
1.3 ร้อยละของหญิงตัง้ครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 100) 801004 

 

หมวด Promotion & Prevention Protection Excellence (ยุทธศาตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ ปริมาณ 
ระดับการวัดผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์/หลังคลอด และเด็ก 

 0 – 5 ปี 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 100) 
ค านิยาม 1.3 หญิงต้ังครรภ์ทุกคนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์และไดร้ับ

ยาเม็ดทีม่ีไอโอดีน ปริมาณ 150-200 ไมโครกรัมต่อเม็ด 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
3.ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ด้รบัยาเมด็เสริมไอโอดีน (ร้อยละ 
100) 

100 
 

100 
 

100 

 
ปีงบประมาณ 2562- 
2565 

1.3 ร้อยละ หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 100) 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อป้องกันมารดาและทารกเสียชวีิต ในระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 28 วัน 
2. ส่งเสริมให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวยั พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
3. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
4. สง่เสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมีคณุภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย - หญิงตั้งครรภ ์
- 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม ผ่านระบบรายงาน HDC , COCKPIT 
2. ระบบรายงาน   

แหล่งข้อมลู HDC  COCKPIT  หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : ก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าใหส้ าเร็จ ดังนี ้
ตวัช้ีวัด : ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้บัยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ระดับคะแนน (W= 0.5) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

≤96 97 98 99 100 

 
 
 

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=801004


วิธีการประเมินผล :  ค านวณ ค่าคะแนนถว่งน้ าหนักแล้ว น ามาสรุปผลคะแนนดังนี ้
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนเฉลี่ ย
ถ่วงน้ าหนัก 

≤0.6 0.61-1.20 1.21-1.80 1.81-2.40 2.41-3.0 

 

เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกฝากครรภ ์
3. คู่มือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะน าองค์กรอนามยัโลกในบริบทประเทศไทย 
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือคลินิกเด็กดีคณุภาพ 
6. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลกัสูตรเร่งรดั ประจ าโรงพยาบาล  
7. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)และ QR Code เชื่อมคลิปวิดีโอและคูม่ือ DSPM ฉบับ

พ่อแม่ (ครอบครัว) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
8. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
9. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 
 
10. หนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย และ

แนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมอนามัยสตรีและเด็กปฐมวยัด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปาก
ในเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) 

11. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
12. Infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
13. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัด Baseline 

data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2560 2561 2562 ที่มาข้อมูล 
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
(ร้อยละ 100) 

92.43 ร้อยละ 88.81 92.43 96.72 HDC 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด(จังหวัด) 1. นายแพทย์ประภาส  วีระพล               นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดอ านาจเจรญิ 
2. นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง             นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจรญิ                   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมและพัฒนา   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(จังหวัด) 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางทัศนีย์      ร่มเย็น     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นางพนิดา  สายสุด                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 

 

 


