔๐ PPM ซ่ึงต8างจากของ MICS (๑๕ PPM ข้ึนไป) ท้ังนี้ สสช. จะขอหารือร8วมกับยูนิเซฟ
และกรมอนามัยอีกครั้งเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใช�ทดสอบ ซ่ึงผู�แทนจากกรมอนามัยให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว8า ขณะนี้ได�จัดซ้ือ
ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภคไอคิท (I-Kit) จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาใช�ในการปฏิบัติงาน 
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 - ครัวเรือนไทยส8วนใหญ8มักจะใช�เครื่องปรุงรสอ่ืนมากกว8าเกลือ เช8น น้ําปลา หรือ
ซีอ๊ิว ซ่ึง สสช. ได�เคยหารือประเด็นนี้หลายรอบแล�ว แต8ก็ไม8สามารถหาชุดทดสอบน้ําปลา หรือซีอ๊ิว ได� 

 ๓.๑.๒ หมวดคําถามอ่ืน ๆ 

 ตอน Food Insecurity Experience Scale (FIES) ๘ ข�อ  

 - ผู�แทนจากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว8างประเทศ (IHPP) ได�นําเสนอชุด
ข�อถามนี้ เนื่องจากเปTนตัวชี้วัดท่ีสําคัญของ SDGs และเก่ียวข�องกับป?ญหาทุพโภชนาการในเด็ก หากมีการผนวก
ข�อถาม FIES ไปกับโครงการ MICS จะสามารถวิเคราะห
ภาวะของแม8เชื่อมโยงกับเด็กได�ในหลายเรื่อง เช8น น้ําหนัก
และส8วนสูงของเด็ก การกินนมแม8และการกินอาหาร เปTนต�น ท้ังนี้ การผนวกชุดคําถามนี้ สสช. จะนําเสนอให�
คณะทํางาน SDGs เป̂าหมายท่ี ๒ เปTนผู�พิจารณา และจะเชิญ IHPP เข�าร8วมการฝ�กอบรมกับคณะทํางาน SDGs 
เป̂าหมายท่ี ๒ ท่ี สสช. จะจัดข้ึนในช8วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีเจ�าหน�าท่ีจาก FAO เปTนผู�บรรยาย
รายละเอียดเก่ียวกับ FIES 

 - ผู�แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว8าเคยทําการวิจัยเรื่องความไม8
ม่ันคงด�านอาหารในเด็กอายุตํ่ากว8า ๕ ปn (คล�าย FIES) พบว8า เรื่องดังกล8าวไม8มีผลต8อภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง 
(stunting) 

 ตอน การทดสอบคุณภาพน้ํา 

 - ผู�แทนจากสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํากล8าวว8า การทดสอบคุณภาพน้ํา เช8น 
การทดสอบน้ําคลอรีน ควรทดสอบน้ําคลอรีนท่ีผ8านมิเตอร
เข�ามาโดยตรง เพราะถ�าตรวจจากน้ําท่ีผ8านการเก็บจาก
แท็งก
น้ํา หรือน้ําท่ีนํามาบรรจุขวดแล�ว จะไม8พบคลอรีนอิสระหลงเหลืออยู8ในน้ํานั้น ส8วนการทดสอบน้ําเพ่ือ
ตรวจสอบการปนเป��อนในน้ําด�วยชุดทดสอบโคลิฟอร
มแบคทีเรียในน้ํา อสม.ก็สามารถทําได� เพียงอบรมพนักงาน
ประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง การอ8านผลใช�วิธีการดูสีท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากสีแดงเปTนสีเหลืองก็สามารถบ8งบอกได�ว8า
ปนเป��อนหรือไม8ปนเป��อน ถ�าเจ�าหน�าท่ีสามารถตรวจไอโอดีนได�ก็สามารถตรวจสอบน้ําได�เช8นกัน เพราะใช�หลักการ
คล�ายคลึงกัน 

 ๓.๒ แบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปF 

 ๓.๒.๑ หมวดคําถามในแบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn 

 ตอน ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�หญิง (หน�า ๔) 

 - ไม8มีข�อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 

 ตอน ภาวะเจริญพันธุ
 (หน�า ๕-๖) 

