
แนวทางตรวจราชการและนิเทศงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

ประเด็น 4 Functional based : สุขภาพเด็ก            



เปาหมาย มาตรการที่ดําเนินการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธที่ตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1

เด็กไทยสุขภาพแข็งแรง

พัฒนาการ สมวัย IQ

เกิน 100

หญิงตั้งครรภ

1. สงเสริมหญิงต้ังครรภ ใหฝากครรภกอน

12 สัปดาห

2. หญงิต้ังครรภไดรับ บริการฝากครรภครบ

5 ครัง้ตามเกณฑ

3. สถานบรกิาร สธ. จายยาเม็ดเสริมไอโอดีน

ธาตุเหล็ก และโฟลิก ใหหญิงต้ังครรภทุกคน

4. หญิงต้ังครรภไดรับการ ฉีดวัคซีนปองกันการ

ติดเช้ือโควิด 19 หลังอายุครรภ 12 สัปดาห

5. พื้นที่มีการดําเนินงาน ชุมชน/หมูบาน

ไอโอดีน และสงเสริมใหรานอาหาร แผงลอย

ฟูดทรัค และ โฮมเมดใชเกลือและผลิตภัณฑ

ปรุงรสที่เสริม

1. แผนและผลการขับเคลื่อนการ บูรณาการงาน

อนามัยแมและเด็ก ผานการประชุมของ

คณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก ระดับจังหวัด

(MCH Board)

2. จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ใหครอบคลุมหญิง

ต้ังครรภ รอยละ 70 ของการต้ังครรภทัง้หมดใน

พื้นที่ เรงรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกแกหญิง

ต้ังครรภ
3. จัดใหมีการจัดบริการแบบ ONE STOP
SERVICE ณ คลินิกฝากครรภสําหรับการ
ใหบริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 แกหญิงต้ังครรภ
4. สงเสริม สนับสนุนใหหญิง ต้ังครรภไดรับการ

ฝากครรภครั้งแรก เมื่ออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห

และ ไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตาม

เกณฑ

1. รอยละ 75 ของหญิงต้ังครรภไดรับ

ANC ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ ≤ 12 wks

2. รอยละ 75 ของหญิง ต้ังครรภไดรับ

ANC ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

3. หญิงต้ังครรภมีภาวะโลหิตจางไม

เกิน รอยละ 14

4. หญิงต้ังครรภไดรับยาเมด็เสริม

ไอโอดีน ธาตุ เหล็ก และโฟลิก

รอยละ 100

5. รอยละหญิงต้ังครรภไดรับการฉีด

วัคซีนปองกัน การติดเช้ือโควิด 19

หลังอายุครรภ 12 สัปดาห

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพเด็ก 
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมตํ่ากวา 100



เปาหมาย มาตรการที่ดําเนินการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธที่ตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1

เด็ก 0-5 ป

1. ปกปอง สงเสริม สนับสนุน การเล้ียงลูกดวย นมแม

2. การสงเสริมโภชนาการ ของหญิงใหนมบุตร และ

อาหารตามวัยของเดก็ ปฐมวัย

3.ขับเคล่ือนงานผาน คณะอนุกรรมการเด็ก ปฐมวัย

ระดับจังหวัด/ คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ/ คณะกรรมการกองทุน สุขภาพระดับ

ตําบล

4. พัฒนาคุณภาพบริการ งานอนามัยแมและเด็กใน

ชุมชน (รพ.สต., ศพด.)

5. ติดตาม เฝาระวัง และ สงเสริมการเจริญเติบโต

พัฒนาการ ความฉลาด ทางอารมณ และสุขภาพ

ชองปากของเด็กปฐมวัย

5.1 ความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการ 5 ชวงวัย

1. แผนและผลการขบัเคล่ือนการ บูรณาการงาน

ผานการประชุม คณะอนุกรรมการสงเสริมการ

พัฒนา เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด

1.1 ดานโภชนาการ

1.2 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.3 ดานสุขภาพชองปากของเดก็ ปฐมวัย

2. มีมาตรการการสงเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย

ในพื้นท่ี เชน ตําบล มหัศจรรย 1000 วันแรก

ของชีวิต ผานการบูรณาการรวมกับภาคี

เครือขาย

3. พื้นท่ีมีการขับเคล่ือนการ ดําเนินงาน สพด.

