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ต ำบลที่มีกำรด ำเนินงำน ดูแล ส่งเสริมสุขภำพ และคุ้มครองสตรีและเด็กปฐมวัย
เพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยไทยเติบโตเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี

ผ่ำนกลไกควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในชุมชนและท้องถ่ิน ระดับต ำบล 



ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

หญิงตัง้ครรภ์
หญิงให้นมบุตร
เด็กแรกเกิด – 2 ปี

หญิงวัยเจริญพันธุ์
หญิงตัง้ครรภ์
หญิงให้นมบุตร
เด็กแรกเกิด – 5 ปี

1,000 วัน 2,500 วัน



กรอบกำรด ำเนินงำน
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

กลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

• กำรขับเคล่ือนนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 
สู่ 2,500 วัน ระดับต ำบล

• กำรด ำเนินงำนในรปูแบบคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/
กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยระดับต ำบล
ด ำเนินงำนตำมบทบำท/ภำรกิจ/ควำมรับผิดชอบ
ของหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย
• มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสุขภำพ
กลุ่มสตรีและเด็กอำยุ 0-5 ปี

• กำรดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยำกจน/ด้อยโอกำส
และกลุ่มเปรำะบำง

• มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร/แกนน ำชุมชน 
และอำสำสมัครในระดับต ำบล และอื่นๆ

• กำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว   
6 เดือน

• ส่งเสริมกำรจัดมุมนมแม่ในสถำนประกอบกิจกำร
• พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว  
และชุมชนในกำรเล้ียงดูเด็กปฐมวัย

• มีสวัสดิกำรคุ้มครองสตรีและเด็กปฐมวัย
• กำรจัดให้มีพ้ืนเล่น/ลำนเล่น/สนำมเด็กเล่น

• ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล

การพัฒนาคุณภาพงานบรกิาร
สาธารณสุขและงานบริการด้านสังคม

1. งำนบริกำรสำธำรณสุข
• พัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ
• ค้นหำหญิงตัง้ครรภ์ให้มำฝำกครรภ์                   
ก่อน 12 สัปดำห์

• คัดกรองควำมเส่ียงหญิงตัง้ครรภ์
• ส่งเสริมกำรจ่ำย/กำรกินยำ Triferdine ทุกวัน
หลังคลอด 6 เดือน

• ส่งเสริมโภชนำกำรหญิงตัง้ครรภ์
• ตรวจสุขภำพช่องปำกและขัดท ำควำมสะอำดฟนั
ในหญิงตัง้ครรภ์

• กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
• พัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ
• ให้บริกำรสุขภำพ ได้แก่ ชัง่น ้ำหนัก วัดควำมยำว 
ส่วนสูง ประเมินกำรเจริญเติบโต ตรวจสุขภำพ
ช่องปำกให้กับเด็ก 0-5 ปี ทุกคน

• ส่งเสริมโภชนำกำร นมแม่ อำหำรตำมวัย สุขภำพ 
ช่องปำก กำรนอน กำรเล่น และกิจกรรมทำงกำย
ที่เหมำะสม

• ส่งเสริมกำรจ่ำย/ติดตำมกำรกินยำน ้ำเสริม
ธำตุเหล็กในกลุ่มเด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 5 ปี

• กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
• รวบรวม วิเครำะห์ คืนข้อมูล และวำงแผน
โครงกำร/กิจกรรม

2. งำนบริกำรด้ำนสังคม
• กำรดูแลกำรใช้ควำมรุนแรงในเด็กและสตรี
• กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพและรับรู้
สิทธิประโยชน์ด้ำนสุขภำพ

การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

• กำรประเมินตนเองและนิเทศติดตำมมำตรฐำน 
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

• กำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน                           
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

• กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตัง้สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี

การมีส่วนร่วมของชุมชน
และครอบครัว

ทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล
ประกอบด้วย ผู้น ำ/แกนน ำชุมชน, อสม., ครู, พระ, 

เกษตรชุมชน, ปรำชญ์ชำวบ้ำน และอำสำสมัครอื่นๆ
ในต ำบล ร่วมด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ดังน้ี
• ติดตำมและดูแล
• หญิงตัง้ครรภ์
• หญิงหลังคลอด หญิงให้นมบุตร
• เด็กอำยุ 0-5 ปี

• กำรเฝำ้ระวัง ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำ
• พัฒนำกำร
• โภชนำกำรและอำหำรตำมวัย
• กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
• สุขภำพช่องปำก
• กำรออกก ำลังกำย
• กำรนอนที่เหมำะสม

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมด ำเนินงำน
• สุขภำพ
• สวัสดิกำรทำงสังคม
• ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี

เด็กปฐมวัยมีกำรเจริญเติบโตเตม็ศักยภำพ สูงดีสมส่วน พัฒนำกำรสมวัน และมีคุณภำพชีวิตที่ดี



กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณกำร

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

• กำรขับเคลื่อนนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับต ำบล
• กำรด ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/กำรมส่ีวนร่วมของภำคีเครือข่ำย
ระดับต ำบลด ำเนินงำนตำมบทบำท/ภำรกิจ/ควำมรับผิดชอบของหนว่ยงำนภำคีเครือข่ำย
• มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสุขภำพกลุ่มสตรีและเดก็อำยุ 0-5 ปี
• กำรดูแลและช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยำกจน ด้อยโอกำส และกลุ่มเปรำะบำง
• มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร แกนน ำชุมชน และอำสำสมัครในระดบัต ำบล และอื่นๆ
• กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน
• ส่งเสริมกำรจัดมุมนมแม่ในสถำนประกอบกจิกำร
• พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในกำรเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั
• มีสวัสดิกำรคุ้มครองสตรีและเดก็ปฐมวัย
• กำรจัดให้มีพ้ืนที่เล่น ลำนเล่น สนำมเด็กเล่น

• ก ำกับ ติดตำ และประเมินผล



กำรพัฒนำคุณภำพ
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม
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1. งำนบริกำรสำธำรณสุข
• พัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ
• ค้นหำหญิงตัง้ครรภ์ให้มำฝำกครรภ์ก่อน 12 สัปดำห์
• คัดกรองควำมเส่ียงหญิงตัง้ครรภ์
• ส่งเสริมกำรจ่ำย/กำรกินยำ Triferdine ทุกวัน หลังคลอด 6 เดือน
• ส่งเสริมโภชนำกำรหญิงตัง้ครรภ์
• ตรวจสุขภำพช่องปำกและขัดท ำควำมสะอำดฟนัในหญิงตัง้ครรภ์
• กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่

• พัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ
• ให้บริกำรสุขภำพ ได้แก่ ชัง่น ้ำหนัก วัดควำมยำว ส่วนสูง ประเมิน
กำรเจริญเติบโต ตรวจสุขภำพช่องปำกให้กับเด็ก 0-5 ปี ทุกคน

• ส่งเสริมโภชนำกำร นมแม่ อำหำรตำมวัย สุขภำพ ช่องปำก กำรนอน 
กำรเล่น และกิจกรรมทำงกำยที่เหมำะสม

• ส่งเสริมกำรจ่ำย/ติดตำมกำรกินยำน ้ำเสริมธำตุเหล็กในกลุ่มเด็ก
อำยุ 6 เดือน ถึง 5 ปี

• กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
• รวบรวม วิเครำะห์ คืนข้อมูล และวำงแผนโครงกำร/กิจกรรม

2. งำนบริกำรด้ำนสังคม
• กำรดูแลกำรใช้ควำมรุนแรงในเด็กและสตรี
• กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพและรับรู้
สิทธิประโยชน์ด้ำนสุขภำพ



กำรพัฒนำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
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• กำรประเมินตนเองและนเิทศติดตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ

• กำรพัฒนำและสนับสนนุกำรด ำเนินงำน เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ

• กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตัง้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย                  
อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี



กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว
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ทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล
ประกอบด้วย ผู้น ำ/แกนน ำชุมชน, อสม., ครู, พระ, เกษตรชุมชน, ปรำชญ์ชำวบ้ำน และอำสำสมัครอ่ืนๆ

ในต ำบล ร่วมด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ดังน้ี
• ติดตำมและดูแล
• หญิงตัง้ครรภ์
• หญิงหลังคลอด หญิงให้นมบุตร
• เด็กอำยุ 0-5 ปี

• กำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำ
• พัฒนำกำร
• โภชนำกำรและอำหำรตำมวัย
• กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
• สุขภำพช่องปำก
• กำรออกก ำลังกำย
• กำรนอนท่ีเหมำะสม

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมด ำเนินงำน
• สุขภำพ
• สวัสดิกำรทำงสังคม
• ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี
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เป็นต ำบลที่มีด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย
ตำมกลไกมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 

ผ่ำนควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในระดับต ำบล

มีควำมพร้อมในกำรขอรับประเมินตนเองตำมเกณฑ์ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ต ำบลจะต้องมีกำรประเมินตนเองจำกผูแ้ทนหนว่ยงำนที่เกีย่วข้องครบทุกองค์ประกอบ
ในกรณีที่ใน 1 ต ำบล มีองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถำนบริกำรสำธำรณสุข/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

มำกกว่ำ 1 แห่ง ต้องได้รับกำรประเมินทุกแห่ง

ทุกหน่วยงำนในต ำบลที่เข้ำรับกำรประเมินตนเองจะต้องไดค้ะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
อยู่ในระดับดีเยี่ยม หรือได้คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จึงจะได้รับรองเป็น ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน2.4

2.1

2.2

2.3

กำรคัดเลือก
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
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วิธีกำรประเมินรับรอง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

องค์ประกอบท่ี 1
กลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

ประเมินโดย
ผู้แทนจำกองค์กรปกครองท้องถิน่ (เทศบำล/อบต.) 
(ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัตงิำน
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ

ผู้รับกำรประเมิน
(ผู้แทนในกำรจัดท ำแบบประเมินตนเอง)

ผู้แทนระดับต ำบล
จัดท ำแบบประเมินตนเอง ตำมแบบฟอร์มเกณฑ์
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 

ในองค์ประกอบท่ีเกีย่วข้ององค์ประกอบท่ี 2
การพัฒนาคุณภาพ

งานบริการสาธารณสุข 
และงานบริการด้านสังคม

ประเมินโดย
ผู้แทนจำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับต ำบล ได้แก่
2.1  ประเมินองค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ
โดย  บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC)

2.2 ประเมินองค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ
โดย บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC)

องค์ประกอบที่ 3
การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

องค์ประกอบที่ 4
การมีส่วนร่วมของชุมชน

และครอบครัว

ประเมินโดย
ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
(ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย)

ประเมินโดย
ผู้แทนจำกทีมพัฒนำเด็กและครอบครวั 
(ประธำนหรอืผู้แทนทมีพัฒนำเด็กและครอบครวัระดับเขต)



03

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

วิธีกำรประเมินรับรอง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

“กำรคิดคะแนน”
• คิดคะแนนแยกรำยองค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
• แบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ



03

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

วิธีกำรประเมินรับรอง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

“ต ำบลที่จะได้รับรองเป็นต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน”
•คิดคะแนนแต่ละองค์ประกอบจะต้องอยู่ใน “ระดับดีเยี่ยม”

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4 น้อยกว่ำ 60.00 60.00 – 79.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80.00

ระดับคะแนน

น้อยกว่ำ 60.00 60.00 – 79.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80.00

น้อยกว่ำ 60.00 60.00 – 79.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80.00

น้อยกว่ำ 60.00 60.00 – 79.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80.00

โอกำสพัฒนำ ดี ดีเยี่ยม
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ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