 - มีข�อถามสําคัญท่ีไม8ได�อยู8ในแบบสอบถาม คือ ประวัติการคลอดบุตร (Birth 
history) ได�แก8 อายุของแม8เม่ือคลอดบุตรคนแรก อายุของแม8เม่ือคลอดบุตรคนสุดท�อง ซ่ึงมีผลต8อการคลอดบุตร
คนสุดท�อง ท้ังนี้ สสช. จะนําข�อถามดังกล8าวมาไว�ในข�อ CM15 CM16 และ CM17 
 - UNFPA เสนอให�พิจารณาเพ่ิมข�อถาม ๑) เหตุผลท่ีตัดสินใจอยู8ด�วยกันฉันสามี
ภรรยา ๒) ขณะต้ังครรภ
บุตรคนสุดท�องกําลังเรียนหนังสืออยู8หรือไม8 ซ่ึงจะเปTนประโยชน
ต8อยุทธศาสตร
การป̂องกัน
การต้ังครรภ
ในวัยรุ8น ท้ังนี้ UNFPA จะส8งรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใน ๑ สัปดาห
 หลังจากพิจารณาแบบสอบถาม
เสร็จสิ้นแล�ว 
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 ตอน ความต�องการบุตรคนสุดท�อง (หน�า ๗) 

 - ข�อถาม และรหัสคําตอบใน DB2 ไม8สอดคล�องกัน เพราะเปTนคนละตัวแปร ดังนี้ 
ข�อถามคือ “ต้ังใจ” ต้ังครรภ
 กับ รหัสคําตอบคือ “ต�องการ” คําว8าต้ังใจ คือ มีการวางแผนหรือต้ังใจท่ีจะต้ังครรภ
 
คําว8าต�องการ คือ เม่ือถึงเวลาต้ังครรภ
แล�ว ต�องการท่ีจะเก็บบุตรคนนี้ไว�หรือไม8 นอกจากนี้ คําว8าต�องการอาจมีผล
ต8อจิตใจของเด็ก เพราะบางครั้งอาจมีเด็กท่ีกล8าวถึงอาศัยอยู8ในครัวเรือนนั้นด�วย ซ่ึง สสช. ได�ชี้แจงว8ามีการ
เปลี่ยนแปลงการใช�คําจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการสํารวจ” ซ่ึงแต8เดิมใช�คําว8า “ต�องการ” 
ท้ังนี้ ท่ีประชุมได�ขอความอนุเคราะห
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
 กรมอนามัย จัดทํารายละเอียดท้ังข�อถามและ
รหัสคําตอบดังกล8าว ภายใน ๑ สัปดาห
 หลังจากพิจารณาแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล�ว 

 ตอน อนามัยแม8และเด็ก (หน�า ๘-๑๒) 

 - ข�อถาม MN3 ให�ตัด “เจ�าหน�าท่ี รพ.สต.” ท่ีรหัสคําตอบ C ให�คงเหลือแต8 “ผู�ช8วย
พยาบาล” เนื่องจาก เจ�าหน�าท่ี รพ.สต. ไม8ใช8บุคลากรวิชาชีพด�านสาธารณสุขท่ีสามารถรับฝากครรภ
ได� 
 - ข�อถาม MN19 ให�ตัด “เจ�าหน�าท่ี รพ.สต.” ท่ีรหัสคําตอบ C ให�คงเหลือแต8 
“ผู�ช8วยพยาบาล” เนื่องจาก เจ�าหน�าท่ี รพ.สต. ไม8ใช8บุคลากรวิชาชีพด�านสาธารณสุขท่ีสามารถทําคลอดได� 
 - ข�อถาม MN22 กรณีท่ีมีการผ8าหน�าท�องคลอดควรมีการถามเพ่ิมว8ามีการผ8าท�องซํ้า
หรือไม8 สําหรับในกรณีท่ีมีบุตรมากกว8า ๑ คน 
 - ข�อถาม MN33 และ MN34 มีเฉพาะข�อถามการชั่งน้ําหนักแรกเกิดของบุตรคน
สุดท�องในรอบ ๒ ปnท่ีผ8านมา ซ่ึงผู�ใช�ข�อมูลเห็นว8า ควรเพ่ิมข�อถามการชั่งน้ําหนักและการความยาวแรกเกิดของเด็ก
ท่ีมีอายุตํ่ากว8า ๕ ปnด�วย ท้ังนี้ สสช. จะพิจารณาเพ่ิมข�อถามไว�ในแบบสอบถามสําหรับเด็กอายุตํ่ากว8า ๕ ปn หมวด
คําถาม การชั่งน้ําหนักและวัดส8วนสูง 

