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คานา
นับตังแต่การนาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals:
MDG) มาใช้ รัฐบาลไทยร่วมกับหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมระดับประเทศและนานาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์
อย่างต่อเนื่องต่อข้อผูกพันที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ในเวลาต่อมา ข้อผูกพันระดับประเทศดังกล่าวได้รับการยืนยัน
จากการสนับสนุนการดาเนินงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals:
SDGs) และการตอบสนองของประเทศ การสนับสนุนข้อผูกพันใด ๆ จาเป็นต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบในการ
จัดสรรทรัพยากร การระบุความต้องการที่จาเป็นเร่งด่วน และการติดตามความก้าวหน้า บนพืนฐานของข้อมูลที่
เป็นรูปธรรม โครงการสารวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (Multiple Indicators Cluster Survey: MICS) มีระเบียบวิธีที่
เชื่อถือได้และเป็นแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจากหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการ MICS ได้รับการพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟ และหน่วยงานระดับประเทศดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
สามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ ในรูปของตัวชีวัดด้านสถานการณ์เด็กและสตรี โครงการ MICS มีตัวชีวัดหลัก
ที่แต่ล ะประเทศสามารถน าไปใช้จั ดทาข้อมูล ประกอบการจัดทาแผนและนโยบาย รวมทังสามารถใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของข้อผูกพันระดับนานาชาติได้
สานักงานสถิติแห่งชาติ จัดทาโครงการ MICS รอบที่ 5 ภายใต้ชื่อการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงมีนาคม 2559 โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ และได้รับการสนับสนุนจากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี การวางแผนงานโครงการอยู่ภายใต้การกาหนดแนวทางจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการ และการปรับแต่งเครื่องมือสากลที่ใช้จัดทา MICS ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศอยู่ภายใต้ การ
ทางานร่วมกันของคณะทางานวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์หลักของ
การสารวจ คือ ติดตามความก้าวหน้าของแผนต่าง ๆ สถานการณ์ภายหลัง เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
และช่วยสร้างตัวชีวัดพืนฐานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานฉบั บ นี จั ดทาขึนเพื่อ น าเสนอผลการส ารวจที่ส าคัญ อย่างรวบรัด เพื่อ ผู้ ใช้ข้อมูล สามารถ
นาไปใช้ได้ทันเวลา ขณะที่เนือหาในแต่ละเรื่องโดยละเอียด จาแนกตามลักษณะทางประชากร เศรษฐสังคม และ
วัฒนธรรม จะปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์
การสารวจครังนีสาเร็จลงได้ ภายในเวลาที่กาหนด ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ
สานักงานสถิติแห่งชาติขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อ องค์การยูนิเซฟประเทศไทยและสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สาหรับการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการ นอกจากนี ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วม
อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงานสถิติแห่งชาติ หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผู้อานวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทน
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
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ภาพรวมของการสารวจ
การดาเนินการสารวจ
การจัดทากรอบตัวอย่าง

การอบรมผู้ปฏิบัติงาน

ตุลาคม-ธันวาคม 2557

แบบสอบถาม 4 ประเภท ครัวเรือน
ผู้หญิง (อายุ 15-49 ปี)
ผู้ชาย (อายุ 15-49 ปี)
เด็ก (อายุ 0-4 ปี)
กลุ่มที่ 1: กันยายน 2558 คาบเวลาปฏิบัติงานสนาม ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559
กลุ่มที่ 2: ตุลาคม 2558

ขนาดตัวอย่าง
ครัวเรือน
- ครัวเรือนตัวอย่าง
- ครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัย
- ครัวเรือนที่สัมภาษณ์ได้
- อัตราการสัมภาษณ์ได้ (ร้อยละ)
ผู้หญิง (อายุ 15-49 ปี)
- ผู้หญิงที่เข้าข่ายการสารวจ
- ผู้หญิงทีส่ ัมภาษณ์ได้
- อัตราการสัมภาษณ์ได้ (ร้อยละ)

เด็ก (อายุ 0-4 ปี)
31,010 - เด็กที่เข้าข่ายการสารวจ
29,375 - แม่/ผู้ดูแลเด็กที่สัมภาษณ์ได้
28,652 - อัตราการสัมภาษณ์ได้ (ร้อยละ)
97.5
ผู้ชาย (อายุ 15-49 ปี)
26,033 - ผู้ชายที่เข้าข่ายการสารวจ
25,614 - ผู้ชายที่สัมภาษณ์ได้
98.4 - อัตราการสัมภาษณ์ได้ (ร้อยละ)

12,313
12,250
99.5

23,642
23,183
98.1

ลักษณะประชากรจากการสารวจ
ค่าเฉลี่ยของขนาดครัวเรือน
ร้อยละของประชากรที่มีอายุ
- ต่ากว่า 5 ปี
- ต่ากว่า 18 ปี
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่มีบุตร
ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

3.2 ร้อยละของประชากร
- ในเขตเทศบาล
5.9 - นอกเขตเทศบาล
23.6
- กรุงเทพมหานคร
8.2 - ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้

1

46.4
53.6
13.6
30.1
16.6
26.3
13.3
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ลักษณะครัวเรือน

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ร้อยละของครัวเรือนที่มี
- ไฟฟ้า
- พืนบ้านเป็นวัสดุสาเร็จรูป
- หลังคาเป็นวัสดุสาเร็จรูป
- ฝาบ้านเป็นวัสดุสาเร็จรูป
- จานวนห้องที่ใช้นอนอย่างน้อย 3 ห้อง

99.6
80.2
99.4
97.1
18.3

ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของ
- โทรทัศน์ (จอธรรมดา)
- โทรทัศน์ (จอแอลซีดี/แอลอีดี/พลาสม่า)
- ตู้เย็น
- ที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร
- สัตว์ปีก/ปศุสัตว์
- คอมพิวเตอร์
- แท็บเล็ต
- เครื่องปรับอากาศ

