
การพฒันาศกัยภาพกลุม่สตรแีละ
เด็กปฐมวยั 



2 



3. ความปลอดภัยด้านอาหาร/ลดปัจจัยเส่ียง NCDs 
•  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความม่ันคงด้านอาหาร 

4. บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพ
สถานบริการ 

• บรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 

• บรหิารจดัการมลพษิสิง่แวดลอ้มและคุม้ครอง
สขุภาพประชาชนจากมลพษิสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่
เส ีย่ง (Hot Zone) 

1. พฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั 

• โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย 
• กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
• กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่ 
• กลุม่วยัท างาน 
• กลุม่วยัผูส้งูอาย ุ

Draft PP Excellence Strategies  
(4 แผนงาน 11 โครงการ) 

2. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
• จัดการโรค/ภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ด้านสาธารณสุข 
• สร้างเสริมสุขภาพประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย 
• สร้างเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพท่ีพงึประสงค์

ของคนไทย เพื่อลดการพึ่งพิงบริการ 
• ชุดสิทธิการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

แผน 20 ปี กสธ. 



ทนุสะสมท ัง้ดแีละเสยี  
จะสง่ผลตอ่ชว่งอายตุอ่ๆไปเร ือ่ยๆ 

ในแตล่ะชว่งวยั มวีกิฤต ิ
และโอกาสของชวีติ 

ไมเ่หมอืนกนั 

สิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลาย 
ท ัง้กายภาพ สงัคมและเศรษฐกจิ 
แตล่ะวยัสมัผสัเอือ้และไมเ่อือ้ 

ตอ่การมสีขุภาพด ี

ความไมเ่ทา่เทยีม 
เกดิทกุชว่งวยัแตแ่ตกตา่งกนั 



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม ตามแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาตใินช่วง

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

วสิยัทศัน์  กรมอนามยัเป็นองคก์รหลกัของประเทศในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสุขภาพและระบบอนามยัสิ่งแวดลอ้มเพือ่ประชาชนสุขภาพดี  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 : สง่เสรมิสุขภาพ 5 กลุม่วยั 

เป้าประสงค ์

กลยทุธ ์

ประเดน็
ยทุธ์

ศาสตร ์

ส่งเสริมการเกิดและ
เติบโตคณุภาพ 

ส่งเสริมผูส้งูอายไุทย
เพ่ือเป็นหลกัชยัของ

สงัคม 

ส่งเสริมเดก็วยัเรียน
ให้แขง็แรงและฉลาด 

ส่งเสริมพฤติกรรมอนามยั

การเจริญพนัธุท่ี์เหมาะสม

ส าหรบัวยัรุน่ 

ส่งเสริมพฤติกรรม
สขุภาพวยัท างานท่ี

พึงประสงค ์

ตัง้ครรภค์ุณภาพลกู
เกดิรอดแมป่ลอดภยั
เดก็อาย ุ0 - 5ปีมี

พฒันาการสมวยัสงูดี
สมสว่น 

เดก็วยัเรยีน
เจรญิเตบิโตเตม็
ศกัยภาพและมี
ทกัษะสขุภาพ 

วยัรุน่มทีกัษะชวีติ
และพฤตกิรรม
อนามยัการเจรญิ
พนัธุท์ีเ่หมาะสม 

ประชากรวยัท างาน
หุน่ด ีสขุภาพด ี

ผูส้งูอายสุขุภาพดี
ดแูลตนเองไดแ้ละมี
คุณภาพชวีติทีด่ ี

ตวัช้ีวดั 

 
1.พฒันากฎหมาย นโยบาย 
นวตักรรมเพือ่การสง่เสรมิการ
เจรญิเตบิโตและพฒันาการ
สมวยั 

2..พฒันามาตรฐานบรกิารและ
กลไกเพือ่การตัง้ครรภค์ุณภาพ 

   และส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต
พฒันาการเดก็ 

3.ส่งเสรมิบทบาทพ่อแมผู่ป้กครอง
ในการเลีย้งดเูดก็ทีเ่หมาะสม 

4. บรูราการและสรา้งการมสีว่น
ร่วมในการพฒันาเดก็องคร์วม 

5.สรา้งความตระหนกัและการ
สือ่สารสงัคมรสง่เสรมิการ
เจรญิเตบิโตพฒันาการสมวยั 

 
1.อตัราสว่นการตายมารดา
ไม่เกนิ 20 :แสนLB 

2.รอ้ยละ85ของเดก็ปฐมวยัมี
พฒันาการสมวยั 

3.รอ้ยละ51ของเดก็ปฐมวยั
สงูดสีมสว่น 

4.รอ้ยละ50ของเดก็อายุ3ปี
ปราศจากฟนัผุ 

 
1.พฒันาและขบัเคลื่อน
นโยบายการสง่เสรมิ
สขุภาพเดก็วยัเรยีน 

2. พฒันาองคค์วามรูแ้ละวจิยั 
3. สง่เสรมิสขุภาพและ
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
ของเดก็วยัเรยีน 

4.พฒันาระบบขอ้มลูและ
ตดิตามประเมนิผล 

1.รอ้ยละ 66 ของเดก็วยัเรยีนสงูดี
สมส่วน ฟนัไมผุ่ 

2.รอ้ยละ 45 ของเดก็วยัเรยีนมี
พฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์
ดา้นการบรโิภคอาหาร กจิกรรม
ทางกายและทนัตสุขภาพ 

 
1.เร่งรดัการบรหิารและขบัเคลือ่น
กฎหมาย 

2. สรา้งความร่วมมอืกบัภาคี
เครอืขา่ยและพฒันาต่อยอดให้
กลายเป็นการท างานในลกัษณะ
ของPartnership มากขึน้ 

3.ส่งเสรมิการตลาดเพือ่สงัคม 
(Social Marketing)ใหม้ากขึน้ 

4.สนบัสนุนการขบัเคลือ่นการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตรฯ์
ภายใตพ้รบ.การป้องกนัและ
แกป้ญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่
พ.ศ.2559 

1.อตัราคลอดมชีพีในหญงิอายุ15-
19 ไมเ่กนิ 42 ต่อประชากรหญงิ
อายุ15-19ปีพนัคน 

2.อตัราคลอดมชีพีฝนหญงิอายุ10-
14ปีไมเ่กนิ1.4ต่อประชากรหญงิ
อายุ10-14ปีพนัคน 

3.รอ้ยละ 10 ของการตัง้ครรภซ์ ้าใน
หญงิอายุน้อยกว่า 20 ปี 

4.รอ้ยละ60ของวยัรุน่15-18ปีสงูดี
สมส่วน (ปี62) 

 
1.พฒันานโยบายระดบัชาตทิี่
เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงคข์องวยั
ท างาน 

2.เสรมิสรา้งศกัยภาพภาคี
เครอืขา่ยทุกระดบัในการ
ด าเนินงานสง่เสรมิพฤตกิรรม
สขุภาพวยัท างานทีพ่งึ
ประสงค ์

3.พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ
และช่องทางการสื่อสารกบั
ประชาชนเพื่อสง่เสรมิ
พฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึ
ประสงค ์
 

1.รอ้ยละ 54 ของวยัท างาน
อาย3ุ0-44 ปีมดีชันีมวล
กายปกต ิ

2.รอ้ยละ 30 ของวยัท างานมี
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค(์ปี
62) 
 

 
1.เตรยีมความพรอ้มระบบ
สนบัสนุนและคนในการเขา้
สูส่งัคมผูส้งูอายุ 

2.พฒันาระบบการดแูล
ผูส้งูอายุในชุมชน 

3.พฒันาระบบบรหิารจดัการ
สง่เสรมิสขุภาพและอนามยั
สิง่แวดลอ้มเพื่อผูส้งูอายุสู่
ความยัง่ยนื 

1.อายุคาดเฉลีย่ของการมี
สขุภาพด ีไม่น้อยกว่า 67.5
ปี (ปี62) 

2.รอ้ยละ 43 ของผูส้งูอายุ
(60-75ปี) มฟีนัแทใ้ชง้าน
อย่างน้อย20ซี4่คู่สบ 





เป้า 
หมาย 

มาตรการ 

ตวัชีว้ดั 

กลไกการ
ขบัเคลือ่น 

 รอ้ยละ ...... 
ของเด็กมทีกัษะ
การชว่ยเหลอื
ตนเองและผูอ้ ืน่ 
 

สง่เสรมิ 
พฒันาการ
เด็กสมวยั 
 

เตรยีมความ
พรอ้มกอ่นเขา้
ประถมศกึษา 

 

 

รอ้ยละ 70 
ของ

ครอบครวั  
และชุมชน 
มคีวาม 
เข็มแข็ง 

  

รอ้ยละ 85
ของเด็ก
ปฐมวยัมี
พฒันาการ
สมวยั 

 
รอ้ยละ 70 
เด็กผา่นการ 
ประเมนิ 

ตามมาตรฐาน 
  

 
ระดบัชาต ิ 

1.คณะกรรมการสง่เสรมิพฒันา 
เด็กและเยาวชนแหง่ชาต ิ(กดยช.) 

   2.คณะกรรมการพฒันาเด็กปฐมวยั 
      แหง่ชาต ิ(ก.พ.ป.)  

ระดบัจงัหวดั 
คณะอนกุรรมการสง่เสรมิการพฒันา
เด็กปฐมวยัระดบัจงัหวดั/กทม. 

ระดบัอ าเภอ 
 คณะกรรมการ 

พฒันาคณุภาพชวีติระบบสขุภาพ
อ าเภอ(DHB) 

 

รอ้ยละ 70  
ของศนูยเ์ด็ก
เล็กและ 
รร.อนุบาล 
มคีณุภาพ 

ตามมาตรฐาน 
 

สง่เสรมิ 
ทกัษะการ

ชว่ยเหลอืตนเอง
และผูอ้ ืน่ 

 

                               

เกง่ 
(Head) 

ด ีมวีนิยั  
(Heart) 

พฒันา
คณุภาพศนูย ์
เด็กเล็กและ 

รร.อนุบาลตาม
มาตรฐาน 

สง่เสรมิ
ครอบครวั
และชุมชน
ใหม้คีวาม
เข็มแข็ง 

ใฝ่เรยีนรู ้มทีกัษะ  
(Hand) 

  สง่เสรมิการ 
 เลน่และการ
อา่นแกพ่อ่
แมผู่ป้กครอง  

แข็งแรง 
(Health) 

 
ทารกแรกเกดิ
น า้หนกันอ้ยกวา่ 

2,500กรมั 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 7 

 

 
 

รอ้ยละ 51 ของเด็ก 
0-5 ปี สงูดสีมสว่น  
ปี 64 ทีอ่าย ุ5 ปี 

สงูดสีมสว่น รอ้ยละ 
63% สว่นสงูเฉลีย่ 
ชาย 113 ซม. 
หญงิ 112 ซม. 
 
 

รอ้ยละ 60  
ของ 
พอ่แม่

ผูป้กครอง
เลน่และอา่น
นทิานกบั 
เด็กเล็ก 

สง่เสรมิ
การเกดิ
อยา่งมี
คณุภาพ 

เจรญิ 
เตบิโต
เต็ม

ศกัยภาพ 

                 วสิยัทศัน ์:   เด็กมคีณุภาพชวีติทีด่เีหมาะสมตามวยั 
เป้าประสงค ์: เด็กทกุคนไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 

ครอบครัวเป็นฐาน ชุมชนร่วมสร้าง โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐาน สถานบริการสุขภาพบริการตามมาตรฐานครอบคลุม  

แผนบรูณาการความรว่มมอื 4 กระทรวง:การพัฒนาศกัยภาพเด็กปฐมวยั 

ผา่นSetting 



สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
มารดา (โภชนาการ 
พันธุกรรม เอดส์ เครียด)  
ลูก การเจ็บป่วย อ้วน 
ผอม เตี้ย ซีด  
พัฒนาการล่าช้า 

สิ่งแวดล้อมเชิงสังคม 
นโยบาย รายได้  ความรู้  
ทักษะ ความคาดหวัง 

 การเลี้ยงดูเด็ก  
ตัวแบบที่ดีของพ่อ แม่ พัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 
การมีส่วนร่วม  

ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น  

ต่อการพัฒนาเด็กยังขาด
ความชัดเจน ต่อเนื่อง 

ระบบบริการและ
คุณภาพการเข้าถึง 
ANC&WCCและ
ศูนย์เด็กเล็กยังด้อย
คุณภาพและเข้าถึง 

ผลกระทบที่อาจเกิด 
 - Cost Benefits 
- Long Term 
effects 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยไทย 



ประโยชน์ของการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ 
 ประโยชน์ต่อลูก (งานวิจัยของ AT & UNICEF 2015 ) 
 - สารอาหารมากกว่า 200 ชนิด 
 - ลดโอกาสป่วยร้อยละ 50 (โรคติดเชื้อ ภูมิแพ้ และโรคอ้วน) 
 - เพ่ิมค่าเฉลี่ย IQ  ระดับการศึกษา และรายได้โดยเฉลี่ย 

 ประโยชน์ต่อแม่ (งานวิจัยของ AT & UNICEF 2015 ) 
     -  ลดการตายของแม่จากการเสียเลือดหลังคลอด 
      - ลดความเสี่ยงมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านม ร้อยละ10 (ยิ่งให้นมนานยิ่งด)ี 
      - ประหยัดค่าใช้จ่ายนมผง ( ประมาณ 25% ของรายได้ต่อเดือน หรือ 4000 บาท) 

  ประโยชน์ต่อสังคม (งานวิจัยของ AT & UNICEF 2015 ) 

 - ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 21 ล้านบาทต่อปีจากการลดโอกาสเด็กป่วย (ปอดบวม ท้องร่วง)  

 - รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 5,760 ล้านบาทต่อปีจากศักยภาพที่สูงขึ้นของเด็กเมื่อเข้าสู่วัยท างาน 
9 