 ตอน การคุมกําเนิด (หน�า ๑๓-๑๔) 

 - ข�อถาม CP3 

 ถ�าบันทึกรหัสคําตอบ ๒ (ไม8เคย) แล�ว ให�ไปหมวดคําถามต8อไป (ไม8ควรถามต8อใน
ข�อถาม CP4) 

 - ข�อถาม CP4 

 การใช�ยาคุมกําเนิด ให�นับจากการใช�ในป?จจุบัน เช8น เดือนท่ีแล�วใช�ยาเม็ดคุมกําเนิด 
แต8เดือนนี้ใช�ถุงยางอนามัย ให�ตอบว8าใช�ถุงยางอนามัย แต8ถ�ากําลังใช�ท้ังยาเม็ดคุมกําเนิด และถุงยางอนามัยพร�อมกัน 
สามารถตอบได�ท้ัง ๒ ข�อ 
 รหัสคําตอบ “J” คือ “โฟม / สารหล8อลื่น” เปTนลักษณะการคุมกําเนิดชั่วคราวด�วย
สารฆ8าอสุจิ (การใช�ยาฆ8าเชื้ออสุจิ) 
 ควรเพ่ิมรหัสคําตอบ “O” คือ “ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน” เนื่องจากในประเทศไทยมี
การใช�ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินแทนการใช�ยาเม็ดคุมกําเนิดเปTนจํานวนมาก 
 การงดการมีเพศสัมพันธ
 ไม8ถือเปTนการคุมกําเนิด 

 - ข�อถาม CP5 

 เปลี่ยนลักษณะการถามจาก “วิธีท่ีใช�ครั้งแรก” เปTน “วิธีท่ีใช�ในป?จจุบัน” 
 ย�ายรหัสคําตอบ ร�านขายยา จากกลุ8ม “สถานพยาบาลของเอกชน” เปTนกลุ8ม 
“แหล8งอ่ืน ๆ” 



- ๘ - 

 - ไม8ควรเพ่ิมข�อถาม “ท8านต�องการคุมกําเนิดหรือไม8” และ “วิธีการคุมกําเนิดท่ี
เลือกมานั้น สอดคล�องกับความต�องการของท8านหรือไม8” ตามท่ีผู�เข�าร8วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
การสํารวจ” ได�เสนอมา เนื่องจากหมวดคําถามความต�องการท่ียังไม8สัมฤทธิ์ด�านการคุมกําเนิด สามารถใช�คํานวณ
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข�องกับ ๒ คําถามนี้ได� 

 ตอน ความต�องการท่ียังไม8สัมฤทธิ์ด�านการคุมกําเนิด (หน�า ๑๕-๑๖) 

 - ไม8มีข�อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 

 ตอน การสมรสหรือการอยู8ร8วมกันฉันสามีภรรยา (หน�า ๒๒) 

 - UNFPA เสนอเพ่ิมข�อถาม “เหตุผลท่ีแต8งงานในครั้งแรก” ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับ
ข�อถามท่ีได�ขอเพ่ิมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการสํารวจ” คือ “ขณะแต8งงานครั้งแรก ท8านต้ังใจ
แต8งงานหรือไม8?” 

