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คํานิยามที่สําคัญ 

 
ครัวเรือน หมายถึง บุคคล หรือกลุ�มของบุคคลท่ีปกติอาศัย (อย�างน7อย 4 คืนใน 1 สัปดาห�) และกินอาหาร

ร�วมกัน ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
- อาจเป=นญาติกันหรือไม�ก็ได7 
- อาศัยอยู�ในท่ีอยู�อาศัยเดียวกัน 
- มีการนับถือผู7ใหญ� (ชายหรือหญิง) หนึ่งคนให7เป=นหัวหน7าครัวเรือน 
- เป=นผู7ท่ีใช7ชีวิตอยู�ร�วมกัน และ 
- นับเป=นหนึ่งหน�วย 
ในบางครั้ง อาจพบกลุ�มบุคคลท่ีอาศัยอยู�ร�วมกันในท่ีอยู�อาศัยเดียวกัน แต�บุคคลเหล�านั้นต�าง
แยกกันใช7ชีวิต ในกรณีนี้ให7นับแยกแต�ละคนเป=นครัวเรือนประเภทบุคคลเดียว 
หมายเหต ุ
1. คนรับใช7 ญาติ และคนงานอ่ืน ๆ ท่ีอาศัยและกินอยู�ในครัวเรือน ให7นับเป=นสมาชิกของครัวเรือน แม7ว�า

บุคคลเหล�าน้ันจะอาศัยท่ีอ่ืนในช�วงสุดสัปดาห� แต�อาศัยกับครัวเรือนน้ีในวันธรรมดา 
2. บุคคลท่ีไม�มีความเก่ียวพันใด ๆ แต�อาศัยและกินอาหารร�วมกันให7นับว�าเป=นหน่ึงครัวเรือน 
3. ให7คํานึงถึงความแตกต�างระหว�างครอบครัวและครัวเรือน ดังน้ี 

3.1 ครอบครัวเป=นความสัมพันธ�ทางสายเลือดหรือการแต�งงาน 
3.2 ในการสํารวจน้ีใช7ครัวเรือนในการระบุถึงหน�วยทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน พนักงานสัมภาษณ�ต7อง

ใส�ใจและใช7เกณฑ�ข7างต7นในการพิจารณาว�าบุคคลใดเป=นสมาชิกในครัวเรือน 
 
การเรียนหนังสือ หมายถึง การเรียนในหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานท่ีชัดเจน การเรียนในระบบโรงเรียนทุกระดับ 

ได7แก� ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ท้ังสายสามัญ และสายอาชีพ) และมหาวิทยาลัย การเรียนใน
ลักษณะนี้ เม่ือสําเร็จการศึกษาผู7เรียนจะได7ใบรับรองวุฒิ เช�น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร เป=นต7น
ซ่ึงสามารถนําไปใช7สมัครเข7าศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน โดยรวมถึงผู7ท่ีกําลังเรียนในปHจจุบันและผู7ท่ี
เคยเรียนแต�ปHจจุบันนี้ไม�ได7เรียนแล7ว และนับรวมผู7ท่ีเข7าเรียนหลักสูตรดังกล�าวแม7เพียงหนึ่งวัน 
รวม การศึกษาทางศาสนา พุทธศึกษา/อิสลามศึกษา (แผนกสามัญ) การศึกษานอกโรงเรียน

(กศน.) ท่ีเทียบชั้นสามัญได7 และโรงเรียนปอเนาะท่ีมีการสอนวิชาสามัญ การเรียนทางไกล
หรือออนไลน�ท่ีได7รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

ไม�รวม การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนศาสนาท่ีไม�มีการเรียนการสอนวิชาสามัญ และวิชาชีพ
ระยะสั้น เช�น พิมพ�ดีด ตัดเย็บเสื้อผ7า เป=นต7น 

 
ห�องท่ีใช�นอน หมายถึง บริเวณท่ีก้ันด7วยผนังถาวรเพ่ือใช7สําหรับนอน ซ่ึงรวมถึงห7องท่ีไม�ได7เรียกว�าท่ีเรียกว�า 

“ห7องนอน” แต�เป=นจํานวนห7องท่ีปกติสมาชิกในครัวเรือนต้ังแต�หนึ่งคนใช7นอน เช�น ถ7าปกติ
สมาชิกในครัวเรือนนอนในห7องครัว ให7นับห7องนี้เป=น “ห7องท่ีใช7นอน” ด7วย ไม�นับ ห�องนอนท่ี

เตรียมไว�เฉพาะสําหรับแขกท่ีมาพัก 
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คอมพิวเตอร  หมายถึง คอมพิวเตอร�ต้ังโตLะ (PC) โนLตบุLคหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร� (รวมเน็ตบุLค) และ 
แท็บเล็ต ท้ังนี้ไม�รวม อุปกรณ�ท่ีมีความสามารถในการคํานวณหรือประมวลผล เช�น โทรศัพท�มือถือ 
เครื่องช�วยงานส�วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA หรือ พ็อกเก็ตพีซี) โทรทัศน�แบบสมาร�ททีวี เป=นต7น 