4D ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ

4.เพิ่มความครอบคลุมการสงเสริม พัฒนาการ

1. รอยละทารกแรกเกิด –6 เดือน กินนมแมอยาง

เดียว 6 เดือน ไมต่ํากวา รอยละ 50

2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการชั่ง

น้ําหนัก วัดความยาว/สวนสูง ไมต่ํากวา รอยละ

90

3.รอยละของเด็กปฐมวัย ไดรับการคัดกรอง

พัฒนาการ 5 ชวงวัย ไม ต่ํากวารอยละ 90

4. รอยละเด็กปฐมวัยท่ีมี พัฒนาการสงสัย

ลาชา ไดรับการติดตามไมต่ํากวา รอยละ 90

5. รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

ไมต่ํา กวา รอยละ 85

6. รอยละของเดก็อายุ 3 ป ไดรับการตรวจฟน

โดย ทันตบุคลากร ไมต่ํากวา รอยละ 50

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพเด็ก 
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมตํ่ากวา 100



เปาหมาย มาตรการที่ดําเนินการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธที่ตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1

5.2 เด็กปฐมวัยท่ีมี พัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการ

ติดตาม

5.3 เฝาระวังและสงเสริม พัฒนาการเด็กกลุมปกติ ดวย

กิจกรรมเด็กไทย คิดเปน คิดดี คิดให ดวย สายใยผูกพัน

และ เสริมสรางความฉลาดทาง อารมณ และดูแล

ตอเนื่อง

5.4 ชั่งน้ําหนักวัดความ ยาว/สวนสูง เด็ก แรกเกิด – 5 

ป (5 ป 11 เดือน 29 วัน)

5.5 เด็ก 3 ป ไดรับการ ตรวจสุขภาพชองปาก

6. สงเสริมการจายยาน้ํา เสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็ก

อายุ 6 เดือน – 5 ป

7. นักเรียนในโรงเรียน สังกัดโครงการ กพด. ไดรับน้ํา

เสริมไอโอดีน เปนประจําทุกวัน

4.1 คัดกรองพัฒนาการ

4.2 ติดตามเด็กพัฒนาการเด็ก สงสัยลาชา

4.3 ติดตามเด็กพัฒนาการลาชา และเด็กพัฒนาการ

ลาชา สงตอ / วินิจฉัยเขาสูระบบบริการ

5.ติดตาม สงเสริม ผลักดันการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข ใหมีความรูและทักษะท่ีเพียงพอตอ การ

ประเมินเพื่อกระตุนพัฒนาการ โดยใชคูมือ TEDA4I 

หรือเคร่ืองมือ มาตรฐานอื่น

6.ติดตาม รวบรวม และวิเคราะหผล การดําเนินงานจาก

ฐานขอมูล HDC

7. มีแนวทางในการสรางพอแม คุณภาพในการเล้ียงดู

เด็ก ไดแก กระบวนการโรงเรียนพอแม กิจกรรม การ

พัฒนาเด็กไทยคิดเปน คิดดี คิด ให (CPR : Creation 

Positive Response to society)

7. รอยละของเด็ก 0 -5 ป มีภาวะเตี้ย

ไมเกิน รอยละ 10

8. รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ไดรับ

ยาน้ํา เสริมธาตุเหล็ก ไมต่ํากวา รอยละ 80

9.รอยละของเด็กอายุ 6-12 เดือน มีภาวะ

โลหิตจาง ไมเกินรอยละ 20

10. เด็กปฐมวัยกลุมเส่ียง ไดรับการเฝาระวัง

ติดตาม กระตุน พัฒนาการ และดูแล

ตอเนื่อง

11.เด็กพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน

พัฒนาการ

12. หนวยบริการ รพช. สบส./รพท./รพศ. 