วิธีกำรประเมินรับรอง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

องค์ประกอบที่ 1
กลไกกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำร

องค์ประกอบที่ 2
กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุข

และงำนบริกำรด้ำนสังคม

องค์ประกอบที่ 3
กำรพัฒนำคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

องค์ประกอบที่ 4
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว



ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

องค์ประกอบที่ 1
กลไกการขับเคลื่อน
แบบบูรณาการ

ประเด็นกำรประเมินทั้งหมด 8 ข้อ
ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

ผู้ประเมิน : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบล



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล

ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

1. มีกำรขับเคล่ือนนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับต ำบล (ข้อ 1.1 – 1.2 คะแนนที่ได้คูณ ด้วย 2)

1.1 ประกำศและส่ือสำร
นโยบำยกำรด ำเนนิงำน/ 
มำตรกำรทำงสังคม

ไม่มี มีกำรจัดท ำนโยบำย
กำรด ำเนินนงำน
ต ำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus
สู่ 2,500 วัน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรก ำหนด
มำตรกำรทำงสังคม
เกี่ยวกับกำรส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรประกำศนโยบำย
กำรด ำเนินงำนต ำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
Plus สู่ 2,500 วัน
และมำตรกำรทำงสังคม
เกี่ยวกับกำรส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 
เป็นลำยลักษณ์อักร

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3 
และมีกำรส่ือสำรนโยบำย
มำตรกำรทำงสังคมให้กับ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
รับทรำบ

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีกำรส่ือสำร
นโยบำยและมำตรกำร
ทำงสังคมให้กับภำคี
เครือข่ำย และประชำชน
ในพ้ืนที่รับรู้

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. นโยบำยกำรด ำเนินงำนต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. มำตรกำรทำงสังคมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นลำยลักษณ์อักษร
3. วิธีกำร/ช่องทำงกำรส่ือสำรนโยบำยและมำตรกำร



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล
ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

1. มีกำรขับเคล่ือนนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับต ำบล (ข้อ 1.1 – 1.2 คะแนนที่ได้คูณ ด้วย 2)

1.2 ค ำส่ังคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนระดับต ำบล 
ที่มำจำกภำคีเครือข่ำย
ทุกภำคส่วน

ไม่มี มีค ำส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ที่เป็นบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน เป็นลำยลักษณ์
อักษร โดยมีบทบำทกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพสตรี
และเด็กปฐมวัยในต ำบล

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีค ำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
เป็นลำยลักษณ์อักษร
โดยมีบทบำทกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพสตรี
และเด็กปฐมวัยในต ำบล
ที่มีผู้แทนจำกภำคเีครือข่ำย
อย่ำงน้อย 1 กระทรวง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และมีค ำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
เป็นลำยลักษณ์อักษร
โดยมีบทบำทกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ
สตรีและเด็กปฐมวัย
ในต ำบลที่มีผู้แทนจำก
ภำคีเครือข่ำย
อย่ำงน้อย 2 กระทรวง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3 
และมีค ำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
เป็นลำยลักษณ์อักษร
โดยมีบทบำทกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ
สตรีและเด็กปฐมวัย
ในต ำบลที่มีผู้แทนจำก
ภำคีเครือข่ำย
อย่ำงน้อย 3 กระทรวง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีค ำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
เป็นลำยลักษณ์อักษร
โดยมีบทบำทกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ
สตรีและเด็กปฐมวัย
ในต ำบลที่มีผู้แทนจำก
ภำคีเครือข่ำย
อย่ำงน้อย 3 กระทรวง
และหน่วยงำนภำคเอกชน
หรือภำคประชำชน

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
• ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนที่มบีทบำทกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัยในระดับต ำบล เช่น คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับต ำบล หรือคณะท ำงำนพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล เป็นต้น



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล

ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

1. มีกำรขับเคล่ือนนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับต ำบล (ข้อ 1.1 – 1.2 คะแนนที่ได้คูณ ด้วย 2)

2.1 กำรประชุม  
คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำน
ระดับต ำบล

ไม่มี คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ระดับต ำบล มีกำรประชุม
วำงแผน/ก ำกับ/ติดตำม
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย
1 ครัง้/ปี

คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ระดับต ำบลมีกำรประชุม
วำงแผน/ก ำกับ/ติดตำม
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย และมีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม 
1 ครัง้/ปี

คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ระดับต ำบลมีกำรประชุม
วำงแผน/ก ำกับ/ติดตำม
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย และมีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม 
2 ครัง้/ปี

คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ระดับต ำบลมีกำรประชุม
วำงแผน/ก ำกับ/ติดตำม
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย และมีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม 
3 ครัง้/ปี

คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ระดับต ำบลมีกำรประชุม
วำงแผน/ก ำกับ/ติดตำม
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย และมีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม 
4 ครัง้/ปี

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนกำรจัดประชุมวำงแผน/ก ำกับ/ติดตำมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย ประจ ำปี
2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนระดับต ำบล



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล

ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

2.  กำรด ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน อย่ำงมีส่วนร่วมของภำคเีครือข่ำย

2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร/แกนน ำ
ชุมชน/อำสำสมัคร
ระดับต ำบล/ทีมพัฒนำ
เด็กและครอบครัว
ระดับต ำบลที่สอดคล้อง
กับนโยบำยต ำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
Plus สู่ 2,500 วัน

ไม่มี มีแผนกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรภำยในองค์กร
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
สตรีและเด็กปฐมวัย เช่น
กำรส่งเสริมโภชนำกำร
พัฒนำกำรเด็ก กำรดูแล
ช่องปำก กำรออกก ำลังกำย 
เป็นต้น

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีแผนพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและภำคเครือข่ำย
แกนน ำชุมชน/อำสำสมคัร
ระดับต ำบล/ทีมพัฒนำ
เด็กและครอบครัวระดับ
ต ำบล ด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย เช่น กำรส่งเสริม
โภชนำกำร พัฒนำกำรเด็ก
กำรดูแลสุขภำพช่องปำก
กำรออกก ำลังกำย เป็นต้น 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และมีโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรภำยใน
องค์กร และภำคีเครือข่ำย/
แกนน ำชุมชน/อำสำสมคัร
ระดับต ำบล/ทีมพัฒนำเด็ก
และครอบครัว ระดับต ำบล
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1,
2 ,3, 4 และมีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1,
2 ,3, 4 และ
1. มีกำรติดตำม และ
ประเมินผลกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร
ภำยในองค์กรและภำคี
เครือข่ำย/แกนน ำ
ชุมชน/อำสำสมคัร 
ระดับต ำบล/ทีมพัฒนำ
เด็กและครอบครัว  
ระดับต ำบล

2. จัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำนแผนงำน/
โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล
ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

3.  ด ำเนินงำนตำมบทบำทและภำรกิจควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน (ข้อ 3.1 คะแนนที่ได้คูณด้วย 2)
3.1 แผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพและแก้ไข
ปัญหำของสตรี
และเด็กอำยุ 0-5 ปี
โดยกำรบูรณำกำร
กับภำคีเครือข่ำย

ไม่มี มีข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย
ในต ำบล ได้แก่
1. จ ำนวนหญิงตัง้ครรภ์ 
หญิงหลังคลอด และ
หญิงให้นมบุตร จ ำแนก
ตำมช่วงอำยุ

2. จ ำนวนเด็กอำยุ 0-5 ปี
จ ำแนกตำมเพศและ
ช่วงอำยุ ได้แก่
• อำยุ 0-2 ปี
• อำยุ 3-5 ปี

จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ข้อมลูสุขภำพ
และปัญหำที่เกี่ยวกับ
สุขภำพสตรีและเด็ก
อำยุ 0-5 ปี ตำมบริบท
ของพ้ืนที่

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และ
1. มีแผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรมกำรส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็กอำยุ 
0-5 ปี เป็นลำยลักษณ์
อักษรที่สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำตำมบริบท
และสถำนกำรณ์ของพ้ืนที่

2. มีกำรสนับสนุน
ทรัพยำกร/งบประมำณใน
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สตรีและเด็กอำยุ 0-5 ปี 
ในต ำบล เช่น สนับสนุน
เคร่ืองชัง่น ้ำหนัก 
เคร่ืองวัดควำมยำว/
ส่วนสูง อุปกรณ์เฝ้ำระวัง
และส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็ก เป็นต้น

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1,
2 ,3 และมีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1,
2 ,3, 4 และ
1. มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร

2. จัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรม

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. ข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยในต ำบล ได้แก่ หญิงตัง้ครรภ์ หญิงหลังคลอด หญิงให้นมบุตร และเด็กอำยุ 0-5 ปี
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ข้อมลูสุขภำพและปัญหำที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพสตรีและเด็กอำยุ 0-5 ปี ตำมบริบทของพ้ืนที่
3. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริมสุขภำพสตรีและเด็กอำย ุ0-5 ปี
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล
ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

3.  ด ำเนินงำนตำมบทบำทและภำรกิจควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน

3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
กิน กอด เล่น เล่ำ นอน
เฝำ้ดูฟนั ตำมนโยบำย
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
Plus สู่ 2,500 วัน
ระดับต ำบล

ไม่มี มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับเรื่อง
1. กำรกิน
2. กำรกอด
3. กำรเล่น
4. กำรเล่ำนิทำน
5. กำรนอน
6. กำรดูแลสุขภำพฟนั
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับเรื่อง
1. กำรกิน
2. กำรกอด
3. กำรเล่น
4. กำรเล่ำนิทำน
5. กำรนอน
6. กำรดูแลสุขภำพฟนั
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง

มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับเรื่อง
1. กำรกิน
2. กำรกอด
3. กำรเล่น
4. กำรเล่ำนิทำน
5. กำรนอน
6. กำรดูแลสุขภำพฟนั
อย่ำงน้อย 3 เรื่อง

มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับเรื่อง
1. กำรกิน
2. กำรกอด
3. กำรเล่น
4. กำรเล่ำนิทำน
5. กำรนอน
6. กำรดูแลสุขภำพฟนั
อย่ำงน้อย 4 เรื่อง

มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพสตรีและเด็กปฐมวัย
ครบถ้วนทุกเร่ือง ดังนี้
1. กำรกิน
2. กำรกอด
3. กำรเล่น
4. กำรเล่ำนิทำน
5. กำรนอน
6. กำรดูแลสุขภำพฟนั

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
• รำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย สถำนที่ ผลกำรจัดกิจกรรม รูปภำพ กำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
ข้อเสนอแนะตอ่กำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน เป็นต้น



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล

ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

3.  ด ำเนินงำนตำมบทบำทและภำรกิจควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน

3.3 มีพ้ืนที่สำธำรณะที่
ส่งเสริมกำรเล่นและ
กิจกรรมทำงกำย
ของหญิงตัง้ครรภ์
และเด็กอำยุ 0-5 ปี
ในต ำบล

ไม่มี จัดให้มีพ้ืนที่สำธำรณะ
ที่ส่งเสริมกำรเล่นและ
กิจกรรมทำงกำยส ำหรับ
เด็กอำยุ 0-5 ปี ที่ปลอดภัย
ในต ำบล เช่น สวนสำธำรณะ 
ลำนกีฬำ สนำมเด็กเล่น
ในชุมชน (ไม่รวมสนำม
เด็กเล่นที่อยู่ในโรงเรียน
และสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย)

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และมีกำรส ำรวจควำมเส่ียง
ของพ้ืนที่สำธำรณะในต ำบล
อย่ำงน้อย 3 เดือน และ
จัดกำรแก้ไขพ้ืนที่/อุปกรณ์
ที่มีควำมเส่ียงต่อกำร
เกิดอัตรำย

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และมีผู้สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรเล่น
และกิจกรรมทำงกำนของ
หญิงตัง้ครรภ์และเด็ก
อำยุ 0-5ปี หรือกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ของครอบครัว โดยกำรมี
ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
ในต ำบล

