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38.1 ร้อยละของความครอบคลุมของการช่ังน ๊าหนักวัดความยาว/วัดส่วนสูง 

(ร้อยละ 90) 803011 

หมวด Promotion & Prevention Protection Excellence (ยุทธศาตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
และคุม้ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล อ าภอ  
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
ค านิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ปีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

สูงดีหมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป(สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือ
สูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 
2558 (ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้้าหนักอยู่ในระดับสมสว่น เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเตบิโตน้้าหนักตามเกณฑ์
ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 
SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วนหมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมนี้้าหนักอยู่ในระดับ
สมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีหมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงท่ีอายุ 5 ปี เต็ม ถึง 5 ปี 11 
เดือน 29 วัน 
 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถงึ ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภม์ารดา จนถึงอายุ 2 ปี มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสรมิโภชนาการ  (อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบตุร นมแม่ และ
อาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการเสริม สารอาหารที่ส้าคญัในรูปของยา ได้แก่ ธาตเุหล็ก ไอโอดีน 
และกรดโฟลิกส้าหรับหญิง ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6  เดือน ยาน้้าเสริมธาตเุหล็กส้าหรบั
เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการบูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย 
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้้า 
*ต้าบลส่งเสรมิเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ต้าบลที่มีการด้าเนนิงาน
ดังนี ้
1.) ประเมินตนเองตามแบบประเมินต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส้าคญัด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหาร
และน้้า ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครวั 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวยั 
2.) จัดท้าแผนพัฒนา/ปรบัปรุงการด้าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกายและการนอน 
สุขาภิบาลอาหารและน้้า  
3.) มีการด้าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด้าเนินงานต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัยและแนวทางการด้าเนนิงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=803011
http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=803011
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สตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพของช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster : PCC)  

เกณฑ์เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1.ร้อยละของความครอบคลมุของการชั่งน้้าหนัก วัด
ความยาว/วดัส่วนสูง ของเด็กอายุ 0- 5 ป ี(น้้าหนัก 1 
คะแนน)  

90 90 90 

2. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (น้้าหนัก 1 
คะแนน) 

57 60 63 

3. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
  - เด็กชาย (เซนตเิมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 

 
- 

 
113 
112  

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสรมิโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อใหก้ารด้าเนินงานโภชนาการแบบบูรณาการใน ANC WCC หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก 3. เพื่อ
พัฒนาการให้บริการโภชนาการใน ANC  WCC หมู่บ้าน และศูนย์เดก็เล็ก 
4. เพื่อสร้างกระแสและสื่อสารสาธารณะการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบตุร พ่อแม่/ผูเ้ลีย้งดูเด็ก เด็กอายุ 0-5 ป ี 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู  รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน้าข้อมูลน้้าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก    

    ของสถานบริการ (HosXP PCU ) และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง่ (คลินิกเด็กดี)  

2) หมู่บ้าน 
3) ศูนย์เด็กเล็ก 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดสว่นสูง  
รายการข้อมูล 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 4 B1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ป ีทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 B2 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ช่ังน้้าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด  
รายการข้อมูล 6 B3 = จ้านวนประชากรชายอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 7 B4 = จ้านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวดัส่วนสูงทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กที่ไดร้ับการช่ังน้้าหนัก และวัดความยาว/ส่วนสูง =(B2/B1) x 100 

2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1/B2) × 100  
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ปี            = (A2/B3) 

 4)   ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 5 ปี           = (A3/B4) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4  (งวดที่ 1 เดือนตุลาคม  งวดที่ 2 เดือนมกราคม งวดที่ 3 เดือนเมษายน  งวดที่ 4 

เดือนกรกฎาค 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562 : 
     1. ร้อยละของความครอบคลุมของการชั่งน้ าหนกั วัดความยาว/วัดส่วนสูง ของเด็กอายุ 0- 5 ปี  

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 ระดับ 5 
<60 60-69 70-79 80-89 >90 

 
 
วิธีการประเมินผล :  1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

2. มีการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันและพัฒนาต้าบลส่งเสริมสขุภาพเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวยั ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ้าเภอ (พชอ.) 
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต้าบลส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวยั พร้อมข้อเสนอแนะของ สสอ.และ สสจ. 
4. เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 
ค้านวณค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักแล้ว น้ามาสรุปผลคะแนน 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนงัสือแนวทางการด้าเนินงานมหศัจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

2. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนีิกฝากครรภ ์

3. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 

4. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานตา้บลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย  

5. แนวทางการด้าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเดก็ปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปากในเครือข่ายปฐมภมูิ (Primary Care Cluster : PCC) 

6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

7. Infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 

8. Motion graphic โภชนาการสตรแีละเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 

9. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

 Baseline data* หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ความครอบคลุมของการชั่ง
น้้าหนัก วัดความยาว/วัดส่วนสูง 
ของเด็กอายุ 0- 5 ปี  
 

72.20 ร้อยละ 56.64 78.17 84.80 
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เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 55.71 ร้อยละ 53.21 54.54 59.38 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย=109.06 

หญิง=108.88 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

ชาย =109.30 
หญิง=108.64 

ชาย=109.06 
หญิง=108.88 

ชาย=108.15 
หญิง=107.61 

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 262 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด(จังหวัด) 1. นายแพทย์ประภาส  วีระพล        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจรญิ 

2. นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง      นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางทัศนีย์  ร่มเย็น                   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจรญิ 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล(จังหวัด) 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจรญิ  เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางทัศนีย์      ร่มเย็น    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
2. นางพนิดา สายสุด                 นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
    กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  ส้านกังานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 

 

 


