
สรุปประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก และเด็กวัยเรียนวัยรุนแบบบูรณาการ 

ระหวางวันท่ี  21 – 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

หองประชุมยอย Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย (หองแมกโนเลยี 1 ช้ัน 4) 

วันท่ี 21 ตุลาคม 2562  

เวลา 09.00 น. นำเสนอแผนคลัสเตอรสตรีและเด็กปฐมวัย 2563 (โดย นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา) 

House Model แผนคลสัเตอรสตรีและเด็กปฐมวัย 2563 

เปาประสงค : ตั้งครรภคณุภาพ ลกูเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย สูงดสีมสวน 
คาเปาหมาย /ตัวชี้วัด 

1. อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ      
2. รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย      
3. รอยละ 60 ของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน      
4. เด็กอายุ 5ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ แยกตามเพศชาย/หญิง (ซม.)      
5. รอยละของเด็กอายุ 3ป ปราศจากฟนผุ (Caries Free) 

 กลุมเปาหมาย  
 หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ, หญิงตั้งครรภ, เด็กปฐมวัย 0-5 ป, หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ, ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธและมาตรการ 

1. บูรณาการองคกรภาคีเครือขายทุกภาคสวน (Partnership) 
สรางเครือขายความความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ  

1.1 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามความรวมมือระหวางกระทรวง (4 กระทรวง ) 
1.2 บูรณาการการดำเนินงานสงเสรมิสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ผานกลไกคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก 

และภาคีเครือขายในทุกระดับ (MCH Board, PNC) 
2. ปฏิรูปการคุมครองแมและเด็ก และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด (Regulate) 
 2.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร  นโยบาย และบังคับใชกฎหมายท่ี เก่ียวของกับงานอนามัยแมและเด็ก 

ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กฯ,  พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ, พ.ร.บ. การปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนฯ  

 2.2  สนับสนุนเครือขายบริการสุขภาพดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยอนามัยแมและเด็ก 
3.  เสริมสรางความรู สื่อสารสุขภาพสูแมและครอบครัว เพ่ือการพ่ึงตนทางสุขภาพอยางยั่งยืน (Advocate)  
 3.1  พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเพ่ือสรางความรอบรูดานสุขภาพแมและเด็ก 

 3.2  สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและรณรงคสรางกระแส (กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ : วันวาเลนทไทน 
อนามัยเจริญพันธุ เดือนกรกฎาคม “เลนเปลี่ยนโลก” ในวันประชากรโลก และเดือนสิงหาคม “สัปดาหนมแมและรณรงคนม
แมในกลุมเด็ก Preterm”) 

 

 
 4.  จัดบริการสุขภาพแกแมและเด็กท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Building Capacity)  
  4.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอนามัยแมและเด็ก (เจาหนาท่ี พ.ร.บ นิติกร เจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภค นวก.
สาธารณสุข, เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานดาวนซินโดรม และ Project Child Manager)  
  4.2  พัฒนาฐานขอมูล ระบบเฝาระวัง และระบบกำกับติดตามของเครือขายสุขภาพอนามัยแมและเด็กในทุกระดับ  
(Safe Mom Operation, E-electronic Book “Pink Book, DSPM” และ CE-2019) 
 5.  สงเสริมการสรางนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพแกแมและเด็ก (Investment) 



  5.1  สนับสนุนใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาตนแบบ (จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัย) 
  5.2  พัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยแมและเด็ก 
 โครงการสำคัญ 
  6.1  โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต (ขาดขอมูล birth Asphyxia ,still birth และ early death  
  6.2  โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ  
  6.3  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับท่ี 2    
 ระดับความสำเร็จ 
  ไตรมาส 1 (3 เดือน)  
  1. มีแผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินงาน ท่ีสอดคลองกับสถานการณปญหาในพ้ืนท่ีและมีระบบประเมินผลและ
วิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการ 
  2. ถายทอดนโยบายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายครบทุกเขต 
  3. มีการจัดตั้งศูนยเฝาระวังการตายมารดาระดับเขต 
  ไตรมาส 2 (6 เดือน)  
  1.มีการสืบสวนมารดาตายทุกรายและมีการออกมาตรการเพ่ือแกปญหาเชิงระบบพรอมรายงานภายใน 1 เดือน 
  ไตรมาส 3 (9 เดือน) 

1. มีการขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตอำเภอละ 2 ตำบล 
2. ANC คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ เพ่ิมข้ึน รอยละ 16 
3. รอยละ 57 ของหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและขัดทำความสะอาดฟน (Fee Schedule) 
4. รอยละ 50 ของเด็กอายุ 0-2ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
5. มีระบบเฝาระวังตามพ.ร.บ.นมผง ครบทุกจังหวัด 
6. รอยละ 100 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑระดับตน 
7. รอยละ 100 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนอกสังกัด (273 แหง) มีกลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
  ไตรมาส 4 (12 เดือน) 

1. อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ 
2. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 
3. รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
4. รอยละ 20 ของเด็กปฐมวัยไดรับการคัดกรองพบสงสัยลาชา 
5. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม 
6. รอยละ 50 ของทารกแรกเกิด-6 เดือนกินนมแมอยางเดียว  
7. รอยละ 60 ของเด็ก 0-5ป สูงดีสมสวน 
8. รอยละ 56 ของเด็กอาย ุ3ป ปราศจากฟนผุ (Caries Free)   

งบประมาณในการดำเนินโครงการท้ัง 3 โครงการรวม ท้ังหมด 60,560,000.- บาท แบงสวนกลาง 26,722,600.- และสวนภูมิภาค 

33,837,400.- บาท 

กิจกรรมสำคัญของโครงการ  

1.โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต กิจกรรมสำคัญไดแก  
 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือสรางแมลูกคุณภาพ  
  A. ขอมูลและตัวชี้วัดสำคัญ (ขาดขอมูล birth Asphyxia, still birth, baby < 7 days นอกจากน้ีอัตราการตาย
มารดาตอการเกิดมีชีพเกิดแสนประชากร (19.98) มากกวาตัวช้ีวัด; เปาหมายป 63 ตองไมเกิน 17)  
  1.1.1 พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา (ศอ.เปนทีมเลขา) พัฒนาศูนยอนามัยเปน 
faliterter  
  1.1.2  ขับเคลื่อนการคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom  



  1.13 พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเด็กและเครอืขายบริการสขุภาพระดับจังหวัด 
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต  
 1.2.1 ดานโภชนาการ พัฒนาจังหวัดตนแบบมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เพ่ือเด็กเติบโตเต็มศักยภาพ 

(ขับเคลื่อนงานดานโภชนาการ 2 รพ.สต.ใหมใน 1 จังหวัด) 
 1.2.2 ดานทันตสาธารณสุข รณรงคใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธ์ิมารับบริการทันตกรรม (ตรวจขัดทำความสะอาดฟน) 

และรณรงค/พัฒนาศักยภาพกรตรวจความมสะอาดฟน ฟนผุและทักษะการแปรงฟนเด็กใหบุคลากรสาธารณสุข ผูปกครอง 
และผูดูแลเด็ก 

1.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม โดย ขับเคลื่อนท้ังเชิงรับ/เชิงรุก (ขอเสนอแนะ; ใชมา 2 ปแลวแตไมมีการลงโทษ ;ตอบ เริ่มตรวจสอบ
รายใหญแลวพบวาสูตร 1 และ 2 ไมตางกัน)   
2. โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ  

2.1 Health literate สราง“Smart Parents To Smart kids”  
  2.1.1 ขับเคลื่อนโครงการ 9 ยางเพ่ือสรางลูก 
  2.1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager (CPM) ระดับจังหวัด 
2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  
    2.2.1 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
  2.2.2 พัฒนาตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลนสรางชาต”ิ 

3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการฯ วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

อยางมีคุณภาพ 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาต ิฉบับท่ี 2 ฯ 

 

 

 

เวลา 09.30 น. นำเสนอแผนงานโครงการคลสัเตอรสตรีและเด็กปฐมวัยป 2563 (โดย แพทยหญิงพิมลพรรณ  ตางวิวัฒน) 

 “อธิบดีกรมอนามัย เนนดูวาแผนการปฏิบัติงานศูนยอนามัย ตอบโจทยแผนงานกรมอนามัย หรือไม โดยเห็น

ภาพรวมโครงการ/กิจกรรมของสวนภูมิภาคท่ีสวนกลางอยากใหศูนยอนามัยดำเนินการ” 