77.0
38.0
91.9
42.3
26.0
32.0
24.6
28.2

ค่าเฉลี่ยจานวนคนต่อห้องที่ใช้นอน

1.91

ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือน
อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นเจ้าของ
- โทรศัพท์มือถือ (ปุ่มกด)
- โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)
- รถยนต์/รถบรรทุก
- รถจักรยานยนต์/สกู๊ตเตอร์
- บัญชีธนาคาร
- บัตรเครดิต

68.6
68.2
46.4
78.8
89.9
23.7
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โภชนาการ (NUTRITION)
ภาวะโภชนาการ1
หมายเลขตัวชี้วัด
2.1a MDG 1.8
2.1b

ตัวชี้วัด
นาหนักต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
(a) ปานกลางและ
รุนแรง
(b) รุนแรง

2.2a
2.2b

ภาวะทุพโภชนาการ
เรือรัง
(a) ปานกลางและ
รุนแรง
(b) รุนแรง
ข)

2.3a
2.3b

2.4

ภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลัน
(a) ปานกลางและ
รุนแรง
(b) รุนแรง
ภาวะอ้วน

คาอธิบาย
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีนาหนักเมื่อ
เทียบกับอายุห่างจากค่ามัธยฐานตามมาตรฐาน
ของ WHO ในช่วง
(a) ต่ากว่าลบสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือ -2SD (ปานกลางและรุนแรง)
(b) ต่ากว่าลบสามเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือ -3SD (รุนแรง)
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีความสูงเมื่อ
เทียบกับอายุห่างจากค่ามัธยฐานตามมาตรฐาน
ของ WHO ในช่วง
(a) ต่ากว่าลบสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือ -2SD (ปานกลางและรุนแรง)
(b) ต่ากว่าลบสามเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือ -3SD (รุนแรง)
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีนาหนักเมื่อ
เทียบกับความสูงห่างจากค่ามัธยฐานตามมาตรฐาน
ของ WHO ในช่วง
(a) ต่ากว่าลบสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือ -2SD (ปานกลางและรุนแรง)
(b) ต่ากว่าลบสามเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือ -3SD (รุนแรง)
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีนาหนักเมื่อ
เทียบกับความสูงห่างจากค่ามัธยฐานตามมาตรฐาน
ของ WHO มากกว่า +2SD

1

ค่าของ
ตัวชี้วัด

6.7
1.5

10.5
2.6

5.4
1.4
8.2

เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 92.0 ได้รับการชั่งนาหนัก และร้อยละ 90.4 ได้รับการวัดส่วนสูง / ความยาว สาหรับเรื่องภาวะ
โภชนาการ เด็กที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องการคานวณตัวชีวัด (วันเกิด นาหนัก หรือส่วนสูง/ความยาว) ไม่ครบถ้วนหรืออยู่นอกขอบเขต
จะไม่นามาใช้ในการคานวณ ดังนี เด็กที่ไม่ได้นามาใช้ในการคานวณตัวชีวัดนาหนักต่ากว่ามาตรฐาน ทุพโภชนาการเรือรัง และทุพ โภชนาการเฉียบพลัน คิดเป็น ร้อยละ 13.9 19.2 และ 19.5 สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน และร้อยละ 8.7 10.1 และ 10.7
สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี

3
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แผนภูมิ 1 เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ปานกลางและรุนแรง) ภาวะอ้วน ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
ร้อยละ
14
12

ภาวะอ้วน

10

ทุพโภชนาการเรื้อรัง

8

น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

6

ทุพโภชนาการเฉียบพลัน

4
2
0
0

12

24

36

48

60

อายุ (เดือน)

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
หมายเลขตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

2.5

การเลียงลูกด้วยนมแม่

2.6

การให้ลูกกินนมแม่
ภายในชั่วโมงแรก
หลังคลอด
เด็กอายุต่ากว่า
6 เดือนที่กินนมแม่
อย่างเดียว

ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ทีค่ ลอดบุตรในช่วง
2 ปีก่อนการสารวจที่เคยให้นมลูก
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ทีค่ ลอดบุตรในช่วง
2 ปีก่อนการสารวจ ที่ให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมง
แรกหลังคลอด
ร้อยละของทารกอายุต่ากว่า 6 เดือน ที่กินนมแม่
อย่างเดียว2

2.7

2

ค่าของ
ตัวชี้วัด
97.4
39.9
23.1

ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียว และไม่ได้รับของเหลวหรืออาหารอื่น ยกเว้น สารละลายเกลือแร่ (ORS) วิตามิน แร่ธาตุเสริม และยา

4
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
หมายเลขตัวชี้วัด
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

ตัวชี้วัด
ทารกอายุต่ากว่า
6 เดือนที่กินนมแม่
เป็นหลัก
เด็กที่กินนมแม่ติดต่อกัน
1 ปี
เด็กที่กินนมแม่ติดต่อกัน
2 ปี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
(มัธยฐาน) ของการกิน
นมแม่
การให้นมแม่ที่
เหมาะสมกับอายุเด็ก
การเริ่มให้อาหารแข็ง
กึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือ
อาหารอ่อนแก่ทารก
ความถี่ของการให้นม
สาหรับเด็กที่
ไม่ได้กินนมแม่
จานวนมืออาหาร
ขันต่าที่ได้รับ

คาอธิบาย
ร้อยละของทารกอายุต่ากว่า 6 เดือน ที่กินนมแม่
เป็นหลัก3 ในระหว่างวันที่ผ่านมา