มี ระบบดูแลชวยเหลือเด็ก พัฒนาการลาชา

ท่ีมี คุณภาพ

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพเด็ก 
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมตํ่ากวา 100



เปาหมาย มาตรการที่ดําเนินการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธที่ตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1
8.มีการจัดบริการกระตุนพัฒนาการ เด็กพัฒนาการลาชา

ในรูปแบบ New Normal ภายใตสถานการณ COVID19

9. ติดตามการใหน้ําเสริมไอโอดีนใน โรงเรียนสังกัด

โครงการ กพด. (ใน เด็กอนุบาลท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ปควร

ไดรับไอโอดีนวันละ 90 ไมโครกรัม ตอลิตร หรือดื่มน้ํา

เสริมไอโอดีน วันละ 2 แกวตอวัน)

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 2 
เด็กไทยสุขภาพ แข็งแรง

พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 100

หญิงตั้งครรภ 

1. สงเสริมหญิง ตั้งครรภใหฝากครรภ กอน 12

สัปดาห

2. หญิงตั้งครรภไดรับ บริการฝากครรภครบ 5 คร้ัง

ตามเกณฑ

3. สถานบริการ สธ. จายยาเม็ดเสริม ไอโอดีนธาตุ

เหล็ก และโฟลิกใหหญิง ตั้งครรภทุกคน

1. ทบทวนแผนและผลการ ขับเคล่ือนการบูรณาการงาน

อนามัยแมและเด็ก ผานการประชุมของคกก.อนามัย แม

และเด็ก ระดับจังหวัด (MCH Board)

2. จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให ครอบคลุมหญิง

ตั้งครรภ รอยละ 70 ของการตั้งครรภท้ังหมด

ในพื้นท่ี เรงรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก

3. จัดใหมีการจัดบริการ แบบ ONE STOP SERVICE 

ณ คลินิกฝากครรภสําหรับการ ใหบริการฉีดวัคซีน โค

วิด 19 แก หญิงตั้งครรภ

1. รอยละ 75 ของหญิง ตั้งครรภไดรับการ

ANC คร้ังแรกเมื่ออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห

2. รอยละ 75 ของหญิง ตั้งครรภไดรับ

บริการฝากครรภครบ 5 คร้ังตามเกณฑ
3. หญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง ไมเกิน
รอยละ 14
4. หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ด เสริม

ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก รอยละ

100

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพเด็ก 
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมตํ่ากวา 100



เปาหมาย มาตรการที่ดําเนินการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธที่ตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 2

เด็กไทยสุขภาพ แข็งแรง พัฒนาการ

สมวัย IQ เกิน 100

หญิงตั้งครรภ 

4. หญิงตั้งครรภไดรับ การฉีดวัคซีนปองกัน การติด

เชื้อโควิด 19 หลังอายุครรภ 12 สัปดาห

5. พื้นท่ีมีการ ดําเนินงานชุมชน/ หมูบานไอโอดีน

และ สงเสริมใหรานอาหาร แผงลอย ฟูดทรัค และ

โฮมเมดใชเกลือและ ผลิตภัณฑปรุงรสท่ี เสริม

ไอโอดีน โดยใช แพลทฟอรมอนามัย ไอโอดีนไดตาม

คา เปาหมายรายเขต

4. สงเสริม สนับสนุนใหหญิง ตั้งงครรภไดรับการฝาก

ครรภคร้ัง แรกเมื่ออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห และไดรับ

บริการฝากครรภครบ 5 คร้ังตามเกณฑ

5. ติดตามกระบวนการทํางานและ ผลการดําเนินงาน

จํานวนของ ชุมชน/หมูบานไอโอดีน รานอาหาร แผง

ลอย ฟูดทรัค และโฮมเมดใช เกลือและผลิตภณัฑปรุง

รสท่ีเสริม ไอโอดีนโดยใชแพลทฟอรม อนามัย

ไอโอดีน

5. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับ การฉีดวัคซีน

ปองกันการติด เชื้อโควิด 19 หลังอายุครรภ

12 สัปดาห
6. ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500
กรัม
7. คามัธยฐานไอโอดีน ในปสสาวะ

หญิงตั้งครรภ มากกวาหรือเทากับ

150 ไมโครกรัมตอลิตร

เด็ก 0-5 ป

1. ปกปองสงเสริมสนับสนุนการเล้ียงลูกดวยนมแม

2. การสงเสริมโภชนาการของ หญิงใหนมบุตร และ

อาหารตาม วัยของเด็กปฐมวัย

3. ติดตาม เฝาระวัง และ สงเสริมการเจริญเติบโต

พัฒนาการ ความฉลาดทาง อารมณ และสุขภาพ

ชองปาก ของเด็กปฐมวัย

1. ทบทวนแผนและผลการขับเคล่ือนการ บูรณาการ

งานผานการประชุม คณะอนุกรรมการสงเสริมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด 1.ดานโภชนาการ 2.