 ตอน พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
 (หน�า ๒๓-๒๔) 

 - ตามคําแนะนําของยูนิเซฟสํานักงานใหญ8 หมวดคําถามนี้สามารถนําไปเชื่อมโยงกับ
หมวดคําถามเชื้อเอชไอวี/เอดส
 เหมาะกับประเทศท่ีมีผู�ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
ค8อนข�างสูง อย8างไรก็ตาม สสช. เสนอ
ตัดหมวดคําถามท้ังหมวด เนื่องจากอาจได�ข�อมูลท่ีไม8ตรงกับความเปTนจริง เพราะเปTนข�อถามท่ีมีความอ8อนไหวสูง 
ท้ังนี้ สสช. เคยทดสอบแบบสอบถามด�วยกระดาษท่ี จ.สิงห
บุรี ใน MICS5 และประสบป?ญหาในการสอบถาม เช8น 
การตอบคําถามท่ีไม8ตรงไปตรงมาของเด็กวัยรุ8น การตอบท่ีไม8ตรงกันระหว8างสามีและภรรยา ถึงแม�ว8าจะแยกกัน
สัมภาษณ
เปTนการส8วนตัวแล�ว แต8ต8างฝ�ายต8างก็อยากรู�คําตอบของอีกฝ�าย และการสัมภาษณ
ท่ีไม8เปTนการส8วนตัว 
แม�จะแยกผู�ตอบสัมภาษณ
ออกมาจากคนอ่ืน ๆ ในครัวเรือนแล�ว เปTนต�น 

 ขณะท่ีกลุ8มผู�ใช�ข�อมูลยังเห็นความสําคัญของหมวดคําถามนี้ ในประเด็นต8าง ๆ เช8น 
ความไม8พร�อมในการมีเพศสัมพันธ
 แนวโน�มของการมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรก และลักษณะการใช�ชีวิตคู8 เปTนต�น ท้ังนี้
เคยมีการทําวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
 แต8ไม8พบป?ญหาใด ๆ ในการเก็บข�อมูล และได�เสนอแนะว8า 
สสช. ควรใช�พนักงานสัมภาษณ
เปTนเพศเดียวกันกับผู�ตอบสัมภาษณ
 และสัมภาษณ
แยกจากบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากนี้ 
กลุ8มผู�ใช�ข�อมูลเสนอแนะให�สอบถามเฉพาะในแบบสอบถามสําหรับผู�หญิง 

 แม�ว8าจะมีข�อมูลงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ
 แต8ไม8สามารถท่ีจะเปTน
ตัวแทนในระดับประเทศได� ท่ีประชุมเสนอว8าควรนําไปทดสอบด�วยแบบสอบถามกระดาษก8อน จากนั้นจึงนํามา
พิจารณาอีกครั้งว8าควรตัดหมวดคําถามนี้หรือไม8 

 - ข�อถาม SB4 

 รหัสคําตอบ ๒ เปลี่ยนจาก “เปTนผู� ท่ีอาศัยอยู8ด�วยกัน” เปTน “คนรักท่ีอาศัยอยู8
ด�วยกัน” 
 รหัสคําตอบ ๔ เปลี่ยนจาก “ความสัมพันธ
ชั่วคราว” เปTน “คู8นอนชั่วคราว” 
 รหัสคําตอบ ๕ เปลี่ยนจาก “ลูกค�า/ผู�ขายบริการทางเพศ” เปTน “ผู�ซ้ือ/ขายบริการ
ทางเพศ” 
 รหัสคําตอบ ๖ เปลี่ยนจาก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” เปTน “คู8รักต8างตอบแทน” ซ่ึงเปTนรหัส
คําตอบท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการประชุมในครั้งนี้ 
 เพ่ิมรหัสคําตอบ ๙๖ “อ่ืน ๆ (ระบุ)” 



- ๙ - 

 - ข�อถาม SB9 ใช�รหัสคําตอบเดียวกันกับข�อถาม SB4 

 ตอน เชื้อเอชไอวี/เอดส
 (หน�า ๒๕-๒๘) 

 - ข�อถาม HA37-HA39 เก่ียวกับการเรียนเรื่องเพศศึกษา ยูนิเซฟจะนํากลับไป
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงชุดข�อถามดังกล8าว 
 - ข�อถาม HA2 ปรับการใช�ถ�อยคําในข�อถาม จากคําว8า “ไม8ติดเชื้อเอดส
” เปTน “ไม8
ติดเชื้อเอชไอวี” 
 - ข�อถาม HA6 ปรับการใช�ถ�อยคําในข�อถาม จากคําว8า “เวทย
มนต
” เปTน  
“เวทมนตร
” 