ค่าของ
ตัวชี้วัด
42.1

ร้อยละของเด็กอายุ 12-15 เดือน ที่ยังคงกินนมแม่
ในระหว่างวันที่ผ่านมา
ร้อยละของเด็กอายุ 20-23 เดือน ที่ยังคงกินนมแม่
ในระหว่างวันที่ผ่านมา
อายุ (เดือน) เมื่อร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 0-35 เดือน
ไม่ได้กินนมแม่ระหว่างวันที่ผ่านมา

33.3

ร้อยละของเด็กอายุ 0-23 เดือน ที่ได้รับนมแม่อย่าง
เหมาะสม4 ในระหว่างวันที่ผ่านมา
ร้อยละของทารกอายุ 6-8 เดือน ที่ได้รับอาหารแข็ง
กึ่งแข็งกึ่งเหลว หรืออาหารอ่อนในระหว่างวันที่
ผ่านมา
ร้อยละของเด็กอายุ 6-23 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่ซึ่ง
ได้รับนมอย่างน้อย 2 ครัง ในระหว่างวันที่ผ่านมา

28.0

ร้อยละของเด็กอายุ 6-23 เดือน ที่ได้รับอาหารแข็ง
กึ่งแข็งกึ่งเหลว หรืออาหารอ่อน (รวมนมสาหรับเด็ก
ที่ไม่ได้เลียงด้วยนมแม่) ตามจานวนครังขันต่า5 หรือ
มากกว่าในระหว่างวันที่ผ่านมา

84.6

3

15.6
7.9

84.6
92.0

ทารกที่กินนมแม่ และของเหลวที่กาหนด ได้แก่ นาเปล่า เครื่องดื่มที่มีนาเป็นส่วนผสม นาผลไม้ ของเหลวในพิธีทางศาสนา ORS
ยาหยอด วิตามิน เกลือแร่ และยา แต่ไม่ได้รับอาหารอื่น ๆ ได้แก่ นมที่ไม่ใช่นมแม่และของเหลวที่มีส่วนผสมของอาหาร
4
ทารกอายุ 0–5 เดือนที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียว หรือเด็กอายุ 6–23 เดือน ที่กินนมแม่รวมทังอาหารแข็ง กึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือ
อาหารอ่อน
5
เด็กที่กินนมแม่: ได้รับอาหารแข็ง กึ่งแข็งกึ่งเหลว หรืออาหารอ่อน 2 ครังสาหรับทารกอายุ 6-8 เดือน และ 3 ครังสาหรับเด็กอายุ
9-23 เดือน
เด็กที่ไม่ได้กินนมแม่: ได้รับอาหารแข็ง กึ่งแข็งกึ่งเหลว หรืออาหารอ่อน หรือนม 4 ครัง สาหรับเด็กอายุ 6-23 เดือน

5
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
หมายเลขตัวชี้วัด
2.16

2.17a
2.17b

2.18

ตัวชี้วัด
ความหลากหลายของ
อาหารที่ได้รับ
อย่างน้อยตามจานวน
ครังขันต่าที่ควรได้รับ
การได้รับอาหาร
อย่างน้อยอยู่ในระดับ
ต่าสุดที่ยอมรับได้

การดื่มของเหลวจาก
ขวดที่มีจุกนม

คาอธิบาย
ร้อยละของเด็กอายุ 6-23 เดือน ทีไ่ ด้รับอาหาร
ตังแต่ 4 ประเภทขึนไป6 ในระหว่างวันที่ผ่านมา
(a) ร้อยละของเด็กอายุ 6-23 เดือน ที่กินนมแม่
ซึ่งจานวนมืออาหารและจานวนประเภทของอาหาร
ที่ได้รับเป็นไปตามมาตรฐานขันต่า
ที่ควรได้รับในระหว่างวันที่ผ่านมา
(b) ร้อยละของเด็กอายุ 6-23 เดือน ที่ไม่ได้
กินนมแม่ ซึ่งได้รับนมอย่างน้อย 2 ครัง และจานวน
ประเภทของอาหารที่ได้รับเป็นไปตามมาตรฐาน
ขันต่าที่ควรได้รับในระหว่างวันที่ผ่านมา
ร้อยละของเด็กอายุ 0-23 เดือน ที่ดื่มของเหลวจาก
ขวดที่มีจุกนมในระหว่างวันที่ผ่านมา

ค่าของ
ตัวชี้วัด
75.0

49.6

58.5

79.3

การบริโภคเกลือไอโอดีน
หมายเลขตัวชี้วัด
2.19

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

ครัวเรือนที่บริโภคเกลือ ร้อยละของครัวเรือนที่ผลการทดสอบเกลือพบว่า
ไอโอดีน
มีไอโอดีนอย่างน้อย 15 ส่วนในล้านส่วน (ppm.)
อย่างน้อย 15 ppm.

ค่าของ
ตัวชี้วัด
73.3

น้าหนักแรกคลอดตา
หมายเลขตัวชี้วัด
2.20
2.21

ตัวชี้วัด
ทารกที่มีนาหนัก
แรกคลอดต่า
ทารกที่ชั่งนาหนัก
เมื่อคลอด

คาอธิบาย
ร้อยละของบุตรเกิดมีชีพในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจ
ซึ่งมีนาหนักแรกเกิดต่ากว่า 2,500 กรัม
ร้อยละของบุตรเกิดมีชีพในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจ
ซึ่งได้รับการชั่งนาหนักเมื่อแรกเกิด

6

ค่าของ
ตัวชี้วัด
9.4
98.9

ตัวชีวัดอยู่บนพืนฐานของการบริโภคอาหารอย่างน้อย 4 กลุ่ม จาก 7 กลุ่มอาหารต่อไปนี:
1) เมล็ดพืช พืชราก และพืชหัว 2) พืชตระกูลถั่วและถั่ว 3) ผลิตภัณฑ์นม (นม โยเกิร์ต ชีส) 4) อาหารสด (เนือสัตว์ต่าง ๆ ปลา สัตว์ปีก
และตับ หรือเครื่องในสัตว์ 5) ไข่ 6) ผักและผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ และ 7) ผักและผลไม้อื่น ๆ

