สรุปการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (รอบ 5 เดือนแรก)
แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตัวชี้วัด
1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5
ปี สูงดีสมส่วน

กิจกรรมขับเคลื่อน
ระยะเวลา
1.ประชุมออนไลน์ VDO conference ชี้แจง 1พ.ย.63-31ม.ค.64
การดำเนิน งานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่

เป้าหมาย
20 คน
(20คน)

ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับพื้นที่
ประเด็นสำคัญ : 1. แนวทางการเข้าดูข้อมูล มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเปิดไฟล์ "KPI Detail'"ค้นหาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ดูคะแนนตัวชี้วัด และคำอธิบายชีท 2. สำรวจ
สถานการณ์เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ
สถานการณ์เบื้องต้นถึงผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะของ
เด็ก 0-2 ปี ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2563สิ่งที่ต้องดำเนิน
ต่อ : ศึกษาการเข้าดูข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สืบค้นข้อมูลประเมินตนเอง สพด.ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็น
ฐานข้อมูลให้กับทาง สมศ.ประเมิน เบื้องต้น /ศูนย์เด็กสามารถดู
ข้อมูลได้เพื่อการพัฒนาส่งเสริม ในเรื่องของการเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็ก งานสุขภาพช่องปาก งานโภชนาการ และเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1พ.ย.63-31ม.ค..64
การดูแลและส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการ
การป้องกันโรค และสุขภาพช่องปาก (4D)
ระหว่างผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

160 คน
(116คน)

1 มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D เพื่อแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อน
การทำงานด้านสุขภาพ 4 กระทรวง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดย ได้มอบเอกสารการ
ดำเนินงานและชุดของขวัญ”โครงการส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D” ให้กับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 52 แห่ง เพื่อดำเนินการต่อ
https://nich.anamai.moph.go.th/th/newsanamai/201359#gallery
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ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ก.พ.64 จำนวน 3 ครั้ง เป็นการ
ทบทวนกิจกรรมเนื้อหาที่จะดำเนินการขับเคลื่อน 4D และ
แนวทางการขับเคลื่อนระดับพื้นที่
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
https://bit.ly/30q22yU
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
https://bit.ly/38kDfRh
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี https://bit.ly/3uX9Who

จัดทำแผนการลงพื้นที่ขับเคลื่อน 4D กำหนดการได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ Cluster แม่และเด็ก

3.เยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 3, 4,10 และ
12

1ธ.ค.63-28ก.พ.64

4 ครั้ง
(3 ครั้ง)

เยี่ยมเสริมพลังครั้งที่ 4 ภาคใต้ ไม่สามารถดำเนินการได้ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนการรายงานผลการดำเนินงานได้
ดำเนินการปรับแผน ดำเนินงานในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว
เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

ผลักดันกิจกรรมด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าวาระการประชุมระดับกอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง
-ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ก.พ.64 จำนวน 3 ครั้ง เป็นการทบทวนกิจกรรมเนื้อหาที่จะดำเนินการขับเคลื่อน 4D และแนวทางการ
ขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากสำนัก กอง และศูนย์เขตต่างๆในกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุม
-ประชุมสรุปการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม MOU 4 กระทรวง
-ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของหน่วยงานต้นสังกัดและจัดทำแผนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

การติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานมาตร านส าน ั นาเด็กป มวัยแห่งชาติ
ข้อมูลสถิติการศึกษาจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555 พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี จานวน 1,509,017 คน ร้อยละ 32.91 ได้รับการเลี้ยงดูจากสมาชิกในครอบครัว เด็กอายุ 2-5 ปี จานวน
3,076,742 คน ร้อยละ 67.09 เริ่มเข้าสูส่ ถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2562(มาตรฐานฯชาติ) เป็นมาตรฐาน
กลางของประเทศในดาเนินการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
หลังการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อปี2562 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดจานวน 54,000 แห่ง (ภาพประเทศ) เข้าประเมินตนเองในการดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพียงร้อยละ50 และพบว่า
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดดังกล่าว ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน(ยังต้องปรับปรุง) จานวน 6,000 แห่ง ส่วนในภาพการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาโครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี
2562 เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นมาตรฐานฯชาติ จากการติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานฯชาติ ปีงบประมาณ 2563 ผลการประเมินตนเอง
โดยยึดแบบประเมินตามมาตรฐานฯชาติ มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาทาแบบประเมินตนเอง จานวน 49 แห่งจากทั้งหมด 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.23 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 42แห่งจาก
ทั้งหมด 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.77 โดยมีระดับคุณภาพ A 20/52=38.46% ระดับคุณภาพ B 14/52=26.92% ระดับคุณภาพ C 8/52=15.38% และระดับคุณภD9/52=17.30%

