ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
รายการข้อมูล
มิติข้อมูล

คำนิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
เป้าประสงค์ที่ 1 ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
39. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน)
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ)
 Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)
เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 เดือนเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ำที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elemental iron 12.5
มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี และ 25 มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี

เกณฑ์เป้าหมาย
หน่วยวัด
ร้อยละ

2561
-

2562

ปีงบประมาณ
2563

-

-

2564
≥ 80

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

2565
≥ 80

เพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังในการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี
เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
1. บันทึกข้อมูลเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทาง
การควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก) โดยคำนวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จนถึงวันที่เด็กจะกลับมารับบริการในครั้งต่อไป
2. รวบรวมข้อมูลการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ที่จ่ายให้กับพ่อ แม่ ผู้
เลี้ยงดูเด็กใน WCC/ศูนย์เด็ก (แฟ้ม EPI เฉพาะวัคซีนที่ฉีดใน WCC และ DRUG_OPD ใน
ระบบรายงาน 43 แฟ้ม)
แหล่งข้อมูล
1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ
2. ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข
(แฟ้ม EPI เฉพาะวัคซีนที่ฉีดใน WCC และ DRUG_OPD ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม)
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปีทั้งหมดที่มารับบริการ ในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก = (A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 3 เดือน
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2565
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 80
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากระบบฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขกับ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 6 เดือน - 5 ปี
ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

ร้อยละ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน

2560
11.02

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
25.98
47.28
62.27

2564
67.36

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
แพทย์หญิงสุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย
โทร : 0 2590 4329
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th
นายแพทย์ธีรภัทร อัตวินิจตระการ
โทร : 0 2590 4306
E-mail : teeraphat.a@anamai.mail.go.th
นางสาววิภาศรี สุวรรณผล
โทร : 0 2590 4335
E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th
นายภาสกร สุระผัด
โทร : 0 2590 4336
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กองแผนงาน กรมอนามัย
3. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
นายแพทย์ธีรภัทร อัตวินิจตระการ
โทร : 0 2590 4335
E-mail : teeraphat.a@anamai.mail.go.th
นางสาววิภาศรี สุวรรณผล
โทร : 0 2590 4335
E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th
นางสาววรินดา ดาอ่ำ
โทร : 0 2590 4335
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนภูมภิ าค
การนำข้อมูลไปใช้
ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์ภาวะโลหิตจางเด็กปฐมวัย
ประโยชน์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีภาวะโลหิตจางลดลง และมีพัฒนาการสมวัย
การเผยแพร่ข้อมูล
DoH Dashboard และ HDC SERVICE
หมายเหตุ :
1. หลักเกณฑ์การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอกับปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ
(คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย)
โดยคำนวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงวันที่เด็กจะได้รับบริการในครั้งต่อไป
2. ชื่อทางการค้าและรหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กรหัสยา 24 หลัก (ใช้รหัสยา 19 ตัวแรก) คือ
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ชื่อทางการค้า
EUROFER – IRON (oral liquid)
Ferium (oral liquid)
FERRO – BC (syrup)
KIDIRON (oral liquid)
PEDIRON (oral drop)
FER-IN-SOL (drops)
Ferrokid
Ferdex
Ferrosol (oral drop)

รหัสยา
100497414002040330581606
100497414000800830582799
202030120087180130581617
202030120087180130581487
100489000000810330581267
100489000000950130581267
100489000000950730581109
100488000008634230481506
100488000001280130881602
100488000004203121781144,
100488000001280130481618
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