6
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สุขภาพของเด็ก (CHILD HEALTH)
การได้รับวัคซีน
หมายเลขตัวชี้วัด
3.1

3.3

3.5
3.8

คาอธิบาย

การได้รับภูมิคุ้มกัน
วัณโรค
การได้รับภูมิคุ้มกัน
โรคโปลิโอ

3.2

3.4

ตัวชี้วัด

MDG 4.3

ร้อยละของเด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันวัณโรค (BCG) ก่อนมีอายุครบ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโปลีโอ เข็มที่ 3 (OPV3) ก่อนมีอายุ
ครบ 1 ปี
การได้รับภูมิคุ้มกัน
ร้อยละของเด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับวัคซีน
โรคคอตีบ ไอกรน และ ป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เข็มที่ 3
บาดทะยัก
(DPT3) ก่อนมีอายุครบ 1 ปี
การได้รับภูมิคุ้มกัน
ร้อยละของเด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับวัคซีน
โรคหัด
ป้องกันโรคหัดก่อนมีอายุครบ 1 ปี
การได้รับภูมิคุ้มกัน
ร้อยละของเด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับวัคซีน
โรคตับอักเสบชนิดบี
ป้องกันโรคตับอักเสบบี เข็มที่ 3 (HepB3) ก่อนมี
อายุครบ 1 ปี
การได้รับภูมิคุ้มกันครบ ร้อยละของเด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนครบ7
ตามคาแนะนาในตารางการฉีดวัคซีนของประเทศ
ก่อนมีอายุครบ 1 ปี

7

ค่าของ
ตัวชี้วัด
96.2
85.8
87.6
89.0
84.3
71.6

การได้รับวัคซีนครบ คือ การได้รับวัคซีนต่อไปนี วัคซีนป้องกันโรควัณโรค 1 ครัง วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 3 ครัง วัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 3 ครัง วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี 4 ครัง (รวมแรกเกิด) และวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
1 ครัง

7
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แผนภูมิ 2 การได้รับวัคซีนภายใน 12 เดือน ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
เด็กอายุ 2 - 5 เดือน

เด็กอายุ 12-23 เดือน
วัณโรค

96

วัณโรค

96

โปลิโอ
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3

96
95

โปลิโอ
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3

95
91
86

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3

93
92
88

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3

94
91
87

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

89

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

86

ตับอักเสบชนิดบี
แรกเกิด
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3

84

ได้รับวัคซีนครบ
ไม่ได้รับวัคซีน

ตับอักเสบชนิดบี
แรกเกิด
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3

93
94
92

72

3

85

ได้รับวัคซีนครบ
ไม่ได้รับวัคซีน

ร้อยละ

94
93
87
80
3

68

การป้องกันบาดทะยัก
หมายเลขตัวชี้วัด
3.9

ตัวชี้วัด
การป้องกันบาดทะยัก
ในทารกแรกเกิด

ค่าของ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่คลอดบุตรในช่วง
73.9
2 ปีก่อนการสารวจ และได้รับวัคซีนป้องกัน
บาดทะยักอย่างน้อย 2 เข็ม ภายในช่วงเวลาที่
เหมาะสมก่อนการตังครรภ์ครังล่าสุด
คาอธิบาย

โรคท้องร่วง
หมายเลขตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

-

เด็กที่ท้องร่วง

3.10

การรักษาอาการ
ท้องร่วง

คาอธิบาย
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ท้องร่วง ในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการสารวจ
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ท้องร่วงในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการสารวจ ซึง่ ได้รับ
คาปรึกษาหรือการรักษาจากสถานบริการ
หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

8

ค่าของ
ตัวชี้วัด
4.9
70.7
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โรคท้องร่วง
หมายเลขตัวชี้วัด
3.12

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

การรักษาโรคท้องร่วง
ด้วยการให้สารนา
ทางปาก (ORT) ควบคู่
ไปกับการยังคงให้กิน
อาหาร

ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ท้องร่วงในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการสารวจ ซึ่งได้รับสารนา
ทางปาก ORT (ORS สาเร็จรูปแบบซอง หรือผสม
เองที่บ้าน หรือ การได้รับของเหลวในปริมาณที่
เพิ่มขึน) ควบคู่ไปกับการยังคงให้กินอาหารในช่วงที่
มีอาการท้องร่วง

ค่าของ
ตัวชี้วัด
70.5

การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน
หมายเลขตัวชี้วัด
3.13

3.14

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

เด็กที่มีอาการติดเชือ
ทางเดินหายใจ
แบบเฉียบพลัน
การดูแลรักษาเด็กที่มี
อาการติดเชือทางเดิน
หายใจแบบเฉียบพลัน
(ARI)

ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ซึ่งในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการสารวจ มีอาการติดเชือ
ของระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีอาการติดเชือ
ของระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการสารวจ ซึ่งได้รับ
คาปรึกษาหรือการรักษาจากสถานบริการหรือผู้
ให้บริการด้านสุขภาพ
การรักษาเด็กที่มีอาการ ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีอาการติดเชือ
ติดเชือทางเดินหายใจ ของระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันในช่วง
แบบเฉียบพลันโดยการ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการสารวจ ซึ่งได้รับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ
รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะ

ค่าของ
ตัวชี้วัด
1.4
79.5

70.0

การใช้เชื้อเพลิงแข็ง
หมายเลขตัวชี้วัด
3.15

ตัวชี้วัด
การใช้เชือเพลิงแข็ง
ในการประกอบอาหาร

คาอธิบาย
ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เชือเพลิงแข็งเป็นแหล่ง
พลังงานหลักในการประกอบอาหารภายในบ้าน