 
แท็บเล็ต (Tablet) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถใช7ขณะเคลื่อนท่ีได7 มีขนาดกลางกะทัดรัด และใช7

หน7าจอสัมผัสในการทํางานเป=นลําดับแรก มีคีย�บอร�ดเสมือนจริง หรือปากกาดิจิทัลในการใช7งาน
แทนท่ีแปPนพิมพ�หรือคีย�บอร�ด อาจมีระบบปฏิบัติงานต�าง ๆ เช�น IOS Android หรือ Windows 
เป=นต7น 

 
เป-นเจ�าของไม1มีภาระผ1อนชําระ หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู�อาศัย โดยถูกต7องตาม

กฎหมาย อาจจะกู7หรือไม�ก็ได7 แต�ขณะนี้ไม�มีหนี้สินท่ีต7องชําระแล7ว 
 
เป-นเจ�าของมีภาระผ1อนชําระ หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู�อาศัย โดยถูกต7องตาม

กฎหมาย โดยผู7ซ้ือได7ทําสัญญาจํานองไว7กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพ่ือกู7เงินมาชําระค�าท่ีอยู�
อาศัยให7กับผู7ขาย โดยมีท่ีอยู�อาศัยนั้นเป=นหลักประกันในการชําระหนี้ แล7วผู7ซ้ือผ�อนชําระแก�
ธนาคารหรือสถาบันการเงินเป=นงวด ๆ และยังอยู�ในระหว�างการผ�อนชําระ 

 
เช1าซ้ือ หมายถึง การซ้ือท่ีอยู�อาศัยโดยผู7เช�าซ้ือผ�อนชําระเป=นงวด ๆ จนครบกําหนดตามเง่ือนไขของสัญญา 

เช�าซ้ือ เม่ือชําระเงินครบตามเง่ือนไขจึงจะได7กรรมสิทธิ์ ในท่ีอยู�อาศัย เช�น การเช�าซ้ือท่ีอยู�อาศัย
กับการเคหะแห�งชาติ หรือการทําสัญญาเช�าซ้ือกับผู7ขาย โดยกําหนดเง่ือนไขว�า เม่ือชําระค�าเช�า
ครบตามจํานวนเงินดาวน� ทางผู7ขายหรือเจ7าของโครงการจะโอนกรรมสิทธิ์ให7ทันที เป=นต7น 

 
ท่ีดินทางการเกษตร หมายถึง ท่ีดินท่ีสามารถใช7ปลูกพืช (พืชอาจจะเป=นอาหารสําหรับคน อาหารสําหรับสัตว� 

หรือพืชท่ีไม�ใช�อาหารอ่ืน ๆ) หรือท่ีสําหรับเลี้ยงสัตว� ยกเว7น ท่ีดินสาธารณะท่ีนําสัตว�ไปเลี้ยง หรือ
ให7สัตว�กินหญ7า จะไม�ถูกนับรวมหากครัวเรือนไม�ได7เป=นเจ7าของท่ีดินดังกล�าว ดังนี้ 
1. ข7อถามนี้ต7องการทราบถึงการเป=นเจ7าของท่ีดินทําการเกษตร ไม�ใช�การประกอบการเกษตร 

ดังนั้น ครัวเรือนนี้อาจจะทําการเกษตรหรือไม�ก็ได7 
2. การเป=นเจ7าของท่ีดินทําการเกษตร จะต7องมีเอกสารสิทธิ์ดังต�อไปนี้ 

2.1 โฉนด /ตราจอง /นส.5 /นส.3 /นส.3ก /นส.3ข 
2.2 สปก.4-01/ นค. /สทก./ กสน. 
2.3 นส.2 / สค.1 
2.4 ภบท. 

3. ให7นับรวมท่ีดินท่ีใช7ทําการเกษตรซ่ึงอยู�ห�างไกลออกไป (เช�น จังหวัดอ่ืน ประเทศอ่ืน) ด7วย 
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บัญชีธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝากทุกประเภท (เช�น ออมทรัพย� ฝากประจํา) ท่ีเป̀ดบัญชีไว7กับธนาคาร
พาณิชย�ไทย (รัฐบาลหรือเอกชน) หรือสาขาของธนาคารพาณิชย�ต�างประเทศท่ีได7รับอนุญาตให7
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย�ในประเทศไทย หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห� (ธอส.) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย เป=นต7น) 

บัตรเครดิต หมายถึง บัตรท่ีผู7ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให7แก�ผู7บริโภคตามหลักเกณฑ�ค�าบริการหรือค�าอ่ืนใด 
และวิธีการท่ีผู7ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกําหนด เพ่ือใช7ชําระค�าสินค7าแทนการชําระด7วยเงินสด 
แต�ไม�รวมถึงบัตรท่ีได7มีการชําระค�าสินค7า ค�าบริการ หรือค�าอ่ืนใดไว7ล�วงหน7าแล7วผู7ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต ในท่ีนี้หมายถึง ผู7ประกอบธุรกิจฯ ท้ังท่ีเป=นสถาบันการเงินและไม�ใช�สถาบันการเงิน 
หมายเหตุ 
1. ไม�รวม บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต (ต7องมีเงินในบัญชีก�อนจึงสามารถชําระค�าสินค7าได7) บัตรกดเงินสด หรือบัตร
ผ�อนสินค7า 
2. ในบางกรณี บัตรเครดติบางประเภทอาจใช7เป=นบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรประเภทอ่ืนได7ในใบเดยีวกัน ให7จัดว�า
เป=นบัตรเครดิต 