ด ำเนินกำรตำมระดับ 
1, 2, 3 และมีผู้ส่งเสริม
กำรเล่นที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรเล่น
(play worker) ในต ำบล
อย่ำงน้อย 1 คน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 
1, 2, 3, 4 และมีพ้ืนที่ต้นแบบ
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
ในต ำบล อย่ำงน้อย 1 แห่ง

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หรือรูปภำพพ้ืนที่เล่นสำธำรณะส ำหรับเด็กอำยุ 0-5 ปี สวนสำธำรณะ ลำนกีฬำ สนำมเด็กเล่นในชุมชน
2. สมุดบันทึกหรือรำยงำนกำรส ำรวจควำมเส่ียงของพ้ืนที่เล่น
3. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หรือรูปภำพส่งเสริมกำรเล่นและกิจกรรมทำงกำยของหญิงตัง้ครรภ์และเด็กอำย ุ0-5 ปี โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในต ำบล
4. ใบประกำศนียบัตรบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้อ ำนวยกำรเล่น (play worker)
5. เอกสำร/ใบประกำศนียบัตรรับรองพ้ืนที่ตน้แบบเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 1  กลไกกำรขับเคล่ือนแบบบูรณำกำร (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข หรือผู้แทนที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับต ำบล
ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

4.  ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
ก ำกับ ติดตำม
และประเมินผล

ไม่มี มีกำรติดตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
อย่ำงต่อเนือ่งในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น กำรประชุม
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
กำรติดตำมเยีย่มเสริมพลัง
ในพ้ืนที่

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรน ำข้อค้นพบ
ต่ำงๆ/ปัญหำและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรติดตำม 
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม มำวิเครำะห์
และจัดท ำข้อเสนอแนะ
ในกำรแก้ไขและพัฒนำ
กำรด ำเนินงำน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนำแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
และจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรประเมินโครงกำร

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรประเมินแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
และจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรประเมินโครงกำร

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรน ำเสนอรำยงำน
ผลกำรประเมินแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
ต่อผู้บริหำร/คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำน/เครือข่ำย
ระดับต ำบล อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครัง้

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. เอกสำรสรุปผลกำรประชุม กำรติดตำมเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนที่
2. รำยงำนกำรสรุปผลเสนอต่อผู้บริหำร/คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/เครือข่ำยระดับต ำบล



ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

องค์ประกอบที่ 2
การพัฒนาคุณภาพ

งานบริการสาธารณสุข
และงานบริการทางสังคม

ประเด็นกำรประเมินทั้งหมด 18 ข้อ
ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

ผู้ประเมิน : 1.  บุคลำกรสำธำรณสุขท่ีปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC)
2. บุคลำกรสำธำรณสุขท่ีปฏิบัติงำนคลินิกเด็กสุขภำพด ี(WCC)



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ 

1. กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ  (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC))
1.1 กำรคัดกรอง
ควำมเส่ียงและ
ฝำกครรภ์คุณภำพ

ไม่มี 1. มีกำรค้นหำหญิง
ตัง้ครรภ์ให้มำฝำก
ครรภ์ก่อน 12 สัปดำห์

2. หญิงตัง้ครรภ์ทุกคน
ได้รับสมุดบันทึกสุขภำพ
แม่และเด็ก เมื่อมำฝำก
ครรภ์ครัง้แรก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรคัดกรอง
ควำมเส่ียง
หญิงตัง้ครรภ์ทุกคน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีระบบจัดเก็บข้อมูล
ควำมเส่ียงหญิงตัง้ครรภ์
ทุกคน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3 
และมีแนวทำง/แผน
กำรจัดกำรควำมเส่ียง
ของหญิงตัง้ครรภ์
เป็นรำยบุคคล

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีกำรส่งต่อ
หญิงตัง้ครรภ์ที่มี
ควำมเส่ียงและติดตำม
ประเมินผล

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. เคร่ืองชัง่น ้ำหนัก และเคร่ืองวัดส่วนสูงส ำหรับหญิงตัง้ครรภ์ที่ได้มำตรฐำนตำมที่กรมอนำมยัก ำหนด (ดูจำกเคร่ืองมือที่ใช้จริงในคลินิกฝำกครรภ์)
2. ข้อมูลกำรประเมินภำวะโภชนำกำร หรือกำรประเมินกำรเพ่ิมข้ึนของน ้ำหนักระหว่ำงตัง้ครรภ์ (สุ่มดูได้จำกสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็กของหญิงตัง้ครรภ์)
3. แสดงหลักฐำนรูปแบบกำรติดตำมกำรกินยำเม็ดเสริมธำตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟลิก
4. ข้อมูลกำรประเมินพฤติกรรมบริโภคอำหำรของหญิงตัง้ครรภ์ (สุ่มดูจำกข้อมูลกำรประเมินพฤติกรรมบริโภคอำหำรของหญิงตัง้ครรภ์)
5. เอกสำรที่แสดงถึงกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนโภชนำกำรส ำหรับหญิงตัง้ครรภ์ทุกคน และมีแผนจัดกำรควำมเส่ียงของหญิงตัง้ครรภ์ที่มีปัญหำโภชนำกำร 
6. สุ่มสอบถำมหญิงตัง้ครรภ์ที่เข้ำมำรับบริกำรว่ำได้รับบริกำรส่งเสริมโภชนำกำรอย่ำงไรบ้ำง



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ 

1. กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ  (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC))
1.2 กำรส่งเสริมโภชนำกำร
หญิงตัง้ครรภ์

ไม่มี มีเคร่ืองชัง่น ้ำหนักแบบ
ดิจิทัล ที่มีทศนิยม 
1 ต ำแหน่ง และเคร่ืองวัด
ส่วนสูงส ำหรับหญิง
ตัง้ครรภ์ที่ได้มำตรฐำน
ตำมที่กรมอนำมัยก ำหนด

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรประเมินภำวะ
โภชนำกำร
หญิงตัง้ครรภ์ หรือ
ประเมินกำรเพ่ิมข้ึนของ
น ้ำหนัก ระหว่ำงตัง้ครรภ์ 
และบันทึกข้อมูลลงในสมุด
บันทึกสุขภำพแม่และเด็ก
ของหญิงตัง้ครรภ์ทุกคน
ที่มำฝำกครรภ์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรจ่ำยยำเมด็เสริม
ธำตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟลิก
และมีรูปแบบกำรติดตำม
กำรกินยำฯของหญิง
ตัง้ครรภ์ทุกคนตลอดกำร
ตัง้ครรภ์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3 
และมีกำรประเมิน
พฤติกรรมกำรบริโภค
อำหำรของหญิงตัง้ครรภ์
ทุกคนที่มำรับบริกำร
ฝำกครรภ์ครัง้แรก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีกำรให้ค ำแนะน ำ
ด้ำนโภชนำกำรส ำหรับ
หญิงตัง้ครรภ์ทุกคน และ
มีแผนจัดกำรควำมเส่ียง
ของหญิงตัง้ครรภ์ที่มี
ปัญหำโภชนำกำร

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. เคร่ืองชัง่น ้ำหนัก และเคร่ืองวัดส่วนสูงส ำหรับหญิงตัง้ครรภ์ที่ได้มำตรฐำนตำมที่กรมอนำมยัก ำหนด (ดูจำกเคร่ืองมือที่ใช้จริงในคลินิกฝำกครรภ์)
2. ข้อมูลกำรประเมินภำวะโภชนำกำร หรือกำรประเมินกำรเพ่ิมขึ้นของน ้ำหนักระหว่ำงตัง้ครรภ์ (สุ่มดูได้จำกสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็กของหญิงตัง้ครรภ์)
3. แสดงหลักฐำนรูปแบบกำรติดตำมกำรกินยำเม็ดเสริมธำตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟลิก
4. ข้อมูลกำรประเมินพฤติกรรมบริโภคอำหำรของหญิงตัง้ครรภ์ (สุ่มดูจำกข้อมูลกำรประเมินพฤติกรรมบริโภคอำหำรของหญิงตัง้ครรภ์)
5. เอกสำรที่แสดงถึงกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนโภชนำกำรส ำหรับหญิงตัง้ครรภ์ทุกคน และมีแผนจัดกำรควำมเส่ียงของหญิงตัง้ครรภ์ที่มีปัญหำโภชนำกำร 
6. สุ่มสอบถำมหญิงตัง้ครรภ์ที่เข้ำมำรับบริกำรว่ำได้รับบริกำรส่งเสริมโภชนำกำรอย่ำงไรบ้ำง



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ 

1. กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ  (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC))
1.3 กำรส่งเสริมสุขภำพ
ช่องปำกหญิงตัง้ครรภ์
กรณีที่มีทันตบุคลำกร

ไม่มี มีกำรตรวจสุขภำพช่อง
ปำกหญิงตัง้ครรภ์ทุกคน 
ที่มำฝำกครรภ์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรสอนทักษะ
กำรแปรงฟนัแบบลงมือ
ปฏิบัติ (Hands on) ให้กับ
หญิงตัง้ครรภ์ทุกคน
ที่มำฝำกครรภ์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรให้บริกำรขัดและ
ท ำควำมสะอำดฟนัหญิง
ตัง้ครรภ์ ภำยใต้บริกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคในช่องปำก
ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำถึงบริกำร
บำงกลุ่มวัยเป็นกำรจ ำเพำะ
(fee schedule)
ให้หญิงตัง้ครรภ์ทุกคน
ที่มำฝำกครรภ์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3 
และมีกำรวำงแผนกำรดูแล
สุขภำพช่องปำกและ
ให้บริกำรทันตกรรม
ตำมควำมจ ำเป็น

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีกำรบันทึก
ข้อมูล ผลกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก 
กำรแนะน ำ/ฝกึทักษะ 
กำรให้บริกำรและ
กำรนัดของหญิง
ตัง้ครรภ์ในสมุดบันทึก
สุขภำพแม่และเด็กให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ 

1. กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ  (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC))
1.3 กำรส่งเสริมสุขภำพ
ช่องปำกหญิงตัง้ครรภ์
กรณีที่ไม่มีทันตบุคลำกร

ไม่มี มีกำรติดตำมให้หญิง
ตัง้ครรภ์ได้รับกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำกในสถำน
บริกำรสำธำรณสุข

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรให้ค ำแนะน ำเร่ือง
กำรดูแลสุขภำพช่องปำก
ส ำหรับหญิงตัง้ครรภ์ทุก
คนที่มำฝำกครรภ์ เช่น 
กำรแปรงฟนั 
กำรเลือกกินอำหำร

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรส่งต่อให้ได้รับ
บริกำรขัดและท ำควำม
สะอำดฟนัภำยใต้บริกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคในช่องปำก
ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำถึงบริกำร
บำงกลุ่มวัยเป็นกำรจ ำเพำะ
(fee schedule)
ในโรงพยำบำล หรือ
บริกำรทันตกรรมอื่นๆ
ตำมควำมจ ำเป็น 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3 
และมีกำรติดตำมกำรได้รับ
บริกำรขัดและท ำควำมสะอำด
ฟนัของหญิงตัง้ครรภ์ 
ภำยใต้บริกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพและป้องกันโรคใน
ช่องปำกที่มุ่งเน้นกำร
เข้ำถึงบริกำรบำงกลุ่มวัย
เป็นกำรจ ำเพำะ
(fee schedule) 
หรือบริกำรทันตกรรม
อื่นๆ ตำมควำมจ ำเป็น 
หลังมีกำรส่งต่อ

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีกำรบันทึก
ข้อมูล ผลกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก 
กำรแนะน ำ/ฝกึทักษะ 
กำรให้บริกำรและ
กำรนัดของหญิงตัง้ครรภ์
ในสมุดบันทึกสุขภำพแม่
และเด็กให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. กำรบันทึกข้อมูลในระบบ JHCIS หรือ HosXP หรือโปรแกรมอื่น ๆ หรือรำยงำนในระบบ HDC ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และกำรฝกึทักษะกำรแปรงฟนั
แบบลงมือปฎิบตัิ (Hands on) ในหญิงตัง้ครรภ์ทุกคน

