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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard  

ข้อมูลและสถานการณ์ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการดำเนินงานได้มีการส่งเสริมให้มี
การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM และติดตามกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มสงสัยล่าช้า
ให้มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้งส่งต่อเพื่อแก้ไขรักษาในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ด้วยการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 
3 ปีท่ีผ่านมาได้เห็นความสำคัญของการคัดกรองพัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีควรต้องได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
อย่างท่ัวถึงให้มีพัฒนาการสมวัยเทียบเท่ากับเด็กปกติ รวมทั้งกรอบการดำเนินการพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ 4 
กระทรวง จึงได้จัดทำตัวชี้วัดเฝ้าระวังเพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก 0 -5 ปี กลุ่มแรกเกิดน้ำหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม เด็ก 0-5 ปี กลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด เด็ก0-5 ปี ท่ีคลอดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
เด็ก 0-5 ปีที่มารดาได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น นอกจากนี้แล้วสถาบันฯเห็นความสำคัญว่า
การติดตามพัฒนาการในเด็กทุกช่วงวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการจนมี
พัฒนาการสมวัย (สมวัยสอง) เป็นตัวชี้วัดเฝ้าระวังพัฒนาการและเป็นตัวกระตุ้นเตือนการทำงานเพื่อติดตามให้เด็ก
ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างทันท่วงที จึงได้จัดทำ template ตัวชี้วัดจำนวน 5 
ตัวชี้วัด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯของกรมอนามัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทำงานของกรมอนามัย ในการใช้ สนับสนุนการตัดสินใจ โดยตอบสนองต่อความต้องการ 
(Relevance) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ และมีการคืนกลับข้อมูลให้พื้นที่ในระดับเขตสุขภาพ ระดับ
จังหวัด ระดับอำเภอ ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดมาตรการตามบริบทพื้นที่  

การดำเนินงาน  

         สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้นำข้อมูลเข้าที่ประชุมคระกรรมการ กพว ของสถาบันฯและการ
ประชุมประจำเดือนในการพิจารณาข้อมูลและ template เฝ้าระวังจำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด และนำเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยเพื่อพิจารณานำเข้าระบบ 
DoH Dashboard ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทีมอาจารย์จาก HDC และกองแผนงานในการจัดทำระบบ
สารสนเทศที่รวบรวม จัดเก็บตัวชี้วัดการดำเนินงานและข้อมูลสถานะสุขภาพสำคัญ เกิดการทบทวน ปรับปรุง
วิธีการและกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความท้าทายต่างๆที่เกิดขี้น
ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard) ซึ่งเป็นระบบหลักที่มีความคลอบคลุมครบถ้วนข้อมูลสำคัญด้าน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในเด็ก
กลุ่มเสี่ยงและเด็กทุกช่วงวัยในการติดตามให้กลับมาสมวัยครั้งที่สองว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หากพบว่า
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ผลการดำเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถาบันฯ มีการรายงานสถานการณ์ตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯในการประชุม กพว 
สถาบันฯ และการประชุมประจำเดือน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารวมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลงาน
วิชาการต่างๆ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการและการสร้างนวัตกรรมต่อไป  

ผลการวิเคราะห ์:  

จากการทีส่ถาบนัพฒันาอนามยัแห่งชาต ิไดน้ าเสนอตวัชี้วดัเฝ้าระวงัทัง้หมด 5 ตวัชี้วดั และ 21 
template และไดก้ ากบัตดิตาม เพื่อน าผลการรวบรวมมาวเิคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง พบว่าขอ้มูล
ในระบบสารสนเทศด้านส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม (DoH Dashboard) มจี านวนทัง้หมด 5 
ตัวชี้ว ัด ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้ว ัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขและอนามัย
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มเผยแพร่ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จ านวน 5 ตวัชีว้ดั ดงัตาราง ดงันี้ 

 

ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัย่อย 
1. รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่ม

เดก็ทีม่นี ้าหนกัน้อยกว่า 
2,500 กรมั 

1.1 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปีกลุ่มเดก็ทีม่นี ้าหนักน้อยกว่า2,500 กรมัได้รบั
การคดักรองพฒันาการ 

1.2 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปีกลุ่มเดก็ทีม่นี ้าหนกัน้อยกว่า2,500 กรมัมี
พฒันาการสมวยั (สมวยัครัง้แรก) 

1.3 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปีกลุ่มเดก็ทีม่นี ้าหนกัน้อยกว่า2,500 กรมัมี
พฒันาการสงสยัล่าชา้ 

1.4 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปีกลุ่มเดก็ทีม่นี ้าหนกัน้อยกว่า2,500 กรมัไดร้บั
การตดิตาม 

1.5 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปีกลุ่มเดก็ทีม่นี ้าหนกัน้อยกว่า2,500 กรมัมี
พฒันาการสมวยั (สมวยัครัง้ทีส่อง) 

2. รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่ม
เดก็แรกเกดิขาด
ออกซเิจน 

2.1 ร้อยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็แรกเกดิขาดออกซิเจนได้รบัการคดั
กรองพฒันาการ 

2.2 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็แรกเกดิขาดออกซเิจนมพีฒันาการ
สมวยั (สมวยัครัง้แรก) 

2.3 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็แรกเกดิขาดออกซเิจนมพีฒันาการ
สงสยัล่าชา้ 

2.4 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็แรกเกดิขาดออกซเิจนไดร้บัการ
ตดิตาม 

2.5 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็แรกเกดิขาดออกซเิจน 

มพีฒันาการสมวยั (สมวยัครัง้ทีส่อง) 
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ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัย่อย 