 

  ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 



GOAL : MMR<15 
แสนLB 

- Policy 
Advocacy  

- MCH  GL 
- Training 
- Partnerships  
  (สสส.,สปสช, 

UNCEF,WHO, 
TUC) 

- Area HB 
- DHS-PCA  

Appreciation 

Maternal Mortality Surveillance System 

Assessment 
Services 
setting 

 
ANC 

 

 
LR 

 

Advocacy 

Management 

No risk-Low risk 
(ไมม่คีวามเสีย่งใดๆ ตาม WHO) 

PP 

High risk 
(พบความเสีย่งตาม WHO และ/หรอื Post term/สว่น
น าไมใ่ชศ่รีษะเมือ่ GA36wks/Heart Class 1/2/

ประเมนิ 9Qคะแนน>9) 

No risk-Low risk 
(No previous uterine surgery/คลอดทางชอ่ง
คลอดไมเ่กนิ 4 คร ัง้/ไมม่ปีระวตัเิลอืดออก/PPH 

Very high risk 
(พบความเสีย่งตาม WHO  และ/หรอืRH 

neg/severe-Uncontrol Med/Severe PIH/Heart 
class 3-4 /Triplet Preg/Fetal anomaly 

High risk 
Previous uterine surgery/คลอดทางชอ่งคลอด

เกนิ 4 คร ัง้/Twin/เลอืดออก-PPH/เนือ้งอก 
/Chorioamniotis 

Very high risk 
(Placenta previa/Low lying 

placenta/Suspeced placenta accrete, 
increate,percreta/ Hct<30/Active 

bleed/Known coagulopathy) 

ระดบัประเทศ: 
@MCH board  
   ระดบัประเทศ 
@เครอืขา่ย 
   ระดบันโยบาย 

@ MCH Board  เขต 
@ ราชวทิยาลยัสตู/ิ เด็ก 
@ ประเมนิมาตรฐาน MCH 

ระดบัเขต 
@MCH board  เขต 

@สุม่ประเมนิมาตรฐาน 

@ Model development 

@ MCH B จงัหวดั 

ระดบั จว/อ าเภอ 
@MCH b จว/ อ าเภอ 
@ประเมนิมาตรฐาน 

@ ระดบัชุมชน  
@ DHS-PCA / MCH 

Intervention 

Risk 
classification 

score  
 

- 17 ขอ้ การ
คลอด คณุภาพ 
- ถงุตวงเลอืด 
- Early Respond  

(stop bleeding 
-/refer 
-/ proper c/s 

ระบบการรายงาน
ขอ้มลู 

@ CE 
@ MPDSR 
 
 

  Assessment/management ตามมาตรฐาน 2 ชม/24 ชม/หลงั 24 ชม.หลงัคลอด  
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ภาพรวม
ประเทศ 

2556 23.22 28.73 28.00 16.61 23.28 26.85 31.49 40.23 20.26 45.57 33.41 39.85 31.99

2557 32.80 38.46 41.83 25.15 39.70 24.01 41.06 64.95 26.58 53.54 38.17 49.64 41.10

2558 38.06 42.26 48.72 28.92 35.63 24.85 35.69 63.62 39.71 58.41 42.13 53.97 41.90

2559 46.97 45.95 51.08 31.57 37.63 28.91 47.48 54.34 45.59 59.97 44.00 58.16 44.84

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากบั 12 สัปดาห์ 
(%) 

ทีม่า : http://hdcservice.moph.go.th 



 -

 10.0

 20.0
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 40.0

 50.0

 60.0

เขต 1  เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม 
พ.ศ.2556 23.5 31.7 29.6 25.4 29.3 36.0 30.6 24.4 28.9 35.5 28.0 56.4 31.2

พ.ศ.2558 32.7 34.2 33.8 11.3 10.7 10.0 21.4 28.4 16.6 35.4 15.6 42.8 26.4

พ.ศ.2559 44.4 18.2 22.1 17.2 19.2 6.0 26.1 17.5 22.1 12.9 27.6 45.3 26.2

อตัราส่วนการตายมารดาต่อแสนการเกดิมีชีพ 
ไม่เกนิ 15 ต่อแสนการเกดิมชีีพ 

อตัราส่วนต่อแสนการเกดิมีชีพ 

ทีม่า:ปี 2556 จากการส ารวจ โดยกรมอนามยั, ปี 2558-2559 จากศูนย์อนามยัที ่1-12  



ท่ีมา : ส านกัสง่เสริมสขุภาพ 2558 

ท่ีมา : การศกึษาการตายมารดา 2556 กรมอนามยั (2558) 



ท่ีมา : ส านกัสง่เสริมสขุภาพ 2558 

 



Early ANC  Risk Identification Risk management  

  
- ฝากท้องทุกท่ี ฟรีทุกสิทธิ์ 
 -  ค้นหา เยี่ยมบ้าน โดย      
    รพสต. อสม.  
  

- ประเมินความเสี่ยง 18 ข้อ 
   ในสมุดสีชมพู 
-  ANC คุณภาพ  
-  โรงเรียนพ่อแม่ :ให้ความรู้ เสี่ยง 
   อะไร ภาวะฉุกเฉินจะท าอย่างไร 
  เข้าช่องทางบริการด่วน โทรหาใคร 

-ตั้งครรภ์เสี่ยง ดูแลรายบุคคล  
 โดยเฉพาะที่มีโรคร่วม 
- LR /OR /คลังเลือด/ยาพ้อม 
- Mappingสูติแพทย์และจัดโซน 
  การส่งต่อหมอสูต ิ

 มาตรการเรง่ดว่น  1.: Indirect Cause  
 สตรตี ัง้ครรภส์ง่เสรมิฝากทอ้งเร็ว ประเมนิและจดัการความเสีย่งรายบคุคล    



Early Detected 
>PPH/PIH 

 Early 
Management 

Surveillance 
/Response 

-     LR คุณภาพ  
-     ถุงตวงเลือดทุกราย  
- แนวทางปฎิบัติที่ชัดเจน 

/ทบทวนเสมอ 
- Early warning sings  

- OR/Blood bank 
- ยาพร้อม 
- หยุดเลือดให้ได้ภายใน 
   30 นาท ี
- Referถึงแพทย์พร้อม 
   C/S ภายใน30นาที 
    (เมื่อพบข้อบ่งชี้) 

-PDCA 
-report  
-M/E   >>MCH board ลง
เยี่ยมเสริมพลังอย่างจริงจัง  

 มาตรการเรง่ดว่น  2.:Ending Preventable 
Maternal Death  



 มาตรการเรง่ดว่น 3.: ระบบสง่ตอ่ 

Mappingสูติแพทย ์
สื่อสารสายตรงห้องคลอด 
ไม่รอ พร้อมคน เวชภัณฑ ์

ระบบเครือข่ายท่ีชัดเจน   
เป้าหมาย ใคร ที่ไหน  

จดัโซนสติูแพทย ์
จดัท ำแนวทำง 

กำรส่งต่อ บทบำทของแต่
ละหน่วยงำน  ควำมพร้อม  



ข้อเสนอเพ่ือด าเนินการลดมารดาตาย 

1. มีวาระการติดตามการตายของมารดาในการประชุม  
     MCH  board  
2.   คัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง(Hight Risk)ช่วง ANC และ LR 

ทุกคนหากพบความเสี่ยงให้เฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยง
รายบุคคล 

3.  การคลอดคุณภาพเน้นให้มีระบบ Fask track ภายใน 30 นาที 
4.  จัดระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพภายใน 30 นาท ี
5.   มาตรการเสริม ส่งขอความสั้นให้แม่  การดูแลตนเองโดยสมุด

บันทึกสุขภาพและโรงเรียนพ่อแม่ของการรับบริการฝากครรภ์แต่
ละครั้ง 



WHO/ UNICEF/ WORLDBANK  
ไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลตอ่เด็ก  5 ปจัจยั คอื  
1) ธาตเุหล็ก   
2) ไอโอดนี   
3) สว่นสงูของเด็ก   
4) การเลีย้งดเูด็กทีต่อบเสนอความตอ้งการอยา่ง

เหมาะสม  
5) สิง่แวดลอ้ม 

Head  
เก่ง 

Heart  
 ดี มีวินัย 

Hand 
 ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ 

Health 
สุขภาพดี สูงดีสมส่วน 

เพือ่เป้าหมายเด็กไทย 4.0 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเดก็ 



 
รอ้ยละพฒันาการของเดก็ 0 – 5 ปี (DENVER II )เปรยีบเทยีบ  

ปี2542, 2547, 2550, 2553 และ 2557  
 

ร้อยละ 

พ.ศ. 



ร้อยละพัฒนาการเด็กอาย ุ0-5 ปี 2557 (DENVER II) 
จ าแนกรายเขตบริการสุขภาพ ร้อยละ 



 รอ้ยละเด็กอาย ุ9 18 30 42 เดอืน มี
พัฒนาการสงสยัลา่ชา้ ไดรั้บการตดิตาม 

67.34 

93.47 

54.63 

77.53 

44.41 

39.63 

90.79 

54.80 

72.81 

50.25 

92.37 

68.02 

61.84 

ประเทศ 

เขต 12 

เขต 11 

เขต 10 

เขต 9 

เขต 8 

เขต 7 

เขต 6 

เขต 5 

เขต 4 

เขต 3 

เขต 2 

เขต 1 



คา่มธัยฐานของไอโอดนีในปสัสาวะหญงิต ัง้ครรภ ์

การไดร้บัยา/กนิยา
Obimin/Triferdine 

จ านวน รอ้ยละ 

  ไมไ่ดร้บั 4,313 43.2 

  ไดร้บั 5,673 56.8 

 กนิทกุวนั        4,822 85.0 

 กนิบางวนั 569 10 

 ไมก่นิ 59 1 

 ไมท่ราบ 223 3.9 

หญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บั/กนิ 
ยาเสรมิ ไอโอดนี ธาตเุหล็ก โฟลกิ 

ทีม่า: จนิตนา พัฒนพงศธ์ร,ชยัชนะบญุสวุรรณ,นฤมล ธนเจรญิวชัร    
        การศกึษาพัฒนาการเด็กปฐมวยัไทยปี 2557 
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ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้จ่ายยาเสริมไอโอดีน 
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68.96 68 

79.77 

70.04 

79.71 
74.39 72.66 

66.24 

80.66 

54.7 
57.55 59.47 

69.5 

ที่มา : HDC service ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 

เป้าหมายร้อยละ 100 
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17.7% 

NHES 3   2546-2547 

NHES 4 2551-2552 

NHES 5  2556-2557 

25.7% 

22.7% * 

** 

** 

NHES 3  
2546-2547 

ทีม่า: รายงานส ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกาย คร ัง้ที ่3 ,4 และ 5 

NHES 4  
2551-2552 

NHES 5  
2556-2557 

ภาวะโลหติจางในกลุม่หญงิวยัเจรญิพนัธุป์ระเทศไทย 

* อาย ุ 15-44 ปี ** อาย ุ15-49 ปี รอ้ยละ 
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13.61 

24.45 

13.93 

30.92 

21.03 

17.51 

21.26 

14.37 
15.81 

13.22 

18.07 

31.59 

19.2 

ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ 2559 

ที่มา : HDC service ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 18 



28 

ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
ปี พ.ศ. 2545 - 2558 

       ที่มา: ปี 2545-2553 ส านักส่งเสริมสุขภาพ         ปี 2554-2558 ข้อมูลรายงาน HDC ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 ปีพ.ศ. 

ร้อยละ 



ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2559 
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9.22 
8.34 

8.78 8.98 

7.86 
8.33 8.21 8.4 8.16 

9.27 
8.27 8.43 8.54 

ที่มา : HDC service ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 7 



สถานการณท์พุโภชนาการ 
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ปีพ.ศ. 