2. สุ่มดูกำรบันทึกข้อมูล/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพช่องปำกในสมุดบันทึกสุขภำพแมแ่ละเด็ก 
3. เอกสำรอื่นๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ส่ือต่ำง ๆ หรือช่องทำงกำรส่ือสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภำพช่องปำกหญิงตัง้ครรภ์



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ 

1. กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ  (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC))
1.4 กิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่ 

ไม่มี 1. มีสถำนที่ และอุปกรณ์
ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแมส่ ำหรับ
หญิงตัง้ครรภ์

2. มีกำรปิดประกำศ
ประชำสัมพันธ์ หรือ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เกี่ยวกับ
แผนกำรจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม ่ให้กับ
หญิงตัง้ครรภ์ ทุกคน
ที่มำฝำกครรภ์ทรำบ

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
คลินิกฝำกครรภ์ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ/
ฝกึอบรมเกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมสุขภำพหญิง
ตัง้ครรภ์ หรือ บุคลำกร
มีกำรเรียนรู้และฝกึทักษะ
ด้วยตัวเอง
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีแผนกำรสอน
ครอบคลุมเนื้อหำ 6 เรื่อง 
ดังนี้
1) กำรใช้สมุดบันทึก
สุขภำพ

2) อำหำรแม่เพ่ือลูกรัก        
ในครรภ์

3) ดูแลตนเองและเฝำ้ระวัง
ภำวะแทรกซ้อนขณะ
ตัง้ครรภ์

4) กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5) ทันตสุขภำพเพ่ือลูก
6) กิจกรรมทำงกำยของ
หญิงตัง้ครรภ์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3 และมีกำรสอน และ
มีกำรติดตำมให้หญิง
ตัง้ครรภ์ทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
อย่ำงน้อย 2 ครัง้ ครอบคลุม
เนื้อหำ 6 เรื่อง ดังนี้
1) กำรใช้สมุดบันทึก
สุขภำพ

2) อำหำรแม่เพ่ือลูกรัก       
ในครรภ์

3) ดูแลตนเองและเฝำ้
ระวังภำวะแทรกซ้อน 
ขณะตัง้ครรภ์

4) กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5) ทันตสุขภำพเพ่ือลูก
6) กิจกรรมทำงกำยของ
หญิงตัง้ครรภ์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3, 
4 และ
1. มีกำรจัดท ำทะเบียนกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่
ของหญิงตัง้ครรภ์ทุกคน
ที่มำฝำกครรภ์ 
2. มีกำรวัดระดับควำมรู้
ก่อน-หลัง และประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อ
แม่
ของหญิงตัง้ครรภ์ทุกคน
ที่มำฝำกครรภ์

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. สถำนที่จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแมส่ ำหรับหญิงตัง้ครรภ์ พร้อมส่ือเกี่ยวกับแผนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม ่(ดูจำกสถำนที่จริง/รูปภำพ)
2. ปิดประกำศ/ประชำสัมพันธ์แผนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
3. รำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
4. ผลกำรวัดควำมรู้ ก่อน-หลัง และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ของพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ 

1. กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ  (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC))
1.5 ข้อมูลของหญิง
ตัง้ครรภ์

ไม่มี มีข้อมูลหญิงตัง้ครรภ์
ทัง้หมดและหญิงตัง้ครรภ์
ที่มีภำวะเส่ียง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีข้อมูลสุขภำพและ
ข้อมูลกำรให้บริกำรของ
หญิงตัง้ครรภ์ที่มำฝำก
ครรภ์ทุกคน ได้แก่
1) กำรได้รับวัคซีน             
(โควิด19, ไข้หวัดใหญ,่ 
บำดทะยัก ฯลฯ)

2) กำรฝำกครรภ์ครัง้แรก 
≤12 สัปดำห์

3) กำรได้รับยำเม็ดเสริม
ธำตุเหล็ก ไอโอดีน 
และโฟลิก

4) ภำวะโลหิตจำงในหญิง
ตัง้ครรภ์

5) ควำมเส่ียงโรค NCDs

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และ
1. มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สุขภำพ ภำวะเส่ียงและ
ข้อมูลกำรให้บริกำร
ของหญิงตัง้ครรภ์ที่มำ
ฝำกครรภ์ทุกคน 

2. มีกำรคืนข้อมูลผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพ 
ภำวะเส่ียงของหญิง
ตัง้ครรภ์ให้กับภำคี
เครือข่ำย ระดับต ำบล 
เช่น กำรน ำเสนอในกำร
ประชุมผู้บริหำร/
คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหำกลุ่มสตรี
และเด็กอำยุ 0 – 5 ปี

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3 และ
1. มีกำรวำงแผนและจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สุขภำพ ภำวะเส่ียงและ
ข้อมูลกำรให้บริกำร
ของหญิงตัง้ครรภ์ 
ที่มำฝำกครรภ์ทุกคน

2. มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และ
1. มีกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำน

2. น ำเสนอและคืนข้อมลู
ผลกำรด ำเนินงำนให้กับ
ภำคีเครือข่ำย ระดับ
ต ำบล เช่น กำรน ำเสนอ
ในกำรประชุมผู้บริหำร/
คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหำกลุ่มสตรี
และเด็กอำยุ 0-5 ปี 

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. มีข้อมูลสุขภำพ และข้อมูลกำรได้รับบริกำรของหญิงตัง้ครรภ์ทัง้หมด
2. ผลกำรวิเครำะห์ และคืนข้อมูลสุขภำพ ภำวะเส่ียง และข้อมูลกำรให้บริกำรของหญิงตัง้ครรภ์ให้กับภำคีเครือข่ำย ระดับต ำบล
3. แผนงำน/โครงกำรส่งเสริมสุขภำพหญิงตัง้ครรภ์ทีส่อดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพ ภำวะเส่ียง และข้อมูลกำรให้บริกำรของหญิงตัง้ครรภ์
4. รำยงำนกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร
5. เอกสำรเกี่ยวกับกำรน ำเสนอและคืนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนให้กับภำคีเครือข่ำย ระดับต ำบล



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 8 ข้อๆ ละ 5 ระดับ 

1. กำรพัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ  (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC))

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (Outcome)  คะแนนที่ได้ในแต่ละข้อ คูณด้วย 2.5 (สำมำรถศึกษำรำยละเอยีดกำรดึงข้อมูลผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (Outcome) จำกหน้ำ 11) 

1.6 ร้อยละโลหิตจำง
ในหญิงตัง้ครรภ์ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 

ร้อยละ 18.00

ร้อยละ 17.00 – 17.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1

ร้อยละ 16.00 – 16.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 15.00 – 15.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2

ร้อยละ 14.01 – 14.99 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 14.00

1.7 ร้อยละของทำรก
แรกเกิดน ้ำหนัก
น้อยกว่ำ 2,500 กรัม

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 11.01

ร้อยละ 10.01 – 11.00
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1 

ร้อยละ 9.01 – 10.00
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 8.01 – 9.00 
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2

ร้อยละ 7.01 - 8.00 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 7.00

1.8 ร้อยละกำรฝำกครรภ์  
ครบตำมเกณฑ์ฝำก
ครรภ์คุณภำพ

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10.00 – 19.99 ร้อยละ 20.00 – 29.99 ร้อยละ 30.00 – 39.99 ร้อยละ 40.00 – 49.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 

ร้อยละ 50.00



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 
2.1  กำรเฝำ้ระวัง

และส่งเสริม
กำรเจริญเติบโต
เด็กปฐมวัย

ไม่มี 1. มีเคร่ืองชัง่น ้ำหนัก
แบบดิจิทัล ที่มีทศนิยม 
1 ต ำแหน่ง

2. มีเคร่ืองวัดควำมยำว
แบบนอน ส ำหรับเด็ก
อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี ที่มีสเกล
ควำมละเอียด 0.1 ซม. 
(ใน 1 ซม. มี 10 ขีด)

3. มีเคร่ืองวัดส่วนสูง
แบบยืน ส ำหรับเด็ก
อำยุ 2 ปีขึ้นไป ที่มีสเกล
ควำมละเอียด 0.1 ซม. 
(ใน 1 ซม. มี 10 ขีด)

4.มีไม้ฉำกส ำหรับวัด
ควำมยำว/ส่วนสูง

5. มีกำรติดตัง้เคร่ืองชัง่
น ้ำหนัก และเคร่ืองวัด
ควำมยำว/ส่วนสูง
อย่ำงถูกต้อง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรชัง่น ้ำหนัก 
วัดควำมยำว/วัดส่วนสูง 
ของเด็กอำยุ 0-5 ปี             
ทุก 3 เดือน และบันทึก
ค่ำน ้ำหนัก ควำมยำว/
ส่วนสูงด้วยทศนิยม 
1 ต ำแหน่ง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรประเมินภำวะ 
กำรเจริญเติบโตของเด็ก
เป็นรำยบุคคล โดยจุดค่ำ
น ้ำหนัก ควำมยำว/
ส่วนสูง บนกรำฟกำร
เจริญเติบโต ในสมุด
บันทึกสุขภำพแม่และเด็ก 
ครบทัง้ 3 กรำฟ ได้แก่
• กรำฟน ้ำหนักตำม
เกณฑ์อำยุ 

• กรำฟควำมยำว/
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ

• กรำฟน ้ำหนักตำม
เกณฑ์ควำมยำว/
ส่วนสูง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3 และ
1. มีกำรแจ้งผลภำวะ  
กำรเจริญเติบโตของ
เด็ก และให้ค ำแนะน ำใน
กำรส่งเสริมโภชนำกำร       
ที่เหมำะสมกับภำวะ   
กำรเจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรำยบุคคล 
ให้กับพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กทรำบ

2. มีกำรติดตำม และเฝำ้
ระวังเด็กกลุ่มเส่ียงที่มี
ภำวะทุพโภชนำกำร       
ทัง้ขำดและเกินเป็น
รำยบุคคลทุก  1 เดือน 

3. มีกำรติดตำมให้เด็ก 
อำยุ 6 เดือน – 5 ปี        
ทุกคน ได้รับยำน ้ำเสริม
ธำตุเหล็ก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 
1, 2, 3, 4 และ
1. มีกำรสอนทักษะกำรจุด
กรำฟกำรเจริญเติบโต
และกำรแปลผภำวะกำร
เจริญเติบโตให้กับพ่อ
แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
สำมำรถจุดกรำฟเป็น
และแปลผลภำวะกำร
เจริญเติบโตของเด็ก
ได้

2. มีกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรจัดอำหำร
ตำมวัย ส ำหรับเด็ก
อำยุ 0-5 ปี ให้กับพ่อ
แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  
2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.1  กำรเฝำ้ระวัง
และส่งเสริม
กำรเจริญเติบโต
เด็กปฐมวัย

2. มีกำรลำกเส้นเชื่อมจุด
ภำวะกำรเจริญเติบโต
ของเด็กในแต่ละครัง้
เพ่ือทรำบแนวโนม้กำร
เจริญเติบโต ทัง้ 3 
กรำฟ 

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. เคร่ืองชัง่น ้ำหนัก เคร่ืองวัดส่วนสูง/ควำมยำว และไม้ฉำกที่ได้มำตรฐำนตำมที่กรมอนำมยัก ำหนด (ดูจำกเคร่ืองมือที่ใช้จริงและกำรติดตัง้เคร่ืองมือในคลินิกเด็กสุขภำพ

ดี)
2. ข้อมูลภำวะกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็นรำยบุคคลทีบ่ันทึกในสมุดบันทกึสุขภำพแม่และเด็ก ดังนี้ (สุ่มดูจำกสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก)                                                                       

