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(ราง) 06/01/64 
 
 

ชื่อหนวยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
ชื่อตัวชี้วัด 1.2 รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย 
หนวยงานที่รับการประเมิน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ สำนักสงเสริมสุขภาพ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ

สุขภาพ 
คำนิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน ณ ชวงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพืน้ที่ (Type1: มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 : ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 
- พัฒนาการสงสัยลาชา หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน ทั้งเด็กที่ตอง
แนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่
สงสัยลาชา สงตอทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ไดรับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพฒันาการคร้ังแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะ
กลุมที่แนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการคร้ังที่ 2 
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยลาชาและ
ไดรับการติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ำแลวผลการประเมิน ผาน
ครบ 5 ดานภายใน 30 วัน(1B260) 
- เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ไมผานครบ 5 
ดาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที ่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 
1B232, 1B242) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล      รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และ 
PCU ของโรงพยาบาล นำขอมูลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เชน JHCIS, 
HOSxP PCU เปนตน และสงออกขอมูลตามโครงสรางระบบฐานขอมูล Health Data 
Center (HDC) 

แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุข 
รายการขอมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 4:  
1.1 รอยละ 90 ของ

เด็ก 0 – 5 ป ไดรับ
การคัดกรอง
พัฒนาการ  

 

รายการขอมูล1   
A = จำนวนเดก็อายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทีไ่ดรับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาที่กำหนด  
รายการขอมูล2   
B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
 (Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียน
บานอยูนอกเขต) 

= สูตรคำนวณตัวชี้วัด =   A
B

× 100 
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1.2 รอยละ 20 ของ
เด็ก 0 – 5 ป มี
พัฒนาการสงสัย
ลาชา  

 

รายการขอมูล1   
C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจคร้ัง
แรก) ที่ตองแนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
รายการขอมูล2   
D = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจคร้ัง
แรก) สงตอทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 
รายการขอมูล3   
A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทีไ่ดรับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาที่กำหนด 

สูตรคำนวณตวัชี้วัด =   C+D
A

× 100 

1.3 รอยละ 90 ของ
เด็ก 0 – 5 ป ไดรับ
การติดตาม
พัฒนาการ  

 

รายการขอมูล1   
E = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจคร้ัง
แรก) ทั้งเด็กที่ตองแนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน 
(1B261) แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการคร้ังที่ 2 
รายการขอมูล2   
C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจคร้ัง
แรก) ที่ตองแนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 

สูตรคำนวณตวัชี้วัด =   E
C

× 100 

รายการขอมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 5:  
รายการขอมูล1   A = จำนวนเดก็ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดย

ใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง 
ผานครบ 5 ดาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการคร้ังแรก 

รายการขอมูล2   a = จำนวนเดก็ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการติดตามกระตุนพฒันาการ และประเมินซำ้แลวผล
การประเมิน ผานครบ 5 ดานภายใน 30 วัน 

รายการขอมูล3   B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท้ังหมด ในชวงเวลาท่ีกำหนด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (𝑨𝑨𝟗𝟗 + 𝒂𝒂𝟗𝟗) + (𝑨𝑨𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝒂𝒂𝟏𝟏𝟏𝟏) + (𝑨𝑨𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝒂𝒂𝟑𝟑𝟑𝟑) + (𝑨𝑨𝟒𝟒𝟒𝟒 + 𝒂𝒂𝟒𝟒𝟒𝟒) + (𝑨𝑨𝟔𝟔𝟑𝟑 + 𝒂𝒂𝟔𝟔𝟑𝟑)

𝐁𝐁
× 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
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เกณฑการประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
ท่ีนำมาใชในการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
 

1 1. มีรายการขอมลู (0.25) 
- มีการทบทวนสถานการณเด็กปฐมวัย ระดบัประเทศ 
ยอนหลัง 3 ป ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. มีความรู (0.25) 
- มีขอมูลความรู/บทความวิชาการ ท่ีสนับสนุนความสำเร็จ
ของการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย
ครอบคลมุประเด็นพัฒนาการเด็ก  
3. มีรายงานผลการวิเคราะห (0.5) 
 - มีรายงานการวิเคราะหสถานการณและปจจยัท่ีมีผลตอ
การดำเนินงาน (GAP Analysis) ตามประเด็นขอ 1 และ 2  

2 Advocacy/ Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเดน็
ความรูท่ีใหแกผูรับบริการ (C)/ผูมสีวนได
สวนเสยี (S) เพ่ือการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 
 

1 1. มีมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี
สอดคลองกับกลยุทธ PIRAB ในดานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(0.35) 

2. มีประเด็นความรูท่ีใหแก C/S เพ่ือการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด ในดานพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0.35) 

3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู ในดานพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0.30) 

3 Management and Governance 
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

1 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2 คะแนน) 
- มีแผนการดำเนินงานสงเสรมิสุขภาพเด็กปฐมวัย 
2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน (0.3 คะแนน) 
- มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเด็กปฐมวัย 
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ ทุกเดือน และนำข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.5 คะแนน) 

4 Output ผลผลิต 
มีผลการดำเนินงานตามแผนและ
มาตรการท่ีกำหนด 
- คัดกรอง 

คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
รอยละ 86 88 90 92 94 

- สงสัยลาชา 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
รอยละ 16 18 20 22 24 

- ติดตามได 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
รอยละ 86 88 90 92 94 

 

1 1. มีจำนวนผลผลติครบตามจำนวนมาตรการท่ีกำหนด 
(0.6คะแนน) 

1.1 รอยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ (0.2 คะแนน) 

1.2 รอยละ 20 ของเด็ก 0 – 5 ป มีพัฒนาการสงสัย
ลาชา (0.2 คะแนน) 

1.3 รอยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ป ไดรับการตดิตาม
พัฒนาการ (0.2 คะแนน) 

2. มีจำนวนผลผลติครบตามท่ีกำหนดในแผนการ
ขับเคลื่อนในแตละพ้ืนท่ี (0.4 คะแนน) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ 81 83 85 87 89 

 

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา           
(1 คะแนน) 
- รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย  

 คะแนนรวม 5  
 

เอกสารสนับสนุน :  คูมือ, งานวิจัย, เอกสารทางวชิาการ ที่เก่ียวของ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน(เจาภาพตัวชี้วัด) 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 80.7 87.1 88.0 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1) นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทยชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
    โทรศัพท : 02 588 3088  ตอ 3131 Email: teerboon@hotmail.com  
2) นางธนิกา สุจริตวงศานนท นายแพทยชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
    โทรศัพท : 02 588 3088   ตอ 3111 Email: Dhanika.su@gmail.com 

ผูรายงานตัวชี้วัด 
 

1) นางสาวเปรมฤทัย  เกตเุรน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ             
    โทรศัพท 086 986 9040   E-mail: premmi_ko@hotmail.com 
 2) นางสาวพรชเนตต บุญคง     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
    สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ             
    โทรศัพท 086 359 6215     E-mail: phonchanet@hotmail.com 

 