สถานการณ์ทารกแรกเกดิน า้หนกันอ้ยกวา่ 2,500 กรมั 

ภาวะโลหติจางในหญงิต ัง้ครรภ ์

ทีม่า: ปี2545-2553 ส านกัสง่เสรมิสขุภาพ      
         ปี2554-2558 ขอ้มลูรายงานHDC ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

ทีม่า: ขอ้มูลรายงานHDC ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  
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ทีม่า: MICS3 2006, MICS4 2012, MICS5 2016 

อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน 



ภำวะเส่ียงต่อพฒันำกำรตำมวยัของเดก็ปฐมวยั 
ด้ำนโภชนำกำรรำยเขตบริกำรสขุภำพ  

เขต
สขุภำพ 
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43.71 44.02 
48.24 48.47 48.96 48.3 49.43 

47.33 
50.81 

44.12 
47.61 46.83 47.55 

ร้อยละเด็ก 0-6 ปี รูปร่างดีสูงสมส่วน 2559 

ที่มา : HDC service ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 

เป้าหมายร้อยละ 48 



สถานการณเ์ด็กปฐมวยัสงูดสีมสว่น 

มเีด็กไทย 

ไมถ่งึครึง่ทีม่ ี

การเจรญิเตบิโต 

เต็มศกัยภาพ 

(สงูดสีมสว่น)  

แลว้จะพฒันา

ไปสู ่

ประเทศไทย 4.0 

ไดอ้ยา่งไร 

<รอ้ยละ 48 
รอ้ยละ 48-50 
≥รอ้ยละ 51 



            การเล่านิทานของ พ่อ แม่ หรือผู้เล้ียงดเูดก็ภาพรวมประเทศ 

                                 และจ าแนกตามเขตบริการสขุภาพ 

และจ าแนกรายเขตบริการสขุภาพ 

ร้อ
ยล

ะ 



กำรเล่นกบัเดก็ใช้ส่ือบคุคลของ พ่อ แม่ หรือผู้เล้ียงดเูดก็ภำพรวมประเทศ  
และจ ำแนกรำยเขตบริกำรสขุภำพ 

ท่ีมา : จินตนา  พัฒนพงศ์ธร,ชัยชนะ  บุญสุวรรณ,นฤมล  ธนเจริญวัชร 2558. การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยปี 2557 

ร้อ
ยล

ะ 

กรมอนามัย 
DEPARTMENT OF HEALTH 



Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2007(MICS 3) amd Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2012(MICS 4) : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



Thailand Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)

5.4% 

12.3% 

23.3% MICS 3

MICS 4

MICS 5

ทีม่า : ส านักงานสถิติแห่งชาติ    - Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2007(MICS 3)  
                                                    - Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2012(MICS 4) 
                                                     - Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2015(MICS 5) 



อัตราการมารดาเคยเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน  
แยกตามเขตบริการสุขภาพเก็บข้อมูลโดยการถามแม่ย้อนหลัง 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 
ต่ ากว่า 1 เดือน 91.6 45.6 97.2 52.6 67.3 93.7 91.5 92.1 94.6 85.1 82.6 97.7
ครบ 1 เดือน 91.6 44.2 97.2 51.7 54.4 53.1 87.8 89.5 94.6 84 80.3 97.7
ครบ 2 เดือน 81.6 36.8 65.9 26.4 38.8 36.2 78.2 80.1 65.9 69.9 62.2 87.6
ครบ 3 เดือน 69.7 31.5 53.8 18.7 29.8 28.1 67.7 69.1 53.3 58.3 48.9 73.8
ครบ 4 เดือน 51.1 22.2 34.3 8.5 16.7 14.7 46.8 45.5 32.5 35.1 25.4 68.7
ครบ 5 เดือน 42.5 16.6 28.2 6.5 13.1 11.3 39.2 37.3 23.9 22.8 19.8 63
ครบ 6 เดือน 31.5 13.5 19 5.2 9.9 8.5 23.8 26.6 18.3 18.3 17 34.3
มากกว่า 6 เดือน 2.2 1.5 6.8 0 0.7 1 11.5 6.9 1.9 0.5 0.8 27.8
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ที่มา : จินตนา  พัฒนพงศ์ธร ,ชัยชนะ  บุญสุวรรณ และนฤมล  ธนเจริญวัชร  ,2558. การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยปี 2557     

ภาพรวมประเทศเท่ากบั 23.3% 



สถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวยั ณ ปจัจบุนั ยงัคงเดมิ? 
ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัยเปรียบเทียบ 

ผลการส ารวจ พ.ศ.2542, 2547, 2550, 2553 และ 2557(DENVER II)  
 

พ.ศ. 

ร้อยละ 
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  ร้อยละพฒันาการสมวยัแยกตามอายแุละภาพรวม พ.ศ.2557( DENVER II) 

ที่มา : จินตนา  พัฒนพงศ์ธร ,ชัยชนะ  บุญสุวรรณ และนฤมล  ธนเจริญวัชร.(2558). 
 การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยปี 2557 

ร้อยละ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์โอกาสพัฒนาการสมวัย 
จากการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ. 2557  โดย  กรมอนามัย 

๑ .ด้านสุขภาพมารดา มารดาไม่มีโรคประจ าตัว จะมีโอกาสท่ีเด็กพัฒนาการสมวัย

เพิ่มขึ้น 1.19 เท่าเมื่อเปรียบเทียบมารดามีโรคประจ าตัวและมารดาไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ขณะตั้งครรภ์จะมีโอกาสเด็กพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.46 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็ก
ปฐมวัยที่มารดามีภาวะ แทรกซ้อน 

๒ ด้านเข้ารับบริการคุณภาพช่วงตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลผ่านการประเมิน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก จะมีโอกาสท่ีเด็กจะมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.71เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกัมารดาไปรับบริการ ณ โรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

๓. ด้านสุขภาพเด็ก เด็กท่ีน้ าหนักเมื่อแรกคลอด ≤ 2,500 กรัม จะมีโอกาสท่ี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.21 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีน้ าหนักแรกคลอดต่ ากว่า 2,500 

กรัม  /  เด็กที่ไม่มีโรคประจ าตัว จะมีโอกาสท่ีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.38 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับเด็กที่มีโรคประจ าตัว/เด็กที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก   จะมีโอกาสท่ี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.43 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 

๔. ด้านภาวะโภชนาการ 
       ส่วนสูงตามอายุของเด็กปฐมวัย  พบว่า เด็กมีส่วนสูงตามเกณฑ์  ค่อนข้าง
สูง และค่อนข้างเตีย้  จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึน้ 1.5 ,1.1,1.2  เท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีภาวะเตีย้ 

       น า้หนักตามอายุของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กน า้หนักตามเกณฑ์  ค่อนข้าง
น้อย จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึน้ 1.5 ,1.1 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
เด็กที่มีน า้หนักน้อยกว่าเกณฑ์ แต่เด็กที่น า้หนักค่อนข้างมาก จะมีโอกาสที่
พัฒนาการสมวัยสูงกว่าเดก็ที่น า้หนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 72.9   
       น า้หนักเทียบกับส่วนสูง   พบบว่า   เด็ก  เร่ิมท้วม   ท้วม   ค่อนข้าง
ผอม   และสมส่วน จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึน้ 1.6 ,1.4,1.3 เท่า ร้อย
ละ 90.4 เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กที่ รูปร่างผอม 

๕. ด้านพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กการเล่นกับเด็กโดยใช้สื่อบุคคลจะมีโอกาสที่
เด็กพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น 1.25 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเล่นกับเด็กไม่ใช้สื่อ
บุคคล 



สถานการณ์เด็กวยัเรยีน 

ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปี 2559 



ทนุสะสมท ัง้ดแีละเสยี  
จะสง่ผลตอ่ชว่งอายตุอ่ๆไปเร ือ่ยๆ 

ในแตล่ะชว่งวยั มวีกิฤต ิ
และโอกาสของชวีติ 

ไมเ่หมอืนกนั 

สิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลาย 
ท ัง้กายภาพ สงัคมและเศรษฐกจิ 
แตล่ะวยัสมัผสัเอือ้และไมเ่อือ้ 

ตอ่การมสีขุภาพด ี

ความไมเ่ทา่เทยีม 
เกดิทกุชว่งวยัแตแ่ตกตา่งกนั 



ระบบอภบิาลการคลอดกอ่นก าหนด 

Assessment 

•Investigate,    •Diagnosis,    •Classified,    

Advocacy 

• Inform: ขอ้ความส ัน้ (SMS)  /สมุดบนัทกึสขุภาพ /โรงเรยีนพอ่แม ่อาหาร อาการแทรกซอ้น ขอ้ควรระวงั 
• Moblize community/ partnership:  ประกาศขอ้เสนอเชงินโยบาย/มาตรการทีส่ าคญั 
• Invest: เขตสขุภาพ กองทนุสขุภาพต าบล ภาคเอกชน (เชน่ DTAC TRUE AIS CAT TOT ) 

Intervention 

 
-ปวดเกร็ง 
  ชอ่งทอ้ง 
- ตดิเชือ้อุง้ 
  เชงิกราน 
-โรคความดนั 
  เบาหวาน/ 
  ความเครยีด 
- น า้เดนิ 

 

 
 
 
 
 
 

 ตรวจฟนั/ 
Multiple dipstick  
test /ตรวจภายใน 
ตรวจอลัตรา้ซาวด ์

 ใหฮ้อรโ์มน 

   Progesterone 

ใหC้ortico- 
   steroid 
 กนิไข ่นมทกุวนั 
 ยาระงบัการหด
รดัตวัของมดลกุ 
 

 
 
  
  
 

 

 
 
*รณรงคฝ์ากทอ้งเร็วและมารบั
บรกิารตามนดั 
*ซกัประวตั ิคดักรองความเสีย่ง 
 ตรวจรา่งกาย/ตรวจครรภ/์
ตรวจฟนั/ตรวจเลอืด/ตรวจ
ปัสสาวะ/Urine dipstick  /ตรวจ

ภายใน/dT/ตรวจอลัตรา้ซาวด ์
*จา่ยยาเสรมิไอโอดนี  
ธาตเุหล็ก โฟลกิ 

ความรูโ้รงเรยีนพอ่แมอ่าหาร
เพือ่ลกูนอ้ยในครรภ ์แนะน า กนิ
ไข ่นมทกุวนั 
มชีอ่งทางใหต้ดิตอ่ จนทฦ24 
ชม. 
 นดัหมายตรวจครรภค์ร ัต้อ่ไป 
 

 

Management 

ระดบัประเทศ/กระทรวง 
 นโยบายหญงิเจรญิพนัธ 
  จดทะเบยีนสมรส หญงิ 
   ต ัง้ครรภ ์หลงัคลอด  
  กนิโฟลกิ ธาตเุหล็ก  
   กอ่นทอ้ง 12 สปัดาห ์
 วจิยัปฏบิตักิาร 
ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ/ 

 รณรงคฝ์ากทอ้งเร็ว/ 

  ฝากตามนดั /ตรวจฟนั/ 
   Multiple dipstick  test / 
   ตรวจภายใน/อลัตรา้ซาวด ์

 ใหฮ้อรโ์มน Progesterone 

ใหC้orticosteroid 
 กนิไข ่นมทกุวนั 
 ยาระงบัการหดรดัตวั 
   ของมดลกุ 
 *กลไก MCH board ท าแผน 
    ก ากบั ตดิตาม  
     เสนอผลงาน ปญัหา  
  * ระบบสง่ตอ 

ระดบัทอ้งถิน่/ชุมชน 
 FCT เยีย่มบา้น แนะน า 
รณรงคก์นิไข ่นมทกุวนั 
ระบบสง่ตอ่ทีเ่ขม้แข็ง 

กลุม่เสีย่ง 
กลุม่ปกต ิ

เฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตทารกในครรภ ์

ทกุเดอืน ทกุเดอืน ทกุเดอืน 

Result  
การคลอดกอ่นก าหนด

ไมเ่กน 10 % 
KPI Proxy:หญงิต ัง้ครรภ์
คดักรองพบเสยีง20% 

-ฝากครรภช์า้ 
- กอ่นทอ้ง 
  น า้หนกันอ้ย 
- ชว่งทอ้ง 
 น า้หนกัเพิม่นอ้ย 
-สบูบหุรี/่สาร 
  เสพตดิ/วยัรุน่ 
- ยนืท างาน 

กลุม่ 
เสีย่งสงู 

ประเมนิ
ไมพ่บ
ความ
เสีย่ง 

 *ตรวจฟนั/ 

Multiple dipstick  
test /ตรวจภายใน 
ตรวจอลัตรา้ซาวด ์
* ใหฮ้อรโ์มน 
   Progesterone 
*ให ้Corticosteroid *
กนิไข ่นมทกุวนั 
 *ยาระงบัการ 
หดรดัตวัของมดลกุ 
*วดัความยาว 
ปากมดลกู 

 



    พฤติกรรมการเล้ียงดเูดก็เพ่ือพฒันาการเดก็สมวยั 

พฒันาการ 

กิน 

นมแม่ 
อาหารตามวยั 

กอด 

เล่น 

อ่านเล่า 

เฝ้าดฟัูน 

ตรวจ
พฒันาการ

แก้ไข 

นอน 

ครอบครัวเป็นฐาน ชุมชนร่วมสร้าง โรงเรียน/ศูนย์เด็กเลก็ตามมาตรฐาน 
สถานบริการสุขภาพบริการ 

ตามมาตรฐาน/ครอบคลุม  



ระบบอภบิาลส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 

Intervention Advocacy Management 
(Regulate & Technical 

Support ) 

เย่ียมเสริมพลัง/นิเทศตดิตาม/ส ารวจพัฒนาการ ด้วย DENVER II ทกุท 

สมวัย 

สงสัยล่าช้า 

ล่าช้า 
- ระบบตดิตาม/ส่งต่อและการเข้าถงึระบบบริการอย่างเท่าเทียม  
- กระตุ้นพัฒนาการเฉพาะท่ีเป็นปัญหา เช่น ฝึกพูด ตา หู 
-  การเรียนการสอนเดก็พเิศษใน รพ.เดก็ และขยายไปอีก 20 แห่ง 

- เดก็กลุ่มเส่ียงได้รับการขึน้ทะเบียนและตดิตามเป็นระยะ 
- จัดระบบส่งต่อ  ตดิตามเดก็พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้น อย่างต่อเน่ือง 
- จัดบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเดก็ 
- อบรมทักษะการประเมนิ DSPM ส าหรับวิทยากร/พี่เลีย้งเดก็ 
- อบรมกุมารแพทย์ / พยาบาล PG 

 - ส่งเสริมพัฒนการเด็กรอบด้าน: กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
    กิน        โฟลิกก่อนมีลูก หญิงตั้งครรภและหลังคลอด : ไอโอดีน เหล็ก โฟลิก  ไข่ นม 
    กิน  กอดลูก        ลูกกินนมแม่อย่างเดียว 6เดือนและกินต่อเนื่องเสริมด้วยอาหาร 
                          ตามวัยจนลูกอายุ 2 ปี หรือมากกว่า /กินยาเสริมธาตุเหล็ก 
    เล่น “ตามรอยพระยุคลบาท”       พ่อแม่ ผดด.เล่นกับลูก เล่น ดิน น้ า ทราย/ไม่ดูทีวี 
    นอน       พาลูกเข้านอนตามเวลา 
    อ่านเล่านิทาน :      พ่อแม่ ผดด.อ่านเล่านิทาน 
- ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และตรวจดสุูขภาพชอ่งปาก ฟัน หากพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
   ติดตามกระตุ้นภายใน 30 วัน 
-  ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยตนเอง 
-  พัฒนาพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเข้ารับความรู้ ฝึกทักษะ การเลี้ยงลูก “โรงเรียนพ่อแม่” 
-  มุมนมแม่ในที่ท างาน/ ศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ / ศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานแห่งชาติ 

 - ระบบบริการคุณภาพ ANC ,WCC, Parent skills 

 
 
 
- สร้างการสื่อสาร
สาธารณะในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย  SMS 
E- book 
Application 
สมุดบันทึกสุขภาพฯ 
และโรงเรียนพ่อแม่ 
- สื่อสารขับเคลื่อน
กลไกการบริหาร
จัดการผ่าน
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
-กระตุ้นด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ภาคี
เครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก /
บูรณาการ 4 
กระทรวง  
 
 

 
 
 

ระดับประเทศ 
- ใช้กลไกทางกฎหมาย 
  Code Milk   พรบ.สาธารณสุข 
- นโยบายโภชนาการเด็ก 
   2,500วัน/ดื่มนมแห่งชาต ิ
- มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพแห่งชาต ิ
 - ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ใน  
    สมัชชาสุขภาพปี 2560.เร่ือง 
   ”การเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก  
    ปฐมวัยบูรณาการย่างมีส่วนร่วม” 
-  ผลิตนวัตกรรม ง่าย เข้าถึงสะดวก 

ระดับ เขต,จังหวัด 
- ต้นแบบโรงเรียนพ่อแม่ 
- ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
- ต้นแบบมุม/ลาน”เล่นตามรอย 
  พระยุคลบาท”WCC/ศูนย์เด็กเล็ก 

- สร้างระบบพ่ีเลี้ยง (coaching)  
 -  ส ารวจพัฒนาการฯ 
ระดับชุมชน/ท้องถิ่น 
-แผนพัฒนาเด็กองค์รวม/ค่ากลาง 
-สร้างพื้นที่ต้นแบบ “ลานเล่นตามรอยพระ
ยุคคลบาท” 
-สร้างระบบพี่เลี้ยง (coaching/ อสม. 
 