นำเสนอ agenda การประชุมวันท่ี 21-22 ตุลาคม 2562 หองประชุมยอย cluster สตีและเด็กปฐมวัย หองแมกโนเลีย 1 ช้ัน 4 

แผนงานโครงการคลัสเตอรสตรีและเด็กปฐมวัยป 2563 

เปาหมายดานสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 

1. SDGs ; ขอท่ี 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ, ขอท่ี 2.1 ยุติความหิวโหยใหทุกคน อันรวมถึงทารกไดเขาถึงอาหารท่ี

ปลอดภัย มีโภชนาการและเพียงพอ,  Global Nutrition Target ภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธุ LBW-EBF-Stunting- 

Wasting- overweight, ขอท่ี 3.1 ลดอัตราการตายของมารดาท่ัวโลก ใหต่ำกวา 70 ตอการเกิด มีชีพ 1 แสนคน, ขอท่ี 3.2 

ยุติการตาย ท่ีปองกันไดของทารกแรกเกิด และเด็กอายุต่ำกวา 5 ป และขอท่ี 4.2 สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึง  

การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

2. MOU 4 กระทรวง ป 2560 – 2564  



2.1 เด็กอายุ  0-5 ปสูงดีสมสวน รอยละ 63  

2.2 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักนอย ไมเกินรอยละ 7 

2.3 เด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย เปาหมาย รอยละ 85 

2.4 รอยละของศูนยเด็กเล็กท่ีผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 70 

3. แผนกระทรวงสาธารณสุข ป 2563 

3.1 เด็กอายุ 0-5 ปสูงดี สมสวน รอยละ 60 

3.2 เด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ รอยละ 56 

3.3 อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน 

3.4 เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 

เปาประสงค 1.ต้ังครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอดแมปลอดภัย  2.เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย  3.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 

 

  



โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 

กิจกรรม 6 เดือนแรก 
สวนกลาง 
1. ประชุมผูเช่ียวชาญการยุติการถายทอดเช้ือเอชไอวีและซิฟลสิจากแมสูลูกและเตรยีมการประเมินผลรับรอง EMTCT 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62, ก.พ. 63)  
2. ประชุมผูเช่ียวชาญพิจารณาแนวทางการวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิด 2 ครั้ง  
(18 พ.ย. 62, 16 ธ.ค. 62)  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา (9-10 มกราคม 63)  
    - ขาดรายช่ือผูเช่ียวชาญจากราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย และทีมเฝาระวังสาเหตุการตายมารดา เพ่ือการทำงานแบบ MDSR 
(Maternal Dearth and Response)  
 - อบรมและปรับแนวทางการปฏบัิติงาน เพ่ือใหเกิดการนำปญหาไปแกไข  
 - มกราคมจะจัดประชุมทีมสืบสวนประจำเขตสุขภาพ (ภาพรวมเขต เน่ืองจากการตายจำนวนไมเยอะ) 
 - สง CE -62 แกสำนักสงเสรมิสุขภาพ กรมอนามัยเมื่อมีแมตายทุกครั้ง และวิเคราะหสาเหตุการตายดวย ICD -10 TM 
WHO และ 3 Delays  
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (17-18 ก.พ. 63)  
ตองการแกปญหา ระบบ Network และ Refer  
  - สวนกลางลงประเมินโรงพยาบาล 4 ครั้ง ในปงบประมาณ 2563 (1:3)  
 - ป 2563 พัฒนาหลักสูตร Refer และ Network พัฒนารวมมาตรฐานโรงพยาบาล (โดยโรงพยาบาลท่ีเขารวมประเมิน 
PNC ตองผานมาตรฐานท้ังหมด) และพัฒนาทีมประเมิน PNC (ตองผานมาตรฐาน ถึงจะลงประเมินได) 
5. ประชุมช้ีแจงระบบเฝาระวังการตายมารดาเชิงรุก Save Mom (พ.ย. 62) 
 - นำรองการใชแอพพลิเคช่ัน ในเขตสุขภาพท่ี 1 -12 อยางนอยเขตสขุภาพละ 1 จังหวัด เพ่ือนำผลมาปรับมาตรฐานการให
คะแนน 
6. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาผูปฏิบัติงาน เพ่ือลดการตายมารดาระดับชาติและระดับเขต (26-27 มีนาคม 63) 