 
การได�รับความช1วยเหลือ หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครัวเรือนได7รับความช�วยเหลือในรูปแบบเงินโอน

เพ่ือสวัสดิการสังคมแล7วเท�านั้น ท้ังนี้ ไม1รวมการเป=นสมาชิกของโครงการแต�ยังไม�มีสิทธิ์ได7รับเงิน
โอนนั้น เช�น ข7าราชการ หากยังไม�ได7รับบําเหน็จบํานาญ ให7ถือว�ายังไม�ได7รับการช�วยเหลือ 

 
ประเภทแหล1งน้ํา 

-   น้ําประปาท่ีมีการต1อท1อ/สายยางเข�าบ�าน คือ น้ําท่ีมีการต�อท�อ/สายยางผ�านระบบท�อประปาไปยัง
กLอกน้ําภายในตัวบ7าน เช�น ในห7องครัว หรือห7องน้ํา เป=นต7น 

-   น้ําประปาท่ีมีการต1อท1อ/สายยางเข�าบริเวณบ�าน คือ น้ําท่ีมีการต�อท�อ/สายยางไปยังกLอกน้ําใน
บริเวณบ7าน (ภายนอกบ7าน) เช�น ต�อท�อ/สายยางเข7ามาในสนามบริเวณบ7าน 

-   น้ําประปาท่ีมีการต1อท1อ/สายยางเข�าบ�านของเพ่ือนบ�าน หมายถึง กรณีท่ีบ7านของเพ่ือนบ7านมี
น้ําประปาต�อท�อ/สายยาง (เข7าบ7านหรือบริเวณบ7าน) และครัวเรือนนี้ได7ไปนําน้ํานั้นมาใช7 

-   น้ําประปาจากก=อกน้ําสาธารณะ หมายถึง จุดท่ีมีการติดต้ังกLอกน้ําให7ประชาชนท่ัวไปกLอกน้ํา
สาธารณะอาจอยู�ท่ีมุมถนนหรือพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ ก็ได7 รวมท้ังอาจมีมากกว�าหนึ่งกLอกและมักจะมี
การก�ออิฐหรือคอนกรีต 
หมายเหตุ นํ้าประปาในท่ีน้ี หมายถึง นํ้าท่ีส�งผ�านมาตามท�อ อาจผ�านการบําบัดหรือฆ�าเช้ือโรค (เช�น เติมคลอรีน) 

หรือไม�ก็ได7 ดังน้ัน ประปาหมู�บ7านก็จัดอยู�ในประเภทน้ีด7วย 

-   น้ําบาดาล หมายถึง น้ําท่ีได7จากการขุดหรือเจาะลึกไปถึงระดับท่ีมีแหล�งน้ําใต7ดิน (น้ําบาดาล) 
โดยท่ัวไปบ�อบาดาลจะมีเส7นผ�านศูนย�กลางท่ีไม�มากนัก มีโครงสร7างหรือท�อเพ่ือปPองกันการพังทลาย 
และมีการปPองกันไม�ให7น้ําจากภายนอกเข7ามา นอกจากนี้ น้ําบาดาลถูกสูบข้ึนมาใช7ด7วยป>?มน้ํา  
ซ่ึงอาจใช7แรงงานคน สัตว� ลม ไฟฟPา น้ํามันเชื้อเพลิง หรือพลังงานแสงอาทิตย� 
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- น้ําบ1อขุดท่ีมีการป@องกัน หมายถึง บ�อขุดท่ีมีการปPองกันไม�ให7น้ําจากภายนอกไหลเข7ามาโดยการ
ยกระดับฐานให7อยู�เหนือพ้ืนดิน และเม่ือมีน้ําล7นออกมาจะต7องมีการระบายให7ไหลออกไปจากบ�อ 
นอกจากนี้ ต7องมีการปPองกันไม�ให7มนุษย� สัตว� มูลนก และสิ่งอันตรายอ่ืน ๆ ตกลงไปในบ�ออีกด7วย 

- น้ําบ1อขุดท่ีไม1มีการป@องกัน หมายถึง บ�อขุดท่ีเข7าข�ายอย�างน7อย 1 ข7อ ดังนี้  
1) ไม�มีการปPองกันไม�ให7น้ําจากภายนอกไหลเข7ามา หรือ  
2) ไม�มีการปPองกันไม�ให7สิ่งใด ๆ ตกลงไปในบ�อ 

