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แบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รอบ 1 (1ต.ค.62-31 มี.ค.63)
รอบ 2 (1เม.ย.63-30 ก.ย.63)
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การกำกับติดตามการดำเนินงาน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จังหวัดสระแก้ว
หมวด
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid)(Milestone+เชิงปริมาณ)
ระดับการวัดผล
จังหวัด/อำเภอ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
2. ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
3. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ
4. ร้อยละ 65 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
5. ร้อยละ 50 ของเด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I มีครอบครัวนักกระตุ้น
พัฒนาการ (อสค.กระตุ้นพัฒนาการ)
คำนิยาม
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18,
30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม
อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า
ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะ
กลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261)
แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ใน
การตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5
ด้านภายใน 30 วัน (1B260)
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง
เด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุที่ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แล้ว
พบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่มาประเมินซ้ำ ด้วยคู่มือ
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เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมีพัฒนาการล่าช้า
อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล

ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒ นาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือประเมินพัฒ นาการ พร้อมทั้ง
กระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai
Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I)
ครอบครัวนักกระตุ้นพัฒนาการ (อสค.นักกระตุ้นพัฒนาการ) หมายถึง ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4I ร่วมกิจกรรม อสค.นักกระตุ้น
พัฒนาการ
1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ตามช่วงวัย
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
1.ดำเนินการทุกอำเภอ คปสอ. 9 แห่ง /รพ./รพ.สต
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
3.เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทีอ่ าศัยอยู่จริง
(Type Area 1 และ 3 )
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม / ระบบ HDC
HDC +
A = เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้ นที่รับผิ ดชอบ
(Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั วอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียน
บ้านอยู่นอกเขต)
B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด
C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจ
ครั้งแรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
D = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจ
ครั้งแรก) ส่งต่อทันที(1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
E = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจ
ครั้ งแรก) ทั้ งเด็ กที่ ต้ องแนะนำให้ พ่ อแม่ ผู้ ป กครอง ส่ งเสริมพั ฒ นาการตามวัย 30 วัน
(1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
F = จำนวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง
ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัย
ล่ าช้าและได้รั บ การติด ตามให้ ได้รับ การกระตุ้น พั ฒ นาการ และประเมิ นซ้ ำแล้ วผลการ
ประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260)
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G = เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล

H = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า แล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
I = จำนวนผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4I
ร่วมกิจกรรม อสค.นักกระตุ้นพัฒนาการ
J = จำนวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4I
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
= B/A x 100
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
= (C+D)/B x 100
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
= E/C x 100
4. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
= H/G x 100
5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
= F/B x 100
6. ร้อยละ 50 ของเด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I มีครอบครัว
นักกระตุ้นพัฒนาการ (อสค.กระตุ้นพัฒนาการ)
= I/J x 100
ทุก 1 เดือน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 9,18,30,42 เดือน
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562
คัดกรอง
สงสัยล่าช้า
ติดตามได้
กระตุ้นด้วย TEDA4I
อำเภอ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
เมืองสระแก้ว
86.96
10.11
80
16.67
คลองหาด
83.89
18.52
87.5
78.57
ตาพระยา
97.65
24.67
92.46
50
วังน้ำเย็น
91.17
16.94
86.48
73.91
วัฒนานคร
91.85
23.03
87.42
11.11
อรัญประเทศ

82.63

22.89

87.73

0

เขาฉกรรจ์

84.1

25.17

89.54

63.64

โคกสูง

90.48

22.73

76.35

20

วังสมบูรณ์

84.91
87.93

22.61
19.94

83.15
86.72

14.29
42.20

รวม
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2563 : ระดับความสำเร็จ 6 เดือนแรก
ระดับ
ความสำเร็จ
6 เดือนแรก

1
2
3
4
5

รายละเอียด

หลักฐานประกอบ

คะแนน

มีการวางแผนการดำเนินงาน
โดยสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
มีการถ่ายทอดแผนการดำเนินงานโดยประชุมชี้แจง/Video
conference/หนังสือสั่งการลงพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คปสอ.) จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คปสอ.) สามารถดำเนินงานได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ติดตามและสร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่
สรุปปัญหาที่พบและสะท้อนข้อมูลให้ คปสอ.ทราบ และร่วมกัน
วางแผนแก้ไขปัญหา

เอกสารรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูล
เอกสารประกอบ
การถ่ายทอด
แผนงาน/โครงการ

1

ปฏิทินการดำเนินงาน
ของแต่ละ คปสอ.
เอกสารสรุปข้อมูล
ปัญหาของแต่ละ
อำเภอ

1

1
1

1

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2563 : ระดับความสำเร็จ 6 เดือนหลัง
ระดับ
ความสำเร็จ
6 เดือนหลัง

1-3

4

หลักฐานประกอบ คะแนน

รายละเอียด
ระดับ1-3 วัดจากการผ่านเกณฑ์ของการประเมินรอบ 6 เดือนแรก
ดังนี้
-ผ่าน ระดับ 1- 3 ได้ 1 คะแนน
-ผ่าน ระดับ 1- 4 ได้ 2 คะแนน
-ผ่าน ระดับ 1- 5 ได้ 3 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนจากผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนน

0.1

0.2

0.3

รายงานผลการ
ดำเนินงาน

2

0.4

1.คัดกรองพัฒนาการ < 70%

70-79.9% 80-89.9%

≥ 90%

2.พบสงสัยล่าช้า

< 12%

12-15.9% 16-19.9%

3.ติดตามกระตุ้นได้
(DSPM2)
4.กระตุ้นด้วย
TEDA4I

< 70%

70-79.9% 80-8.99%

≥ 20%
≥ 90%

< 55%

55-59.9% 60-64.9%

≥ 65%

5.อสค.นักกระตุ้น
พัฒนาการ

< 40%

40-44.9% 45-49.9%

≥ 50%

2

ข้อมูลสรุป
ผลงาน

5

ระดับ
ความสำเร็จ
6 เดือนหลัง
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รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนพัฒนาในปีต่อไป

หลักฐานประกอบ

คะแนน

รายงานผลการ
ดำเนินงาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 0885064756 e-mail : chan_smlk@hotmail.com
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-831-5944 e-mail : weenapas@hotmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-831-5944 e-mail : weenapas@hotmail.com
ผลการดำเนินงาน
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