หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
จังหวัด
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรม
อนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5
SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมี
น้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี
เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิง
ตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการ
เสริมสารอาหารที่ส้าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส้าหรับหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้้าเสริมธาตุเหล็กส้าหรับเด็กอายุ 6
เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอื่น ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้้า
ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ต้าบลที่มี
การด้าเนินงานดังนี้
1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส้าคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้้า ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
2. จัดท้าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด้าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้้า
3. มีการด้าเนินงานตามแผนที่วางไว้
รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด้าเนินงานต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการด้าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรี

และเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary
Care Cluster: PCC)
เกณฑ์เป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
61
54

ปีงบประมาณ
62
57

ปีงบประมาณ
63
60

ปีงบประมาณ
64
63

1. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
- เด็กชาย (เซนติเมตร)
113
- เด็กหญิง (เซนติเมตร)
112
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้มีการด้าเนินงานโภชนาการแบบบูรณาการใน ANC WCC หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก
3. เพื่อพัฒนาการให้บริการโภชนาการใน ANC และ WCC
4. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการสตรีและเด็ก
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เด็กอายุ 0-5 ปี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน้าข้อมูลน้้าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก
ของ
สถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน
43 แฟ้ม
2) การส้ารวจทุก 3 ปี
แหล่งข้อมูล
1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)
2) หมู่บ้าน
3) ศูนย์เด็กเล็ก
รายการข้อมูล 1
A1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
รายการข้อมูล 2
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
รายการข้อมูล 3
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
รายการข้อมูล 4
B1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
รายการข้อมูล 5
B2 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
รายการข้อมูล 6
B3 = จ้านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
รายการข้อมูล 7
B4 = จ้านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
1) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/ B1) ×
100
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = (A1 / B2) × 100
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี
= (A2 / B3)
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี
= (A3 / B4)
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
หมายเหตุ : น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 51
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 54
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 57
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 60
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 52

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 53

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 54

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 55

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 56

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 57

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 58

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 59

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 61
ร้อยละ 62
ร้อยละ 63
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอ้าเภอ (พชอ.)
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต้าบลส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมข้อเสนอแนะของส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอ และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานกับค่าเป้าหมาย
1. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
2. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
3. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
4. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัยและแนวทางการด้าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary
Care Cluster : PCC)
5. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
6. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
7. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
8. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด

Baseline
data*

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

46.3
ร้อยละ
ชาย =
เซนติเมตร
109.3
เซนติเมตร
หญิง=108.6

46.3
109.7
109.1

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผลและ
1. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
จัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-5904339
สานักโภชนาการ กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข้า
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สานักโภชนาการ กรมอนามัย

47.4
109.6
108.9

49.5
110
109.4

นักโภชนาการช้านาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : nutwan65@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th