- น้ําฝน หมายถึง น้ําฝนท่ีรองรับมาจากหลังคา หรือนาภาชนะไปรองโดยตรง และมีการกักเก็บ โดย
บรรจุในถังน้ํา แท็งก�น้ํา หรือภาชนะอ่ืน ไม1รวม น้ําฝนจากพ้ืนดิน 

-  รถบรรทุกน้ํา หมายถึง การขนน้ํามาขายให7ครัวเรือน/ชุมชนด7วยรถบรรทุกน้ํา ท้ังนี้ไม1รวมรถท่ี
บรรทุกน้ําสําหรับแจกจ�ายฟรี 

- น้ําผิวดิน คือ แหล�งน้ําบนดิน ซ่ึงจะรวมถึงแม�น้ํา เข่ือน ทะเลสาบ สระ ลําธาร คลอง และคลอง
ชลประทาน ท่ีสามารถไปตักน้ําได7โดยตรง 

- น้ําดื่มบรรจุขวด/ถัง เป=นน้ําด่ืมท่ีมีการบรรจุขวด/ถัง ไม�ว�าจะขนาดเล็กหรือใหญ�เพ่ือขายและ
ครัวเรือนได7ไปซ้ือมา ไม1รวม น้ําจากแหล�งอ่ืนท่ีครัวเรือนนํามาบรรจุในขวด เช�น น้ําต7ม น้ํากรอง 

- น้ําดื่มบรรจุแก�วพลาสติก เป=นน้ําด่ืมท่ีมีการบรรจุแก7วพลาสติกเพ่ือขายและครัวเรือนได7ไปซ้ือมา 

- ตู�กดน้ําแบบหยอดเหรียญ หมายถึง ตู7ท่ีติดต้ังกับท�อจ�ายน้ําเพ่ือผลิตน้ําสําหรับบริโภค โดยมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําให7สะอาดสําหรับบริการผู7บริโภค มีการจําหน�ายหรือจ�ายเงินเป=นค�าน้ําบริโภค
ผ�านเครื่องอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถนําขวดหรือภาชนะต�าง ๆ มาบรรจุน้ําได7 

 
วิธีทําให�น้ําสะอาดปลอดภัย 

- ต�ม หมายถึง การต7มหรือทําให7น้ําร7อนด7วยเชื้อเพลิง 

- เติมสารฟอก/คลอรีน หมายถึง การใช7คลอรีนหรือสารฟอกท้ังท่ีเป=นของเหลวหรือผงในการทําให7น้ํา
สะอาด 

- ใช�ผ�ากรอง หมายถึง การรินน้ําผ�านผ7าเสมือนเป=นการกรองสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ํา 

- ใช�เครื่องกรองน้ํา (เซรามิค, ทราย เป-นต�น) หมายถึง การให7น้ําผ�านตัวกรองท่ีทํามาจากเซรามิค 
ทราย หรือสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือกรองสิ่งแปลกปลอมและจุลินทรีย�บางชนิดออกจากน้ํา 

- ตากแดด (การฆ1าเช้ือด�วยพลังแสงอาทิตย ) หมายถึง การนําน้ําใส�ถังหรือภาชนะอ่ืน ๆ และนําไป
ตากแดด 

- ปล1อยให�ตกตะกอน (เช1น ใช�สารส�ม) หมายถึง การปล�อยให7สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ� ในน้ํา
ตกตะกอนตามธรรมชาติ (ตามระยะเวลา) หรือการใช7วิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือให7ตกตะกอน เช�น การใช7
สารส7มแกว�งเพ่ือให7ตกตะกอน จากนั้นนําน้ํามาใช7โดยค�อย ๆ ริน ตักออกมา หรือวิธีท่ีนุ�มนวลซ่ึงไม�
กวนสิ่งแปลกปลอมให7กระจายตัว 
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ส�วมประเภทต1าง ๆ 

- ส�วมชักโครก/ส�วมซึม ส7วมชักโครกจะมีท่ีเก็บน้ําสําหรับปล�อยน้ํามาราดส7วม และมีน้ําหล�อเลี้ยงอยู�
ในท�อโค7งรูปตัว U ซ่ึงอยู�ด7านล�างท่ีนั่งหรือฐาน เพ่ือปPองกันแมลงตอมและกลิ่นไม�พึงประสงค�ใน
ขณะท่ีส7วมซึมมีเพียงน้ําหล�อเลี้ยง แต�ไม�มีท่ีเก็บน้ําสําหรับปล�อยน้ํามาราด และต7องใช7มือตักน้ํามา
ราดเอง แบ�งได7ดังนี้ 

1) ส�วมชักโครก/ส�วมซึมลงสู1ระบบบําบัด หมายถึง ส7วมชักโครก/ส7วมซึมท่ีมีระบบบําบัดของเสียซ่ึง
มีการรวบรวมของเสียจากการขับถ�ายกับน้ําท่ีใช7แล7วให7สะอาดพอท่ีจะปล�อยสู�สาธารณะโดยไม�
จําเป=นต7องมีการสูบส7วม 