2.1  ข้อมูลน ้ำหนักและควำมยำว/ส่วนสูง                                                                                                                      
2.2 จุดค่ำน ้ำหนักและควำมยำว/ส่วนสูงบนกรำฟกำรเจริญเตบิโต ทัง้ 3 กรำฟ                                                                                                                         
2.3 มีกำรลำกเส้นเชื่อมจุดของกรำฟเพ่ือทรำบแนวโนม้กำรเจริญเตบิโต 

3. แผนติดตำมเด็กกลุ่มเส่ียงที่มีภำวะทุพโภชนำกำร
4. สรุปผลกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดอำหำรตำมวัย ส ำหรับเด็กอำยุ 0 - 5 ปี ให้กับพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  
2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 
2.2  กำรส่งเสริมกำร

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
และโภชนำกำรของ  
หญิงให้นมบุตร

ไม่มี มีข้อมูลกำรกินนมแม่
อย่ำงเดียวของเด็ก
แรกเกิด - 6 เดือน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และ
1. มีกำรจัดมุมนมแม่           
ให้เป็นสัดส่วน

2. มีกำรปิดประกำศ
ประชำสัมพันธ์ หรือ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆเกี่ยวกับ 
นโยบำยกำรส่งเสริม
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตำมบันได 10 ขัน้และ 
พระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรส่งเสริม
กำรตลำดอำหำรส ำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรให้ควำมรู้/
ค ำแนะน ำ และติดตำม
หญิงหลังคลอด และ
หญิงให้นมบุตร ในเรื่อง
ดังนี้
1) กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2) กำรกินอำหำร
3) กำรกินยำเม็ดเสริม

ธำตุเหล็ก ไอโอดีน 
และโฟลิก ต่อเนื่อง         
6 เดือน หลังคลอด

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 
3 และมีกำรช่วยเหลือ และ
แก้ไขปัญหำกำรให้นมบุตร 
เช่น ไม่มีน ้ำนม หัวนม
บอด/แตก ท่อน ้ำนมอดุ
ตัน เป็นต้น ของหญิงหลัง
คลอดและหญิงให้นมบุตร 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 
1, 2, 3, 4 และ
มีกำรด ำเนินงำนเฝำ้ระวัง
ตำมมำตรกำร พ.ร.บ.
ควบคุมกำรส่งเสริม 
กำรตลำดอำหำรส ำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 เช่น ไม่พบ
กำรส่งเสริมกำรตลำด
อำหำร ส ำหรับทำรก
และเด็กเล็ก

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. ข้อมูลกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่ำงเดียว
2. มุมนมแม่ที่เป็นสัดส่วน (ดูจำกสถำนที่จริง) 
3. ปิดประกำศหรือช่องทำงประชำสัมพันธ์นโยบำยกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตำมบันได 10 ขัน้ และพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับ

ทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
4. ผลกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู/้ค ำแนะน ำ ติดตำมหลังคลอด และกำรช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำกำรให้นมบุตร
5. สัมภำษณ์บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และสุ่มสอบถำม

พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เรื่อง กำรรับของขวัญจำกบริษัทนมผง/กำรได้รับแจกผลิตภัณฑ์นมผงส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก (นมผงสูตร 1 และสูตร 2) เป็นต้น 



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.3  กำรคัดกรองและ 
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย

ไม่มี มีกำรบริหำรจัดกำรให้เด็ก
อำยุ 0-5 ปี ทุกคน ได้รับ
คู่มือเฝำ้ระวังส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
(DSPM) หรือเด็กกลุ่ม
เส่ียงได้รับคู่มือกำร
ประเมินและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กกลุ่มเส่ียง 
(DAIM)

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรสอนให้พ่อแม่ 
ผู้เลี้ยงดูเด็กอำยุ 0-5 ปี  
สำมำรถใช้คู่มือเฝำ้ระวัง
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) หรือคู่มือ
กำรประเมินและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กกลุ่มเส่ียง 
(DAIM) ส ำหรับเด็ก
กลุ่มเส่ียง ในกำรเฝำ้ระวัง
และส่งเสริม พัฒนำกำร
ของเด็กได้ 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และ 
1. มีกำรคัดกรอง
พัฒนำกำรเด็กทุกคน
ตำมช่วงอำยุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน 

2. มีรูปแบบ/ช่องทำง        
กำรติดตำมให้เด็ก            
มำรับกำรคัดกรอง
พัฒนำกำร ในกรณี           
ที่ไม่มำตำมนดัหมำย 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 
1, 2, 3 และมีข้อมูลและ
แผนกำรเฝำ้ระวัง ติดตำม 
กระตุ้น และส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กกลุ่มเส่ียง 
(สงสัยล่ำช้ำ) และแจ้งผล
ให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 
1, 2, 3, 4 และ มีระบบ
ส่งต่อเด็กกลุ่มเส่ียง 
(สงสัยล่ำช้ำ) และติดตำม
พัฒนำกำรเด็กกลุ่มเส่ียง
เป็นระยะ

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. สุ่มสอบถำม พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ว่ำได้รับคู่มือเฝำ้ระวังส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) หรือเด็กกลุ่มเส่ียงได้รับคู่มือกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำร      

เด็กกลุ่มเส่ียง (DAIM) หรือไม่
2. ข้อมูลกำรคัดกรอง และตรวจพัฒนำกำรเด็กตำมช่วงอำยุ
3. ข้อมูล และแผนกำรเฝำ้ระวังติดตำม กระตุ้น และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเส่ียง (สงสัยล่ำช้ำ) 
4. ระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเส่ียง (สงสัยล่ำช้ำ)



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.4 กำรส่งเสริมสุขภำพ
ช่องปำกเด็กปฐมวัย

กรณีมีทันตบุคลากร

ไม่มี มีกำรตรวจสุขภำพ
ช่องปำกและประเมิน
ควำมเส่ียงให้กับเด็ก
ทุกคนที่มำรับบริกำร
วัคซีนตำมช่วงวัย

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรสอนทักษะ
กำรแปรงฟนัเด็กแบบ
ลงมือปฏิบัติ (Hands on) 
ให้กับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
และได้รับกำรแนะน ำ
กำรดูแลช่องปำก
และกำรเลือกรับประทำน
อำหำร 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรจัดบริกำรให้เด็ก
ได้รับกำรทำฟลูออไรด์
วำร์นิช/ฟลูออไรด์เฉพำะที่
ตำมควำมเส่ียงให้กับเด็ก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3 และมีกำรให้บริกำร
ควบคุมกำรลุกลำม
ของโรคฟนัผุ เช่น 
กำรบูรณะฟนั กำรใช้ SDF 
หรือ กำรท ำ SMART*
หำกไม่มีฟนัผุได้คะแนน
ในระดับนี้ และให้ประเมิน
ต่อระดับ 5

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และ มีกำรบันทึก
ข้อมูลผลกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก 
กำรแนะน ำ/ฝกึทักษะ 
กำรให้บริกำรและกำรนัด
ของเด็กในสมุดบันทึก
สุขภำพแม่และเด็กให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.4 กำรส่งเสริมสุขภำพ
ช่องปำกเด็กปฐมวัย

กรณีที่ไม่มีทันตบุคลากร

ไม่มี มีกำรติดตำมให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้รับกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก
ในสถำนบริกำร
สำธำรณสุข 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรให้ค ำแนะน ำเร่ือง
กำรดูแลสุขภำพช่องปำก
ส ำหรับเด็กอำยุ 0 – 5 ปี 
ทุกคน เช่น กำรแปรงฟนั 
กำรเลือกกินอำหำร

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรจัดบริกำรให้เด็ก
ได้รับกำรทำฟลูออไรด์
วำร์นิช/ฟลูออไรด์เฉพำะที่
ตำมควำมเส่ียงให้กับเด็ก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3 และมีกำรให้บริกำร
ควบคุมกำรลุกลำม
ของโรคฟนัผุ เช่น 
กำรบูรณะฟนั กำรใช้ SDF 
หรือ กำรท ำ SMART*
หำกไม่มีฟนัผุได้คะแนน
ในระดับนี้ และให้ประเมิน
ต่อระดับ 5

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และ มีกำรบันทึก
ข้อมูลผลกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก 
กำรแนะน ำ/ฝกึทักษะ 
กำรให้บริกำรและกำรนัด
ของเด็กในสมุดบันทึก
สุขภำพแม่และเด็กให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. กำรบันทึกข้อมูลในระบบ JHCIS หรือ HosXP หรือโปรแกรมอื่น ๆ หรือรำยงำนในระบบ HDC ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และกำรฝกึทักษะกำรแปรงฟนั

แบบลงมือปฎิบัติ (Hands on) กำรทำฟลูออไรด์วำร์นิช/ฟลูออไรด์เฉพำะที่ตำมควำมเส่ียงของเด็กที่มำรับบริกำรฉีดวัคซีนตำมช่วงวัยในคลินิกเด็กสุขภำพดี 
2. กำรบันทึกข้อมูล/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพช่องปำกในสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก
3. เอกสำรอื่น ๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ส่ือต่ำงๆ หรือช่องทำงกำรส่ือสำรกับกลุ่มเป้ำหมำย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพช่องปำกเด็กปฐมวัย



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.5 กิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่

ไม่มี 1. มีสถำนที่และอุปกรณ์
ส ำหรับกำรจัด
กิจกรรมโรงเรียนพ่อ
แม่ ส ำหรับพ่อ แม่ ผู้
เลี้ยงดูเด็กอำยุ 0–5 ปี

2. มีกำรปิดประกำศ
ประชำสัมพันธ์ หรือ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ 
เกี่ยวกับแผนกำรจัด
กิจกรรมโรงเรียนพ่อ
แม่ ให้กับพ่อ แม่ ผู้
เลี้ยงดูเด็กอำยุ 0-5 ปี 
ทรำบ

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
ในคลินิกเด็กสุขภำพดี
ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ/ฝกึอบรมหรือ
บุคลำกรมีกำรเรียนรู้และ
ฝกึทักษะ
ด้วยตัวเอง อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครัง้ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับกำรส่งเสริม
สุขภำพเด็กปฐมวัย เช่น  
1) กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2) กำรเฝำ้ระวังกำร

เจริญเติบโต 
3) โภชนำกำรและอำหำร

ตำมวัยของเด็กอำยุ         
0-5 ปี

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีแผนกำรสอน
ครอบคลุมเนื้อหำอยำ่ง
น้อย 6 เรื่อง เช่น 
1) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่
2) โภชนำกำรและอำหำร

ตำมวัย
3) กำรใช้ DSPM/DAIM
4) กำรดูแลสุขภำพช่อง

ปำกและฟนั
5) กำรดูแลหลังได้รับ

วัคซีน
6) ประโยชน์ของส่ือ

ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็ก

7) กำรป้องกันอุบัติเหตุ       
ที่พบบ่อย

ด ำเนินกำรตำมระดับ 
1, 2, 3 และมีกำรสอน หรือ
มีกำรติดตำมให้พ่อ แม่        
ผู้เลี้ยงดูเด็กอำยุ 0-5 ปี 
เข้ำร่วมกิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่ อย่ำงน้อย 2 ครัง้ 
ครอบคลุมเนื้อหำ 6 เรื่อง 
ดังนี้
1) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่
2) โภชนำกำรและอำหำร

ตำมวัย
3) กำรใช้ DSPM/DAIM
4) กำรดูแลสุขภำพ         

ช่องปำกและฟนั
5) กำรดูแลหลังได้รับ

วัคซีน
6) ประโยชน์ของส่ือ

ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็ก

7) กำรป้องกันอุบัติเหตุ         
ที่พบบ่อย

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 
3, 4 และ
1. มีกำรจัดท ำทะเบียน

