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37.1

ร้อยละของเด็กอายุ

0-5

(ร้อยละ
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด proxy :
คานิยาม

ปี ได้รับการคัดกรองพั ฒนาการ
90) 803008

Promotion & Prevention Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
อาเภอ
37. ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
37.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (น้้าหนัก 1.5 คะแนน)
37.2 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (น้้าหนัก 1 คะแนน)
- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ42 เดือน ณ
ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่
อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และ
ประเมินซ้้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260)
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)

เกณฑ์เป้าหมาย :
*ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รบั การตรวจคัดกรองพัฒนาการ เป้าหมายร้อยละ 90
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 90

*ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เป้าหมายร้อยละ 85
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85

1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
รายการข้อมูลที่ 3

รายการข้อมูลที่ 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น้าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลักของ
สถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริง และType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
B = จ้านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก้าหนด
C = จ้านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กทีพ่ บพัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รบั การติดตามให้ได้รบั การกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมินซ้้าแล้วผลการประเมินผ่านครบ 5 ด้าน ภายใน 30 วัน (1B260)
D = จ้านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า
1. ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
=
2. ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
=

ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม)
เกณฑ์การประเมิน : ก้าหนดค่าเป้าหมายที่จะท้าให้ส้าเร็จ 2 ตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชึ้วัดที่ 37.1 : ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ระดับคะแนน (W= 1)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ร้อยละ <85
ร้อยละ 85-89
ร้อยละ 90-94
ร้อยละ 95-99
ตัวชึ้วัดที่ 37.2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ระดับ 5
ร้อยละ >99

ระดับคะแนน (W= 1)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ <80
ร้อยละ 80-84
ร้อยละ 85-89
ร้อยละ 90-94
ร้อยละ >94
มาตรการสาคัญที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
1.พัฒนากลไก และระบบการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I
1.1 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอต่อการประเมินคัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็ก
โดยเครื่องมือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I
1.2 คัดกรองพัฒนาการ ติดตาม กระตุ้นเด็กสงสัยล่าช้า ให้ครอบคลุม
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1.3 บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มากขึ้น
1. เยี่ยมเสริมพลังการด้าเนินงานตามแผนฯ และส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่
2.ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.1 สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กและจัดบริการคลินิกนมแม่
2.2 ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส้าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
2.3 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสร้างความรอบรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัว
3.1 หน่วยบริการสาธารณสุขให้ความรู้ จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน เฝ้าระวัง
พัฒนาการ
3.2 สร้างเครือข่ายหน่วยงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมโภชนาการ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3.3 สนับสนุนด้านวิชาการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
Small Success :
3เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
เขตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท.
1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับ
1. บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลีย้ ง 1. รณรงค์การคัดกรองและ
1. ระดับความส้าเร็จของ
การพัฒนาศักยภาพให้มคี วามรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
ทักษะการประเมินคัดกรอง
และแนวทางปฏิบัตเิ พื่อส่งเสริมให้ 2. ตรวจเยี่ยมการด้าเนินงาน มาตรฐาน
พัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ
พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM ตามพระราชบัญญัติควบคุม
1.1 ร้อยละ 90 เด็ก
DSPM และกระตุ้นพัฒนาการ มากขึ้น
การส่งเสริมการตลาดอาหาร 0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรอง
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย
2. เยี่ยมเสริมพลังการด้าเนินงาน ส้าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. พัฒนาการ
คู่มือ TEDA4I รวมทั้งทักษะการ ส่งเสริมพัฒนาการ คัดกรอง
2560
1.2 ร้อยละ 85 เด็ก0-5 ปี
สื่อสารกับผู้ปกครอง
กระตุ้น ติดตามพัฒนาการเด็ก 0 - 3. อัตราการกินนมแม่ของ
มีพัฒนาการสมวัย
2. เครือข่ายหน่วยงานในระดับ 5 ปี
ทารกแรกเกิดถึงต่า้ กว่า 6
1.3 หน่วยบริการ/ศพด. มี
พื้นที่ร่วมมือด้าเนินการเพื่อ
4. มีระบบเฝ้าระวังการละเมิด
เดือน
และใช้ใช้คู่มือ DSPM ได้อย่าง
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมการ
4. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี ถูกต้องและต่อเนื่องครบทุกคน
การส่งเสริมโภชนาการและ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส้าหรับ การประเมินตนเองตาม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็น ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ใน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
2. รณรงค์การส่งเสริมการ
รูปธรรม
ระดับจังหวัดและระดับเขต
ปฐมวัยแห่งชาติ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. มีระบบเฝ้าระวังการละเมิด
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส้าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ในระดับจังหวัดและระดับเขต
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เอกสารสนับสนุน :

1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ้าโรงพยาบาล
4. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) และ QR Code เชื่อมคลิปวิดโี อและคูม่ ือ DSPM
ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) เป็นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์
5. คู่มือ TEDA4I
6. คู่มือมิสนมแม่
7. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส้าหรับทารกและเด็กเล็ก
8. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ
2560
2561 2562
1. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (HDC)
81.25
ร้อยละ
64.59
90.16 88.99
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(HDC)
96.54
ร้อยละ
96.07
96.18 97.36
หมายเหตุ : การตั้งค่าเป้าหมายร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ที่ร้อยละ 85 คิดจากข้อมูลทางวิชาการพบว่า
1. เด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) มีค่าประมาณอยู่ที่ 3.5 – 24.0 (โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบที่ร้อยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่ 8.9
2. มีรายงานพบเด็กทีม่ ีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 12 ปี (19972008) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.1 ประเทศใต้หวันพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.0
ดังนั้นการตั้งค่าเป้าหมายเด็กที่มีพฒ
ั นาการสมวัยที่ ร้อยละ 85 จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว
ผู้กากับตัวชี้วัด(จังหวัด)
1. นายแพทย์ประภาส วีระพล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ
2. นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
3. นางทัศนีย์ ร่มเย็น
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางทัศนีย์ ร่มเย็น นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทร : 086 2536629
E-Mail : Tussan_089@hotmail.com
2.นางพนิดา สายสุด นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทร : 081 2657099
E-Mail : Psaisude@gmail.com
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงาสาธารณสุขจังหวัด
ข้อมูล(จังหวัด)
อ้านาจเจริญ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ
1.1 นางทัศนีย์ ร่มเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์ : 045 523249-51 ต่อ 208 โทรศัพท์มือถือ: 086-2536629
1.2 นางพนิดา สายสุด
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์ : 045 523249-51 ต่อ 208 โทรศัพท์มือถือ: 081-2657099

