
โครงการ โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลชว่ยเหลือสขุภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6 - 15 ป ี เขตสุขภาพท่ี 
10 ปีงบประมาณ 2563 

ระดับการแสดงผล เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อตัวชี้วดั ร้อยละการได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตในเด็ก 4 โรค ดังน้ี โรคสมาธิสั้น (ADHD) โรคบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ (LD) โรคบกพร่องทางสติปัญญา (ID) โรคออทิสติก (Autistic Disorders)   
คํานิยาม เด็กอายุ 6 - 15 ปี หมายถึง เด็กไทยทุกคน ทีอ่ายุ 6 ปี - 15 ปี 11 เดือน 29 วัน ในชว่งระยะเวลา

ที่คัดกรอง ตั้งแต ่1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 โดยใช้ขอมูลประชากรจากแฟ้ม 

person ในระบบ HDC, Type area 13 ในเขตสุขภาพที ่10 (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ไดแ้ก่ 1. 

อุบลราชธานี 2.ศรีสะเกษ  3.ยโสธร  4.อํานาจเจริญ 5.มุกดาหาร)  

การคัดกรองสขุภาพจิตในเด็ก 4 โรค การคัดกรองในโรงเรียนโดยครู โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 

4 โรค ของสถาบันราชานุกูล 
การประเมินทางสุขภาพจิต 4 โรค ในเด็กกลุ่มเสี่ยง  การนําเด็กกลุ่มเสีย่งที่ผ่านการคัดกรองจาก

โรงเรียน มาตรวจประเมินโดยพยาบาล PG เด็ก หรอื นักจิตวิทยาคลินิก โดยใช้แบบประเมิน 

SNAP-IV (โรคสมาธิสั้น), PDDSQ สําหรับเด็กอายุ 4-15 ปี (โรคออทิสตกิ), ประเมินเชาวน์ปัญญา 

(โรคบกพร่องทางสติปัญญา) และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนหรือ Achievement test (โรค

บกพร่องทางการเรียนรู้) 

 การวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยที่รับการตรวจประเมินจากพยาบาล PG เด็ก หรือนักจิตวิทยาคลินิก ได้รับ

การตรวจวินิจฉัยจากแพทย์และพบว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งใน 4 กลุ่มโรค โดยมีรหัสโรค ICD-10 ได้แก่

     โรคสมาธิสั้น F90.0-90.9 

     โรคออทิสติก F84.0-84.9 

     โรคบกพร่องทางสติปัญญา F70-F79 

     โรคบกพร่องทางการเรียน F81.0-F81.9 

เกณฑ์เป้าหมาย      
ปี 2563 
 

1. เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตในเด็ก 4 โรค โดยครู ร้อยละ 100 
2. เด็กกลุม่เสี่ยงอายุ 6-15 ปี   ได้รับการการประเมินทางสุขภาพจิต 4 โรค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. เด็กกลุม่เสี่ยงอายุ 6-15 ปี   ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค  รอ้ยละ 90  

 

 

 

 



 
 

วัตถุประสงค ์ ประชาชนอายุ 6- 15 ปีในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 10  ได้รับการคัดกรอง และดูแลรักษาทีต่อ่เน่ือง 
เพ่ิมข้ึน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6 -15 ปี  กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่เป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 10 จํานวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และมกุดาหาร จํานวน  26,000 คน แบ่งเป็น
รายจังหวัด ดังน้ี 

จังหวัด 
จํานวนเด็ก
เป้าหมาย 

อุบลราชธานี 8,000
ศรีสะเกษ 6,000
ยโสธร 6,000
อํานาจเจริญ 3,000
มุกดาหาร 3,000

รวม 26,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายท่ีดําเนินการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดําเนินงานด้านคุณภาพสาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช จะต้องมีการจัดทําและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะต้องได้รับการคัดกรอง
ตามกระบวนการก่อนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพฯ และกลุ่มเป้าหมายสามารถถัวเฉล่ียกันได้
ภายในเขตตรวจราชการ ที่ 10 

วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล 1. ข้อมลูการคัดกรองฯ จากทุกโรงเรียนที่มีการคัดกรองเด็ก 4 กลุ่มโรคหรือรายงานผลการคัด

กรองสุขภาพจิตเด็กจากฐานข้อมลู สพป./สพฐ. 

2. นําข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มารบับริการในโรงพยาบาล บันทึกลงในโปรแกรม HIS ของสถาน

บริการฯ และส่งออกขอ้มูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม  

แหลง่ข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูลจากโรงเรียน 

รายการข้อมูล 1 A1 = เด็กอายุ 6 - 15 ปี ไดร้บัการคัดกรองสุขภาพจิตในเด็ก 4 โรค

รายการข้อมูล 2 A2 = เด็กกลุม่เสี่ยงอายุ 6-15 ปี  ได้รับการการประเมินทางสุขภาพจิต 4 โรค ทีโ่รงพยาบาล

รายการข้อมูล 3 A3 = เด็กกลุม่เสี่ยงอายุ 6-15 ปี   ที่ไดร้ับการวินิจฉัยโรค  

รายการข้อมูล 3 B = จํานวนเด็กอายุ 6 – 15 ปี ทั้งหมดในชว่งเวลาที่กําหนด

สูตรคํานวณตัวชีว้ัด  =   
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส  4  



 
 

เกณฑ์การประเมิน ป ี2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

- - 
 

- 1. เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตใน
เด็ก 4 โรค โดยครู รอ้ยละ 100 
2. เด็กกลุม่เสี่ยงอายุ 6-15 ปี   ได้รับการการประเมิน
ทางสุขภาพจิต 4 โรค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. เด็กกลุม่เสี่ยงอายุ 6-15 ปี   ได้รับการวินิจฉยัโรค  
ร้อยละ 90 

  
วิธกีารประเมินผล :  1.ข้อมูลในระบบ Cockpit เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เอกสารสนับสนุน :  1. แบบสังเกตพฤติกรรม 4 โรค ของสถาบันราชานุกูล

2. แบบประเมิน SNAP-IV  
3. PDDSQ สําหรับเด็กอาย ุ4-15 ปี 
4. ประเมินเชาวน์ปัญญา เชาวน์เล็ก หรอื SPM 
5. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
6. แบบประเมิน WRAT-T 

รายละเอียดขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หนว่ย
วัด 

ผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละ 0 0 0 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชีว้ัด 

นายธัชชัย  ใจคง  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
เบอร์โทรศัพทท่ี์ทํางาน 042-611450,042-611741 เบอร์โทรศัพท์มอืถือ  06-3259-5639 
E-mail : tj2566@hotmail.co.th  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

หนว่ยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

นายบุญโชค ชมเชย ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   

เบอร์โทรศัพท ์ 097-3024559 

นางธิดา บุญมาวงศ์  ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   เบอรโ์ทรศัพท์  089-9448869 

กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดตอ่ สุขภาพจิตและยาเสพติด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  

โทร.  042 611 430 ต่อ 122 