พฒันาการเด็กปฐมวัย และ 3. ดานสุขภาพชองปากของ

เด็กปฐมวัย

2. พื้นท่ีมีการขับเคล่ือนการดําเนินงาน สพด. 4D ตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแหงชาติ

1. รอยละทารกแรกเกิด –6 เดือน กินนมแม

อยาง เดียว 6 เดือน ไมต่ํากวา รอยละ 50

2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการชั่ง
น้ําหนัก วัดความยาว/สวนสูง ไมต่ํากวา

รอยละ 90

3.รอยละของเด็กปฐมวัย ไดรับการคัด

กรอง พัฒนาการ 5 ชวงวัย ไม ต่ํากวา

รอยละ 90

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพเด็ก 
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมตํ่ากวา 100



เปาหมาย มาตรการที่ดําเนินการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธที่ตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 2

เด็กไทยสุขภาพ แข็งแรง

พัฒนาการสมวยั IQ

เกิน 100

3.1 ความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ 5 ชวงวัย

3.2 เด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการ สงสัยลาชาไดรับการ

ติดตาม

3.3 ชั่งน้ําหนักวัดความยาว/ สวนสูง เด็กแรกเกิด – 5

ป (5 ป 11 เดือน 29 วัน)

3.4 เด็ก 3 ป ไดรับการตรวจ สุขภาพชองปาก

4. สงเสริมการจายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็กอายุ
6 เดือน – 5 ป

5. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด โครงการ กพด. ไดรับน้ํา

เสริม ไอโอดีนเปนประจําทุกวัน

6 .เย่ียมเสริมพลังการ ดําเนินงานการดูแลชวยเหลือ

พัฒนาการลาชาอยางตอเนื่อง ในเขตสุขภาพ เพื่อแกไข

ปญหา GAP ของพื้นท่ี

7.พัฒนาระบบติดตาม และ กระตุนเด็กพัฒนาการลาชา

ดวย TEDA4I หรือเคร่ืองมือ มาตรฐาน อยางตอเนื่อง

3.เพิ่มความครอบคลุมการ สงเสริมพัฒนาการ

3.1 คัดกรองพัฒนาการ

3.2 ติดตามเด็กพัฒนาการ สงสัยลาชา

4. ระบบการติดตามกระตุน เด็กพัฒนาการลาชา

5. รายงานผลขอมูลเด็ก ปฐมวัยท่ีไดรับการคัด

กรอง แลวพบวามีพัฒนาการลาชา แลวไดรับการ

กระตุน พัฒนาการดวย TEDA4I หรือเคร่ืองมือ

มาตรฐาน

6. ติดตามการใหน้ําเสริม ไอโอดีนในโรงเรียนสังกัด

โครงการ กพด. (ในเด็ก อนุบาลท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ป

ควรไดรับไอโอดีนวันละ 90 ไมโครกรัมตอลิตร หรือ

ดื่ม น้ําเสริมไอโอดีน วันละ 2 แกวตอวัน)

4. เด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับ

การติดตามไมต่ํากวา รอยละ 90

5. เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย ไมต่ํากวา

รอยละ 85

6. เด็กอายุ 3 ป ไดรับการตรวจฟน โดยทันต

บุคลากร ไมต่ํากวารอยละ 50

7. เด็ก 0-5 ป มีภาวะเตี้ย ไมเกิน รอยละ 10

8. เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุ

เหล็ก ไมต่ํากวารอยละ 80

9. เด็กอายุ 6-12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง ไม

เกินรอยละ 20

10.เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดกรองแลวพบ

พัฒนาการลาชา ไดรับ การกระตุนพัฒนาการ

ดวย TEDA4I หรือ เคร่ืองมืออื่นครบตามเกณฑ

เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 5

11.รอยละ 60 ของเด็กปฐมวัยมีระดับ EQ ดีขึ้น

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพเด็ก 
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมตํ่ากวา 100
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