ประเด็น PA.......................อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน..................
..........PP&P....... Excellence

แผนงาน.....บูรณาการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต...... โครงการ..............มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต...............

1. วัตถุประสงค 1..........พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพ……………………………………………………..
2……….เฝาระวังหญิงชวงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภและการคลอดอยางมีประสิทธิภาพ...................
ตัวชี้วัด ................อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน....................
คาเปาหมายป 62 ...................ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน..................
สถานการณ/ขอมูลพื้นฐาน ....ผลการดําเนินงานอัตราสวนการตายมารดาไทยตอแสนการเกิดมีชีพ 3 ปยอนหลังพบวา อัตราสวนการตายมารดาไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป
2559 - 2561 เทากับ 26.6, 18.4 และ 17.1 ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุการตายหลักในป 2559 – 2561 เกิดจากการตกเลือดคิดเปนรอยละ 25.61, 32.14 และ 22.54 ของการตายทั้งหมด
ตามลําดับ (ขอมูลการตายมารดา สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)
มาตรการ
แนวทาง/กิจกรรมหลัก
สวนกลาง เขต จังหวัด ระยะเวลา
งบประมาณ
มาตรการที่ 1
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสืบสวนมารดาตาย (ทีมวิเคราะหและสืบสวน)
แผนบูรณาการพัฒนา

บูรณาการองคกร
คนตลอดชวงชีวิต
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน
- พัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขาย

บริการสุขภาพระดับจังหวัด (PNC)
- ประชุมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา และออกมาตรการ

ปองกันการตายมารดา
มาตรการที่ 2
- กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยแมและเด็ก



ปฏิรูปการคุมครองแมและเด็ก
และการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด
มาตรการที่ 3
- พัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพมารดาและเด็ก



เสริมสรางความรู สื่อสาร
ปฐมวัย
สุขภาพสูแมและครอบครัว
เพื่อการพึ่งตนทางสุขภาพ
อยางยั่งยืน
มาตรการที่ 4
- พัฒนามาตรฐานงานอนามัยและเด็ก และเครือขายบริการสุขภาพระดับ



จังหวัด (PNC)

จัดบริการสุขภาพแกแมและ - วิเคราะหสาเหตุและปญหาของการตายมารดาแตละราย พรอมทั้งออก
เด็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มาตรการในการแกปญหา
- สถานบริการประเมินตนเอง ผานโปรแกรมประเมินออนไลน
- เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม
มาตรการที่ 5
- พัฒนาโปรแกรมประเมินและรับรองมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก และ
สงเสริมการสรางนวัตกรรม
เครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (PNC)
การจัดบริการสุขภาพแกแม
และเด็ก

Small
success

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. มีการประชุม MCH Board เพื่อถายทอด
และขับเคลื่อนนโยบาย
2. วิเคราะหสถานการณการตายมารดา
3. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ/แผนดําเนินงานที่
สอดคลองกับสถานการณปญหาในพื้นที่
4. จัดตั้งคณะทํางานสืบสวนและวิเคราะห
สาเหตุการตายมารดา
5. สนับสนุนใหหนวยบริการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานหลัก
ผูประสานงาน

กรมอนามัย
นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ

เบอรติดตอ

02 590 4438

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของใหมี
ความรู ทักษะในการดําเนินงาน
2. สถานบริการประเมินตนเอง ผานโปรแกรม
ประเมินออนไลน
3. มีการประชุมการตายมารดาระดับเขต














ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. มีการทบทวนสถานการณการตายมารดา
และทบทวนประเมินมาตรการการดําเนินงาน
2. มีการเยี่ยมติดตาม เสริมพลัง

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 17 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน
2. รอยละ 20 ของการตายมารดาจากสาเหตุ
ตกเลือด ลดลงจากป62
3. รอยละ 20 ของการตายมารดาจาก
ความดันโลหิตสูง ลดลงจากป62
4. รอยละของหญิงตั้งครรภทมี่ ีภาวะเสี่ยง เชน
โรคหัวใจ SLE ITP VTE ลดลง
5. อัตรามารดาตายจากสาเหตุทางออมลดลง

หนวยงานรวม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
ผูประสานงาน กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เบอรติดตอ กรมสุขภาพจิต 092-4282113
กรมควบคุมโรค 089-2070669
กรมการแพทย 089-2362291

ประเด็น PA....................รอยละเด็ก 0-5ป มีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัด .... เด็ก 0-5ป มีพัฒนาการสมวัย