9

ค่าของ
ตัวชี้วัด
21.1

โครงการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

อาการไข้
หมายเลขตัวชี้วัด
3.20

ตัวชี้วัด
การดูแลรักษาขณะมี
อาการไข้

คาอธิบาย
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มอี าการไข้ในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการสารวจ ซึ่งได้รับ
คาปรึกษาหรือการรักษาจากสถานบริการหรือผู้
ให้บริการด้านสุขภาพ
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ค่าของ
ตัวชี้วัด
75.6

โครงการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

น้าและสุขาภิบาล (WATER AND SANITATION)
น้าและสุขาภิบาล
หมายเลขตัวชี้วัด
4.1

MDG 7.8

การมีนาดื่มจาก
แหล่งนาที่สะอาด
การบาบัดนา

MDG 7.9

การกาจัดสิ่งขับถ่าย
ที่ถูกสุขอนามัย

4.2
4.3

ตัวชี้วัด

4.4

การกาจัดอุจจาระของ
เด็กอย่างปลอดภัย
สถานที่สาหรับล้างมือ

4.5
4.6

การมีสบู่
หรือผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดอื่น ๆ

ค่าของ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้นาดื่มจากหล่งนา
98.0
ที่สะอาด
ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้นาดื่มจากหล่งนา
21.6
ที่ไม่สะอาดแต่มีการบาบัดที่เหมาะสม
ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่มีการกาจัด
97.2
สิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยและไม่ได้ใช้ส้วมร่วมกับ
ครัวเรือนอื่น
ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ซึง่ อุจจาระที่ถ่าย
42.0
ครังสุดท้ายถูกกาจัดอย่างปลอดภัย
ร้อยละของครัวเรือนที่มีสถานที่เฉพาะสาหรับ
81.2
ล้างมือ ซึง่ มีนาพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดอื่น ๆ อยู่ ณ สถานที่นัน
ร้อยละของครัวเรือนที่มีสบู่หรือผลิตภัณฑ์
85.5
ทาความสะอาดอื่น ๆ
คาอธิบาย

แผนภูมิ การดื่มน้าที่สะอาดและการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
ร้อยละ
98

99

97

97

97

98

รวม
ในเขตเทศบาล
นอกเขต
เทศบาล
ร้อยละของการใช้นาดื่มจากแหล่งนาที่สะอาด

ร้อยละของการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้ใช้ร่วมกับครัวเรือนอื่น
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อนามัยเจริญพันธุ์ (REPRODUCTIVE HEALTH)
การคุมกาเนิดและความต้องการทียังไม่สัมฤทธิ์
หมายเลขตัวชีวัด
5.1

MDG 5.4

5.2

ตัวชีวัด

คาอธิบาย

อัตราเจริญพันธุ์รวม
อัตราการมีบุตรของ
วัยรุ่น
การมีบุตรขณะอายุน้อย

อัตราเจริญพันธุ์รวม8 ของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี
อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ9 ของผู้หญิงอายุ
15-19 ปี
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่คลอดบุตร
อย่างน้อย 1 คน ก่อนอายุ 18 ปี
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กิน
ฉันสามีภรรยาและกาลังคุมกาเนิดด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง (ไม่ว่าตนเองหรือคู่สมรส)
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กิน
ฉันสามีภรรยา เป็นผู้สามารถมีบุตรได้ และต้องการ
ยืดระยะเวลาการมีบุตรหรือจากัด
จานวนบุตร แต่ไม่ได้กาลังใช้วิธีคุมกาเนิดใด ๆ

5.3

MDG 5.3

อัตราการคุมกาเนิด

5.4

MDG 5.6

ความต้องการ
ที่ยังไม่สัมฤทธิ์

ค่าของ
ตัวชีวัด
1.5
51
9.4
78.4
6.2

แผนภูมิ วิธีการที่ใช้ในการคุมกาเนิด ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
วิธีการดั้งเดิม

วิธีการสมัยใหม่
0

10

20

วิธีการสมัยใหม่
ยาเม็ด
หมันหญิง
ยาฉีด
ถุงยางอนามัยชาย
ยาฝัง
หมันชาย
ห่วงอนามัย
ถุงยางอนามัยหญิง
อื่น ๆ *

30

40

50

75.5
32.8
24.3
14.0
2.5
1.1
0.4
0.4
0.1
0.0

60

70

80

วิธีการดั้งเดิม
นับระยะปลอดภัย
หลั่งนอกช่องคลอด
อื่น ๆ *

ร้อยละ

ไม่ได้คุมกาเนิด
90

100

2.8
1.3
1.5
0.0

วิธีใดวิธีหนึ่ง

78.4

ไม่ได้คุมกาเนิด

21.6

* ตัวเลขต่ากว่า 0.02
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อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ หมายถึง จานวนบุตรเกิดรอดที่เกิดจากผู้หญิงในกลุ่มอายุหนึ่งในปีหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่ง มีสูตรในการ
คานวณดังนี คือ จานวนบุตรเกิดรอดที่เกิดจากผู้หญิงในกลุ่มอายุหนึ่ง หารด้วยจานวนผู้หญิงทังหมดในกลุ่มอายุเดียวกันคูณด้วย
1,000 อัตราเจริญพันธุ์รายอายุของผู้หญิงที่มีอายุ 15-19 ปี จะเรียกว่าเป็นอัตราการมีบุตรของวัยรุ่น
9
อัตราเจริญพันธุ์รวม หมายถึง จานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยต่อผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี มีสูตรในการคานวณดังนี คือ
ผลรวมของอัตราเจริญพันธุ์รายอายุทุกกลุ่มอายุคูณด้วยจานวนปีในการแยกกลุ่มอายุ ค่าที่ได้โดยทั่วไปจะเป็นค่าต่อผู้หญิง 1,000 คน
แล้วหารด้วย 1,000 จะได้ค่าของจานวนบุตรเกิดรอดต่อผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ซึ่งเป็นค่าที่นิยมใช้กันมากกว่าค่าต่อผู้หญิง
1,000 คน
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สุขภาพของแม่และทารกแรกเกิด
หมายเลขตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