2) ส�วมชักโครก/ส�วมซึมลงสู1ถังปฏิกูล (ถังส�วม) หมายถึง ส7วมชักโครก/ส7วมซึมท่ีมีถังพักของเสีย 
(มักเป=นถังวงกลมทาจากคอนกรีต) อยู�ใต7พ้ืนบ7านซ่ึงอยู�ห�างไปจากตัวบ7านหรือห7องส7วม โดยไม�มี
การระบายน้ําหรือสิ่งปฏิกูลออกไป และเม่ือถังส7วมเต็มต7องมีการสูบส7วม 

3) ส�วมชักโครก/ส�วมซึมลงในหลุม หมายถึง ส7วมชักโครก/ส7วมซึมท่ีระบายสิ่งปฏิกูลลงหลุมและมี
น้ําหล�อเลี้ยง บางครั้งถ7าหลุมส7วมเต็มก็อาจจะมีการสูบส7วม 

4) ส�วมชักโครก/ส�วมซึมลงในท่ีอ่ืน ๆ หมายถึง ส7วมชักโครก/ส7วมซึมท่ีมีการระบายสิ่งปฏิกูลไป
ตามช�องระบายแบบเป̀ด และไม�มีการแยกสิ่งปฏิกูลของคนออกจากของสัตว� ท้ังนี้ อาจระบาย
ไปสู�ถนน สนามหญ7า/พ้ืนดิน ท�อระบายน้ํา คู คลอง 

5) ส�วมชักโครก/ส�วมซึม ไม1ทราบท่ีลง สําหรับกรณีท่ีผู7ตอบสัมภาษณ�ตอบว�าเป=นส7วมชักโครก/ 
ส7วมซึม แต�ไม�ทราบว�าระบายสิ่งปฏิกูลลงสู�ท่ีใด 

- ส�วมหลุม เป=นหลุมท่ีเก็บสิ่งปฏิกูล ไม�มีน้ําสําหรับราดส7วม และไม�มีน้ําหล�อเลี้ยง แบ�งได7ดังนี้ 

1) ส�วมหลุมท่ีมีระบบระบายอากาศ หมายถึง ส7วมหลุมท่ีมีฐานหรือท่ีนั่ง และมีท�อต�อข้ึนมาเหนือ
หลังคาห7องส7วมสําหรับระบายอากาศท่ีเกิดจากสิ่งปฏิกูล โดยตรงปลายท�อจะมีตาข�ายเพ่ือปPองกัน
แมลงเข7าไป และด7านในของโครงสร7างส�วนบนนั้นจะมืดสนิท 

2) ส�วมหลุมท่ีมีฐาน หมายถึง ส7วมหลุมท่ีมีฐานหรือหรือท่ีนั่ง (ทาจากคอนกรีต เหล็ก ไม7 หรืออ่ืน ๆ) 
ท่ีปกป̀ดหรือครอบคลุมหลุม 

3) ส�วมหลุมท่ีไม1มีฐาน หมายถึง ส7วมหลุมท่ีไม�มีฐานหรือท่ีนั่ง และไม�มีอะไรปกป̀ด (เป̀ดโล�ง)  
ส7วมประเภทนี้กักเก็บของเสียลงหลุมแบบง�ายๆ 

- ไม1มีห�องส�วมหรือถ1ายตามพุ1มไม� หรือทุ1งนา หมายถึง การถ�ายใส�ถุงแล7วนําไปท้ิงขยะ ถ�ายแบบแมว 
(คุ7ยดิน ถ�าย แล7วกลบ) ถ�ายแล7วนําไปท้ิงในพุ�มไม7 ทุ�งนา หรือแหล�งน้ําผิวดิน (ท�อระบายน้ํา ชายหาด 
แม�น้ํา ลําธาร ทะเล ฯลฯ) 

ประเภทของประกันสุขภาพ 

1) ประกันสุขภาพของชุมชน หมายถึง ประกันสุขภาพท่ีคนในชุมชนระดมทุนร�วมกันจัดต้ัง และ
กระจายความเสี่ยงด7านสุขภาพร�วมกัน 
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2) ประกันสุขภาพจัดโดยนายจ�าง หมายถึง สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลท่ีสถานประกอบการ
หรือนายจ7างจัดให7แก�ลูกจ7างของตนเอง นอกเหนือจากประกันสังคม ท้ังนี้ อาจอยู�ในรูปประกัน
สุขภาพหมู�กับบริษัทประกันเอกชนก็ได7 โดยมีนายจ7างเป=นผู7จ�ายเบ้ียประกันสุขภาพให7 

3) ประกันสังคม หมายถึง กองทุนประกันสังคมในส�วนท่ีเก่ียวกับการประกันสุขภาพ ซ่ึงคุ7มครองลูกจ7าง
ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ7างต้ังแต� 1 คนข้ึนไป พนักงานราชการและลูกจ7างชั่วคราวของส�วน
ราชการสําหรับการเจ็บปeวยท่ีไม�สืบเนื่องจากการทํางาน เช�น ประสบอันตราย เจ็บปeวย การคลอด
บุตร การทุพพลภาพและการตาย โครงการนี้ให7การดูแลผู7ประกันตน โดยการทําสัญญาจ7าง
สถานพยาบาลท่ีเป=นของรัฐบาลหรือเอกชน โดยท่ีลูกจ7าง นายจ7าง และรัฐบาล จะต7องร�วมกันออก
เงินสมทบเข7ากองทุนประกันสังคมฝeายละเท�า ๆ กัน ในอัตราร7อยละ 5 ของค�าจ7าง 