สวนภูมิภาค 
1. เขารวมประชุมและแจงจังหวัด ประสานขอมูล เตรียมการประเมนิเพ่ือรับรอง EMTCT 
2. จัดตั้งศูนยเฝาระวังการตายมารดาระดับเขตและทีมสบืสวนสาเหตกุารตายมารดา 
3. สนับสนุนใหมีการสืบสวน และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาทุกราย 
4. รายงานจำนวนมารดาตายรายเดือน และสง CE-62 ทุกราย ภายใน 30 วัน 
5. ประชุมช้ีแจงจังหวัดและขับเคลื่อนการใชโปรแกรม Save Mom อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองและจัดการความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ 
7. จัด MM Conference ระดับเขต/จังหวัด และออกแนวปฏิบัตเิพ่ือแกปญหา 
8. สนับสนุนการพัฒนาคณุภาพบริการตามมาตรฐานงานอนามยัแมและเด็ก   
9. กำกับ ติดตามใหหนวยบริการมกีารประเมินตนเองผานโปรแกรมออนไลน 80 % 
10. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตาม  
11. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขตสุขภาพ 
 

กิจกรรม 6 เดือนหลัง   
สวนกลาง 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (เม.ย. 63) 
2. สัมมนาวิชาการอนามัยแมและเด็ก และสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแหงชาติครั้งท่ี 25 (พ.ค. 63)  
3. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับชาติ คณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิดรายไตรมาส 
4. อบรมโรคถายทอดทางพันธุกรรมและโรคติดเช้ือ (มิถุนายน 2563) 



สวนภูมิภาค 
1. เขารวมนำเสนอผลงานวิชาการรวมจัดนิทรรศการ 
2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานแมและเด็ก กำกับ ติดตามใหหนวยบริการมีการประเมินตนเองผานโปรแกรม 
3. ขับเคลื่อนระบบคัดกรองและบริหารจัดการธาลัสซีเมีย 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือลดการถายทอดเช้ือซิฟลิสจากแมสูลูก 

งาน Congenital Syphilis  
กรมควบคมุโรค ใหความรูแนวทางการ Detect และการลงรหัสโรค ICD-10TM  
เปาหมายการอบรม คือ ใหศูนยอนามัยจัดประชุม และจัดประชุมใน 23 จังหวัดท่ีมีอัตราการติดเช้ือซิฟลิสแตกำเนิด (Congenital 
Syphilis) มากกวา 50 ราย ตอ 100,000 การเกิดมีชีพ ในป 2561 ไดแก จังหวัดลำพูน อุตรดิตถ สมุทรปราการ ศรีสะเกษ 
ขอนแกน ชัยภูมิ แมฮองสอน ระยอง พิจิตร ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ยโสธร จันทบุรี บุรีรัมย นครราชสีมา ตาก อุบลราชธานี 
สิงหบุรี สระบุรี รอยเอ็ด สุราษฎรธานี เชียงใหม ตราด  
กลุมบางรัก ยินดีเปนวิทยากรการอบรม ประสานมาสวนกลางดวย 

1.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 การสงเสริม
สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

กิจกรรม 6 เดือนแรก 
สวนกลาง  

- งานธุรการ 
ประชุมคณะกรรมการ คสตท. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) ,ประชุมคณะอนุกรรมการ และประชุมคณะทำงาน 

- กิจกรรม 
1. อบรมบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนแผนและบังคับใช พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับ

ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ธ.ค. 62) 
2. สนับสนุนมุมนมแมในสถานประกอบการ (ขับเคลื่อนรวมกับวัยทำงาน)  
3. ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

พ.ศ.2560 (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 
- ผลิตสื่อ/ประชาสัมพันธ 

1. โปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก (พ.ย. 62) 

2. โปรแกรมการจัดเก็บขอมูลการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม (ก.พ. 63) 
3. สื่อความรูเรื่อง พ.ร.บ. นมผงและการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 

การขับเคลื่อนงานของศูนยอนามัย 
1. ติดตามการออกบัตรพนักงานเจาหนาท่ี 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพ นิติกร พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม

การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 
3. สนับสนุนมุมนมแมในสถานประกอบการ 
4. วางแผนการขับเคลื่อนงาน พ.ร.บ. ในระดับเขตและระดับจังหวัด 

สวนภูมิภาค 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพ นิติกร พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม

การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 บัตร พ.ร.บ. ยังขาดขอมูลอีก 7 จังหวัด และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
 2. สนับสนุนมุมนมแมในสถานประกอบการ 



 3. ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) ติดตามเชิงรุก ลงพ้ืนท่ีสำรวจจริง 
 
กิจกรรม 6 เดือนหลัง   
สวนกลาง 

- งานธุรการ 
ประชุมคณะกรรมการ คสตท. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) ,ประชุมคณะอนุกรรมการ และประชุมคณะทำงาน 

 -  กิจกรรม 
1. ประชุมผูเช่ียวชาญเพ่ือจัดทำคูมือสำหรับการดำเนินงานการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานบริการ 
2. อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
3. ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

พ.ศ.2560 (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 
 -  ผลิตสื่อ/ประชาสัมพันธ 

1. กิจกรรมรณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในเดือนวันแมแหงชาติและสัปดาหนมแมโลก (ส.ค. 63) 
2. สื่อความรูเรื่อง พ.ร.บ. นมผงและการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

การขับเคลื่อนงานของศูนยอนามัย 
1. ขับเคลื่อนงาน พ.ร.บ. ในระดับเขตและระดับจังหวัด 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก 
3. รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในเดือนวันแมแหงชาติและสัปดาหนมแมโลก 

สวนภูมิภาค 
 1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก (พัฒนาอบรม
ครู ข. ท่ีผานการอบรม ครู ก. แลว ในเขตท่ียังไมไดประเมินครู ก. ติดตอสวนกลาง) 
 2. รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในเดือนวันแมแหงชาติและสัปดาหนมแมโลก (ส.ค. 63) สถานท่ียังไมแนชัด 
 3. ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 
  



การขับเคลื่อนงานของศูนยอนามัย (เพ่ิมเติม) 
ระบบเฝาระวังเชิงรุกและเชิงรับ 

1. การประชาสัมพันธ สรางการรับรูเรื่อง  
2. พ.ร.บ.แผนการออกตรวจของศูนยอนามยั (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 
3. แผนออกตรวจของจังหวัด (ปละ 2 ครั้ง) 
4. แนวทาง ผังรับเรื่องรองเรียน และชองทางรับเรื่องรองเรียน ; Facebook, Web, โทรศัพท  

*ศูนยอนามัยสงสรุปผลการเฝาระวังท้ังเชิงรุกและเชิงรับทุกไตรมาสใหแกสงสำนักสงเสริมสุขภาพ 
ขอมลูสนับสนุน 

1. สถานการณการดำเนินงานธาลัสซีเมีย 3 ปยอนหลัง 
2. สำรวจจำนวนบุคลากรท่ีผานการอบรมการใหคำปรึกษาเรื่องธาลัสซีเมีย 

 
แผนท่ีแสดงสถานการณการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด 

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ขอมูล ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2562) 
 
 

 
 
 

โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 



กิจกรรมสำคัญ ท่ี 2.1 Health literate สราง“Smart Parents To Smart kids”  
1. การประชุม วันท่ี 31 ตุลาคม --- 1 พฤศจิกายน 2562 เปนการประชุมเก่ียวกับงานวิจัย เรื่องแบบประเมิน 

DSPM เพ่ือใหภูมิภาคประเมินติดตามเก็บขอมูล  
2. จัดทำสื่อ งานแมและเด็ก รวมถึง 9 เพ่ือสรางลูก 
3.  6 เดือนหลัง สัปดาหรณรงคประเมิน DSPM (ศอ. 1-12, สสม.) เรื่อง Kick off “เลนเปลี่ยนโลก” 
4. เยี่ยม DSPM 4 ภาค (เดือน 3/4/10/12)  

ขอเสนอแนะ  

Save Mom  
1. ศูนยอนามัยท่ีมีการพัฒนาโปรแกรมการเก็บขอมูล (ศูนยอนามัยท่ี 7 ท่ีมีโปรแกรมเฝาระวังตั้งแตหญิงวัยเจริญพันธุ ศูนย

อนามัยท่ี 12 โปรแกรม M list ในการลงขอมูลหญิงตั้งครรภ) แลว ใชโปรแกรม save mom ในจังหวัดท่ียังไมไดใช
โปรแกรมของศูนยอนามัยในเขตน้ันๆ เน่ืองจาก link ขอมูลท้ังรายงาน แบบฟอรมการรายงานการตายมารดา และศูนย
ตองตรวจ ถึงสำนักผูตรวจ นอกจากน้ีสวนกลางเล็งเห็นการจัดการขอมูล 