5.5a MDG 5.5 ความครอบคลุมของ
5.5b MDG 5.5 การฝากครรภ์

5.6

รายการที่ได้รับการ
ตรวจในระหว่าง
ตังครรภ์

5.7

MDG 5.2 การทาคลอดโดย
ผู้ชานาญการ

5.8

การคลอดบุตรใน
สถานพยาบาล

5.9

การผ่าตัดคลอดบุตร

คาอธิบาย
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ทีค่ ลอดบุตร
ในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจและได้รับการตรวจ
ครรภ์ระหว่างที่ตังครรภ์บุตรคนสุดท้อง
(a) อย่างน้อย 1 ครังโดยผู้ชานาญการ
(b) อย่างน้อย 4 ครังโดยบุคลากรประเภทใด
ประเภทหนึ่ง
ร้ อ ยละของผู้ ห ญิ ง อายุ 15-49 ปี ที่ ค ลอดบุ ต ร
ในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจ ที่ได้รับการวัดความดัน
โลหิต ตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือดระหว่างการ
ตังครรภ์บุตรคนสุดท้อง
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ทีค่ ลอดบุตร
ในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจซึ่งได้รับการทาคลอด
บุตรคนสุดท้องโดยผู้ชานาญการ
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ทีค่ ลอดบุตร
ในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจซึ่งคลอดบุตร
คนสุดท้องในสถานพยาบาล
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ทีค่ ลอดบุตร
ในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจซึ่งคลอดบุตรคนสุดท้อง
โดยการผ่าตัด
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ค่าของ
ตัวชี้วัด

98.1
90.8
97.0

99.1
98.6
32.7
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พัฒนาการของเด็ก (CHILD DEVELOPMENT)
พัฒนาการของเด็ก
หมายเลขตัวชี้วัด
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

ร้อยละของเด็กอายุ 36-59 เดือน ที่กาลังเรียน
ในหลักสูตรปฐมวัย
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย
การสร้างเสริมการ
ร้อยละของเด็กอายุ 36-59 เดือน ที่ผู้ใหญ่ใน
เรียนรู้
ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างน้อย 4 กิจกรรมในช่วง 3 วันที่ผ่านมา
การสร้างเสริมการ
ร้อยละของเด็กอายุ 36-59 เดือน ที่พ่อผู้ให้กาเนิด
เรียนรู้ของพ่อ
ร่วมทากิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย
4 กิจกรรมในช่วง 3 วันที่ผ่านมา
การสร้างเสริมการ
ร้อยละของเด็กอายุ 36-59 เดือน ที่แม่ผู้ให้กาเนิด
เรียนรู้ของแม่
ร่วมทากิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย
4 กิจกรรมในช่วง 3 วันที่ผ่านมา
การมีหนังสือสาหรับ
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีหนังสือสาหรับ
เด็ก
เด็กอย่างน้อย 3 เล่ม
การมีของเล่น
ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีของเล่น
อย่างน้อย 2 ประเภท
การดูแลที่ไม่เพียงพอ ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ถูกปล่อยให้อยู่
ตามลาพังหรืออยู่ภายใต้การดูแลของเด็กที่มีอายุ
ต่ากว่า 10 ปี มากกว่า 1 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 ครัง
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ดัชนีพัฒนาการของเด็ก ร้อยละของเด็กอายุ 36-59 เดือน ซึ่งมีพัฒนาการ
ปฐมวัย
อย่างน้อย 3 ใน 4 ด้านเป็นไปตามเกณฑ์
(พัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกและการ
รู้จักตัวเลข ด้านกายภาพ ด้านสังคมและอารมณ์
และด้านการเรียนรู้)

ค่าของ
ตัวชี้วัด

การเข้าเรียนใน
หลักสูตรปฐมวัย

14

84.7
85.1
84.2
92.7
34.0
62.8
41.2
75.6
6.1

91.1
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การรู้หนังสือและการศึกษา (LITERACY AND EDUCATION)
การรู้หนังสือและการศึกษา10
หมายเลขตัวชี้วัด
7.1

MDG 2.3

7.2

7.3

7.4

7.5

MDG 2.1

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

ร้อยละของผู้มีอายุ 15-24 ปีที่สามารถอ่านข้อความ
ที่ง่ายและสันเกี่ยวกับชีวิตประจาวันได้ หรือผู้ที่
ได้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
ความพร้อมในการ
ร้อยละของเด็กในชันประถมศึกษาปีที่ 1
เข้าโรงเรียน
ทีไ่ ด้เข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัยในปีที่แล้ว
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย
อัตราการแรกเข้าเรียน ร้อยละของเด็กในวัยเริ่มเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
สุทธิระดับประถมศึกษา ที่กาลังเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ร้อยละของเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ที่กาลังเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
(ปรับแล้ว)
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ร้อยละของเด็กในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ที่กาลังเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า
(ปรับแล้ว)
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย