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแมข่อง 
พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
อำยุ 0-5 ปี 

2. มีกำรวัดระดับควำมรู้
ก่อน-หลังและประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแมข่อง 
พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
อำยุ 0-5 ปี



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.5 กิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่ (ต่อ)

4) กำรส่งเสริม
พัฒนำกำร และกำรใช้
คู่มือ DSPM/ DAIM

5) กำรดูแลสุขภำพ    
ช่องปำกและฟนั      
ของเด็กอำยุ 0-5 ปี

6) กิจกรรมทำงกำย    
และกำรนอนของเด็ก
อำยุ 0-5 ปี

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. สถำนที่จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแมส่ ำหรับพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก พร้อมส่ือเกี่ยวกับแผนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ (ดูจำกสถำนที่จริง/รูปภำพ) 
2. ปิดประกำศ/ประชำสัมพันธ์แผนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
3. รำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
4. ผลกำรวัดควำมรู้ ก่อน–หลัง และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแมข่องพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 
2.6 ข้อมูลของเด็ก
ปฐมวัย

ไม่มี มีข้อมูลเด็กอำยุ 0-5 ปี 
ทัง้หมดในต ำบล โดย
จ ำแนกเป็นรำยเพศและ
รำยอำยุ ได้แก่ 
1) อำยุ 0–2 ปี 
2) อำยุ 3–5 ปี 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1  
และมีข้อมูลกำรรับบริกำร
และกำรตรวจสุขภำพของ
เด็กอำยุ 0-5 ปี ได้แก่
1) กำรเจริญเติบโตของ

เด็กอำยุ 0–5 ปี
2) พัฒนำกำรสมวัย 
3) กำรได้รับยำน ้ำเสริม

ธำตุเหล็ก 
4) กำรตรวจสุขภำพ         

ช่องปำก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และ 
1. มีกำรจัดท ำรำยงำน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สุขภำพที่เป็นปัญหำ
ของพ้ืนที่ (Area 
Base)

2. มีกำรคืนข้อมูลผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพ
ให้กับภำคีเครือข่ำย 
ระดับต ำบล เช่น กำร
น ำเสนอในกำรประชุม
ผู้บริหำร/
คณะกรรมกำร /
คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหำเด็กอำยุ 
0–5 ปี 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 
3 และ
1. มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ใน

กำรวำงแผนและจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับปัญหำและ
สถำนกำรณ์ของเด็ก
อำยุ 0-5 ปี ในต ำบล 

2. มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และ 
1. มีกำรจัดท ำรำยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินงำน
2. น ำเสนอและคืนข้อมลู

ผลกำรด ำเนินงำน
ให้กับภำคีเครือข่ำย
ระดับต ำบล เช่น กำร
น ำเสนอในกำรประชุม
ผู้บริหำร/
คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหำเด็กอำยุ 
0–5 ปี 

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำร ประกอบกำรพิจำรณำ
1. สถำนที่จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแมส่ ำหรับพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก พร้อมส่ือเกี่ยวกับแผนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ (ดูจำกสถำนที่จริง/รูปภำพ) 
2. ปิดประกำศ/ประชำสัมพันธ์แผนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
3. รำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
4. ผลกำรวัดควำมรู้ ก่อน–หลัง และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแมข่องพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.7 ร้อยละของเด็กแรก
เกิด  

ถึงต ่ำกว่ำ 6 เดือน
กินนมแม่อย่ำงเดียว

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 41.99

ร้อยละ 42.00 – 43.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1

ร้อยละ 44.00 – 45.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 46.00 – 47.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2

ร้อยละ 48.00 – 49.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 50.00

2.8 ร้อยละเด็กอำยุ 0-5 
ปี

สูงดีสมส่วน
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 

ร้อยละ 55.99

ร้อยละ 56.00 – 57.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1

ร้อยละ 58.00 – 59.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 60.00 – 61.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2

ร้อยละ 62.00 – 63.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 64.00

2.9 ร้อยละเด็กอำยุ 0-5 
ปี

มีพัฒนำกำรสมวัย
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 64.99

ร้อยละ 65.00 – 69.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1

ร้อยละ 70.00 – 74.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 75.00 – 79.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีข้ึนกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2

ร้อยละ 80.00 – 84.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 85.00



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรด้ำนสังคม  ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 10 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ  

2. กำรพัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ (ผู้ประเมินตนเอง : บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนคลินกิเด็กสุขภำพดี (WCC)) 

2.10 ร้อยละเด็กอำยุ 3 ปี
ปรำศจำกฟนัผุ 
(ภำยใต้ควำม
ครอบคลุมกำรได้รับ
กำรตรวจสุขภำพ
ช่องปำก ร้อยละ 50)

ภายใต้เงื่อนไข เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50.00 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 70.99

หรือ
เด็กอำยุ 3 ปี ได้รับกำร
ตรวจสุขภำพช่องปำก 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 49.99

ร้อยละ 71.00 – 71.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1

ร้อยละ 72.00 – 72.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 73.00 – 73.99
หรือ

ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2

ร้อยละ 74.00 – 74.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 75.00



ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

องค์ประกอบที่ 3
การพัฒนาคุณภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประเด็นกำรประเมินทั้งหมด 3 ข้อ
ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

ผู้ประเมิน : ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับต ำบล



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย (ผู้ประเมินตนเอง :ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับต ำบล) ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 3 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

1.  ระดับคุณภำพกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

1.1 กำรประเมินตนเอง
ตำมมำตรฐำนสถำน 
พัฒนำเด็กปฐมวัย 
แห่งชำติ

ไม่ประเมินตนเองตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ

ประเมินไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภำพต้องปรับปรุง 
(D)

มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภำพผ่ำนเกณฑ์   
ขัน้ต้น (C)

มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภำพดี (B)

มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภำพดีมำก (A)

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
• ผลกำรกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับต ำบล) ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 3 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100คะแนน

1.  ระดับคุณภำพกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
1.2  กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน
ด้ำนสุขภำพ (4D) 
ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็ก 
ปฐมวัยแห่งชำติ

ไม่มีกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสุขภำพ

1. มีเคร่ืองชัง่น ้ำหนัก
เคร่ืองวัดควำมยำว  
ส ำหรับเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 
2 ปี และเคร่ืองวัด
ส่วนสูงส ำหรับเด็กอำยุ 
2 ปีขึ้นไป ตำมมำตรฐำน
ที่กรมอนำมัยก ำหนด
และติดตัง้ถูกต้อง

2. มีพ้ืนที่เล่น/มมุเล่น
อิสระ/ลำนเล่นส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก เช่น 
มุมบล็อก มุมศิลปะ   
มุมหนังสือนิทำน  
สนำมเด็กเล่น

3. จัดบริเวณ/สถำนที่และ
อุปกรณ์ให้เด็กมีกำร
แปรงฟนัหลังอำหำร

4. จัดอำคำรสถำนที่ 
ห้องน ้ำและห้องส้วม       
ที่ได้มำตรฐำน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้ดูแลเด็กในด้ำนต่ำงๆ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ดังนี้
1) กำรส่งเสริมโภชนำกำร
และกำรเจริญเติบโต

2) กำรเฝำ้ระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
(DSPM)

3) ผู้อ ำนวยกำรเล่น                 
(play worker)

4) กำรดูแลสุขภำพ          
ช่องปำก และฟนั 

5) กำรป้องกันควบคุม 
โรคติดเชื้อที่พบบ่อย 
ในเด็กเล็ก

6) กำรดูแลให้ควำมช่วย 
เหลือเด็กที่บำดเจ็บ
หรือมีอำกำรป่วย

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1 , 2
และ
1. มีกำรประเมินกำร
เจริญเติบโต โดยกำรชัง่
น ้ำหนัก/ส่วนสูงของ
เด็กเป็นรำยบุคคล 
อย่ำงน้อยทกุ 3 เดือน

2. มีกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำร/    
9 กิจกรรมทำงกำย  
และ 9 มุมเล่นอิสระ

3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
แปรงฟนั หลังอำหำร
กลำงวันด้วยยำสีฟนั
ผสมฟลูออไรด์

4. จัดกิจกรรมกำรเล่น
แบบอิสระและเล่นด้วย
กิจกรรมทำงกำย เช่น 
กิจกรรมเคล่ือนไหว  
เข้ำจังหวะกิจกรรม
กลำงแจ้ง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1 , 2 , 3  
และ
1. มีกำรจุดกรำฟกำร
เจริญเติบโตและแปล
ผลภำวะโภชนำกำร 
ของเด็กเป็นรำยบุคคล 
อย่ำงน้อยทกุ 3 เดือน 
และแจ้งผลให้ผู้ปกครอง
ทรำบ

2. จัดให้มีอำหำรที่เหมำะสม
ตำมวัย และเพียงพอ
ส ำหรับเด็กทุกวัน

3. มีกำรเฝำ้ระวังและ
ประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ด้วยเคร่ืองมือ DSPM
เป็นประจ ำทุกเดือน

4. มีกำรส ำรวจควำมเส่ียง
ของพ้ืนที่เล่น/สนำม
เด็กเล่นทุก 3 เดือน

5. มีกำรตรวจสุขภำพ
ช่องปำกโดยทันต
บุคลำกร อย่ำงน้อย         
ปีละ 2 ครัง้ และแจ้งผล
ให้ผู้ปกครองทรำบ

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1 , 2 , 
3 ,4 และ
1. มีกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีให้กับเด็ก              
ทุกคน โดยบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์

2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้          
และฝกึทักษะกำรดูแล
สุขอนำมัยของตนเอง
ให้กับเด็ก เช่น กำร
ส่งเสริมให้เด็กกินผัก 
กินนม กำรล้ำงมือ        
กำรแปรงฟนั กำรออก
ก ำลังกำย และกำรนอน

3. ส่งต่อข้อมูล/
แลกเปล่ียนข้อมูลกำร
เจริญเติบโต กำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก หรือ
ภำวะสุขภำพอื่น ๆ กับ
สถำนบริกำรสำธำรณสุข
ในต ำบล



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย (ผู้ประเมินตนเอง :ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับต ำบล) ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 3 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

1.  ระดับคุณภำพกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

1.2  กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน
ด้ำนสุขภำพ (4D) 
ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็ก 
ปฐมวัยแห่งชำติ (ต่อ)

7) กำรปฐมพยำบำลและ
ฝกึช่วยชีวิตเบื้องต้น  

5. จัดให้มีน ้ำด่ืม น ้ำใช้ที่
เพียงพอและสะอำด
ส ำหรับเด็ก

6. มีกำรจัดกำรขยะ               
ส่ิงปฏิกูลอย่ำงถูก
สุขลักษณะทัง้ภำยใน
และนอกอำคำร และมี
มำตรำกำรป้องกัน
แมลงและสัตว์ที่เป็น
พำหะน ำโรค

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. เคร่ืองมือ และสถำนที่ที่ได้มำตรฐำนครบถ้วนตำมรำยละเอียดเกณฑ์ ระดับคะแนนที่ 1 (ดูจำกสถำนที่จริง/รูปถ่ำย/กำรสัมภำษณ์บุคลำกรเพ่ิมเติม)
2. เอกสำรแสดงถึงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลเด็ก อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เช่น เกียรติบัตร/เอกสำรกำรอบรมของหลักสูตรต่ำงๆ/รูปภำพ
3. สมุดบันทึกสุขภำพของเด็กเป็นรำยบุคคล ซ่ึงมีข้อมูลกำรชัง่น ้ำหนัก วัดควำมยำว/ส่วนสูง กำรจุดกรำฟภำวะกำรเจริญเติบโต กำรเฝำ้ระวังพัฒนำกำรเด็ก                
กำรตรวจสุขภำพช่องปำก กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

4. สรุปผลกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรชัง่น ้ำหนัก วัดควำมยำว/ส่วนสูง กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก กำรแปรงฟนั กำรเล่น กำรกินอำหำรตำมวัย  
(รำยละเอียดกิจกรรม รูปภำพ)



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย (ผู้ประเมินตนเอง :ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับต ำบล) ประเด็นกำรประเมินทัง้หมด 3 ข้อ ๆ ละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

2.  กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมสุขภำพเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
สุขภำพของเด็กปฐมวัย

ไม่มี มีกำรน ำข้อมูลผลกำร
ประเมินตนเองตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
มำวิเครำะห์เพ่ือใช้ในกำร
วำงแผนจัดท ำโครงกำร/
กิจกรรม

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
และแก้ไขปัญหำที่สอดคล้อง
กับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรประเมินตนเอง 
โดยคัดเลือกจำกประเด็น
ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2  
และมีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม โดยผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
ระดับต ำบล

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3 
และมีกำรติดตำมประเมินผล 
และจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำนแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีกำรน ำเสนอ
ผลกำด ำเนินงำนแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
ในเวทีของคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำน/ภำคีเครือข่ำย
ระดับต ำบล

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. ข้อมูลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ตำมข้อมูลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
3. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ และแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
5. เอกสำรแสดงถึงกำรน ำเสนอ ผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในเวทีของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ภำคีเครือข่ำย ระดับต ำบล



ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

องค์ประกอบที่ 4
การมีส่วนร่วม

ของชุมชนและครอบครัว

ประเด็นกำรประเมินทั้งหมด 5 ข้อ
ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

ผู้ประเมิน : ผู้แทนจำกทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว ระดับต ำบล 
(ประธำนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย)



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 4  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล (ประธำนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำย) ประเด็นกำรประมินทัง้หมด 5 ข้อ
ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

1. กำรติดตำมและดูแล
หญิงตัง้ครรภ์ให้มำ
ฝำกครรภ์อย่ำงมี
คุณภำพ

ไม่มี มีกำรค้นหำหญิงตัง้ครรภ์
ในต ำบลและติดตำมให้มำ
ฝำกครรภ์ก่อน 12 สัปดำห์

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และ
1. มีรำยชื่อและข้อมูล
ของหญิงตัง้ครรภ์ 
ทุกคนในต ำบล

2. ส่งต่อข้อมูลหญิง
ตัง้ครรภ์ให้กับหน่วย
บริกำรสำธำรณสุข       
ในต ำบล

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2 
และกำรติดตำมหญิง
ตัง้ครรภ์ในกรณีไม่ไปรับ
บริกำรตำมนัดหมำย

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3
และได้รับฝกึอบรมควำมรู้
เกี่ยวกับกำรติดตำม ดูแล
และส่งเสริมสุขภำพ
หญิงตัง้ครรภ์ อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เช่น กำรกิน
อำหำร กำรดูแลสุขภำพ
ช่องปำก กำรออกก ำลังกำย
และกำรนอนหลับ เป็นต้น

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีกำรติดตำม
เยี่ยมบ้ำน และให้ค ำแนะน ำ
หญิงตัง้ครรภ์เกี่ยวกับ
กำรดูแลตัวเอง
ขณะตัง้ครรภ์
เช่น กำรกินอำหำร
กำรดูแลสุขภำพช่องปำก
กำรออกก ำลังกำย
และกำรนอนหลับ เป็นต้น

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. ข้อมูลหญิงตัง้ครรภ์ที่ส่งต่อให้แก่สถำนบริกำรสำธำรณสุข ระดับต ำบล (เอกสำรและสัมภำษณ์ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว 
2. เอกสำรแสดงถึงกำรได้รับกำรฝกึอบรมควำมรู้ (เกียรติบัตร/เอกสำรกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ/รูปภำพ และสัมภำษณ์ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว)
3. สรุปผลกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน และให้ค ำแนะน ำหญิงตัง้ครรภ์ (รำยงำน/รูปภำพ)



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 4  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล (ประธำนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำย) ประเด็นกำรประมินทัง้หมด 5 ข้อ

ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

2. กำรส่งเสริมกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนนแม่และ
โภชนำกำร

ไม่มี 1. มีรำยชื่อและข้อมูล
ของหญิงหลังคลอด
และหญิงให้นมบุตร 
ทุกคนในต ำบล

2. ส่งต่อข้อมูลหญิงหลัง
คลอดและหญิงให้นม
บุตร ให้กับหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในต ำบล

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และได้รับกำรฝกึอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำร
ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ อย่ำงน้อย
6 เดือน และอำหำร
ส ำหรับหญิงให้นมบุตร

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และมีกำรให้ค ำแนะน ำ
หญิงหลังคลอดและ
หญิงให้นมบุตร ดังนี้
1. กำรกินอำหำร
2. กำรกินยำเม็ดเสริม
ธำตุเหล็ก ไอโอดีน 
และโฟลิก ต่อเนื่อง         
6 เดือน หลังคลอด

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3  
และมีกำรช่วยเหลือ 
และส่งต่อหญิงหลัง
คลอดและหญิงให้นม
บุตรให้กับหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในต ำบล 
ในกรณีที่มีปัญหำ 
หำกกำรให้นมบุตร เช่น 
ไม่มีน ้ำนม หัวนมบอด/
แตก ท่อน ้ำนมอดุตัน 
เป็นต้น

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีส่วนร่วมกับ
หน่วยบริกำรสำธำรณสุข
ในต ำบล ในกำรด ำเนินงำน
เฝำ้ระวังกำรละเมิด
พระรำชบัญญัติควบคุม
กำรส่งเสริมกำรตลำด
อำหำรส ำหรับทำรกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
(พ.ร.บ. นมผง)

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. ข้อมูลหญิงหลังคลอด และหญิงให้นมบุตรในต ำบล
2. เอกสำรแสดงถึงกำรได้รับกำรฝกึอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. สรุปผลกำรร่วมด ำเนินงำนให้ค ำแนะน ำ ให้ควำมช่วยเหลือและส่งต่อ และมีส่วนร่วมกับหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในต ำบล ตำมเกณฑ์ระดับคะแนนที่ 3-5
(เอกสำรและสัมภำษณ์ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว)



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 4  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล (ประธำนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำย) ประเด็นกำรประมินทัง้หมด 5 ข้อ

ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

3. กำรติดตำมและเฝ้ำระวัง
กำรเจริญเติบโต และ
กำรส่งเสริมโภชนำกำร
ของเด็กอำยุ 0-5 ปี

ไม่มี มีเครื่องมือในกำรติดตำม
และเฝ้ำระวังกำรเจริญ 
เติบโตเด็กอำยุ 0-5 ปี
ในต ำบล ดังนี้
1. เคร่ืองชัง่น ้ำหนักแบบ
ดิจิทัลที่มีเลขทศนยิม           
1 ต ำแหน่ง เช่น 10.8 กก.

2. มีเครื่องวัดควำมยำว
แบบนอนส ำหรับเด็ก
อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี ที่มีสเกล
ควำมละเอียด 0.1 ซม.              
(ใน 1 ซม. มี 10 ขีด)

3. มีเคร่ืองวัดส่วนสูงแบบยืน
ส ำหรับเด็กอำยุ 2 ปีข้ึนไป 
ที่มีสเกลควำมละเอียด                 
0.1ซม. (ใน 1ซม. มี 10 ขีด)

4. มีไม้ฉำกส ำหรับวัดควำม
ยำว/ส่วนสูง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีส่วนร่วมในกำร
ติดตำมและเฝ้ำระวัง
กำรเจริญเติบโต
เด็กอำยุ 0-5 ปี ทุกคน
ในต ำบล ให้ได้รับกำร
ชัง่น ้ำหนัก วัดควำมยำว/
ส่วนสูง ทุก 3 เดือน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และได้รับกำรฝึกอบรม
ควำมรู้เก่ียวกับ
1. วิธีกำรชัง่น ้ำหนัก         

วัดควำมยำว/ส่วนสูงที่
ถูกต้อง ได้มำตรฐำน
ของกรมอนำมัย

2. กำรกินอำหำรตำมวัย
ส ำหรับเด็กอำยุ 0-5 ปี

3. ค ำแนะน ำเบ้ืองต้น       ใน
กำรแก้ไขปัญหำ เด็ก
เต้ีย ผอม อ้วน

4. ประโยชน์ของกำรกินยำ
น ้ำเสริมธำตุเหล็ก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3  
และมีกำรติดตำมและให้
ค ำแนะน ำพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กอำยุ 0-5 ปี เก่ียวกับ        
กำรกินอำหำรตำมวัย        ที่
เหมำะสม และกำรกินยำน ้ำ
เสริมธำตุเหล็กของ
เด็กตัง้แต่อำยุ 6 เดือน
ถึง 5 ปี

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 
2, 3, 4 และมีติดตำม
ให้ค ำแนะน ำ และส่งต่อ
เด็กที่มีปัญหำภำวะ
ทุพโภชนำกำร
(เต้ีย ผอม อ้วน)
ให้กับหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในต ำบล
เพ่ือให้ได้รับกำรรักษำ

1.

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. เคร่ืองมือชัง่น ้ำหนัก เคร่ืองมือวัดควำมยำว/ส่วนสูง ที่ได้มำตรฐำนตำมกรมอนำมัยก ำหนด (เคร่ืองมือที่ใช้จริงในต ำบล และสุ่มสัมภำษณ์ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว)
2. เอกสำรแสดงถึงกำรได้รับกำรฝึกอบรมควำมรู้ (เกียรติบัตร/เอกสำรกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ/รูปภำพ และสุ่มสัมภำษณ์ผู้แทนทมีพัฒนำเด็กและครอบครัว)
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตเด็กอำยุ 0-5 ปี ในต ำบล (เอกสำร/สุ่มสัมภำษณ์)  

3.1 กำรชัง่น ้ำหนัก วัดควำมยำว/ส่วนสูง ทุก 3 เดือน
3.2  กำรติดตำมและให้ค ำแนะน ำพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กอำยุ 0-5 ปี เก่ียวกับกำรกินอำหำรตำมวัยที่เหมำะสม และกินยำน ้ำเสริมธำตุเหล็กของเด็กตัง้แต่อำยุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
3.3 กำรติดตำม/ส่งต่อเด็กที่มีปัญหำทุพโภชนำกำร



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 4  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล (ประธำนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำย) ประเด็นกำรประมินทัง้หมด 5 ข้อ
ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

4. กำรติดตำมและเฝำ้ระวัง
และส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กอำยุ 0-5 ปี

ไม่มี มีกำรต้นหำ และติดตำม
ในช่วงอำยุ 9, 18, 30, 42
และ 60 เดือน ให้เข้ำรับ
กำรคัดกรองพัฒนำกำร
ตำมช่วงอำยุ 

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และมีกำรติดตำมเด็ก
ในช่วงอำยุ 9, 18, 32, 42
และ 60 เดือน ที่ไม่ไปรับ
บริกำรตำมนัดหมำย
ให้เข้ำรับกำรคัดกรอง
พัฒนำกำรทุกคน

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และได้รับกำรฝกึอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรฝกึ
ทักษะในกำรเฝำ้ระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ตำมคู่มือ DSPM

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3
และมีกำรติดตำม
และสำมำรถให้ค ำแนะน ำ
เบื้องต้นในกำรส่งเสริม
และกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก
ให้กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1,
2, 3, 4 และมีกำรส่งต่อ
เด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำร
สงสัยล่ำช้ำให้กับหน่วย
บริกำรสำธำรณสุข
ในต ำบล เพ่ือให้ได้รับ
กำรประเมินและกระตุ้น
พัฒนำกำร 

1.