งบประมาณการดำเนินงานใน 6 เดือนหลัง มีงบดำเนินการแนนอน 

Small success รายงานทุก 3 เดือนรายงานอะไรบาง ครั้งท่ีแลวเยอะมาก 

<ผูทรงคุณวุฒิ> ปูพ้ืนภาพใหญ Cluster แมและเด็ก โดย ยึดนโยบาย/ พ.ร.บ นมผงท่ีเก่ียวของ เชน พ.ร.บ.นมผง นโยบาย ฉบับท่ี 2 
“ทำอยางไรใหเกิดเพ่ิม เกิดมีคุณภาพ และมีพัฒนาการสมวัย” โครงการท่ีโจทยท้ัง 3 ขอ มีอะไรบาง เชน Family Planning, Risk 
Pregnancy and Premanantaul Conseliry เตรียมความพรอมกอนแตงงาน และการใหคำปรึกษากอนมีคู/มีลูก เปนตน  

1. ขับเคลื่อนโครงการดวย Safe Aware  
2. ขับเคลื่อนมาตรฐานมาตรการ ดวยครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
3. Priority Setting วาจะลงทุนกิจกรรมอะไรกอน  

งานท่ีบูรณการรวมกับกรมอ่ืนๆ เชน กรมควบคุมโรค การปองกัน Syphilis ให สำนักควบคุมโรคจังหวัดทำเพ่ือลดภาระการทำงาน  

นอกจากน้ี Small Success ใน House Model ตองพูดลวงหนา 

1. เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถเขียนแผนปฏิบัติการท่ีตอบโจทยการแกปญหาในพ้ืนท่ี  

2. กำหนดนโยบายสูทุกระดับ เน่ืองจากบางพ้ืนท่ียังขาดความเขาใจ เชน นโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ใหข้ึนทะเบียนรับองรายไดผูมีรายไดต่ำกวาฐาน คือ ให อสม.เปนผูรับรอง และเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต. 

ติดตามเด็กเกิดจากครอบครัวดอยโอกาสมาประเมิน DSPM (เทียบขอมูลจากทีมวิจัยวิเคราะหเทียบ ดอย:ไมดอย) 

3. การตัง้เปาหมาย ANC 5 ครั้งคุณภาพ ควรวัดจาก baseline ของพ้ืนท่ี คือ เพ่ิม 16% จากเดิม 



 

วันท่ี 22 ตุลาคม 2562  

Workshop แบงกลุมวิเคราะหแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กลุมท่ี 1 ศูนยอนามัยท่ี 1 – 6   กลุมท่ี 2 ศูนยอนามัยท่ี 7 - 12, สสม. 
 

ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง 
ระยะเวลา 

แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.โครงการ “มหัศจรรย1,000 วันแรกของชีวิต” สูเด็กลานนนาคุณภาพ ( Miracle 1,000 days of Life to Lanna Smart Kids)           283,089 (6 เดือนแรก) 
1.1 การขับเคลื่อน“มหัศจรรย1,000 วันแรกของชีวิต” สูเด็ก

ลานนนาคุณภาพ ( Miracle 1,000 days of Life to 
Lanna Smart Kids) 
( 3 ดี โภชนาการดี พัฒนาการดี ฟนดี) 

1.1.1 พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board และคณะอนุกรรมการ 
ระดับเขต ไตรมาสละ1ครั้ง 
เพ่ือทบทวนมารดาตาย วางแนวทางแกไข/ปองกัน   
 

1.จัดตั้งทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาของเขต
สุขภาพท่ี 1  
2.ช้ีแจง/ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายบริการ
สุขภาพงานอนามัยแมและเด็ก 
-  ANC Premium  
-  Provincial Healthcare Network Certification (PNC) :
รวมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
และเครือขายบริการสุขภาพ (PNC) 
- การขับเคลื่อนมาตราฐานอนามัยแมและเด็กรูปแบบใหม  
- การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
- การขับเคลื่อนพรบ.และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
- การพัฒนาฐานขอมูลอนามัยแมและเด็กเขตสุขภาพท่ี 1 
-ติดตามการดำเนินงาน ใหคำปรึกษาและคัดกรอง ดาวนซินโด
รม 
-ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสีย่ง Safe Mom 
-รวมประชุมวิชาการเรื่อง โรคทางพันธุศาสตร“National 