คาเปาหมายป 63

รอยละ85

สถานการณ/ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ปพบวารอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย ในป 2560 เทากับ 78 รอยละ ป2561 80.7 และ ป 2562 เทากับ
รอยละ 89.9 (แหลงที่มา : HDC ณ 19 สิงหาคม 2562) หมายเหตุ ปรับสูตรการคํานวณผลการดําเนินงานจากจํานวนเด็กที่ไดรับการคัดกรองเปนจํานวนเด็กอายุ 9,18,30,42เดือน ที่
อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
มาตรการ
แนวทาง/กิจกรรมหลัก
สวนกลาง
เขต
จังหวัด
ระยะเวลา งบประมาณ
มาตรการที่ 1
1. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายใหมีความรู ทักษะที่
/
/
/
ปละ1ครั้ง
บูรณาการองคกรภาคี เพียงพอตอการประเมินคัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ
เครือขายทุกภาคสวน DSPM
2. คัดกรองพัฒนาการ ติดตามและกระตุนเด็กสงสัยลาชา
/
/
ตลอดป
3. กระตุนเด็กที่มีพัฒนาการลาชาดวยเครื่องมือมาตรฐาน
/
/
ตลอดป
4. ขับเคลื่อนการดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตในพื้นที่
/
/
/
ตลอดป
แบบเชิงรุก
5. ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
/
/
/
ตลอดป
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
6. เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานตามแผนฯ และสงคืนขอมูลแกพื้นที่
/
/
/
ปละ1ครั้ง
มาตรการที่ 2
1.สงเสริมและสรางเครือขายการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน
/
/
ตลอดป
ปฏิรูปการคุมครองแม ประกอบการและชุมชน
และเด็กและการบังคับ 2.บังคับใช พ.ร.บ. ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
/
/
/
ตลอดป
ใชกฎหมายอยาง
และเด็กเล็ก พ.ศ.2560
เครงครัด
3. สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพ.ร.บ. การ
/
/
/
ตลอดป
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
มาตรการที่ 3
1. พัฒนาสื่อ/องคความรูเ พื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพเด็กปฐมวัย
/
/
/
ปละ1ครั้ง
เสริมสรางความรู
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองคความรูดานเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
/
/
/
ปละ1ครั้ง
สื่อสารสุขภาพสูแม
3. บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ องคความรู
/
/
/
ตลอดป
และครอบครัว เพื่อ
และแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหพอแม ผูปกครองใชคูมือ DSPM มาก
การพึ่งตนทางสุขภาพ ขึ้น

อยางยั่งยืน

มาตรการที่ 4
จัดบริการสุขภาพแก
แมและเด็กที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
มาตรการที่ 5
สงเสริมการสราง
นวัตกรรมการ
จัดบริการสุขภาพแก
แมและเด็ก
Small success

4. หนวยบริการสาธารณสุขใหความรู จัดกิจกรรม สงเสริมพัฒนาการ
เด็กโดยกระบวนการ กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน เฝาระวัง
พัฒนาการ
5.รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมและสัปดาหคัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

/
/

/
/

ตลอดป
/

ปละ1ครั้ง

1. พัฒนาฐานขอมูลระบบเฝาระวังดานเด็กปฐมวัยใหมีความครอบคลุม
ถูกตองและเปนปจจุบัน
2. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็กและ
เครือขายระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด
1. สนับสนุนใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่ผาน Best
Practice

/

ปละ1ครั้ง

/

ปละ1ครั้ง

/

/

/

ปละ1ครั้ง

2. พัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานเด็กปฐมวัย

/

/

/

ปละ1ครั้ง

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. มีแผนปฏิบัติการ/แผนดําเนินงาน ที่สอดคลองกับสถานการณเด็กปฐมวัยในพื้นที่
2. บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ทักษะ
การประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ DSPMและทักษะการสื่อสารกับ
ผูปกครอง
3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
4. มีระบบเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระดับจังหวัดและระดับเขต
5. มีการสรางความรอบรูดานสุขภาพเด็กปฐมวัย
6. มีการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ

ไตรมาส 2 (6
เดือน)

1.รอยละ 90
ของเด็ก 0-5ป
ไดรับการคัด
กรองพัฒนาการ
2. รอยละ 20
ของเด็ก 0-5ป
ไดรับการคัด
กรองพัฒนาการ
พบสงสัยลาชา
3. รอยละ 90
ของเด็ก 0-5ป มี
พัฒนาการสงสัย