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. รำยงำนสรุปผลกำรค้นหำ กำรติดตำมเด็กในช่วงอำยุที่ก ำหนด ให้ได้รับกำรคัดกรองและรับกำรตรวจพัฒนำกำร (เอกสำร/รูปภำพ)
2. เอกสำรแสดงถึงกำรได้รับกำรฝึกอบรมควำมรู้ (เกียรติบัตร/เอกสำรกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ/รูปภำพ และสัมภำษณ์ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว)
3. สุ่มสัมภำษณ์ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน ติดตำม เฝำ้ระวังกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอำยุ 0-5 ปี



รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเกณฑ์ตำมระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 4  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว (ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล (ประธำนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำย) ประเด็นกำรประมินทัง้หมด 5 ข้อ
ข้อละ 5 ระดับ คะแนนรวม 100 คะแนน

5. กำรส่งเสริมสุขภำพ
ช่องปำกของหญิง
ตัง้ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และเด็กอำยุ 0-5 ปี

ไม่มี มีรำยชื่อและข้อมูลหญิง
ตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และเด็กอำยุ 0-5 ปี
เพ่ือติดตำมกำรดูแล
สุขภำพช่องปำก

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1
และได้รับกำรฝกึอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแล
สุขภำพช่องปำกเบื้องต้น
เช่น กำรท ำควำมสะอำด
ช่องปำก กำรเลือกกิน
อำหำรที่ไม่ส่งผลเสียตอ่
สุขภำพช่องปำก กำรเลือก
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด
ฟนัที่ถูกต้อง

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2
และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ
กำรดูแลสุขภำพช่องปำก
เบื้องต้นให้กับหญิง
ตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
อำยุ 0-5 ปี

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1, 2, 3
และมีกำรติดตำมให้หญิง
ตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร
เข้ำรับบริกำรตรวจสุขภำพ
ช่องปำก อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครัง้ และเด็ก 0-5 ปี
เข้ำรับบริกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้

ด ำเนินกำรตำมระดับ 1,
2, 3, 4 และมีกำรส่งต่อ
หญิงตัง้ครรภ์
หญิงให้นมบุตร
และเด็กอำยุ 0-5 ปี
ที่มีปัญหำสุขภำพช่องปำก 
ให้เข้ำรับกำรรักษำ
ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข

1.

เอกสำรหลักฐำน/วิธีกำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. มีข้อมูลรำยชื่อหญิงตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอำยุ 0-5 ปี ในต ำบล
2. เอกสำรแสดงถึงกำรได้รับกำรฝึกอบรมควำมรู้ (เกียรติบัตร/เอกสำรกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ/รูปภำพ และสัมภำษณ์ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว)
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกของหญิงตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอำยุ 0-5 ปี ในต ำบล (เอกสำร/รูปภำพ/สุ่มสัมภำษณ)์
3.1 กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพช่องปำกเบื้องต้นให้กับหญิงตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก 0-5 ปี
3.2 กำรติดตำมให้หญิงตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอำยุ 0-5 ปี เข้ำรับบริกำรตรวจสุขภำพช่องปำก
3.3 กำรประสำนงำน/ส่งต่อหญิงตัง้ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และเด็กอำยุ 0-5 ปี ที่มีปัญหำสุขภำพช่องปำก



องค์ประกอบที่ 1 กลไกกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำร
(ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับต ำบล)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนกำรประเมิน

0 1 2 3 4 5
1.  มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับต ำบล (ข้อ 1.1 – 1.2 คะแนนที่ได้คูณด้วย 2)
1.1   ประกำศและส่ือสำรนโยบำยกำรด ำเนินงำนมำตรกำรทำงสังคม
1.2  ค ำสั่งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล ท่ีมำจำกภำคเครือข่ำยทุกภำคส่วน

2. กำรด ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว อย่ำงมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
2.1  กำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล
2.2 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร/แกนน ำชุมชน/อำสำสมัคร/ทีมพัฒนำเด็กและครอบครัวระดับต ำบล ท่ีสอดคล้อง

กับนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
3. ด ำเนินงำนตำมบทบำท/ภำรกิจ/ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย (ข้อ 3.1 คะแนนที่ได้คูณด้วย 2)
3.1  แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ และแก้ไขปัญหำของสตรีและเด็กปฐมวัยโดยกำรบูรณำกำรกับภำคีเครือข่ำย
3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟนั ตำมนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับต ำบล
3.3 มีพ้ืนท่ีส่งเสริมกำรเล่นของเด็กในชุมชน/สนับสนุน

4. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลโครงกำร

คะแนนท่ีได้ คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 คะแนนรวม 100 คะแนน

= คะแนนท่ีได้ X 1.82 คะแนน



องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรทำงสังคม
(ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) และคลิกนกิเด็กสุขภำพดี (WCC) ระดับต ำบล)

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด
ระดับคะแนนกำรประเมิน

0 1 2 3 4 5
1.  พัฒนำงำนคลินิกฝำกครรภ์ (ANC) คุณภำพ
1.1   กำรคัดกรองควำมเส่ียงและฝำกครรภ์คุณภำพ
1.2  กำรส่งเสริมโภชนำกำรหญิงตัง้ครรภ์
1.3  กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกหญิงตัง้ครรภ์
1.4  กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
1.5  ข้อมูลของหญิงตัง้ครรภ์

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (Outcome) ข้อ 1.6 - 1.8 คะแนนที่ได้คูณด้วย 2.5 
1.6  ร้อยละโลหิตจำงในหญิงตัง้ครรภ์
1.7  ร้อยละของทำรกแรกเกิดน ้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม
1.8  ร้อยละกำรฝำกครรภ์ครบตำมเกณฑ์ฝำกครรภ์คุณภำพ

2. พัฒนำงำนคลินิกเด็กสุขภำพดี (WCC) คุณภำพ
2.1  กำรเฝำ้ระวังและส่งเสริมกำรเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย
2.2  กำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ โภชนำกำรของหญิงให้นมบุตรและเด็กปฐมวัย
2.3  กำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
2.4  กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกเด็กปฐมวัย
2.5  กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
2.6  ข้อมูลของเด็กปฐมวัย

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (Outcome) ข้อ 2.7 – 2.10 คะแนนที่ได้คูณด้วย 2.5
2.7  ร้อยละของเด็กแรกเกิด – ต ่ำกว่ำ 6 เดือน กินนมแม่อย่ำงเดียว
2.8  ร้อยละเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
2.9  ร้อยละเด็กอำยุ 0-5 ปี พัฒนำกำรสมวัย
2.10 ร้อยละเด็กอำยุ 3 ปี ปรำศจำกฟนัผุ (ภำยใต้ควำมครอบคลุมกำรได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก ร้อยละ 50)

คะแนนที่ได้ คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 คะแนนรวม 100 คะแนน

= คะแนนที่ได้ X 0.07 คะแนน



องค์ประกอบที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
(ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับต ำบล)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนกำรประเมิน

0 1 2 3 4 5

1.  ระดับคุณภำพกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

1.1   กำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

1.2  กำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนดำ้นสุขภำพ (4D) ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเดก็ปฐมวัยแห่งชำติ

2. กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภำพของเด็กปฐมวัย

คะแนนท่ีได้ คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 คะแนนรวม 100 คะแนน
= คะแนนท่ีได้ X 1.82 คะแนน



องค์ประกอบที่ 4 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว
(ผู้ประเมินตนเอง : ผู้แทนทีมพัฒนำเด็กและครอบครัว ระดับต ำบล)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนกำรประเมิน

0 1 2 3 4 5

1.  กำรติดตำมและดูแลหญิงตัง้ครรภ์ให้มำฝำกครรภ์อย่ำงมีคุณภำพ

2.  กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนำกำรหญิงให้นมบุตรและเด็กปฐมวัย

3.  กำรติดตำมและเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็กอำยุ 0-5 ปี

4.  กำรติดตำม เฝ้ำระวัง และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี

5. กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกหญิงตัง้ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กปฐมวัย

คะแนนท่ีได้ คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 คะแนนรวม 100 คะแนน

= คะแนนท่ีได้ X 1.82 คะแนน



Flow Chart กำรประเมินรับรอง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ภำคีเครือข่ำยระดับต ำบลด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบ
ต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน อย่ำงต่อเนื่อง อปท., ANC, WCC, และ อสม.เครือข่ำยระดับต ำบล

ต ำบลที่มีควำมพร้อมประเมินรบัรอง
แจ้งควำมประสงค์ และส่งผลกำรประเมนิตนเอง

ไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

กำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยในต ำบล

กำรพัฒนำคุณภำพงำนบรกิำรสำธำรณสุข

กำรพัฒนำคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน/ครอบครัว
รวบรวมรำยชื่อต ำบลที่มีควำมพรอ้ม

ประเมินรับรอง และส่งข้อมูล
ไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

1
ส่งแบบประเมินตนเองและสรุปผลกำรประเมินตนเอง

ให้กับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ไตรมำสที่ 1-2 (แบบฟอร์ม SD2500)

1

ส่งแบบประเมินตนเองและสรุปผลกำรประเมินตนเอง
ให้กับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ไตรมำสที่ 1-2 (แบบฟอร์ม SD2500)

2

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด สุ่มลงติดตำมเยี่ยมเสริมพลัง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ไตรมำสที่ 3
3

ส่งแบบประเมินตนเองและสรุปผลกำรประเมินตนเอง
ให้กับศูนย์อนำมัย ไตรมำสที่ 3

(แบบฟอร์ม SD2500)
4

สุ่มลงติดตำมเยี่ยมเสรมิพลงั ต ำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน และรำยงำนผล
กำรติดตำมเยีย่มเสริมพลังฯ ไปยังศูนย์อนำมัย

รวบรวมรำยชื่อต ำบลที่มีควำมพรอ้ม
ประเมินรับรอง และส่งข้อมูลไปยังศูนย์อนำมัย

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

2

3

4

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด



รวบรวมรำยชื่อต ำบลที่มีควำมพรอ้ม
ประเมินรับรอง และส่งข้อมูลไปยังศูนย์อนำมัย

สุ่มลงติดตำมเยี่ยมเสริมพลัง ต ำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน และรำยงำนผลกำรติดตำม

เยี่ยมเสริมพลังฯ ไปยังส ำนักส่งเสริมสุขภำพ

4
ส่งแบบประเมินตนเองและสรุปผลกำรประเมินตนเอง

ให้กับศูนย์อนำมัย ไตรมำสที่ 3
(แบบฟอร์ม SD2500)

4

ศูนย์อนำมยัสุ่มลงติดตำมเยี่ยมเสริมพลัง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ไตรมำสที่ 3
5

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพประเมนิรับรอง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
และแจ้งผลกำรประเมินเป็นลำยลักษณ์อักษร
ให้ศูนย์อนำมัย และศูนย์อนำมัยแจ้งผล

ให้กับ สสจ./สสอ./ต ำบล ภำยในไตรมำส 4 หลังจำก
ได้รับรำยงำนผลกำรประเมินรับรอง

6

มอบเกียรติบัตรฯ ให้กับต ำบลที่ได้รับกำรรับรองเป็น
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณถัดไป
7

ประเมินรับรองเป็น
ต ำบลมหัศจรรย ์1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ศูนย์อนำมัย

5

7

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ

ไม่ผ่ำน
(<80 คะแนน)

ผ่ำน
(≤80 คะแนน)

แจ้งผลกำรประเมินรบัรองกลับไปยัง
สสจ./สสอ. และต ำบล ผ่ำนศูนย์อนำมัย

ประเมินรับรองเป็น
ต ำบลมหัศจรรย ์1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วันกรมอนำมัย

6

Flow Chart กำรประเมินรับรอง
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน



ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 14-15/11/2565

01

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรประเมินตนเอง SD2500
ต ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ดำวน์โหลด
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