ค่าของ
ตัวชี้วัด

อัตราการรู้หนังสือของ
ผู้ที่มีอายุน้อย

10

95.4
94.7
98.7
98.3
99.2
75.7
76.2
75.2
94.8
95.0
94.6
81.0
85.5
76.6

สาหรับตัวชีวัดเรื่องการศึกษา ใช้ข้อมูลการเข้าเรียนในโรงเรียน (ในช่วงเวลาใด ๆ ก็ตาม ในระหว่างปีการศึกษา) เป็นตัวแทนของ
การลงทะเบียนเรียน

15
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การรู้หนังสือและการศึกษา
หมายเลขตัวชี้วัด
7.6

MDG 2.2

7.7

เด็กที่ได้เลื่อนชันถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6

อัตราการสาเร็จ
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา

7.8

7.9

ตัวชี้วัด

อัตราการเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษา

MDG 3.1

ดัชนีความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
(ประถมศึกษา)

7.10 MDG 3.1

ดัชนีความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
(มัธยมศึกษา)

คาอธิบาย
ร้อยละของเด็กที่เรียนตังแต่ชันประถมศึกษาปีที่ 1
และได้เลื่อนชันถึงประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย
จานวนเด็กที่กาลังเรียนในชันประถมศึกษาปีที่ 6
(ไม่รวมเด็กซาชัน) หารด้วยจานวนเด็กในวัยที่จะต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย
จานวนเด็กที่เข้าเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6
ในปีการศึกษาที่แล้วและกาลังเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันหารด้วยจานวน
เด็กที่เข้าเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา
ที่แล้ว
รวม
ก) เด็กหญิง
ข) เด็กชาย
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา
(ปรับแล้ว) ของเด็กหญิง หารด้วยอัตราการ
เข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)
ของเด็กชาย
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา (ปรับแล้ว)
ของเด็กหญิง หารด้วยอัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษา (ปรับแล้ว) ของเด็กชาย

16

ค่าของ
ตัวชี้วัด
99.5
99.5
99.4

99.5
94.9
104.8

98.2
97.7
98.6
1.00

1.11
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แผนภูมิ 5 ตัวชี้วัดด้านการศึกษา จาแนกตามเพศ ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
ความพร้อมใน
การเข้าโรงเรียน
99
98
อัตราการแรกเข้า
เรียนสุทธิ
75
การเข้าเรียนใน
หลักสูตรปฐมวัย
84
85

อัตราการสาเร็จ อัตราการเรียนต่อ
ระดับประถมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา

76

105

95

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ปรับแล้ว) ระดับประถมศึกษา
95

95

99

98

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ปรับแล้ว) ระดับมัธยมศึกษา
77

เด็กทีเ่ รียนถึงชั้นปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษา
99
100
หมายเหตุ: ค่าของตัวชีว้ ดั นาเสนอในลักษณะร้อยละ

17

85
ชาย

หญิง
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การคุ้มครองเด็ก (CHILD PROTECTION)
การจดทะเบียนเกิด
หมายเลขตัวชี้วัด
8.1

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

การจดทะเบียนเกิด

ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่จดทะเบียนเกิด

ค่าของ
ตัวชี้วัด
99.5

การอบรมเด็ก
หมายเลขตัวชี้วัด
8.3

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

การอบรมโดยวิธีการ
รุนแรง

ร้อยละของเด็กอายุ 1-14 ปี ที่ถูกลงโทษโดยการ
ทาร้ายจิตใจ หรือทาร้ายร่างกายในช่วง 1 เดือน
ที่ผ่านมา

ค่าของ
ตัวชี้วัด
75.2

แผนภูมิ 6 วิธีการอบรมพฤติกรรมเด็กอายุ 1-1 ปี ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
ระดับใดระดับหนึ่ง
52
ไม่ถึงขั้นรุนแรงมาก

ทาร้ายร่างกาย

ทาร้ายจิตใจ

62

ใช้ความรุนแรงอย่างใด
อย่างหนึ่ง
ไม่ใช้ความรุนแรง

รุนแรงมาก
4

75

21
ร้อยละ
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การสมรสของผู้มีอายุน้อยและการมีสามี/ภรรยา มากกว่า 1 คน
หมายเลขตัวชี้วัด
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8a
8.8b

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

ร้อยละของผู้อายุ 15-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กิน
ฉันสามีภรรยาครังแรกก่อนอายุครบ 15 ปี
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
การสมรสก่อนอายุ
ร้อยละของผู้อายุ 20-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กิน
18 ปี
ฉันสามีภรรยาครังแรกก่อนอายุครบ 18 ปี
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
ผู้มีอายุ 15-19 ปี ที่
ร้อยละของผู้มีอายุ 15-19 ปี ที่ขณะนีสมรสหรือ
ขณะนีสมรสหรืออยู่กิน อยู่กินฉันสามีภรรยา
ฉันสามีภรรยา
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
การมีสามี/ภรรยา
ร้อยละของผู้มีอายุ 15-49 ปี ที่ขณะนีมีสามี/ภรรยา
มากกว่า 1 คน
มากกว่า 1 คน
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
ความแตกต่างของอายุ ร้อยละของผู้หญิงอายุน้อย ที่ขณะนีสมรสหรืออยู่กิน
คู่สมรส
ฉันสามีภรรยากับคู่สมรสที่อายุแก่กว่า 10 ปีขึนไป
(a) ผู้หญิงอายุ 15-19 ปี
(b) ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี

ค่าของ
ตัวชี้วัด

การสมรสก่อนอายุ
15 ปี

19

4.3
1.7
21.3
8.0
14.1
6.8
3.4
2.9
7.5
15.1
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ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัว
หมายเลขตัวชี้วัด
8.12