 

Assessment 

GOAL = ร้อยละ 85  
เดก็อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 

-DSPM & Denver II 

กรมอนามัย 
DEPARTMENT OF HEALTH 



กลุ่มวยั จ ำนวน 
ประชำกร 
(คน) 

งบประมำณ  
(บำท/ คน/ ปี) 

กินสปัดำหล์ะ1 ครัง้ 

1.หญิงวยัเจริญพนัธุ ์
จดทะเบียนสมรส
กินก่อนตัง้ครรภ ์
12สปัดำห ์

300,000 
24.9 ล้ำนบำท 

 

Ferros fumarate  Folic acid (5mg)   
: 24 บำท/คน/ปี 
(0.1บำท/เมด็)( 0.4บำท/เมด็ ) 96 เมด็ 
24 x 300,000 = 7.2 ล้ำนบำท 

2.หญิงตัง้ครรภท่ี์มี
โอกำสตัง้ครรภใ์น
ท้องถดัไป  
กิน12สปัดำห ์

700,000 
74ล้ำนบำท 

700,000 x 24 บำท =  16.8 ล้ำนบำท 

รวม 24 ล้ำนบำท 

ขอ้เสนอประมาณการงบประมาณยาเสรมิธาตเุหล็ก กรดโฟลกิ 
 และไอโอดนี ( Triferdine) แบบ Daily Supplementation  ปี 60 



กินโฟลิก 3เดือน ก่อนท้อง  
ตรวจสุขภาพคู่สมรส ฝากท้องเร็ว  กินยาไอโอดีน เหล็ก 

โฟลิก กินอาหารครบ 
ดูแลตนเองด้วยสมุดสีชมพู 

คลอดรพ.มีมาตรฐาน  
ลูกได้กินนมแม่  

เข้าโรงเรียนพ่อแม่ 
 

กินนมแม่6เดือนและกินต่อเนื่อง 
อาหารตามวัยจนลูกอายุ2ปีหรือมากกว่า 

คัดกรองพัฒนาการ ติดตามกระตุ้น 

คนในครอบครัวมีความรู้เลีย้งเดก็ 
กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดฟัูน 

อยู่ในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ 
1.พรบ.ตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2.ยุทธศาสตร์เกิดและ 
  เติบโตคุณภาพ 
3. ร่าง พรบ.MILK code 
4. พรบ.สาธารณสุข2535  
5. พรบ.การศึกษา 2542 
    (ศธ.) 
 6. พรบ.เด็กและเยาวชน 
    (พม.) 
 7. สิทธิเด็ก 
 8. SDGs 

พัฒนาระบบบริการและ
การเข้าถึงบริการ 
1.มาตรฐานบริการMCH 
  คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ 
  ทีมประเมิน/รับรอง  
2.ผลักดันสิทธิประโยชน์หญิง 
  ตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย 
3. แนวทางป้องกันคลอด 
   ก่อนก าหนด 
4. พัฒนาทีมประเมิน 
   มาตรฐาน MCH 
5. พัฒนานักส่งเสริมพัฒนา 
   การเด็กประจ า รพ. 

สร้างเครื่อข่าย 
1.โซนส่งต่อหญิงต้ังครรภ์
ภาวะฉุกเฉนิ 
2.อสม.นมแม่ประจ า 
   ครอบครัว 
3 นักส่งเสริมพัฒนาการ 
  เด็กประจ ารพ. 
 4. มิสนมแม่ รพ. 
 5. ทีมประเมิน มาตรฐาน 
MCH คุณภาพเขต/จังหวัด 
6. ชมรมหน.ฝ่ายส่งเสริม 
7.เครือ่ช่ายต าบลนมแม่ 

ขับเคลื่อนนโยบาย 
1นโยบายจ่ายโฟลิก 
  ป้องกันความพิการ 
  แต่ก าเนิด 
2.นโยบายกินนมแม่ 
   ่อย่างเดียว 6 เดือน 
  และกินต่อเนื่องควบค ู
   ่อาหารตามวัยฯ 
3.นโยบายโภชนาการ 
  2,500 วัน 
4.นโยบายดื่มนแห่งชาติ 
5. นโยบายเล่นตามรอย
พระยุคลบาท 

ผลิตนวัตกรรมและสนับสนุน 
1.มุมเล่นต้นแบบ”ตามรอย 
  พระยุคลบาท”ในWCC 
2. ลานเล่นต้นแบบ”ตามรอย 
  พะยุคลบาท”ในศูนย์เด็กเล็ก 
3. โรงเรียนพ่อแม่ต้นแบบ 
  ใน รพศ./รพท./รพช./ 
  รพสต.ศูนย์เด็กเล็ก 
4. คู่มือมาตรฐานศูนย์์เด็กเล็ก 
   เตาะแตะ 
5.หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก 
5.สมุดบันทึกสุขภาพฯ 
6.คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ 
7. มาตรฐานและโปรแกรม  
  ประเมินมาตรฐานMCH 
 8. คู่มือทันตสุขภาพ 

การเฝ้าระวังสถานะสุขภาพแม่
และเด็ก 
1.การส ารวจพัฒนาการด้วย
DENVER II และสถานะสุขภาพ
แม่และเด็ก ทุก 3 ปี 
2. การส ารวจการตายมารดา  
   ทุก 2 ปี (Multiple data) 
3. การเฝ้าระวังมารดาตายด้วย
ระบบรายงานและการสืบสวน
การตายและสรุป วิเคราะห์ทุก  
2 เดือน 
4. การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก
จากระบบข้อมูล HDC และ
วิเคราะห์ คืนข้อมูล เขต/จังหวัด
ทุก 3 เดือน 

แนวปฏบิตัเิสน้ทางเดนิชวีติ (Life Course Approach) เด็กปฐมวยั 
เพือ่เจรญิเตบิโตพัฒนาการสมวยัสูว่ยัเรยีนIQ&EQมาตรฐาน กรมอนามยั 

กรมอนามยั : ชีเ้ป้า เฝ้าด ูชีแ้นะดว้ยขอ้มลู ผลตินวัตกรรม ขบัเคลือ่นเชงินโยบายและกฎหมาย  สรา้งเครอืขา่ย  

ครอบครัวเป็นฐาน ชุมชนร่วมสร้าง ศูนย์เด็กเลก็คุณภาพ บริการมาตรฐาน เข้าถึง ครอบคลุม  



Parent 
education 

 
กอด 

 
สร้าง 

ความผูกพนั 

บทบาทพอ่แม ่
การสัมผสั 
พดูคุย 
จติวญิญาณ 

พฒันาการดา้นภาษา 

การเลา่เรือ่ง  

การเลา่นิทาน อา่น เลา่ 

ศิลปะ 

เลน่ 
ส่งเสรมิ 

พฒันาการและ
การเรยีนรู ้ บทบาทสมมต ิ

การเคลือ่นไหว 
ดนตร ี

อาหาร 

การเจรญิเตบิโต 

กจิวตัรระจ าวนั 

ฟนั 
การป้องกนัโรค 
วคัซนี น ้าหนกั 

ส่วนสงู 
พฒันาการ 
การสังเกตความ 
ผดิปกต ิ

กนิ  
ดูแลสุขภาพ 

โรงเรียน 
พ่อ แม่ 





   วงลอ้แห่งการเรียนรู ้ (High/Scops Whell of Learning) 

                    (Hohmann and Weilart,1995) 

 



 



 การส่ือสารความรู ้ปรับพฤตกิรรมสุขภาพ การเลี้ยงลูก 

SMS 



ขอขอบคณุผูใ้หญใ่จดทีกุทา่น 

ดว้ยความเคารพ 
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การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ปกป้อง 

สนับสนุน ส่งเสริม 
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● กฎหมายCODE 
● ศูนย์ควบคุม 
    การส่งเสริม 
    การตลาด 

  
♠ มุมนมแม่และศูนยเ์ลีย้งเด็ก 
   วัยเตาะแตะนในที่ท างาน 
   (อายุ3เดือน-2ปีครึ่ง) 
 

⃰มิสนมแม่ 
⃰อสม.นมแม ่
⃰ต าบลนม่ฯ 



คดักรองควำมเส่ียง 19 ข้อ 
ตรวจกำรติดเช้ือข่องคลอด 
Triferdine อลัตร้ำซำวด ์ 

หญงิตัง้ครรภเ์ฝ้าระวงั

อาการเตือนเจบ็ครรภ ์





วยัเจรญิ
พนัธุ ์

ต ัง้ครรภ ์
คลอด/     
แรกเกดิ 0-5 ปี วยัเรยีน วยัรุน่ 

วยั
ท างาน 

วยั
สงูอาย ุ

กนิ กอด เลน่ เลา่ 
นอน เฝ้าดฟูนั 

-กนินมแม3่0% 
-สงูเฉลีย่อาย ุ 
  5 ปีในปี 2564 
 ชาย 113 ซม.  
 หญงิ 112 ซม. 
- ฟนัไมผ่5ุ0% 
- พอ่แม ่ผดด. 
  เลา เลน่ 80% 
- ฝึกกจิวตัร 
 - ภาษาที ่2  
   ดนตร ีศลิปะ 
   เลนกฬีา  

-IQ&EQ
มาตรฐาน 
-สงูเฉลีย่อาย ุ  
12 ปี ในปี 
2564  
ชาย 154 ซม. 
หญงิ 155 ซม.  
-ฝึกทกัษะชวีติ 
ทกัษะสงัคม 
-วนัรุน่ไมท่อ้ง 
-ฟนัไมผ่ ุ

-อัตราคลอดไม่เกิน  
 42 ต่อประชาก 
  หญิงอายุ15-19 ปี 
  พันคน 
- อัตราการท้องซ้ า 
- สูงเฉลี่ยอายุ  19 ปี 

   ในปี 2564 ชาย175 
   ซม.หญิง162ซม 
-  เล่นกีฬา 
-  ฝึกทักษะชีวิต  
   ทักษะสังคม 

    เป้าหมาย : 
 ทกัษะชวีติ 
แลพฤตกิรรม 
สขุภาพด ี

 

เป้าหมาย: 
เกดิรอด ปลอดโรค 

เป้าหมาย:สงูดสีมสว่น 
พฒันาการสมวยั 

เป้าหมาย:  
สงูดสีมสว่น 

มทีกัษะสขุภาพ 
IQ EQ  

เป้าหมาย: 
ทกัษะชวีติ 

และพฤตกิรรมอนามยั 
เจรญิพนัธท์ ีด่ ี

ลดต ัง้ครรภว์ยัรุน่ 
เป้าหมาย: 

หุน่ด ีสขุภาพด ี

เป้าหมาย:สขุภาพด ี
ชว่ยตวัเองได ้ 
คณุภาพชวีติด ี

ผลลพัธท์ ีพ่งึประสงคเ์พือ่สง่ตอ่ในแตล่ะกลุม่วยั 

VISION: เด็กมคีณุภาพชวีติทีด่เีหมาะสมตามวยั 

-อาย ุ
สขุภาพดี
67.5 ปี 
-ชว่ยตวัเอง
ไดม้ทีกัษะ  
กาย ใจ 
-ฟนัแท2้0
ใชง่านได ้
43% 

-BMI54% 
-พฤตกิรรม
พงึประสงค์
30% 

- LBW7% 
- MMR 20:
แสนเกดิชพี 
-เด็กตดิ
เชือ้เอชไอว ี
ต า่กวา่ 2% 
-ลดThal 
รนุแรงลง 
50% 
-ลดความ
พกิาร 8% 

 - ต ัง้ครรภค์ณุภาพ 
    60% 
  - น า้หนกัเพิม่ข ึน้ 
    ตามเกณฑ ์
 - ไมม่ภีาวะโลหติจาง  
 - ไมข่าดไอโอดนี 
  - มคีวามรูด้แูลสขุภาพ 
    เลีย้งลกูเป็น 
  - แมต่าย 20 ตอ่แส 
     นเกดิมชีพี 

