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ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ส านักทันตสาธารณสุข   

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  ส านักโภชนาการ   
ค านิยาม - เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

- ช่วงอายุท่ีก าหนด หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน 
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวม กับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน
ภายใน 30 วัน (1B260) 

- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือนที่ได้รับ
การตรวจคัดกรอง ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1 มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ท่ีอาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

- การคัดกรองพัฒนาการพบเด็กสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ท้ังเด็กที่
ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับ
เด็กท่ีสงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 

- เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่ม
ที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แล้วติดตาม
กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ Health Data 
Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจดัท าสรุปรายงานและประเมินผล
ตามเกณฑ์เป้าหมายในแต่ละรอบของพื้นที่  
3. ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  วิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงานและให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แหล่งข้อมลู - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดร้ับการตรวจคดักรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน 
ในการตรวจคดักรองพัฒนาการครัง้แรก  

รายการข้อมูล 2 a = จ านวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดร้ับการตรวจคดักรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการ
ประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 

รายการข้อมูล 3 B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท้ังหมดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  =   

(𝑨𝟗+𝒂𝟗)+(𝑨𝟏𝟖+𝒂𝟏𝟖)+(𝑨𝟑𝟎+𝒂𝟑𝟎)+(𝑨𝟒𝟐+𝒂𝟒𝟐)+(𝑨𝟔𝟎+𝒂𝟔𝟎)

𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

 



แบบฟอร์มการจัดท ารายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template)  
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 
 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที ่1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1.1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้เพ่ือ 
- ก าหนดนโยบาย (หมวด 1) 
- ก าหนดมาตรการ (หมวด 2) 
- ก าหนดความรู้ของประชาชนหรอื
ผู้รับบริการ (หมวด 3) 
 
1.2 ความรู้ที่น ามาใช้เพ่ือ 
- ก าหนดนโยบาย (หมวด 1) 
- ก าหนดมาตรการ (หมวด 2) 
- ก าหนดความรู้ของประชาชนหรอื
ผู้รับบริการ (หมวด 3) 
 
1.3 มีรายงานผลการวิเคราะหข์้อมูล 
และความรู้เพ่ือ 
- ก าหนดนโยบาย (หมวด 1) จ านวนไม่
เกิน 400 ค า 
- ก าหนดมาตรการ (หมวด 2) จ านวนไม่
เกิน 400 ค า 
- ก าหนดความรู้ของประชาชนหรอื
ผู้รับบริการ (หมวด 3) จ านวนไม่เกิน 
 400 ค า 

1 1. มีรายการข้อมูล (0.25) เช่น 
- มีรายงานการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้าน
พัฒนาการเด็กจากระบบ HDC ยอ้นหลัง 3 ปี 2560 – 
2562 
- มีข้อมูลการตรวจราชการ ปี 2562  
 
2. มีความรู ้(0.25) เช่น  
- มีองค์ความรู้วิชาการต่าง ๆ เกีย่วกับพัฒนาการเด็ก  
 
3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5) 
- มีผลการวิเคราะหส์ถานการณ์พฒันาการเด็กย้อนหลัง 3 
ปี ในภาพรวมของประเทศ/เขต พร้อมหาสาเหตุ ปญัหา
อุปสรรค 
- มีข้อเสนอแนะ/แกไ้ข ที่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และความรู้ที่จ าเป็นส าหรับประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ 
 

2 Advocacy / Intervention 
 (จากผลการวิเคราะห์ Assessment) 
2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 
2.2 มีข้อเสนอมาตรการ (หมวด 2) 
2.3 มีประเด็นความรู้ (หมวด 3) 
 
 
 
 
 
 
 

1 1. มีข้อเสนอครบทุกหมวดและสอดคล้องกับข้อมูล 
และความรู้ (0.5) เช่น 
- มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ/เขต  
- มีมาตรการระดับประเทศ/เขต ที่สอดคล้องกับข้อมูลและ

ความรู ้
- มีประเด็นความรูส้ าคญัในการส่งเสรมิให้เด็กไดร้ับการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย 
2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏริูป* (0.5) 
- มีกิจกรรม/การด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับระดับบทบาท

ใหม่ของกรมอนามัย 

3 Management and Governance 
3.1 มีวิธกีารขับเคลื่อนนโยบาย  
3.2 มีวิธกีารขับเคลื่อนมาตรการ 
3.3 มีวิธกีารขับเคลื่อนประเด็นความรู ้

1 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2) 
- แผนขับเคลื่อน นโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู้ที่

จ าเป็นส าหรับประชาชน หรือผูร้ับบริการ ด้าน 
พัฒนาการเด็กและดา้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3) 
- มีรายงานการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน 
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- มีการเผยแพร่ องค์ความรู้ สื่อ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

3. มีรายงานการติดตามการด าเนนิงานตัวช้ีวัดตาม 
ค ารับรองฯ ทุกเดือน และน าขึ้นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 
 

4 Output ผลผลิตกระบวนการตาม 
4.1 นโยบาย  
4.2 มาตรการ 
4.3 ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1. มีผลผลติครบตามจ านวนข้อเสนอนโยบาย (0.25) 
- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
ร้อยละ 90 (0.3 คะแนน) 

ค่าคะแนน 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 
ร้อยละ 86 88 90 92 94 

 
- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคดักรองพัฒนาการพบสงสัย

ล่าช้าร้อยละ 20 (0.3 คะแนน)                                             
ค่าคะแนน 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 
ร้อยละ 16 18 20 22 24 

 
-  เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ

ติดตามร้อยละ 90 (0.4 คะแนน)                                       
ค่าคะแนน 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 
ร้อยละ 86 88 90 92 94 

 
2. มีผลผลติครบตามมาตรการที่ก าหนดในแผนการ

ขับเคลื่อนตาม House Model (0.5) 
3. มีผลผลติครบตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในแผนการ

ขับเคลื่อน และเป็นไปมาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25) 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนด
มีพัฒนาการสมวัย : หน่วยงานท่ีรบัการประเมิน แตล่ะ
หน่วยงานรับค่าเป้าหมายเท่ากัน                                     

ค่าคะแนน 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 
ร้อยละ 81 83 85 87 89  

 คะแนนรวม 5  
เง่ือนไข :  (ถ้ามี) 
หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังน้ี 

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 
หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 
หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger 

เอกสารสนับสนุน :  ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
เด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตาม
ช่วงอายุท่ีก าหนดมี
พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 

78.0 80.6 88.4 
หมายเหตุ : ข้อมูล HDC ปี 60-62 คัดกรองในเด็ก 4 ช่วงอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน รวมกระตุ้นตดิตาม ข้อมลู ปี 2562 (เดือน 
ต.ค.61 – ส.ค.62) ดึงข้อมูล ณ  18 พ.ย. 2562 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางนนธนวนัณท์  สุนทรา            ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 5883088 ต่อ 3132 โทรศัพท์มือถือ : 092 624 2456 
2. นายแพทย์ธีรชัย    บุญยะลีพรรณ  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 5883088  ต่อ 3131 โทรศัพท์มือถือ : 089 144 4208 
   E-mail : teerboon@hotmail.com 
3. นางสาวธนิกา บุญมา               รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 5883088  ต่อ 3132  

ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

1. นางเปรมฤทัย เกตุเรน               ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทรศัพท:์ 0869869040       E-mail: premmi_ko@hotmail.com   
2. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท:์ 0863596215     E-mail: Phonchanet@hotmail.com   
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