4) กองทุนเงินทดแทน หมายถึง การประกันสุขภาพโดยบังคับสําหรับการเจ็บปeวยท่ีสืบเนื่องจากการ
ทํางาน ผู7ท่ีบาดเจ็บหรือผู7ปeวยสามารถใช7บริการได7ท่ีสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนโดยไม�เสีย
ค�าใช7จ�าย ซ่ึงทางสถานพยาบาลจะวางฎีกาต้ังเบิกไปยังสํานักงานประกันสังคม 

5) ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน หมายถึง การประกันสุขภาพของผู7ประกันตนกับบริษัท
ประกัน โดยการจ�ายค�าเบ้ียประกันตามสัญญาประกันสุขภาพ เม่ือผู7เอาประกันเจ็บปeวยก็สามารถเข7า
รับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือของบริษัทประกันนั้นได7โดยไม�ต7องเสียค�ารักษาพยาบาลแต�
อย�างใด หรือเสียค�าใช7จ�ายแล7วนําใบเสร็จมาเบิกกับบริษัทประกัน 

6) ประกันสุขภาพถ�วนหน�า หรือบัตรทอง หมายถึง สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลท่ีให7กับประชาชนของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ โดยบุคคลท่ีจะได7รับบัตร คือ ประชาชนสัญชาติไทยทุกคนท่ี
ยังไม�มีสิทธิใด ๆ จากหลักประกันอ่ืนท่ีรัฐจัดให7 

7) ข�าราชการ หมายถึง สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลท่ีรัฐบาลให7กับข7าราชการ ลูกจ7างประจําและ
ข7าราชการบํานาญ ส�วนข7าราชการท่ีรับบําเหน็จจะไม�ได7รับสวัสดิการนี้ สวัสดิการข7าราชการจะ
ครอบคลุมถึงครอบครัวของข7าราชการ ลูกจ7างประจําและข7าราชการบํานาญซ่ึงได7แก� บิดา มารดา  
คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ (อายุตํ่ากว�า 20 ปfบริบูรณ�) 

8) องค กรปกครองส1วนท�องถ่ิน หมายถึง สวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีองค�การปกครองส�วนท7องถ่ินแต�ละ
แห�งให7แก�พนักงานในสังกัด ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว�าด7วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส�วนท7องถ่ินรองรับอยู� เช�น กรุงเทพมหานคร องค�การบริหารส�วนจังหวัด องค�การ
บริหารส�วนตําบล เป=นต7น 

9) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีหน�วยงานรัฐวิสาหกิจแต�ละแห�งให7แก�พนักงานใน
สังกัด เช�น โรงงานยาสูบ การไฟฟPาฝeายผลิต เป=นต7น 

10) หน1วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง สวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีหน�วยงานอิสระของรัฐแต�ละแห�งให7แก�
พนักงานในสังกัด ซ่ึงไม�ได7อยู�ภายใต7บังคับของกฎหมายว�าด7วยการคุ7มครองแรงงานกฎหมายว�าด7วย
แรงงานสัมพันธ� กฎหมายว�าด7วยเงินทดแทนและกฎหมายว�าด7วยการประกันสังคม เช�น สภากาชาด
ไทย สํานักราชเลขาธิการ ธนาคารแห�งประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญ เป=นต7น 

11) อ่ืน ๆ หมายถึง ประกันสุขภาพนอกเหนือข7างต7น เช�น สวัสดิการครูเอกชน สิทธิทหารผ�านศึก 
สวัสดิการค�ารักษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในแต�ละสถาบัน 



คู�มือปฏิบัติงานสนามโครงการสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) 
บทที่ 3 - บทที่ 7 

บุตร หมายถึง บุตรเกิดมีชีพเท1านั้น นั่นคือ บุตรท่ีเม่ือตอนคลอดออกมามีชีวิตหรือมีสัญญาณอะไรก็ตามท่ีบ�งชี้
ว�ามีชีวิต เช�น ร7องอุแว7 หรือหัวใจเต7น เป=นต7น แม7จะมีชีวิตเพียงสั้น ๆ ไม�ก่ีนาทีหรือชั่วโมง แม7ว�าบุตรคน
นั้นไม�ได7อาศัยในครัวเรือนนี้แล7วหรือปHจจุบันได7เสียชีวิตไปแล7วก็ตาม  
หมายเหตุ 
ต7องเป=นบุตรท่ีให7กําเนิดเองเท�าน้ัน ไม1รวม บุตรบุญธรรม บุตรเลี้ยง (บุตรของสามีท่ีเกิดกับผู7หญิงคนอ่ืน) บุตรของญาติ
คนอ่ืน หรือบุตรของใครก็ตามท่ีท่ีผู7หญิงคนน้ีเป=นผู7ดูแล 