 ๓.๒.๒ หมวดคําถามอ่ืน ๆ  

 ตอน การขลิบอวัยวะเพศหญิง  

 - สสช. เสนอตัดท้ังหมวดคําถาม เนื่องจากพบในบางกลุ8มของประชากร ควรทําวิจัย
เชิงลึกเฉพาะกลุ8ม และท่ีประชุมเห็นชอบ 

 ตอน ความพึงพอใจในชีวิต 

 - สสช. เสนอตัดท้ังหมวดคําถาม เนื่องจาก สสช. ได�มีการสํารวจเก่ียวกับสุขภาพจิต 
ซ่ึงใช�แบบสอบถามของกรมสุขภาพจิต (๑๕ ข�อ) มาผนวกรวมกับโครงการสํารวจของ สสช. เปTนประจํา ต8างกับ
หมวดคําถามความพึงพอใจในชีวิต ท่ีมีอยู8 ๔ ข�อ ข�อมูลสุขภาพจิตบนเว็บไซต
ของ สสช. ปnล8าสุด คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นอกจากนี้ โครงการสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได�นําข�อถามสุขภาพจิตมาผนวกไว�ในโครงการ 
และขณะนี้อยู8ระหว8างการจัดทําเล8มฉบับสมบูรณ
 สําหรับในปn ๒๕๖๑ ได�ผนวกข�อถามสุขภาพจิตกับการสํารวจ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย8างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 กรมสุขภาพจิตเสนอให�เก็บข�อมูลโรคซึมเศร�าของหญิงหลังคลอดบุตร ในกลุ8มวัย
เจริญพันธุ
 (อายุ ๑๕-๔๙ ปn) ท่ีคลอดบุตรในรอบ ๒ ปnท่ีผ8านมา เนื่องจากการซึมเศร�านั้นมีผลต8อบุตรหลายด�าน 
เช8น น้ํานมมารดาลดลง ประสิทธิภาพในการเลี้ยงบุตรลดลง และอาจมีผลไปสู8การฆ8าตัวตายได� โดยถาม ๒ ข�อ
คําถาม คือ ๑) ใน ๒ สัปดาห
ท่ีผ8านมา ท8านรู�สึกหดหู8 ท�อแท� หรือสิ้นหวังหรือไม8 และ ๒) ใน ๒ สัปดาห
ท่ีผ8านมา 
ท8านทําอะไรท่ีไม8เพลิดเพลินหรือไม8 แต8 สสช. พิจารณาแล�วอาจจะพบกรณีตัวอย8างในจํานวนท่ีน�อยมาก เพราะ
ขนาดตัวอย8างท่ีทําการสํารวจอาจไม8มากพอท่ีจะเปTนตัวแทนท่ีดีได� 

 ๓.๓ แบบสอบถามสําหรับผู�ชายอายุ ๑๕-๔๙ ปF 

 ๓.๓.๑ หมวดคําถามในแบบสอบถามสําหรับสําหรับผู�ชายอายุ ๑๕-๔๙ ปn 

 ตอน ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ชาย (หน�า ๕) 

 - พิจารณาให�เปTนแนวทางเดียวกันกับแบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn 

 ตอน ภาวะเจริญพันธุ
 (หน�า ๖-๗) 

 - พิจารณาให�เปTนแนวทางเดียวกันกับแบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn 

 ตอน การสมรสหรือการอยู8ร8วมกันฉันสามีภรรยา (หน�า ๑๓) 

 - พิจารณาให�เปTนแนวทางเดียวกันกับแบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn 



- ๑๐ - 

 ตอน พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
 (หน�า ๑๔-๑๕) 

 - ตัดหมวดคําถามนี้ตามข�อเสนอของ สสช. แต8ให�คงหมวดคําถามนี้ในแบบสอบถาม
สําหรับผู�หญิง เพ่ือการทดสอบแบบสอบถาม 

 ตอน เชื้อเอชไอวี/เอดส
 (หน�า ๑๖-๑๘) 

 - พิจารณาให�เปTนแนวทางเดียวกันกับแบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn 

