หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
คำนิยาม

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(PP&P Excellence)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ประเทศ
4. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ใน
โรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน (สพฐ.) สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิต
และราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ความฉลาดทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใช้
เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถ
วัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนได้ โดยเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะวัดทักษะและ
กระบวนการของสมอง เช่น ความคิด ความจำ การจัดการข้อมูลของสมอง เป็นต้น
ความฉลาดทางสติ ป ั ญ ญาไม่ ต ่ ำ กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน หมายถึ ง ค่ า ที ่ แ สดง
ความสามารถของสมองในภาพรวมซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือวัดความสามารถทาง
สติปัญญาให้ได้ใกล้เคี ยงศักยภาพจริงมากที่สุด โดยมีค่ากลางที่เป็นมาตรฐานสากล
ยุคปัจจุบันที่ค่า = 100
เด็กปฐมวัยที่ได้ร ับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่า ช้า หมายถึง เด็ก
ปฐมวั ย อายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดื อ น ที ่ ป ระเมิ น ด้ ว ยคู ่ ม ื อ เฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม
พัฒ นาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual:
DSPM) ครั ้ ง ที ่ 1 แล้ ว พบว่ า ต้ อ งส่ ง ต่ อ และเด็ ก อายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดื อ นที ่ ม า
ประเมินซ้ำ ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้ว
ยังพบมีพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือ
ประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็ก

ปฐมวั ย ที ่ ม ี ป ั ญ หาพั ฒ นาการ (Thai Early Developmental Assessment for
Intervention: TEDA4I) หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ เช่น คู่มือคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด -5 ปี สาหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแก้ไข
พัฒ นาการเด็กแรกเกิด -5 ปี โปรแกรมการฝึก/ กระตุ้นพัฒ นาการตามวิชาชีพ (นัก
กิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) เป็นต้น
เกณฑ์เป้าหมาย 1.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
ปีงบประมาณ 61
วัดผลปี 64

ปีงบประมาณ 62
วัดผลปี 64

ปีงบประมาณ 63
วัดผลปี 64

ปีงบประมาณ 64
ระดับสติปัญญา
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

ปีงบประมาณ 65
วัดผลปี 69

เกณฑ์เป้าหมายย่อย 1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 55
วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาของเด็กไทย
2. เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาเด็กไทย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย 1 เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อย 1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า คือ เด็ก
ปฐมวัย ทุกช่วงอายุที่ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒ นาการเด็กปฐมวัย
(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ครั ้ ง ที ่ 1 แล้ ว
พบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่มาประเมินซ้ำ ด้วยคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมีพัฒนาการล่าช้า
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เป้าหมาย 1 ปี 2564 : จากการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กชั้นป.1ทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อย 1.1 ปี 2562 – 2565 : จากรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) (ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2562 :

SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รวบรวม
จากการดำเนินงานของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ)
เป้า หมาย 1 ข้อมูลจากการรายงานผลการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรีย นไทย
ปี 2564, 2569, 2574, และ 2579 (สำรวจทุก 5 ปี)
เป้าหมายย่อย 1.1 ข้อมูลจากแฟ้ม SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้
ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รวบรวมจากการดำเนินงานของเครือข่ายในเขตสุขภาพ
ที่รับผิดชอบ
A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง
B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ
C = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
D = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
ตามเกณฑ์เป้าหมาย = (A/B)
ตามเกณฑ์เป้าหมายย่อย = (C/D) x 100
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละ 35

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละ 55

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละ 40

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 60

ปี 2562 :

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละ 45

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 65

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละ 50

-

1.ระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 70

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2565 :
รอบ 3 เดือน

-

1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรอง
1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรอง
แล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
แล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 55
มาตรฐาน ร้อยละ 75
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย และแฟ้ม
SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รวบรวม
จากการดำเนินงานของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
เอกสารสนับสนุน :
- บทความฟื้นฟูวิชาการ: การสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทยในสองทศวรรษที่ผ่านมา.
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ปี 2555
- รายงานการสำรวจระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ปี 2554 และ
2559. กรมสุขภาพจิต

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
ค่าเฉลี่ยของระดับ
สติปัญญาเด็กไทย
ร้อยละของเด็ก
ร้อยละ
87.27
34.41
44.73
ปฐมวัยที่ได้รับการ
(28 มิ.ย.62)
คัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I
1. ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2488900 ต่อ 70902, 70305
โทรสาร : 02-2488903
2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-2488900 ต่อ70390 โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

1.แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ นายแพทย์ชำนาญการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2488900 ต่อ 70390 โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail :janarpar@gmail.com
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