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

ทัศนคติต่อความรุนแรง ร้ อ ยละของผู้ มี อ ายุ 15-49 ปี ซึ่ ง ระบุ ว่ า มี เ หตุ อั น
ในครอบครัว
สมควรหากสามีทาร้ายร่างกายภรรยาในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างน้อย 1 สถานการณ์ ดังนี
(1) ภรรยาออกจากบ้านโดยไม่บอกสามี
(2) ภรรยาไม่เอาใจใส่ดูแลบุตร
(3) ภรรยาทะเลาะกับสามี
(4) ภรรยาปฏิเสธไม่มีเพศสัมพันธ์กับสามี
(5) ภรรยาทาอาหารไหม้
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย

ค่าของ
ตัวชี้วัด

8.6
8.7

การอยู่อาศัยของเด็ก
หมายเลขตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค่าของ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่
22.7
ผู้ให้กาเนิด
ร้อยละของเด็กอายุ 0-17 ปี ที่พ่อหรือแม่หรือ
3.5
ทังพ่อและแม่เสียชีวิต
คาอธิบาย

8.13

การอยู่อาศัยของเด็ก

8.14

ความชุกของเด็กที่พ่อ
หรือแม่หรือทังพ่อและ
แม่เสียชีวิต
เด็กที่พ่อหรือแม่หรือ
ร้อยละของเด็กอายุ 0-17 ปี ที่พ่อหรือแม่หรือ
ทังพ่อและแม่ อาศัยอยู่ ทังพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
ต่างประเทศ

8.15

20
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เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ (HIV/AIDS)
ความรู้และทัศนคติเกียวกับ เอชไอวี/โรคเอดส์
หมายเลขตัวชี้วัด
-

9.1

9.2

9.3

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

การเคยได้ยินเกี่ยวกับ
โรคเอดส์
MDG 6.3

ร้อยละของผู้มีอายุ 15-49 ปี ที่เคยได้ยินเกี่ยวกับ
โรคเอดส์
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
ความรู้เกี่ยวกับการ
ร้อยละของผู้มีอายุ 15-24 ปี ที่ระบุวิธีป้องกัน11
ป้องกันการติดเชือ
การติดเชือเอชไอวี/โรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์และ
เอชไอวี/โรคเอดส์ ของ สามารถระบุข้อที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแพร่เชือ
ผู้ที่มีอายุน้อย
เอชไอวี ได้อย่างถูกต้อง12
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ ร้อยละของผู้มีอายุ 15-49 ปี ที่ระบุลักษณะ
เชือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก การแพร่เชือ13 เอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ถูกต้อง
ทัง 3 ลักษณะ
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
ทัศนคติเชิงบวกที่มี
ร้อยละของผู้มีอายุ 15-49 ปี ที่มีทัศนคติ14 ในการ
ต่อผู้ติดเชือเอชไอวี/
ยอมรับการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชือเอชไอวี/
โรคเอดส์
โรคเอดส์ครบทัง 4 ข้อ
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย

ค่าของ
ตัวชี้วัด

11

96.2
95.2

48.8
49.0

66.4
57.4

31.6
33.0

วิธีการป้องกันการติดเชือเอชไอวี คือ มีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองที่ไม่ติดเชือและซื่อสัตย์เพียงคนเดียวเท่านัน และใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครังที่มีเพศสัมพันธ์
12
ประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเชือเอชไอวี คือ ติดเชือเนื่องจากถูกยุงกัด และการรับ ประทานอาหาร
ร่วมกับคนเป็นเอดส์
13
การแพร่เชือเอชไอวีสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ ทังในระหว่างการตังครรภ์ ระหว่างการคลอด และการให้นมลูก
14
ทัศนคติในการยอมรับการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชือเอชไอวี/เอดส์ ใน 4 ประเด็น ดังนี 1) ครูผู้หญิงที่ติดเชือเอดส์แต่ไม่แสดง
อาการ ควรได้รับอนุญาตให้สอนหนังสือในโรงเรียนต่อไป 2) จะซือผักสดจากเจ้าของร้าน/คนขายที่เป็นโรคเอดส์ 3) หากมีสมาชิก
ในครัวเรือนเป็นเอดส์ไม่ต้องการจะเก็บไว้เป็นความลับ และ 4) เต็มใจดูแลรักษาสมาชิกในครัวเรือนที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ที่บ้าน

21
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การตรวจหาเชื้อ HIV
หมายเลขตัวชี้วัด
9.4

9.5

9.7

9.8

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

การรู้จักสถานที่ทใี่ ห้
บริการตรวจหาเชือ
เอชไอวี

ร้อยละของผู้อายุ 15-49 ปี ที่รู้จักสถานที่ที่ให้บริการ
ตรวจหาเชือเอชไอวี
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
การตรวจหาเชือเอชไอวี ร้อยละของผู้อายุ 15-49 ปี ที่เคยตรวจหาเชือ
และทราบผลการตรวจ เอชไอวีในช่วง 12 เดือนก่อนการสารวจ และ
ทราบผลการตรวจ
ก) ผู้หญิง
ข) ผู้ชาย
การได้รับคาแนะนา
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ให้กาเนิดบุตร
เกี่ยวกับเชือเอชไอวี
ในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจและฝากครรภ์ระหว่าง
ระหว่างการฝากครรภ์ การตังครรภ์บุตรคนสุดท้อง ซึ่งได้รับคาแนะนา
ปรึกษาเกี่ยวกับเชือเอชไอวีระหว่างการฝากครรภ์
การตรวจหาเชือเอชไอวี ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ให้กาเนิดบุตร
ระหว่างการฝากครรภ์ ในช่วง 2 ปีก่อนการสารวจและฝากครรภ์ระหว่าง
การตังครรภ์บุตรคนสุดท้อง ซึ่งได้รับการเสนอให้
ตรวจหาเชือเอชไอวี และได้รับการตรวจ รวมทัง
ทราบผลการตรวจ
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ค่าของ
ตัวชี้วัด
84.7
80.3

9.3
8.5
69.4

75.5