- ต ัง้ครรภอ์าย ุ
20-35 ปี 

- ไมม่ภีาวะโลหติ
จาง 

- สงูดสีมสว่น 
   สว่นสงูอาย ุ
   19 ปี 
   ชาย 180 ซม. 
   หญงิ 170 ซม. 
- มคีวามรูด้แู 
   ลสขุภาพ  

เป้าหมาย: 
 พอ่แมค่ณุภาพ  
คลอดปลดภยั 

บรูณาการเป้าหมายเป็นล าดบัแรกและวางแผนเดนิทางไปดว้ยกนั 



มาดสูถานการณพ์ฒันาการเด็ก
ปฐมวยัจากการเฝ้าระวงัดว้ย DSPM 

ปี 2559 



 รอ้ยละเด็กอาย ุ9 18 30 42 เดอืน 
มพัีฒนาการสงสยัลา่ชา้ 

23.09 

23.74 

25.17 

21.52 

18.58 

23.99 

32.03 

18.25 

26.25 

13.80 

23.61 

18.36 

29.17 

ประเทศ 

เขต 12 

เขต 11 

เขต 10 

เขต 9 

เขต 8 

เขต 7 

เขต 6 

เขต 5 

เขต 4 

เขต 3 

เขต 2 

เขต 1 



 รอ้ยละเด็กอาย ุ9 18 30 42 เดอืน  
มพัีฒนาการสงสยัลา่ชา้  

แยกรายจังหวดั 

เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 

จงัหวดัทีพ่ฒันาการสงสยัลา่ชา้ นอ้ยกวา่เป้าหมาย 

อตุรดติถ ์ ระยอง 

ตาก จันทบรุ ี

พษิณุโลก ตราด 

เพชรบรูณ์ ฉะเชงิเทรา 

นครสวรรค ์ ปราจนีบรุ ี

นนทบรุ ี สระแกว้ 

ปทมุธาน ี บงึกาฬ 

อา่งทอง อดุรธาน ี

สงิหบ์รุ ี บรุรัีมย ์

สระบรุ ี ชยัภมู ิ

นครนายก มกุดาหาร 

สมทุรสาคร นครศรธีรรมราช 

ประจวบครีขีันธ ์ ตรัง 

ชลบรุ ี ปัตตาน ี



ร้อยละของเดก็อาย ุ9,18,30 และ 42 เดือนท่ีพบผลการตรวจคดักรองสงสัย
ล่าชา้(ตรวจคร้ังแรก)ไดรั้บการติดตามกระตุน้พฒันาการ 

 29.2  

 18.4  
 23.6  

 13.8  
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 18.3  

 32.0  

 24.0  
 18.6   21.5  
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม 

สงสัยล่าชา้ ไดรั้บการติดตามกระตุน้พฒันาการ 
□ สงสัยล่าช้า N= 37,916 
□ ได้รับการติดตามกระตุ้นพฒันาการ N= 25,531  



รอ้ยละเด็กอาย ุ9 18 30 42 เดอืน มี
พัฒนาการสงสยัลา่ชา้ ไดรั้บการตดิตาม 

แยกรายจังหวดั 

เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

จงัหวดัทีพ่ฒันาการสงสยัลา่ชา้  
ไดร้บัการตดิตามผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 90 

แพร ่ รอ้ยเอ็ด 

อตุรดติถ ์ เลย 

สโุขทัย บรุรัีมย ์

พษิณุโลก ศรสีะเกษ 

นครสวรรค ์ ยโสธร 

อทุัยธาน ี ภเูก็ต 

ก าแพงเพชร สงขลา 

พจิติร สตลู 

กาญจนบรุ ี พัทลงุ 

ขอนแกน่ ปัตตาน ี

ยะลา 



สถานการณ์เด็กวยัเรยีน 

ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปี 2559 

• เด็กประถมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดรั้บการประเมนิ IQ และน ามาใชว้เิคราะหท์ัง้หมด 23,641 ราย 

• Mean IQ ภาพรวมทัง้ประเทศ = 98.23  



สถานการณ์เด็กวยัเรยีน 

ความฉลาดทางอารมณ์เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปี 2559 

EQ 
ต า่กวา่เกณฑป์กต ิ ปกต ิ สงูกวา่ปกต ิ รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

กลุม่คะแนน

รวม EQ 
 5,340  22.9% 14,907  64.1% 3,027  13.0% 23,274  

100.0

% 

กลุม่คะแนน 

ดา้นด ี
4,578  19.7% 16,804  72.2% 1,892  8.1% 23,274  100.0% 

กลุม่คะแนน 

ดา้นเกง่ 
5,640  24.2% 14,481  62.2% 3,153  13.6% 23,274  100.0% 

กลุม่คะแนน 

ดา้นสขุ 
 4,200  18.1% 14,528  62.4% 4,546  19.5% 23,274  100.0% 

เด็กประถมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดรั้บการประเมนิ EQ และน ามาใชว้เิคราะหทั์ง้หมด 23,274 ราย 



สถานการณ์เด็กวยัเรยีน 

สถานการณ์ 4 โรคหลกัวยัเรยีน 

กลุม่อาการ / โรค ความชุก / อบุตักิารณ ์
ขอ้มลูคาดการณเ์ทยีบจากประชากรเด็ก
แรกเกดิ-14 ปี ประเทศไทย กลางปี 2558 

(11,759,556 คน) 

โรคสมาธสิัน้   รอ้ยละ 5.05* 593,858 คน 

กลุม่อาการออทสิตกิ 2-5 : 1000** 23,520 – 58,798 คน 

กลุม่แอลด ี รอ้ยละ 4-6*** 470,382 - 705,573 คน 

กลุม่เด็กเรยีนรูช้า้  
(ระดบัสตปัิญญาต า่กวา่

เกณฑ)์ 
รอ้ยละ 6.81**** 800,826 คน 

* ปัญหาสขุภาพจติของเด็กในกรงุเทพมหานคร : การศกึษาทางระบาดวทิยา. กรงุเทพมหานคร : 2541 
** Pervasive Developmental Disorder ต าราจติเวชเด็กและวัยรุน่, 2545 
*** ความบกพรอ่งของทักษะในการเรยีน ต าราจติเวชเด็กและวัยรุน่ , 2545 
**** ปัญหาการเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาในกรงุเทพมหานคร. 2542 



สถานการณ์เด็กวยัเรยีน 

สถานการณ์ 4 โรคหลกัในเด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปี 2559 จากการ
ประเมนิดว้ยแบบสงัเกตพฤตกิรรม สาหรบัเด็กสมาธสิ ัน้ ออทสิซมึ แอลด ี

และเด็กเรยีนรูช้า้ 6-12 ปี โดยคร ู

 
กลุม่อาการ / โรค รอ้ยละทีม่คีวามเสีย่ง 

ขอ้มลูคาดการณเ์ทยีบจากประชากรเด็ก
แรกเกดิ-14 ปี ประเทศไทย กลางปี 2558 

(11,759,556 คน) 

โรคสมาธสิัน้   รอ้ยละ 10 1,175,955 คน 

กลุม่อาการออทสิตกิ รอ้ยละ 2 235,191 คน 

กลุม่แอลด ี    รอ้ยละ 14.7 1,728,655 คน 

กลุม่เด็กเรยีนรูช้า้  
(ระดบัสตปัิญญาต า่กวา่

เกณฑ)์ 
รอ้ยละ 7.7 905,486 คน 



สถานการณ์เด็กวยัรุ่น 

• การต ัง้ครรภว์ยัรุน่ 

• อตัราการคลอดในหญงิอาย ุ15-19 ปี ตอ่ประชากรหญงิอาย ุ
15-19 ปีพันคน 

  ปี 2555 = 53.8  

• จ านวนหญงิคลอดอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

  = 133,176 ราย  

• จ านวนการคลอดในหญงิอายตุ า่กวา่ 15 ปี  

   = 3,725 ราย  

• จ านวนหญงิตัง้ครรภซ์ ้าและคลอดอายตุ า่กวา่ 20 ปี  = 
15,443 ราย  

(ส านักนโยบายและยทุธศาสตรแ์ละวเิคราะหข์อ้มลูโดยส านักอนามัยการเจรญิพันธุ ์กรมอนามัย) 

        



สถานการณ์เด็กวยัรุ่น 

• การตดิเกม 

• เด็กไทยอาย ุ12 ปีขึน้ไป 1.5 ลา้นคน นยิมเลน่เกมออนไลน ์และสง่ผลถงึ
การเขา้ถงึแหลง่อบายมขุในโลกออนไลน ์ 

• การกระท าผดิกฎหมาย 

• ในชว่ง 10 ปี ทีผ่า่นมา พบวา่เด็กและเยาวชนกระท าผดิกฎหมาย 3-5 
หมืน่ คดตีอ่ปี ฐานความผดิ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ความผดิเกีย่วกบัยาเสพ
ตดิใหโ้ทษ  ความผดิเกีย่วทรัพย ์ และความผดิเกีย่วกบัชวีติและรา่งกาย 

• ความผดิเกีย่วกบัเพศ พบประมาณ รอ้ยละ 5 

• เพศชายกระท าผดิมากกวา่เพศหญงิ ประมาณ 10 เทา่  

• ชว่งอาย ุ15-19 ปี กระท าผดิมากกวา่เด็ก อาย ุ10-14 ปี 5.6 เทา่ (4.5-
6.8 เทา่)  

 

       (เบญจพร  ปัญญายง ,2547 สถานการณ์ปัญหาสขุภาพวยัรุน่ไทย) 

        



    สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเดก็ด้อยโอกาส 

ทีม่า : ส านกังานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน http://www.qlf.or.th/Home/Contents/147 



(รา่ง) กรอบการบูรณาการความรว่มมือ 4 กระทรวง  
(กลุ่มเดก็ปฐมวยั) 

หญิง 
วยัเจริญพนัธุ ์

หญิงตัง้ครรภ ์
/พ่อแม่ 

เดก็ 0-2 ปี 

เดก็ 3-5 ปี 

• มีความรู้ 
 ก่อนสมรส 

•ตัง้ครรภ ์
  เมื่อพร้อม 

•ทกัษะดแูล
สขุภาพด้วย
ตนเอง 

• กินยาธาตเุหลก็/ 
โฟลิก/กินอาหารครบ 
•ตรวจสขุภาพ 
  พร้อมคู่สามีภรรยา 

• เป็นพ่อแม่        
ท่ีมีคณุภาพ 

•ทกัษะการเล้ียงลกูเชิงบวก (มีเวลาให้ลกู 
พดูคยุ สอน กอด   ไม่ใช้ความรนุแรง) 

• กินธาตเุหลก็/โฟลิก/
ไอโอดีน/   กินอาหาร
ครบถ้วน 

•ฝากครรภ/์คลอดคณุภาพ 

• ฝึกภาษาท่ี 2เล่น 
เล่านิทาน 

• ไม่ดทีูวีและส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส ์

• ฝึกกิจวตัรช่วยตนเอง (กิน นอน ขบัถ่าย แปรงฟัน
เป็นเวลา) 

• ฝึกวินัยเชิงบวก: เข้าแถว ขอบคณุ ขอโทษ ควบคมุ
อารมณ์ 

• กินนมแม่/อาหารครบถ้วน
เพียงพอ/ยาเสริมธาตุเหลก็ 

• บ้านสะอาด อากาศดี  
• เล่นปลอดภยั  อ่านเล่า 
• ฝึกให้เดก็แปรงฟัน 

• ฝึกภาษาท่ี 2 เล่น 
เล่านิทาน ศิลปะ 
ดนตรี 

• ฝึกกิจวตัรช่วยตนเอง (กิน นอน ขบัถ่าย 
   แปรงฟันเป็นเวลา) 
• ฝึกวินัยเชิงบวก: เข้าแถว ขอบคณุ ขอโทษ ควบคมุ
อารมณ์ 

• อาหารครบถ้วนเพียงพอ/ยา
เสริม ธาตเุหลก็ 

• บ้านสะอาด อากาศดี เล่น
ปลอดภยั 

• ฝึกให้เดก็แปรงฟัน 

เป้าประสงค ์   เดก็ทุกคนได้รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
เป้าหมาย Head เก่ง Heart ดี มีวินัย Hand.ใฝ่เรียนรู้ มีทกัษะ Health แขง็แรง 



(รา่ง) กรอบการบูรณาการความรว่มมือ 4 กระทรวง  
(กลุ่มเดก็ปฐมวยั) 

เป้าประสงค ์ เดก็ทุกคนได้รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

เป้าหมาย Head เก่ง Heart ดี มีวินัย 
Hand ใฝ่เรียนรู้ 

มีทกัษะ 
Health แขง็แรง 

วยัเรียน 
6-14 ปี 

วยัรุ่น 
14-21 ปี 

ผา่น Setting 

•รู้บทบาท และ      
ใฝ่เรียนรู้ อดทน 

•ทกัษะชีวิต/สงัคม 
•สร้างค่านิยม วินัย คณุธรรม จริยธรรม 
ไม่ฟุ่ มเฟือย 

•อาหารครบถ้วนเพียงพอ สะอาด 
•บา้นสะอาด อากาศดี 
•แปรงฟันสะอาด 
• กิจกรรมทางกาย/นอนเพียงพอ 

• มีเป้าหมาย
ชีวิต (Self 
esteem) 

•ไม่ตัง้ครรภ์
ก่อนวยัอนั
ควร 

•อาหารครบถ้วนเพียงพอสะอาด 
•บา้นสะอาด อากาศดี 
•แปรงฟันสะอาด 
• กิจกรรมทางกาย/นอนเพียงพอ 

•ทกัษะชีวิต 
• เพศวิถีศึกษา 
ทกัษะ ปฏิเสธ 

ครอบครัวเป็นฐาน ชุมชนร่วมสร้าง โรงเรียน/ศูนย์เด็กเลก็ตามมาตรฐาน 
สถานบริการสุขภาพบริการ 