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประเมินตัวชี้วัดสูงดีสมส่วน(1.4.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.1ข, 3.3.1ข และ 3.3.2ข)
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ทั้งหมด
ตัวชี้วัดย่อย

รายการ ิจาร า
(แห่ง)

0 (ต้อง
1 (ผ่านเก
ปรับปรุง)
ขั้นต้น)
ร้อย
ละ จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย
(แห่ง) ละ (แห่ง) ละ

2 (ดี)

3 (ดีมาก)

จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย
(แห่ง) ละ (แห่ง) ละ

1.4.1 มีการจัดการเ ื่อส่งเสริม
สุขภา เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็ก และดูแล
การเจ็บป่วยเบื้องต้น

1. จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน
2. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน ติดตั้ง
ถูกต้อง และมีการฝึกใช้งานอย่างถูกวิธี
3. ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างถูกวิธีและมีการบันทึกข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนือ่ งอย่าง
น้อยทุก ๓ เดือน
4. มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
5. จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

27441 51.66

200

0.73

564

2.06

7095 25.86

19582 71.36

2.2.1 ให้เด็กรับประทาน
อาหารที่ครบ ้วนในปริมา ที่
เ ียง อ และส่งเสริม
ฤติกรรมการกินที่เหมาะสม
โดยมีการ ดำเนินการตาม
รายการ ิจาร า ดังนี้

1. จัดอาหารให้กับเด็กครบ 5 กลุม่ อาหารในปริมาณที่ เพียงพอ เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ภาชนะที่ใส่อาหาร และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด
และ ปลอดภัย
2. จัดอาหารให้กับเด็ก โดยมีรายการอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ที่เหมาะสมไม่ซ้ำกันในรอบ 1 สัปดาห์
จัดน้ำดื่มทีส่ ะอาดสำหรับเด็ก ภาชนะบรรจุนำ้ ต้องสะอาด มีการทำความ
สะอาด ทุกครั้งก่อนการเติมน้ำ และมีแก้วน้ำสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล
3. สำรวจและบันทึกปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้
อาหาร แพ้นมวัว เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับ
ประทานอย่าง เหมาะกับความจำเป็นของเด็ก
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และสุข
นิสัย การกินที่ดีให้กับเด็ก
5. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบตั ิกิจวัตรและกิจกรรมประจำวัน เพือ่ ให้เด็กมีเจต
คติและ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ปริมาณที่เหมาะสม มีมารยาทและสุขนิสยั ที่ดี

27391 51.57

62

0.23

534

1.95

2156

24639 89.95

7.87

ทั้งหมด
ตัวชี้วัดย่อย

รายการ ิจาร า
(แห่ง)

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติอย่าง ูกต้องเหมาะสมใน
การดูแล สุขภา ความปลอดภัย
ในชีวิตประจำวัน และในการ
เคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลัง
เล่น กิน นอน ักผ่อน

1. มีการส่งเสริมสุขนิสยั ที่ดีให้กับเด็กในชีวิตประจำวันด้านการกิน การ
ล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด และการ
ป้องกันการติดเชื้อ
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การ
ล้างมือ การแปรงฟัน เคลื่อนไหวร่างกาย เล่น ออกกำลัง การนอน และ
การรักษา ความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย
และไม่เกิด อันตรายแก่ผู้อื่น จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
จากการเล่นและการทำ กิจกรรม
4. การสร้างข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบัตติ ามข้อตกลงเพื่อความ
ปลอดภัยอย่าง เคร่งครัดด้วยการให้เหตุผล เพื่อให้เด็กมีความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ
5. การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เด็กรูจ้ ักขอความ
ช่วยเหลือและ ปฏิบัตติ นอย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญกับภัยและอันตรายทั้ง
ภัยจากคนแปลกหน้า การพลัดหลง ไฟไหม้รวมทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติ
2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการ
1. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3
เจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล เดือน
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง
2. บันทึกโดยจุดลงบนกราฟน้ำหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ น้ำหนัก
ต่อเนื่อง
ตามส่วนสูง และแปลผลภาวะโภชนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโต
3.แจ้งผลการเจริญเติบโต และให้คำแนะนำ/ความรูด้ ้านโภชนาการที่
สอดคล้องกับ การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการของเด็กแก่พ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก
4. นำผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้
เหมาะสมกับเด็ก เป็นรายบุคคล
5. มีแผนและดำเนินการแก้ปัญหาเด็กเตีย้ ผอม อ้วน ตามมาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ

0 (ต้อง
1 (ผ่านเก
2 (ดี)
3 (ดีมาก)
ขั้นต้น)
ร้อย ปรับปรุง)
ละ จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน
ร้อยละ
(แห่ง) ละ (แห่ง) ละ (แห่ง) ละ (แห่ง)

27370 51.53

65 0.24

248 0.91

4821 17.61

22236

81.24

27332 51.46

261 0.95

2267 8.29

3479 12.73

21325

78.02

ทั้งหมด
ตัวชี้วัดย่อย

รายการ ิจาร า
(แห่ง)

3.1.1ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสม
กับวัย และสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรายบุคคล

3.3.1ข เด็กมี ั นาการด้านการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามาร
เคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย
3.3.2ข เด็กมี ั นาการด้านการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงาน ระหว่างตากับมือ
ตามวัย

ประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนด้วยการชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง นำผลมาลง กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตาม
เพศและช่วงอายุของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2558
(ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) ตามเพศเป็นระยะทุก 3 เดือนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
1. น้ำหนักตัวตามเกณฑ์อายุ (Weight for age)
2. ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for age)
3. น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง (Weight for height) นำมา
แปลผลว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ นำจำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้ง
สามกราฟ เทียบกับเด็กทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการที่ก้าวหน้าตามวัยด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ สามารถ เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดขี อง
การออกกำลังกาย อิริยาบถ ความคล่องตัวและกีฬา
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการที่ก้าวหน้าตามวัยด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ สามารถ เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดขี อง
การออกกำลังกาย อิริยาบถ ความคล่องตัวและกีฬา

0 (ต้อง
1 (ผ่านเก
2 (ดี)
3 (ดีมาก)
ขั้นต้น)
ร้อย ปรับปรุง)
ละ จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน
ร้อยละ
(แห่ง) ละ (แห่ง) ละ (แห่ง) ละ (แห่ง)

26537 49.96

285 1.07

149 0.56

518

1.95

25585

96.41

26235 49.39

256 0.98

210 0.80

1118

4.26

24651

93.96

26202 49.33

366 1.40

396 1.51

1650

6.30

23790

90.79

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หมายเหตุ :

สพด. ที่ประเมินตนเอง ได้ 0 คะแนน (ต้องปรับปรุง) เนื่องจาก ไม่มกี ารดำเนินงานตามรายการพิจารณาของแต่ละตัวชี้วัด

ทั้งหมด

53117

1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ
ดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้นจานวนทั้งหมด 27,441 คน คิดเป็นร้อยละ 51.66
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71.36

25.86

0.73

2.06

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ดีมาก

ดีมาก

2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสมจานวนทั้งหมด 27,391 คน คิดเป็นร้อยละ 51.57
100
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10
0

89.95

0.23

1.95

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

7.87

ดี

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ดีมาก

ดีมาก
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2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจาวันและในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย
ออกกาลัง เล่น กิน นอน พักผ่อน จานวนทั้งหมด 27,370 คน คิดเป็นร้อยละ
51.53
81.24

17.61
0.24

0.91

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ดีมาก

ดีมาก

2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง จานวนทั้งหมด 27,332 คน คิดเป็นร้อยละ 51.46
90
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78.02

8.29

12.73

0.95

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ดีมาก

ดีมาก

3.1.1ข เด็กมีน้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล จานวนทั้งหมด 26,537 คน คิดเป็นร้อยละ 49.96
120
96.41

100
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1.07

0.56

1.95

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ดีมาก

ดีมาก

3.3.1ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว
และทรงตัวได้ตามวัยจานวนทั้งหมด 26,235 คน คิดเป็นร้อยละ 49.39
100
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93.96

0.98

0.8

4.26

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ดีมาก

ดีมาก

3.3.2ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่าง
ตากับมือตามวัยจานวนทั้งหมด 26,202 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33
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1.51

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

6.3

ดี

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ดี

ดีมาก

ดีมาก