ตายคลอด หมายถึง การท่ีทารกคลอดออกมาหลังจากการต้ังครรภ�ไม�ตํ่ากว�า 28 สัปดาห� แล7วไม�แสดงอาการ
ของการมีชีวิต 

แท�งบุตร หมายถึง การสิ้นสุดการต้ังครรภ�เม่ืออายุครรภ�น7อยกว�า 28 สัปดาห� และทารกไม�มีชีวิต 

การฝากครรภ  คือ การไปพบแพทย�เพ่ือให7ผู7หญิงต้ังครรภ�และลูกในท7องได7รับการดูแลตลอดระยะเวลาท่ี
ต้ังครรภ� โดยในการฝากครรภ�นั้น ผู7หญิงต้ังครรภ�จะได7รับคาแนะนําในการดูแลตนเอง การปฏิบัติตัว
ก�อนและหลังคลอด ได7รับการตรวจประเมินถึงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ7อนขณะต้ังครรภ� หากมีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ7อน แพทย�ท่ีรับฝากครรภ�ก็จะให7คําแนะนําแนวทางการปPองกันได7 ฉะนั้น  
เม่ือรู7ว�าต้ังครรภ�ควรรีบไปฝากครรภ�ทันที เพราะยิ่งเร็วเท�าไรก็จะช�วยปPองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ผู7หญิงต้ังครรภ�และลูกในครรภ�ได7มากเท�านั้น 

การสมรส หมายถึง ความผูกพันระหว�างชายกับหญิงในการเป=นสามีภรรยาหรือการอยู�ร�วมกันฉันสามีภรรยา
ของชายกับหญิง อาจเป=นการอยู�กินด7วยกันโดยมีพิธีแต�งงานหรือไม�ก็ได7 และอาจจดทะเบียนหรือไม�จด
ทะเบียนสมรสก็ได7เช�นกัน เช�น ผู7หญิงได7ไปอาศัยอยู�ท่ีบ7านแฟนเป=นระยะเวลาหลายปf (มีครอบครัวของ
แฟนอาศัยอยู�ด7วย) ให7นับว�าเป=นการอยู�กินฉันสามีภรรยา ไม�ว�าจะมีบุตรหรือไม�ก็ตาม ในขณะท่ี หาก
ผู7หญิงมีแฟน แต�ไม�เคยอาศัยอยู�กับแฟน ก็จะไม�นับว�าเป=นการอยู�กินฉันสามีภรรยา 

สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหว�างชายกับหญิงในการเป=นสามีภรรยา 

- ม1าย หมายถึง ผู7ท่ีเคยแต�งงานแต�คู�สมรสได7เสียชีวิตไปแล7ว และขณะนี้ยังไม�ได7สมรสใหม� 

- หย1า หมายถึง สามีภรรยาท่ีเคยจดทะเบียนสมรส แต�ปHจจุบันได7จดทะเบียนหย�ากันตามกฎหมายแล7ว 

- แยกกันอยู1 หมายถึง สามีภรรยาท่ียังจดทะเบียนสมรส แต�ปHจจุบันไม�ได7อยู�ร�วมกันฉันสามีภรรยาแล7ว
และยังไม�ได7จดทะเบียนหย�ากันตามกฎหมาย รวมท้ังผู7ท่ีเคยอยู�กินกันโดยไม�ได7จดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย แต�ปHจจุบันได7เลิกรากันไปโดยไม�ได7อยู�ร�วมกันฉันสามีภรรยาแล7ว 

เพศวิถีศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ� ท่ีเหมาะกับวัยของผู7เรียนและ
บริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมหัวข7อต�าง ๆ ประกอบด7วย พัฒนาการทางร�างกาย จิตใจการ
ทํางานของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค�านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ โรคติดต�อ
ทางเพศสัมพันธ�และเอชไอวี/เอดส� การปPองกันการต้ังครรภ� มิติทางสังคม วัฒนธรรมท่ีส�งผลต�อวิถีชีวิต
ทางเพศ ความเท�าเทียมทางเพศ และหัวข7ออ่ืน ๆ ท่ีคล7ายคลึงกัน 

ผู�ดูแลหลัก หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนซ่ึงเป=นผู7ดูแลความเป=นอยู�ในชีวิตประจําวันของเด็กโดยผู7ดูแลหลักเป=น
หญิงหรือชายก็ได7 ไม�ได7หมายถึงผู7ท่ีดูแลเด็กตอนกลางวันในช�วงที แม�ไปทํางาน



การสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
รายงานฉบับสมบูรณ� 

อัตราการมีบุตรของวัยรุ1น (อัตราเจริญพันธุ�รายกลุ�มอายุของผู7หญิงอายุ 15-19 ปf) หมายถึง จํานวนเด็กท่ีเกิด
จากผู7หญิงอายุ 15-19 ปf ในช�วงเวลา 1 ปfก�อนการสํารวจ หารด7วยจํานวนเฉลี่ยของผู7หญิงอายุ 15 -19 
ปf (จํานวนปf-ผู7หญิง (women-year) อายุ 15-19 ปf) ในช�วงเวลาเดียวกัน โดยแสดงในอัตราต�อผู7หญิง 
1,000 คน (หน7า 73) 