ตามมาตรฐาน/ครอบคลุม  



แม่คือผู้เลือก 
รัฐ เอกชน ประชาชน 

ผู้สนับสนุน 

3. แม่ต้องท างาน 
ส่งลูกย่า ยายเลี้ยง 

1.แม่คิดว่านมแม่มีน้อย ลูก
กินไม่พอ  คุณค่าน้อย 

2 ส่งเสริมการตลาด โอ้อวด โน้มน้าว 
เปรียบเทียบ จูงใจสร้างมายาให้เชื่อ 

1.มุมนมแม่ในโรงงาน 
  จัดเวลาพักบีบ เก็บนม 
2. ขยายลาคลอด  6 ด. 
3. พ่อลาเลี้ยงลูก 

1.รพ. มาตรฐาน BFH 
2.มิสนมแม่,คลินิกนมแม่ 
3.อสม.นมแม่เยี่ยมบ้าน 
4.แม่อาสาชมรมนมแม่ 

1. พ ร บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ 
2. ระบบเฝ้าระวัง MILK CODE 3. สร้างการรับรู้ ตระหนักด้วยข้อมูล 

 
แนวทางปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 

ลูกกินนมแม่ ป่วยน้อย เติบโต อารมณ์ดี สมองดี  เรียนรู้ดี  ลดค่ารักษา  คนมีรายได้ ประเทศมั่นคง   



เล่น : วงจรมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ 
การเล่น เป็นการพฒันาเดก็อยา่งเป็นองคร์วม น าไปสู่ความฉลาดดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สงัคม และคุณธรรม   

 
ธรรมชาติ เล่น คือการท างาน  
เดก็เลก็  เล่นคือเรียน ...เรียนคือเล่น 

การเล่นน าการเรียน  

เดก็เลก็  เล่นอยา่งอิสระ หลากหลาย ลงมือท า ทดลองถูก - ผดิ 
สร้างการรับรู้  เรียนรู้ และความเขา้ใจ ผา่นการเล่น 

เดก็เลก็  เม่ือเล่นส าเร็จเกิดความ
พอใจ  ภูมิใจอยากเล่นซ ้ า 
และทา้ทายมากข้ึน 



ที่มา : นพ.สธิุต 
 รพ.ล าพนู 



เด็กอายุ 0-5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

P:1.กลไกคณะกรรมการแผน
บูรณาการ/กรรมการ-
อนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ-จังหวัด และ
MCH Board  ก ากับ 

                                         มาตรการ               

P:2.ใช้มาตรการทางกฎหมายนมแม่/ 
นโยบายโภชนาการ 2,500 วันแรก /
นโยบายดื่มนมแห่งชาติ / สิทธิประโยชน์
UC ขับเคลื่อน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
(Haelth สุขภาพดีสมวัย สูงดีสมส่วน)  
 

 

B : 3.สร้างความตระหนัก 
 รู้กาiเลี้ยงดูเด็กโดย MCH 
 hand Book ส่งเสริม กิน กอด 
 เล่า เล่น นอน เฝ้าดูฟัน 

 (Heart ดี มีวินัย)  

B:4 ส่งเสริมทักษะ 
ความเป็นเลิศตาม 
ความถนัดและความ 
ชอบของเด็กปฐมวัย 
(Hand มีทักษะ) 

 I :5 ประสานแหล่ง
เงินทุน UNICEF, สปสช., 
OKMD WHO, สสส 

P:6.สร้างการมีส่วน

ร่วม รัฐ เอกชน ชุมชน 
กระตุ้นการใฝ่ เรียนรู้
ของเด็ก (Head ใฝ่เรียนรู้) 

A:7. สร้างการสื่อสาร
สาธารณะในรูปแบบที่
หลากหลาย SMS 

E- book Application 
(Head ใฝ่เรียนรู้) 



ตวัชีว้ดัที ่1 : 
 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั 

1. รอ้ยละของเด็กอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดอืน
ทุกคน ไดร้บัการประเมนิคดักรองพฒันาการ
และพบพฒันาการสงสยัลา่ชา้ (ตรวจคร ัง้แรก) 

2. รอ้ยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดอืนไดร้บัการ
ประเมนิคดักรองพฒันาการและพบพฒันาการสงสยั
ล่าช้า  (ตรวจคร ัง้แรก) ได้รบัการติดตามกระตุ ้น
พฒันาการ  

ตวัชีว้ดั Proxy  

 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั เป้าหมายรอ้ยละ 85  
 รอ้ยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดอืน ทุกคนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการและพบสงสยัล่าชา้    

(ตรวจคร ัง้แรก) เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 
 รอ้ยละของเด็กอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดอืนไดร้บัการประเมนิคดักรองพฒันาการและพบพฒันาการสงสยัลา่ชา้ 

(ตรวจคร ัง้แรก) ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการ เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

คา่เป้าหมาย 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

83 84 85 86 87 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

20 24 28 32 36 

 เกณฑก์ารประเมนิ  
1. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี มพีัฒนาสมวัย : 5 เดอืนแรก (ต.ค. 59-ก.พ.60) 5 เดอืนหลงั (ม.ีค.-ก.ค.60) 

2. รอ้ยละของเด็กอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดอืน ทกุคนไดร้ับการประเมนิคดักรองพัฒนาการ 
และพบพัฒนาการสงสยัลา่ชา้ (ตรวจครัง้แรก) : 5 เดอืนแรก (ต.ค. 59-ก.พ.60) 5 เดอืนหลงั (ม.ีค.-ก.ค.60) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

60 70 80 90 95 

3. รอ้ยละของเด็กอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดอืนไดรั้บการประเมนิคดักรองพฒันาการและพบพัฒนาการสงสยัลา่ชา้  

(ตรวจครัง้แรก) ไดร้ับการตดิตามกระตุน้พฒันาการ : 5 เดอืนแรก (ต.ค. 59-ก.พ.60) 5 เดอืนหลงั (ม.ีค.-ก.ค.60) 



ตัวชี้วัดที่ 1  

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ต่อ) 

บทบาท    3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน 12 เดือน 

ส่วน 
กลาง 

1.พัฒนามาตรฐานระบบบริการ MCHคุณภาพ 

2. เสนอ(ร่าง) MILLK codeเข้าที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี

3.เสนช.เสนอประเด็นสมัชชาสุขภาพปี 2560 

เสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

1.เยี่ยมเสริมพลงั(Coaching) 

2..อบรมปฏิบัติการ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  

3.อบรมทีมวิทยากรครพูี่เลี้ยงเด็ก 

4. พัฒนาเครื่องมือDSPM 

5.  อบรม MILK code 

1. สุ่มประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

MCH คุณภาพ 

2. ส ารวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวยั

ครั้งที่ 6 (DENVER II) 

3. ม ีพรบ. Milk code 

 
 
 

1.เด็ก 9,18,30,42 เดือนคัดกรอง
พัฒนาการ (DSPM ครั้งแรก)พบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 20 
2.เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  
ร้อยละ 90 
3.เด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัย 
 ร้อยละ 85 
4.รายงานพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
  ครั้งที่ 6 ปี 2560 (DENVER II) 
 (เขตสุขภาพและประเทศ) 
5.ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ
จ านวน 77 แห่ง 
6.มติสมัชชาสุขภาพ”สร้างเสริมสภาวะ
สุขภาพเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วม”(กรมอนามยั) 
 
 
 

เชตสุขภาพ/
สสจ./รพศ./
รพท. 

 1 บเคลือ่นงานนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็ปฐมวยั

ระดบัจงัหวดัและหรอื MCH board  

 2.แผนงาน/โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัตาม

บริบทปญัหาของพื้นที ่

3. คดักรองเดก็อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดอืน ทกุคน 

หากพบสงสยัลา่ชา้ตดิตามกระตุน้  

4.ใหค้วามรู ้ฝึกทกัษะตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อ และ

กระตุน้ใหส้มคัรรบัขอ้ความส ัน้  

5.จงัหวดัสนบัสนุนศูนยเ์ดก็เลก็คุณภาพ 

1. ให้คามรรู้ ฝึกทักษะตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ และกระตุ้น

ให้สมัครรับข้อความสั้น  

2. พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานMCH คุณภาพ 

3. สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ  เอกชน ชุมชน กระตุ้นให้เกิด

การใฝ่เรียนรู้ของเด็ก  

4.ประสานศูนย์เด็กเลก็ โรงเรียน และเทศบาล เพื่อจัดท า

โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลศิ 

 5. .คดักรองพฒันาการ 4 กลุต่ดิตามกระตุน้พฒันาการ 

1.ใหพ้่อแม่ หรอืผูเ้ลี้ยงดูใช ้MCH hand 
Book 
2. ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ  
 1 แห่ง 
3.ตน้แบบมมุเลน่ตามรอยพระยุคลบาทฯ 

ใน WCC อย่างนอ้ย 1 แห่ง 
4.คดักรองพฒันาการ 4 กลุม่อายุ แลเดก็

สงสยัลา่ชา้ะตดิตามกระตุน้พฒันาการ 

ภายใ น 30 วนั 

อ าเภอ/รพช./
พื้นที่ 

1.คดักรองพฒันาการ 4 กลุต่ดิตามกระตุน้พฒันาการ   
2..ใหค้วามรู ้ทกัษะ โรงเรียนพ่อแม่ 

1. ให้ความรู้ กิน กอด เล่น  เล่า ช่องปาก นอน 
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน MCH 86I4krประเมิน

ตนเอง 

1. ส่งเสรมิใหพ้่อแม่ ผูเ้ลี้ยงดูใช ้MCH 
hand Book  
2. คดักรองพฒันาการ 4 กลุต่ดิตาม

กระตุน้พฒันาก 

P:1.กลไกคณะกรรมการ
แผนบูรณาการ/กรรมการ-
อนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ-จังหวัด 
และMCH Board  ก ากับ 

มาตรการ 
P:2.ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย/ข้อเสนอเชงิ 
นโบบายขับเคลื่อน 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
(Health สุขภาพดี สูงดีสมส่วน) 

B : 3.สร้างความตระหนัก 
 รู้กาเล้ียงดูเด็กโดย MCH 
 hand Book ส่งเสริม 
กิน กอด เล่า เล่น ช่องปาก 

 นอน (Heart ดี มีวินัย)  

B:4 ส่งเสริมทักษะ 
ความเป็นเลิศตาม 
ความถนัดและความ 
ชอบของเด็กปฐมวัย 
(Hand ./ใฝ่เรียนรู ้มีทักษะ) 

 I :5 ประสานแหล่ง
เงินทุน UNICEF, 
สปสช., OKMD 
WHO, สสส 
  

P:6.สร้างการมี
ส่วนร่วม รัฐ เอกชน 
ชุมชน กระตุ้นการใฝ่ 
เรียนรู้ของเด็ก  
 

A:7.สร้างการสื่อสาร
สาธารณะในรูปแบบที่
หลากหลาย SMS 
E- book Application 

 (Head เก่ง) 



I:  ขบัเคล่ือนงานผ่านส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทนุสขุภาพต าบล และภาคเอกชน 

 เกณฑก์ารประเมนิ 

ตวัชีว้ดัที ่2 :  
รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

47 47.5 48 48.5 49 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

47 48 49 50 51 

5 เดอืนแรก (ต.ค. 59 - ก.พ. 60) 5 เดอืนหลงั (ม.ีค.60 – ก.ค. 60) 

มาตรการส าคญั (PIRAB) 

B: พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุและภาคเีครอืขา่ย 

R: ผลกัดนัและขบัเคลือ่นนโยบายโภชนาการ 2,500 วนัแรก และนโยบายดืม่นมแหง่ชาต ิ

A: สง่เสรมิการสือ่สารสาธารณะและสรา้งกระแสสงัคมเรือ่งโภชนาการ (อาหารแมแ่ละเด็ก 
ยาเม็ดไอโอดนี ธาตเุหล็ก กรดโฟลกิ ยาน า้เสรมิธาตเุหล็ก) กจิกรรมทางกาย การนอน 
สขุภาพฟนั 

P: พฒันาต าบลสง่เสรมิเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น (อาหารแมแ่ละเด็ก ยาเม็ดไอโอดนี   
ธาตเุหล็ก กรดโฟลกิ ยาน า้เสรมิธาตเุหล็ก) ฟนัไมผ่ ุพฒันาการสมวยั 

B: สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดับรกิารสง่เสรมิสขุภาพอนามยั   สตรแีละเด็กดา้นสขุภาพ    
ชอ่งปากและโภชนาการ โดยใชก้ลไกเครอืขา่ยบรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care Cluster: 
PCC) 

I:  ขบัเคลือ่นงานผา่นส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) กองทนุสขุภาพ
ต าบล และภาคเอกชน 



ตวัชีว้ดัที ่2 :  
รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น 

3 เดอืน  6 เดอืน  9 เดอืน 12 เดอืน 

ประกาศนโยบายเด็ก
ปฐมวัยสงูดสีมสว่น 

 รอ้ยละ 50 ของจังหวัดมี
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
สง่เสรมิเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดี
สมสว่น 

 รอ้ยละ 80 ของจังหวัดมี
นโยบาย/แผนงาน/โครงการเด็ก
อาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น  

 

 รอ้ยละ 20 ของจงัหวดัมตี าบล
สง่เสรมิเดก็อาย ุ 0-5 ปี สงูด ี  
สมสว่นฯ อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 
ต าบล 

 รอ้ยละ 50 ของจังหวัดมตี าบล
สง่เสรมิเดก็อาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น ฯ 
อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 ต าบล 

