หมวด
แผนที่
ลักษณะตัวชี้วดั
ระดับการ
แสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวังของกรมอนามัย ปี 2563
Promotion Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ประเทศ เขต จังหวัด
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุทีกาหนดมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)
- เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
- ช่วงอายุที่กาหนด หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรก รวม กับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260)
- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือนที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัว
อยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
- การคัดกรองพัฒนาการพบเด็กสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม
อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที
(1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
- เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนาให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรอง
พัฒนาการครั้งที่ 2
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลัก
ของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43
แฟ้ม
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ Health Data Center
(HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจัดทาสรุปรายงานและประเมินผลตามเกณฑ์
เป้าหมายในแต่ละรอบของพื้นที่
3. ศู น ย์ อ นามั ย และสถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป รายงานและให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย
(สมวัยครั้งที่สอง)
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 98
ร้อยละ 98
ร้อยละ 98
ร้อยละ 99
ร้อยละ 99
วัตถุประสงค์

1. กากับติดตามเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ให้เข้าถึงบริการคัดกรองพัฒนาการและได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย
2. ทราบสถานการณ์เด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ที่เข้าถึงบริการคัดกรองพัฒนาการและได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย
3. สนับสนุนการกาหนดมาตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี
ประชากร
เด็กไทยกลุ่ม อายุ 0-5 ปีทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่
กลุ่มเป้าหมาย จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
วิธีการจัดเก็บ
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลักของ
ข้อมูล
สถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการข้อมูล 1 A = จานวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก
รายการข้อมูล 2 a = จานวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5
ด้านภายใน 30 วัน(1B260)
รายการข้อมูล 3 C = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือนทั้งหมดที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
และกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) ในช่วงเวลาที่กาหนด
(𝒂𝟗 ) + (𝒂𝟏𝟖 ) + (𝒂𝟑𝟎 ) + (𝒂𝟒𝟐 ) + (𝒂𝟔𝟎 )
สูตรคานวณ
=
× 𝟏𝟎𝟎
𝐂
ตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมินปี 2563-2565 : กาหนดค่าเป้าหมายที่จะทาให้สาเร็จ ดังนี้
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 98
ร้อยละ 98
ร้อยละ 98
ร้อยละ 98
มาตรการสาคัญทีท่ าให้ตัวชีว้ ัดบรรลุผล :
1. ใช้กลไกในพื้นที่
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
- MCH Board ผ่าน Child Project Manager กากับ ติดตามการดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึง
บริการเท่าเทียม
- สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและประเมิน
พัฒนการเด็กปฐมวัย (DSPM)
- เยี่ยมเสริมพลังโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
3. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
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เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น
วิธีการ
ประเมินผล :

ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)
*การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน
วิธีการ
ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเมินผล :
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)
*การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน
เอกสาร
1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุน :
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจาโรงพยาบาล
4. คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงานในรอบ
Base หน่วย
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.
line
วัด
Data*
2560
2561
2562
98
98
99
1. ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม
และกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย
98 ร้อยละ
(สมวัยครั้งที่สอง)
*ผลงาน HDC (ตค 2559 – กย 2562) ณ 20 พ.ย. 2562

ผู้กากับตัวชี้วดั
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

นางสาวนนธวนัณท์ สุนทรา
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5883088-3123 E-mail :Nontanawanan@gmail.com
1. นางสาวธนิกา
บุญมา
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทรศัพท์ทที่ างาน : 02-5883088-3111
2. นายแพทย์ธรี ชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทรศัพท์ทที่ างาน : 02-5883088-3132 E-mail : teerboon@hotmail.com
1. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
2. กองแผนงาน กรมอนามัย
3. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวกัญจนา กันทะศร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ทที่ างาน : 02-5883088-3312
E-mail :yaubo.kan@gmail.go.th โทรศัพท์มือถือ : 094-4142181
2.นายสุทิน
ปุณฑริกภักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ างาน : 02-5883088-3131
E-mail :sutin.p@anamai.mail.go.th โทรศัพท์มือถือ : 081-4663696
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แบบตารางแสดงผลข้อมูลที่ต้องการใน HDC
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)
รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ
เขต
สุขภาพที่

เป้าหมาย

คัด
กรอง

ร้อยละ
คัด
กรอง

สมวัย
ครั้ง
แรก

ร้อย
ละ
สมวัย
ครั้ง
แรก

สงสัย
ล่าช้า
รอ
กระตุ้น
30 วัน

สงสัย
ล่าช้าส่ง
ต่อทันที

รวม
สงสัย
ล่าช้า
ทั้งหมด

ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า

สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน
ติดตาม
ได้

ร้อยละ
ติดตาม
ได้

สมวัย
ครั้งที่
สอง

ร้อยละ
สมวัย
ครั้งที่
สอง

รอการ
ติดตาม

ติดตาม
ไม่ได้ใน
30 วัน

รวมสมวัย
(สมวัยครั้ง
แรก+สมวัย
ครั้งที่สอง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ร้อย
ละ
สมวัย

10
11
12
รวม

ค่าเฉลี่ย

แก้ไขข้อความใน HDC
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