 ๓.๓.๒ หมวดคําถามอ่ืน ๆ  

 ตอน การคุมกําเนิด  

 - ไม8ควรนํามาถามในแบบสอบถามสําหรับผู�ชายอายุ  ๑๕-๔๙ ปn  เนื่องจาก 
การคุมกําเนิดมีความสําคัญท่ีฝ�ายหญิงเพราะเปTนผู�ตั้งครรภ
 

 ๓.๔ แบบสอบถามสําหรับเด็กอายุต่ํากว<า ๕ ปF 

 ๓.๔.๑ หมวดคําถามในแบบสอบถามสําหรับเด็กอายุต่ํากว8า ๕ ปn 

 ตอน ข�อมูลพ้ืนฐานของเด็กอายุต่ํากว8า ๕ ปn (หน�า ๔) 

 - ไม8มีข�อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 

 ตอน การกินนมแม8และการกินอาหาร (หน�า ๑๒-๑๕) 

 - ข�อถาม BD5 ท่ีประชุมได�สอบถามว8า การด่ืมสารละลายน้ําตาลเกลือแร8 (ORS) ใช�
วัดอาการท�องร8วงหรือไม8 สสช. ได�ชี้แจงว8า ไม8ได�เปTนการวัดอาการท�องร8วงโดยตรง แต8ใช�ประกอบการคํานวณร�อยละ
ของเด็กท่ีกินนมแม8อย8างเดียว 
 - ข�อถาม BD6 การด่ืมยาอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงยาท่ีใช�รักษา หรือป̂องกันโรค ใช�ในการคัด
กรองการกินนมแม8 โดยไม8ได�ดื่มอะไรเลย (ข�อ BD4 ถึง BD6) 
 - ข�อถาม BD7 BD8 และ BD9 ผู�แทนจาก IHPP เสนอให�เพ่ิมรายละเอียดของ
ความถ่ีและปริมาณ แต8ทางยูนิเซฟชี้แจงว8า ทีม MICS ท่ียูนิเซฟสํานักงานใหญ8 จะมุ8งเน�นการเก็บข�อมูลการได�รับ
อาหารเชิงคุณภาพ และการเพ่ิมชุดคําถามดังกล8าวอาจมีผลต8อคําถามมาตรฐานของ MICS ดังนั้น ควรแยกทําเปTน
การสํารวจต8างหาก นอกจากนี้ สสช. ชี้แจงว8า หากมีการเก็บข�อมูลเพ่ิมข้ึน ควรคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมี ไม8ว8าจะเปTน
คนหรือเวลา รวมท้ังคุณภาพของข�อมูล และข�อมูลท่ีได�มีความคุ�มค8าพอท่ีจะจัดเก็บข�อมูลหรือไม8 

 - ข�อถาม BD8 

 ข�อย8อย [F] ตัดประโยคบางส8วนของข�อถาม คือ “แตงกวา ผักกาดขาว หน8อไม�ฝรั่ง 
กระเจี๊ยบเขียว” 
 ข�อย8อย [G] ตัดประโยคบางส8วนของข�อถาม คือ “ลูกพีช” 
 ข�อย8อย [H] ตัดประโยคบางส8วนของข�อถาม คือ “งา ลูกเดือย หอมหัวใหญ8” และ
เพ่ิมประโยคข�อถาม คือ “กล�วย ถ่ัวฝ?กยาว กะหล่ําปลี” 
 ข�อย8อย [N] อาหารอ่ืน ๆ ท่ีทําจากนมนั้น ควรเปTนแหล8งแคลเซียมท่ีดี เช8น ชีส ส8วน
นมเปรี้ยวกับนมข�นหวานไม8ควรนํามารวมด�วย เพราะเปTนแหล8งแคลเซียมท่ีไม8ดี 
 ท้ังนี้ สสช. ขอความอนุเคราะห
สํานักโภชนาการพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับ
อาหารในข�อถาม BD8 อีกครั้ง เพ่ือให�ตรงกับหมวดหมู8อาหาร 



- ๑๑ - 

 ตอน การสร�างภูมิคุ�มกัน (หน�า ๑๖-๑๙) 
 - สามารถขอสมุดบันทึกสุขภาพแม8และเด็ก (สีชมพู) ได�จากสํานักส8งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย ท้ังนี้ ผู�เข�าร8วมประชุมจะช8วยประสานงานกับสํานักส8งเสริมสุขภาพ โดยอาจได�เปTนรูปเล8ม หรือไฟล
 