Small success 

 จัดท า application 
เฝ้าระวงัการเจรญิ 
เตบิโตของเด็กและ
สือ่สารการน าไปใช ้ 

 รอ้ยละ10 ของ PCC จัด 
บรกิารสตรแีละเด็กปฐมวยั
ดา้นสขุภาพชอ่งปากและ
โภชนาการ 

 รอ้ยละ30 ของPCC จัดบรกิาร 
ฯ ดา้นสขุภาพชอ่งปากและ
โภชนาการ 

 รอ้ยละ50 ของ PCC จัดบรกิาร
สง่เสรมิสขุภาพชอ่งปาก/โภชนาการ 

 ประเมนิผลการน าApplicationไปใช ้

สือ่สารเรือ่งเด็กสงูดสีมสว่น 
อาหารแมแ่ละเด็ก ฯลฯ และสง่
ขอ้ความสัน้(sms) แกห่ญงิ
ตัง้ครรภแ์ละพอ่แม/่ผูเ้ลีย้งดเูด็ก
0-5 ปี 

ประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารเด็กไทย 
สงูดสีมสว่นแกเ่ขต
สขุภาพ สสจ. และ
ศนูยอ์นามยั 

 รอ้ยละ100 ของจังหวัดมนีโยบาย/ 
แผนงาน/โครงการฯสงูดสีมสว่น 

 สือ่สารเรือ่งสงูดี
สมสว่น และสง่
ขอ้ความสัน้(sms) 
แกห่ญงิตัง้ครรภ์
และพอ่แม/่ผูเ้ลีย้งดู
เด็ก 0-5 ปี  

กลไกสว่นกลาง 

กลไกระดบัอ าเภอ/ต าบล/   
ระบบบรกิาร 

กลไกระดบัเขต/จงัหวดั 

กลไกสว่นกลาง 

สือ่สารเรือ่งเด็กสงูดสีมสว่น 
อาหารแมแ่ละเด็ก ยาเม็ด
ไอโอดนี ธาตเุหล็ก กรดโฟ
ลกิ ยาน ้าเสรมิธาตเุหล็ก 
และสง่ขอ้ความสัน้(sms) 
แกห่ญงิตัง้ครรภแ์ละพอ่แม/่
ผูเ้ลีย้งดเูด็ก 0-5 ปี  

กลไกสว่นกลาง 

กลไกระดบัเขต/จงัหวดั 

กลไกระดบัอ าเภอ/ต าบล/         
ระบบบรกิาร 

กลไกสว่นกลาง 

สือ่สารเรือ่งเด็กสงูดสีมสว่น อาหาร
แมแ่ละเด็ก ฯลฯ และสง่ขอ้ความสัน้
(sms) แกห่ญงิตัง้ครรภแ์ละพอ่แม/่  
ผูเ้ลีย้งดเูด็ก 0-5 ปี 

กลไกระดบัเขต/จงัหวดั 

กลไกระดบัอ าเภอ/ต าบล/ ระบบบรกิาร 



 กลไกการบริหารจัดการ 

Empower กลไกให้เกิดการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.ศธ.)  
(พลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี) 

• คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และติดตามผลการด าเนินงาน 
 (นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์) 

• คณะอนุกรรมการดา้นระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูเด็กปฐมวัย (นพ.ชาญวิทย์ 
ทระเทพ) 

• คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย(รศ.พญ.นิตยา คชภักดี) 

คณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ : กดยช. 
(พม.)  

(พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี) 

  
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตระดับกระทรวง

สาธารณสุข 
          กรมการแพทย์          กรมควบคมุโรค            กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
          กรมสุขภาพจิต          กรมอนามัย                 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการประสาน และส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย(ส่วนกลาง) 

อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยกรุงเทพมหานคร 

ระดับชาต ิ

ระดับกระทรวง 

คณะท างานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจส าคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559    

7
9 



กลไกการด าเนนิงานในเด็กอาย ุ0-5 ปี เพือ่เด็กสงูดสีมสว่น 

 เผา้ระวงั นน. สส. เด็กให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

 คลนิกินมแม ่
 สาธติ ใหค้วามรูอ้าหารเด็ก 
อาย ุ6 เดอืน-5 ปี 

 สรา้งทกัษะแมใ่นการจดั
อาหารลกู และเฝ้าระวงั นน. 
สส. ลกู 

 ใหย้าน า้เสรมิธาตเุหล็ก  

เด็กสงูดสีมสว่น 

เผา้ระวงั ดว้ยตนเอง 
 จดุช ัง่นน. วดัสส. 
 อสม. กระตุน้พอ่แมพ่าลกูมา
ช ัง่นน. วดัสส. 

 อสม.ตดิตามการจดัอาหารและ
การกนิยาน า้เสรมิธาตเุหล็ก 

 ศนูยเ์ด็กเล็กสง่เสรมิเด็กสงูดสีม
สว่น 

 อปท.สนบัสนนุเด็กสงูดสีมสว่น 

 WCC 

 Empowerการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 
6 เดอืน 

 จดัอาหารหญงิใหน้มบตุรทีเ่หมาะสม 
 จดัอาหารเด็ก 6 เดอืน - 5 ปี ทีเ่หมาะสม 
ตามวยัและภาวะการเจรญิเตบิโต 

 ใหย้าน า้เสรมิธาตเุหล็ก 
 เฝ้าระวงั น า้หนกัและสว่นสงูเด็ก 

ครอบครวั 

ชุมชน 

HDC 

ระบบ
ขอ้มลู 

สง่ตอ่ขอ้มลู นน. สส. 

Technical 
support 

(Strategy, 
Tool,  

Package) 

National  
nutrition 

survey ทกุ 
3 ปี 

M&E 
กรม

อนามยั 

WHA 
Global 

Nutrition 
Targets 
/ SDGs 

วเิคราะห์
ขอ้มลู 

กระทรวงพม. 
(400 บาท) 

กระทรวงม
หาดไทย 

สรป. GNR WHO 



2. สือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์ 
“โฟลกิป้องกนัความพกิารแต่ก าเนิด” 

 
 

แผนการด าเนินงานป้องกนัความพกิารแต่ก าเนิด 

3.ระบบบรกิารทีม่คีุณภาพ 
เขา้ถงึบรกิารอย่างเท่าเทยีม 

 
 

ระยะที ่1 ปีงบประมาณ 2560 จ่ายโฟลกิ 
ในกลุ่มคู่สมรสทีม่าจดทะเบยีนสมรส

และหญงิหลงัคลอดทุกคน รวมประมาณ 
1 ลา้นคน 

แบบที ่1 กนิทุกวนั triferdine  
= 98.9 ลา้นบาท 

แบบที ่2 กนิสปัดาหล์ะครัง้  
เหลก็ + โฟลกิ = 24 ลา้นบาท 

 

1.มหกรรมเปิดตวัโครงการแถลงขา่ว 
  - MOU รว่มกบั ก.มหาดไทย 
    สมาคมฯ สภาการชาดฯ สปสช. สสส. 
  - ประธานทา่นรฐัมนตรวีา่การฯ 
  - VTR  3 นาท ี/ นิทรรศการ 
  - รมต.มอบนโยบาย 
  - คูม่สมรสใหม ่หญงิตัง้ครรภ์ 
    กนิยาเหลก็+โฟลกิ 
  - สือ่มวลชนสมัภาษณ์ 
 
      
 
 
 

 

1. การจา่ยโฟลกิป้องกนั
ความพกิารแต่ก าเนิด 

 
 

4.กลไกการขบัเคลื่อน ก ากบั 
ตดิตาม ประเมนิผล 

 

 
ระยะที ่2  ปีงบประมาณ 2561 
จ่ายหญงิวยัเจรญิพนัธท์ุกคน

ประมาณ 24 ลา้นคน  
 เหลก็ + โฟลกิ 
= 586 ลา้นบาท 

 
 

ระยะที ่3  ปีงบประมาณ 
2562 วจิยัอาหารทีผ่สม 

โฟลกิ 
 
 

 
 
การผลดิยาและงบประมาณ 
1.การผลติยาโดยองคก์าร
เภสชั 
2.งบฯ ปี 60 สปสช. งบ PP
โดยใหส้สจ.กนังบฯ ซือ้ยา 
3.งบฯ ปี 61 สปสช.ตัง้งบฯ 
ซือ้ยา 
 

 

2.เผยแพร่ ความรู ้
  - SMS สง่ตรงไปยงัหญงิตัง้ครรภ์
และมารดา 
  - อ่านความรูจ้ากสมดุบนัทกึ
สขุภาพแม่และเดก็ E-book 
Application 
  - ใหค้วามรูโ้รงเรยีนพ่อแมใ่น 
หน่วยบรกิารทุกระดบั 
  - ผลติชุดความรู ้เผยแพร่ 
Social media 
  - ใหค้วามรูเ้ลยีงไรส้าย วทิยุ 
ชุมชน โดย อสม.สาขาแมแ่ละเดก็ 
 
      
 
 
 

 

3. จดัท า Spot โฆษณาทางวทิยุ และ
โทรทศัน์ รณรงคใ์หห้ญงิตัง้ครรภ์ 
ฝากทอ้งเรว็ ทนัทีเ่มื่อทอ้ง  
และขอความร่วมมอืไปยงั กสทช. 
เผยแพร่ทางวทิยุและโทรทศัน์ 
4. สสส.วางแผนในการ
ประชาสมัพนัธ ์
 
      
 
 
 

 

1.คลนิิกก่อนสมรส 
  - ใหค้วามรู ้ค าปรกึษา 
  - ตรวจสุขภาพคู่สมรส 
  - จ่าย เหลก็+โฟลกิ 
   (หน่วยบรกิารและทีจ่ดทะเบยีนสมรส) 
   
 
 
 

 

2.คลนิิกฝากครรภ ์
  - ตรวจคดักรองความเสีย่ง 
  - ใหค้วามรู ้ค าปรกึษา 
  - จ่าย Triferdine 
  - ใหโ้ภชนศกึษา 
  - นดัตรวจครรภต์ามเกณฑ ์
 
 
 

 
3.คลนิิกสขุภาพเดก็ด ี
  - ขึน้ทะเบยีนเดก็กลุ่มเสีย่ง 
  - ตดิตาม นดัตรวจสขุภาพเ 
    เป็นระยะ 
  - ประเมนิ คดักรองพฒันาการ 
     และกระคุน้พฒันาการ 
  - ใหค้วามรู ้ทกัษะแก่ พ่อ แม่ 
    ผูเ้ลีย้งดเูดก็ ตามมาตรฐาน 
    โรงเรยีนพ่อแม่ 
  - ใหก้ารรกัษาตามอาการ 
 
 
 

 
4.จดัการใหก้ารศกึษาพเิศษในเดก็
ปว่ยของสถาบนัเดก็ฯ และอกี  
20 โรงพยาบาล 
 
 
 

 

1.ขบัเคลื่อนรปูแบบ 
  คณะกรรมการ ร่วม 
1.1 ระดบัประเทศ : แต่งตัง้
คณะกรรมการร่วมฯ โดยมที่าน
รฐัมนตรแีละปลดักระทรวงเป็น 
ทีป่รกึษา รองปลดัฯ เป็นประธาน 
รองอธบิดกีรมอนามยัเป็นเลขา 
1.2ระดบัเขตสขุภาพ ใช ้MCH 
   board เขต 
1.3 ระดบัจงัหวดั 
คณะอนุกรรมการพฒันาเดก็และ
เยาวชนระดบัจงัหวดั/กทม. 
 
 
 

 

 
2.ขบัเคลื่อนดว้ย 
 วิสยัทศัน์ :   เดก็มีคณุภำพชีวิตท่ีดีเหมำะสม
ตำมวยั 
เป้ำประสงค ์: เดก็ทุกคนได้รบักำรพฒันำ
เตม็ตำมศกัยภำพ 
ตวัช้ีวดั : ลดควำมพิกำรแต่ก ำเนิดลงร้อยละ
.... 
 
 
 

 3.ตดิตามและประเมนิผล 
ระดบัส่วนกลำง : มีวำระกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
ในกำรประชุมผูบ้ริหำรระดบัสูงทุก 3 เดือน 
 ระดบัเขต : มีประเดน็ในกำรตรวจรำชกำรของ
ผูต้รวจ 
ระดบัจงัหวดั : มีวำระกำรน ำเสนอผลกำร ำเนิน
งำนในกำรประชุมคณะอนุกดยช.ทุก 3 เดือน 
 





กลยทุธ (ตวัอยา่งจากล าพนู) 
พฒันาและสนบัสนนุการบรหิารจดัการระบบ
สขุภาพ 

พฒันาระบบบรกิารและการระบบการสง่ตอ่ทีม่ ี
คณุภาพ 

สรา้งความเขม้แข็งการจดัการสขุภาพเชงิรกุ             
โดยการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย  

พฒันาระบบสารสนเทศ เพือ่การบรหิารจดัการ 
ระบบสขุภาพ 

สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม งานวจิยั ระบบสขุภาพ  

 



การก าหนดมาตรการ ปี 2560 – 2564 จงัหวดัล าพนู 

กลยทุธ 
มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

น ารอ่งการใช ้ GIS ในการ
เชือ่มโยงฐานขอ้มลูเด็กปฐมวยั 

พฒันาระบบ
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

หาคา่ Base line 

Rapid Survey 
ประเมนิคณุภาพชวีติ 

เด็กปฐมวยั 

กลไกขับเคลือ่น และ M&E โดย คกก. CIPO รว่มกบั MCH Board และService Plan 

พฒันางานประจ าสูง่านวจิยั
(Routine to Research ) 

การจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาระบบ 

การดแูลเด็กปฐมวยั 

พฒันาองคค์วามรู ้
เผยแพรผ่ลงาน

วชิาการ และงานวจิัย 

พฒันาระบบสง่ตอ่เด็กพฒันาการลา่ชา้  
และเด็กทีม่ปีญัหาภาวะโภชนาการ 

เฝ้าระวงัและแกป้ญัหา
ภาวะซดีในเด็ก 

พฒันา  High Risk Child  Clinic 

การใหค้ าปรกีษาเด็ก
สมาธสิ ัน้ เด็กตดิเกมส ์

สรา้งพอ่แม ่และผูเ้ลีย้งดคูณุภาพ  

พฒันาทมี อสค./ อสม.เชยีวชาญเด็กปฐมวยั 

จงัหวดับรูณาการ ”การสง่เสรมิและพฒันาเด็กปฐมวยั” 