3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี กลุ่ม
เด็กที่มารดาได้รับเงิน
อุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรก
เกดิ 

3.1 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีม่ารดาไดร้บัเงนิอุดหนุนเลี้ยงดเูดก็
แรกเกดิไดร้บัการคดักรองพฒันาการ 

3.2 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีม่ารดาไดร้บัเงนิอุดหนุนเลี้ยงดเูดก็
แรกเกดิมพีฒันาการสมวยั (สมวยัครัง้แรก) 

3.3 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีม่ารดาไดร้บัเงนิอุดหนุนเลี้ยงดเูดก็
แรกเกดิมพีฒันาการสงสยัล่าชา้ 

3.4 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีม่ารดาไดร้บัเงนิอุดหนุนเลี้ยงดเูดก็
แรกเกดิไดร้บัการตดิตาม 

3.5 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี กลุม่เด็กที่มารดาได้รับเงินอดุหนุนเลีย้งดเูด็ก
แรกเกิดมีพฒันาการสมวยั (สมวยัครัง้ที่สอง 

4. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี กลุ่ม
เด็กที่เกิดจากหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี 

4.1 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี กลุ่มเด็กที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ไดร้บัการคดักรองพฒันาการ 

4.2 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีเ่กดิจากหญงิอายุน้อยกว่า 20 ปีมี
พฒันาการสมวยั (สมวยัครัง้แรก) 

4.3 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีเ่กดิจากหญงิอายุน้อยกว่า 20 ปีมี
พฒันาการสงสยัล่าชา้ 

4.4 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีเ่กดิจากหญงิอายุน้อยกว่า 20 ปี
ไดร้บัการตดิตาม 

4.5 รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี กลุ่มเดก็ทีเ่กดิจากหญงิอายุน้อยกว่า 20 ปีมี
พฒันาการสมวยั (สมวยัครัง้ที่สอง) 

5. รอ้ยละเดก็ 0-5 ปี ทุกช่วงอายุทีม่พีฒันาการสมวยั (สมวยัสอง) 

ภาพประกอบ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
1. ก าหนดรายการข้อมูลตวัชี้วดัเฝ้าระวงัฯ ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อก าหนดนโยบายด้าน

พฒันาการเดก็อย่างทนัท่วงท ี 
2. ทบทวนภารกจิหลกัของหน่วยงาน ในการท าระบบเฝ้าระวงัฯ เพือ่น าไปก าหนดนโยบาย  

3. ก าหนดใหม้กีารน าเสนอรายงานสถานการณ์ตวัชี้วดัเฝ้าระวงัคณะอนุกรรมการเฝ้าระวงัฯของ
หน่วยงานและของกรมฯเพื่อให้ขอ้เสนอแนะและน าเสนอต่อผู้บรหิาร เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานทัง้สว่นกลางและพืน้ที ่

4. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เนื่องด้วยการติดตามผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
เป็นการนำเข้าข้อมูลในระดับพื้นที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เป็นระบบ ดังนั้นการได้มาซึ่งข้อมูลผลการ
ดำเนินงานที่มึคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดและชี้แจงกระบวนการทำงานที่ถูกต้องชัดเจนจากส่วนกลาง
ตามหลักความรู้ทางวิชาการ ในการนำเข้าข้อมูลพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องมีการ
วาง template ที่ชัดเจนและสื่อสารการทำงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อให้การได้มาของข้อมูลใน
ภาพรวมระดับประเทศมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ มีการคัดแยกข้อมูลพัฒนาการของเด็กปกติ กับเด็กกลุ่มเสี่ยง  

5. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การติดตามตัวชี้วัดเฝ้าระวังเป็นการติดตามเฝ้าระวังในเด็ก 
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กแรกคลอดขาดออกซิเจน เด็กแรกคลอดน้ำหนักน้อย เด็กที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 
ปี การทำงานทั้งกระบวนการในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล มีความจำเป็นต้องประสานกรมวิชาการที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางข้ันตอนการทำงานที่ชัดเจน และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลในเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนก็มีความจำเป็นในการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวง 
พม เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมทั้งหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน การเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างกรม และกระทรวงโดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
เฝ้าระวังและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 กลุ่มนี้ 
 

มาตรการที่กำหนด  
1. จัดทำแผนผังรายการตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ในปีงบประมาณ 2563 ทุกตัวชี้วัด  
2. กำหนดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดทำแผนการดำเนินงาน มาตรการเฝ้าระวังฯ ราย
หน่วยงาน ที่เหมาะสม  
3. หน่วยงานสามารถนำข้อมูลการเฝ้าระวังมาใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) 
/Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน)/ Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)/ 
Health Outcomes (ผลลัพธท์างสุขภาพ) / Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)  
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 Report2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตวัชีว้ดัเฝา้ระวงัฯ ได้รับการน าเข้าในระบบ DoH Dashboard   
โดยกลุ่มบริหารยทุธศาสตร์ สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาติ 

ประเด็นความรู้ที่ใช้  
1. การนำข้อมูลด้านสถานการณ์เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 5 กลุ่มข้างต้นนำเสนอในเวทีการประชุมทั้ง
ระดับส่วนกลางและพ้ืนที่เพ่ือรับทราบถึงสถานการณ์และกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาแก้ไขการ
ดำเนินงานให้ดี่ขึ้นในรอบ 5 เดือนหลัง  
2. เผยแพร่รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารในการให้ความรู้ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ  
3. การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการดำเนินงาน อีกท้ังยังเป็นแหล่งข้อมูลเปิด
สำหรับ ใช้ในการติดตามและรับทราบถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังฯ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 
 
 