ความต�องการท่ียังไม1สัมฤทธิ์สําหรับการคุมกําเนิด (unmet need for contraception) หมายถึง ผู7หญิงท่ี
สามารถมีบุตรได7และไม�ได7คุมกําเนิดใด ๆ แต�ต7องการท่ีจะเลื่อนการมีบุตรคนถัดไป (เว7นระยะห�าง) หรือ
ต7องการหยุดการมีบุตร (จํากัดจํานวน) ความต7องการท่ียังไม�สัมฤทธิ์ใน MICS คํานวณได7ด7วยชุดคําถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมในปHจจุบันและความพึงพอใจในการคุมกําเนิด ความสามารถในการมีบุตร และความ
พึงพอใจในภาวะเจริญพันธุ� (หน7า 79) 

ครัวเรือนท่ีใช�เช้ือเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดในการประกอบอาหาร คือ ครัวเรือนท่ีใช7เตาไฟฟPา เตาพลังงาน
แสงอาทิตย� เตาแกLสหุงต7ม (LPG) เตาแกLสชีวภาพ หรือเตาพลังงานเหลวท่ีใช7เอธานอล/แอลกอฮอล�  
(หน7า 157) 

ครัวเรือนท่ีใช�เช้ือเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดในการให�แสงสว1าง คือ ครัวเรือนท่ีใช7ไฟฟPา โคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย� ไฟฉาย โคมไฟหรือตะเกียงแบบชาร�จได7หรือใช7แบตเตอรี่ หรือหลอดไฟแกLสชีวภาพ  
(หน7า 157) 

ภาวะทุพโภชนาการท้ังแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง คือ เด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับอายุห�างจากค�ามัธยฐาน
ของประชากรอ7างอิง ตํ่ากว�า -2 เท�าของส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ถือว�ามีน้ําหนักน7อยกว�าเกณฑ�ในระดับ
ปานกลางหรือรุนแรง สําหรับเด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับอายุห�างจากค�ามัธยฐานของประชากรอ7างอิง ตํ่า
กว�า -3 เท�าของส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ถือว�ามีน้ําหนักน7อยกว�าเกณฑ�ในระดับรุนแรง (หน7า 176) 

ภาวะเตี้ยแคระแกร็น คือ การวัดการเจริญเติบโตเชิงเส7นของเด็ก โดยเด็กท่ีมีส1วนสูงเทียบกับอายุห�างจาก
ค�ามัธยฐานของประชากรอ7างอิง ตํ่ากว�า -2 เท�าของส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จัดว�าเต้ียสําหรับอายุนั้น ๆ 
และอยู�ในประเภทมีภาวะเต้ียแคระแกร็นในระดับปานกลางหรือรุนแรง สําหรับเด็กท่ีมีส�วนสูงเทียบกับ
อายุห�างจากค�ามัธยฐานของประชากรอ7างอิง ตํ่ากว�า-3 เท�าของส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ถือว�ามีภาวะ
เต้ียแคระแกร็นในระดับรุนแรง (หน7า 176) 

ภาวะผอมแห�งและภาวะน้ําหนักเกิน คือ เด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับส1วนสูงห�างจากค�ามัธยฐานของประชากร
อ7างอิง ตํ่ากว�า -2 เท�าของส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานถือว�ามีภาวะผอมแห7งในระดับปานกลางหรือรุนแรง 
สําหรับเด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับส�วนสูงห�างจากค�ามัธยฐานของประชากรอ7างอิง ตํ่ากว�า -3 เท�าของส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ถือว�ามีภาวะผอมแห7งในระดับรุนแรง โดยท่ัวไปภาวะผอมแห7งเกิดจากการขาด
แคลนอาหารหรือการเจ็บปeวย ความชุกของภาวะผอมแห7งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เนื่องมาจาก
ความอุดมสมบูรณ�หรือการขาดแคลนของอาหารหรือความชุกของโรค ส�วนเด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับ
ส�วนสูงเกินเกณฑ�มาตรฐานและมีค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว�า +2 ถือว�าเด็กมีภาวะน้ําหนักเกินในระดับ
ปานกลางหรือรุนแรง (หน7า 177) 

  



การสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
รายงานฉบับสมบูรณ� 

อัตราการสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา หมายถึง ร7อยละของเด็กในกลุ�มท่ีมีอายุมากกว�าอายุตามเกณฑ�
ท่ีต7องเรียนในชั้นปfสุดท7ายของระดับประถมศึกษา 3-5 ปf หรือร7อยละของเด็กอายุ 14-16 ปf ท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได7นําเสนออัตราการสําเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต7นและตอนปลาย (หน7า 197) 

 

 

 