เชือ่มโยงระบบฯ
ระหวา่งสถานบรกิาร 
ชุมชน และหนว่ยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัการปจัจยัและสิง่แวดลอ้ม 
ทีเ่ป็นภยัตอ่ระบบสขุภาพเด็กปฐมวยั 

การพฒันาคณุภาพ ศนูยเ์ด็กเล็ก สถานรบัเลีย้งเด็กเอกชน และโรงเรยีน(ช ัน้อนบุาล) 

ประเมนิ 
ระดบั IQ, EQ 

  พฒันาศกัยภาพบคุลากร 
 ผูใ้หบ้รกิาร/ CPM  

พฒันาทมีสหวชิาชพีในการดแูลและชว่ยเหลอื 
เด็กทีม่ปีญัหาพฒันาการและการเจรญิเตบิโต 

ตราจสอบมาตรฐานการมแีละใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ 

ประเมนิ 
ความพงึพอใจ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

พฒันาและ
สนบัสนนุการ
บรหิารจดัการ
ระบบสขุภาพ 

พฒันาระบบ
บรกิารและ  
ระบบสง่ตอ่ 
ทีม่คีณุภาพ 

สรา้งความเขม้แข็ง
การจดัการสขุภาพ

เชงิรกุ   
โดยการมสีว่นรว่ม
ของภาคเีครอืขา่ย 

พฒันาระบบ
สารสนเทศ     

เสรมิสรา้ง
นวตักรรม และ

งานวจิยั   

พฒันา 
Best practice 
และนวตกรรม  

พฒันาคณุภาพ 
การจดับรกิาร 
คลนิกิเด็กด ี

WCC   

ตัวอย่าง 



กลยทุธ:   พฒันาและสนบัสนนุการบรหิารจดัการระบบสขุภาพ 

มาตรการ  
ปี 2560 

เป้าหมาย 
Essential Task 

ผู้รับผิดชอบ 
3เดอืน 6เดอืน 9เดอืน 12เดอืน 

 
จงัหวดัมี

ระบบบรหิาร
จดัการ  

และควบคมุ
ก ากบังาน  

   เขต 

 
 
  จงัหวดั 

 
 
 

 

เจา้หนา้ที ่
ผูใ้หบ้รกิารมี
ความรูแ้ละ
ทกัษะ 

ทีถ่กูตอ้ง 

  
        
จงัหวดั 
อ าเภอ 

 
 
 

สถานบรกิาร
มแีละใช ้

วสัดอุปุกรณ์
อยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม 

  จงัหวดั 
อ าเภอ
สถานบรกิาร 

  

ตราจสอบ
มาตรฐาน
การมแีละใช้

เครือ่งมอื 

กลไก
ขบัเคลือ่น 
และ M&E 

ประชมุ 
คกก. CIPO   

ประชมุ 
คกก. CIPO   

ประชมุ 
คกก. CIPO   

ประชมุ 
คกก. CIPO   

ประชมุ  
MCH Board 

ประชมุ  
MCH Board 

ประชมุ  
MCH Board 

ประชมุ  
MCH Board 

สถานบรกิาร

ตราจสอบ   
การมแีละใช้

เครือ่งมอื 
เครือ่งชัง่น ้าหนัก 
ทีว่ดัสว่นสงู 
อปุกรณ์ DSPM 

สุม่ประเมนิ 
การมแีละใชเ้ครือ่งมอื 

ตามมาตรฐาน 
เครือ่งชัง่น ้าหนัก 
ทีว่ดัสว่นสงู(แบบยนื) 
ทีว่ดัสว่นสงู (แบบนอนราบ) 
อปุกรณ์ DSPM 

 สรปุบทเรยีน

และ
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน 

อบรมพฒันาศกัยภาพ 
ทมี CPM ระดบัอ าเภอ  

เรง่รดั 
การบรหิาร
จดัการขอ้มลู 

43 แฟ้ม 
(SpecialPP 
+Nutrition) 

 

100% 

พฒันา
ศกัยภาพ
บคุลากร 

อบรมความรูแ้ละทกัษะการจดั
หลกัสตูรโรงเรยีนพอ่แม ่

(กนิ กอด เลน่ เลา่ นอน เฝ้าดฟูนั)  



กลยทุธ:   พฒันาระบบบรกิารและ ระบบสง่ตอ่ทีม่คีณุภาพ 
มาตรการ  
ปี 60 เป้าหมาย 

Essential Task 
ผูร้บัผดิชอบ 

3เดอืน 6เดอืน 9เดอืน 12เดอืน 

  

 
 
สถานบรกิารมี
การปรับปรงุ
ระบบบรกิารให ้
มคีณุภาพและ
ประสทิธภิาพ
เพิม่มากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
จังหวัด 
อ าเภอ 
สถานบรกิาร 

 ตวัอยา่งความส าเร็จในพืน้ที ่
-  เปิดบรกิารอยา่งนอ้ย 2 วนัตอ่เดอืน 
-  จดัระบบนดัหมายผูป้กครองรายบคุคล 
- จดัควิบรกิาร 30 นาทตีอ่ราย 
- พฒันาทมีประเมนิพฒันาการเด็กใน รพ.สต. 
- ปรบัปรงุสถานที/่มมุเรยีนรู ้

ถา่ยทอด 
นโยบาย 
การพฒันา
คณุภาพ 

การจดับรกิาร 

พฒันา
คณุภาพ 

การจดับรกิาร 
คลนิกิเด็กด ี

WCC   

สถานบรกิารประเมนิคดักรองและสง่เสรมิพฒันาการเด็ก  
เนน้กลุม่อายสุ าคญั คอื 9 ,18,30, 42 เดอืน โดยใชเ้ครือ่งมอื DSPM   

สถานบรกิาร 
ปรบัปรงุ
รปูแบบการ
จดับรกิาร 

สถานบรกิาร 
-ประเมนิตนเอง 

-วเิคราะห ์Gab 

-ก าหนดวธิกีาร
พฒันาปรบัปรงุ 

สุม่ประเมนิคณุภาพการจดับรกิาร 

คลนิกิพฒันาการเด็ก 

ประเมนิความ
พงึพอใจ 
ผูร้บับรกิาร

และ 
ผูใ้หบ้รกิาร 



กลยทุธ:    สรา้งความเขม้แข็งการจดัการสขุภาพเชงิรกุ   
       โดยการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย 

มาตรการ  
ปี 60 เป้าหมาย 

Essential Task 
ผู้รับผิดชอบ 

3เดอืน 6เดอืน 9เดอืน 12เดอืน 

จงัหวดัและ
ภาคเีครอืขา่ย 

ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
มสีว่นรว่มใน
การสง่เสรมิ
และพฒันา
เด็กปฐมวยั 

 

 
 
 
ทมีจังหวดั 
บรูณาการ 

พอ่ แม ่
ผูป้กครอง   
ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
องคก์ร และ
ชุมชน 
มบีทบาท 
ในการเสรมิ
ศกัยภาพ 
เด็กปฐมวยั 

ทมีจังหวดั 
บรูณาการ 
ภาคเีครอืขา่ย 

  
ทมีจังหวัด 
บรูณาการ/ 
จังหวัด/ 
อ าเภอ 
 

สถานบรกิาร
และ 
ภาคเีครอืขา่ย 

จงัหวดั 
บรูณาการ  

”การสง่เสรมิและ
พฒันาเด็ก
ปฐมวยั” 

สรา้งพอ่แม ่ 
และผูเ้ลีย้งดู
คณุภาพ  

พฒันาทมี  
อสม.เชยีวชาญ 
เด็กปฐมวยั 

การพฒันา
คณุภาพ  

ศนูยเ์ด็กเล็ก 

ประชมุ คกก.    ประชมุ คกก.    ประชมุ คกก.    ประชมุ คกก.    

ประชุม คณะเลขานกุารรว่ม 14 องคก์ร ทกุเดอืน   

Rapid Survey 
ขอ้มลูเด็กปฐมวยั 

งานมหกรรม 
 “การพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
เด็กปฐมวัย” 

การจดัท า
ขอ้เสนอ 

เชงินโยบาย 

การจดัเวที
นโยบาย
สาธารณะ 

เพือ่การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

ถอดบทเรยีน
การพฒันา 
เด็กปฐมวยั 

จดัอบรม 
อสม.เชยีวชาญ 
เด็กปฐมวยั 

รวบรวม 
ขอ้มลูเด็กปฐมวยั 

เยีย่มสนบัสนนุศนูยเ์ด็กเล็ก 
(Site Visit) 

จดัประชุม 
การพฒันา 
ศนูยเ์ด็กเล็ก 
สูค่วามเป็นเลศิ 

พฒันาศกัยภาพครพูีเ่ล ีย้ง 

 สรา้งพอ่แม ่และผูเ้ลีย้งดคูณุภาพ 
ผา่นกระบวนการโรงเรยีนพอ่แม ่

ในสถานบรกิาร ศนูยเ์ด็กเล็ก โรงเรยีนอนบุาล  และชุมชน 

ตดิตามการปฎบิตังิาน 
ทมี อสม.เชยีวชาญเด็กปฐมวยั 



   กลยทุธ:    พฒันาระบบสารสนเทศ     
มาตรการ  
ปี 60 เป้าหมาย 

Essential Task 
ผู้รับผิดชอบ 

3เดอืน 6เดอืน 9เดอืน 12เดอืน 

 
 
เขตสขุภาพมี
ขอ้มลูทีจ่ าเป็น
ส าหรบัตดิตาม
ควบคมุก ากบั
งาน และการ
ประเมนิผล 

 
 
 
 

 
 
 
CIPO  
CIO 
จังหวดั 
อ าเภอ รวบรวมและ

วเิคราะห ์Gab 
ดา้นขอ้มลูเด็ก
ปฐมวยั 

ประเมนิผล 
 
พฒันาการ
เด็กสมวยั 
 
เด็กรปูรา่งด ี
สงูสมสว่น 

 
 
 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

ชีแ้จง 
แนวทางปฏบิตั ิ

แกเ่จา้หนา้ที่
ผูเ้ก ีย่วขอ้ง 

จดัท า 
แบบรายงานขอ้มูล 
เพิม่เตมิทีจ่ าเป็น 

ส าหรบัการ
ควบคมุก ากบังาน 

ระดบัเขต 

จดัเก็บขอ้มลูตามระบบขอ้มลู 43 แฟ้ม 

วเิคราะหข์อ้มลู 
หาคา่  

Base line 
สว่นสงูเฉลีย่ 

 

พฒันาระบบ
ขอ้มลูพืน้ฐาน 
หาคา่ Base line 

ควบคมุก ากบังานโดย CIPO /CIO/สสจ./สสอ. 

ตัวอย่าง จ.ล าพูน 



   กลยทุธ:    เสรมิสรา้งนวตักรรม และงานวจิยั   

มาตรการ  
ปี 60 เป้าหมาย 

Essential Task 
ผู้รับผิดชอบ 

3เดอืน 6เดอืน 9เดอืน 12เดอืน 

 
จงัหวดัม ี
การพฒันา
ปรบัปรงุ 
การท างาน  
บนพืน้ฐาน
ประสบการณ์
การท างานจรงิ
ในพืน้ที ่และ
พฒันาสูก่าร
จดัท าผลงาน
วชิาการ และ
งานวจิยั 

 
 
 
 

 
 
 
CIPO  
จังหวดั 

 
 
 
 

รวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะห ์
ปรากฏการณ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เด็กปฐมวัย 

น าเสนอ/
เผยแพร ่

 
ผลงานวชิาการ  
Best Practice 

เรือ่งเลา่ 
นวตกรรม 

แตง่ต ัง้
คณะท างาน/
ทมีวจิยั 

สรปุบทเรยีนจากการท างานพฒันาเด็กปฐมวยัระดบัพืน้ที ่

ก าหนดหวัขอ้ 
การศกึษาวจิยั 
นวตกรรม 

 

จดัเก็บ 
วเิคราะหข์อ้มลู 
พฒันานวตกรรม  

 

พฒันา 
Best practice 
และนวตกรรม  

 

ตัวอย่าง จ.ล าพูน 



ธค.59 

ธ.ค.59     ประชุมจดัท าแนวทางการจดัสรรยา/กลุ่มเป้าหมาย/ตน้ทุนราคา/สือ่ประชาสมัพนัธ ์

  มค.60                      สือ่สารสรา้งความตระหนกั/องคค์วามรูท้าง Social media 

มค.60 

       ก.ค.-ส.ค.60                          ตดิตาม ประเมนิผลการไดร้บัยา/กนิยา 

มค. 60            MOU แถลงนโยบายของขวญัปีใหม ่“โฟลกิป้องกนัความพกิารแต่ก าเนิดเดก็ไทย” 

กพ.60 

        ก.ย.60                                สรปุผลการด าเนินงาน 

กรอบกจิกรรมการป้องกนัความพกิารแต่ก าเนิด 

ประชุมรว่มสปสช.จดัสรรงบประมาณ UC ใหห้น่วยบรกิารจดัซือ้ยาจา่ย 
หญงิจดทะเบยีนสมรส หญงิตัง้ครรภ ์แมห่ลงัคลอดทุกราย 

สือ่สารเขตบรกิาร/จงัหวดัผา่น VDO conference จงัหวดัชีแ้จง
ภายในจงัหวดั 

        ชีแ้จงการจา่ยยา/องคค์วามรูใ้หก้บักลุ่มงาน 
        จดทะเบยีนสมรส กระทรวงมหาดไทย  

   ความพกิาร 
   แต่ก าเนิด 8% 