PDF ก็ได� 
 - ข�อถาม IM8 และ IM12 รายละเอียดเก่ียวกับ วันเดือนปn/ประเภทของการรณรงค
 
และชื่อวัคซีนนั้น ในช8วงเวลาท่ีมีการรณรงค
เพ่ือเข�ารับการฉีดวัคซีนก8อนถึงวันสัมภาษณ
นั้น ณ ขณะนี้ ยังไม8มีการ
รณรงค
ใด ๆ ดังนั้นจึงตัดข�อถาม IM8 และ IM12  
 - ข�อถาม IM9 และ IM11 ตัดประโยคบางส8วนของข�อถาม คือ “รวมถึงวัคซีนท่ี
ได�รับในช8วงการรณรงค
 หรือวัคซีนแห8งชาติ หรือวันสุขภาพของเด็ก” 

 ตอน การดูแลเม่ือเจ็บป�วย (หน�า ๒๐-๒๗) 

 - สสช. เสนอตัดท้ังหมวดคําถาม เนื่องจากข�อมูลท่ีได�จากการสํารวจครั้งท่ีผ8านมา
พบน�อยมาก จึงไม8ได�สะท�อนถึงภาวะเจ็บป�วยท่ีแท�จริง 

 ตอน การชั่งน้ําหนักและวัดส8วนสูง (หน�า ๓๑-๓๒) 

 - จากการพิจารณาหมวดคําถาม อนามัยแม8และเด็ก (หน�า ๘-๑๒) ในแบบสอบถาม
สําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn นั้น เห็นควรเพ่ิมข�อถามการชั่งน้ําหนักและการความยาวแรกเกิดของเด็กท่ีมีอายุตํ่า
กว8า ๕ ปn 

 ๓.๕ แบบสอบถามสําหรับเด็กอายุ ๕-๑๗ ปF 

 ๓.๕.๑ หมวดคําถามในแบบสอบถามสําหรับเด็กอายุ ๕-๑๗ ปn 

 ตอน ข�อมูลพ้ืนฐานของเด็ก (หน�า ๓) 

 - ไม8มีข�อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 

 ๓.๕.๒ หมวดคําถามอ่ืน ๆ  
 - การพิจารณาเพ่ิมข�อถามจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการสํารวจ” 
มีดังนี้ 
 ๓.๕.๒.๑ “…(ชื่อเด็ก)...ได�มีการออกกําลังกาย/ทํากิจกรรมกลางแจ�งหรือไม8 และบ8อย
เพียงใด” เนื่องจาก สสช. มีโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการออกกําลังกาย การทํากิจกรรมทางกาย ดังนั้น จะไม8เพ่ิม
ข�อถามนี้ในโครงการ MICS 
 ๓.๕.๒.๒ “ท8านทราบหรือไม8ว8า สาธารณสุขมีบริการให�ถุงยางอนามัย/ห8วงอนามัย/
การฝ?งยาคุมกําเนิดแบบก่ึงถาวร ฟรี” มีวัตถุประสงค
เพ่ือทราบความรู�ของกลุ8มเด็กวัยรุ8น และเปTนประโยชน
ต8อการ
เข�าถึงบริการ สสช. ชี้แจงว8า แบบสอบถามสําหรับเด็กอายุ ๕-๑๗ ปnจะถามแม8หรือผู�ดูแลหลัก (ไม8ได�ถามท่ีเด็ก
โดยตรง) ข�อมูลท่ีได�จึงไม8ใช8ความรู�ของเด็กท่ีมีอายุ ๕-๑๗ ปn  ดังนั้น สสช. จะพิจารณาความเปTนไปได�หากเพ่ิมใน
แบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปn 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบ โดยฝIายเลขานุการจะพิจารณาดําเนินการตามข�อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 



- ๑๒ - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

 - 

มติท่ีประชุม:  - 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

 

 
   (นางสาวภัสธารีย
  ปานมี)    (นายจิรวัส  พูลทรัพย
) 
 ผู�บันทึกรายงานการประชุม ผู�ตรวจรายงานการประชุม                            