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. ทุกจังหวัดมีการเตรียมการ
รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแมและสัปดาหคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. เยี่ยมเสริมพลังการ
ดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการ
คัดกรอง กระตุน ติดตาม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป
3. สรางความรอบรูหลักดาน
สุขภาพเพื่อสงเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยสื่อสารผานชองทางตาง
ๆ

1. รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัย
2. รอยละ 100 ของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑมาตรฐานขั้นตน
3. อัตราการกินนมแมของ
ทารกแรกเกิดถึง 6 เดือนไม
นอยกวารอยละ 50
4. รอยละ 65 ของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวา
มีพัฒนาการลาชาไดรับการ

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานหลัก กรมอนามัย
ผูประสานงาน

ลาชาไดรับการ
ติดตาม/สงตอ
4. รอยละ 65
ของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการคัด
กรองแลวพบวามี
พัฒนาการลาชา
ไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย
เครื่องมือ
มาตรฐาน
5. รอยละของพอ
แมผูปกครองใช
คูมือ DSPM ใน
การเลี้ยงดูเด็ก
6. มีรายงานผล
การเฝาระวัง
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในระดับ
เขตและระดับ
จังหวัดใน
คณะอนุกรรมการ
สงเสริมพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด

ผูประสานงาน

กระตุนพัฒนาการดวย
4. มีรายงานผลและแผนการ
พัฒนาการเฝาระวังพัฒนาการ เครื่องมือมาตรฐาน
เด็กปฐมวัยในระดับเขตและ
ระดับจังหวัดใน
คณะอนุกรรมการสงเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด

หนวยงานรวม กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
เบอรติดตอ 02 588 3088 ตอ 3111

เบอรติดตอ

ประเด็น PA รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
Promotion & Prevention Excellence

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
2. เพื่อพัฒนาการใหบริการโภชนาการใน ANC WCC และศูนยเด็กเล็ก
3. เพื่อใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการใน ANC WCC อปท. หมูบาน และศูนยเด็กเล็ก 4. เพื่อสรางกระแสและสื่อสารสาธารณะการสงเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
คาเปาหมายป 63 รอยละ 60
สถานการณ/ขอมูลพื้นฐาน: เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน รอยละ 58.6 (ขอมูล HDC ไตรมาส 3 ป 2562)
มาตรการ
แนวทาง/กิจกรรมหลัก
สวนกลาง เขต จังหวัด
ระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
ตค.62-กย.63
426,000



มาตรการที่ 1 จัดบริการสุขภาพแก 1. สราง node นักโภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต
แมและเด็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
1. ประชุม “ผูนําจังหวัดขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต”
พย.62
1,100,000



มาตรการที่ 2 บูรณาการองคกรภาคี
ตค.62-กย.63
1,990,000
2. พัฒนาตนแบบการดูแลอยางตอเนื่องในชวง 1000 วันแรกของชีวิต
เครือขายทุกภาคสวน



เพื่อเด็กปฐมวัยสูงดีสมสวน
เมย.63
861,000
มาตรการที่ 3 สงเสริมการสราง
3. ถอดบทเรียน best practice การดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วัน
นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพแก แรกของชีวิต และตําบลสงเสริมเด็ก0-5ปสูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการ



แมและเด็ก
สมวัย
1. จัดทําและสนับสนุนสื่อสงเสริมเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน ใหพื้นที่
ตค.62-เมย.63
600,000
มาตรการที่ 4 เสริมสรางความรู



สื่อสารสุขภาพสูแมและครอบครัว
เพื่อการพึ่งตนทางสุขภาพอยางยั่งยืน
Small
success

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
มีการขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตโดยผูนําจังหวัด

ผูรับผิดชอบ หนวยงานหลัก กรมอนามัย
ผูประสานงาน นางสาววราภรณ จิตอารี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอรตดิ ตอ 02-5904327

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
รอยละ 60 ของเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
ไตรมาส 4 (12 เดือน)
ทุกอําเภอมีการขับเคลื่อน
รอยละ 60 ของเด็ก 0-5 ป
มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต
สูงดีสมสวน
อยางนอย 2 ตําบล
หนวยงานรวม กรมสบส. สป. สปสช.,ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ผูประสานงาน
เบอรติดตอ