6 เดือนแรก 
พ.ย.62-มี.ค.63 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง 
ระยะเวลา 

แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Forum on Birth Defects and Disabilities” 
-รวมประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นติดตามแผนกกลุมสตรีและ
เด็กปฐมวัย (cluster 
-รวมอบรม พัฒนาศักยภาพผูใหการปรึกษาเพ่ือลดการถายทอด
โรคทางพันธุกรรมและโรคติดเช้ือ 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรนมแม 4 เดือน  
 

1.1.2 Building Capacity : พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม
และเด็กและเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 

-เยี่ยมเสรมิพลังเพ่ือขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe 
Momและติดตามการดำเนินงานฝากครรภคุณภาพ  
( ANC PREMIUM ) 
-การสรางความตระหนักรู และการสื่อสารสังคม 
 ( advocate) โดยการ 
-มอบแทนวัดความยาวทารกแรกเกิด 
 

6 เดือนแรก 
พ.ย.62-มี.ค.63 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

1.1.3 Area Base : Model ANC Premium 
 

-พัฒนาคูมือแนวปฏิบัติการคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ  
-นวัตกรรม  วงลอ ANC PREMIUM การดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ 
- case management Hi-Risk case 
- Motivation and Empowerment Hi-Risk case (HL) 
-พัฒนาตนแบบการฝากครรภคณุภาพ ANC PREMIUM 9 แหง 
-ประชุมคณะทำงาน ANC PREMIUM  4 ครั้ง (เตรียมวางแผน
จัดทำนวัตกรรม (A B C)  
 

6 เดือนแรก 
พ.ย.62-มี.ค.63 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

1.1.4 Advocate : การสื่อสารสาธารณะ  
 

-พัฒนาชุดความรูดานโภชนาการ สำหรับหญิงตั้งครรภ และหลัง
คลอด  
-สื่อประชาสมัพันธ รณรงคสัปดาหนมแม 

6 เดือนแรก 
พ.ย.62-มี.ค.63 

6เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศอ.1 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง 
ระยะเวลา 

แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

-สงเสรมิการเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถานประกอบการ 
Key Message 

เม.ย.-ก.ค.63 

1.1.5 Investment : พัฒนาระบบฐานขอมูล สรางระบบกำกับตดิตาม ฐานขอมลู ดานโภชนาการ พัฒนาการ 
และฟน 
 

6 เดือนแรก 
พ.ย.62-มี.ค.63 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

1.1.6 Building Capacity : ขับเคลื่อน พรบ.  Milk code -ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพ่ือ
ขับเคลื่อน พรบ.  Milk code 

6 เดือนแรก 
พ.ย.62-มี.ค.63 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ิมทักษะ พนักงานเจาหนาท่ี และ
คณะทำงาน พรบ.Milk code 

6 เดือนแรก 
พ.ย.62-มี.ค.63 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

-ประชุมวิชาการอนามัยแมและเดก็ระดับเขต 
-รวมประชุมวิชาการอนามัยแมและเด็กระดับชาต ิ
 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

-นิเทศเยี่ยมเสริมเสริมพลัง 6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

ศูนยอนามัยท่ี 
1 

-รวมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
และเครือขายบริการสุขภาพ (PNC) 

6เดือนหลัง 
เม.ย.-ก.ค.63 

กรมอนามัย กรมอนามัย 

ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 
1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสวนวางระบบการปองกันการตาย
มารดาระดับเขต (ANC คณุภาพหองคลอดคุณภาพ แมตาย    
แมเกือบตาย และเสี่ยงสูง) การคดักรองและจัดการความเสีย่ง
หญิงตั้งครรภ 

ธ.ค. 62 ศอ.2  

- ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต 

ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  

- ประชุม MCH Board เขต 2 
ธ.ค. 62 

เขตสุขภาพท่ี 
2 

 

- จัดประชุมสืบสวนมารดาตายกับMCH Board ระดับจังหวัด ต.ค.62-ก.ย.63 ศอ.2  
2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom 
 
 
 

- อบรมพัฒนาศักยภาพผูใหการปรึกษาเพ่ือลดการถายทอดโรค
ทางพันธุกรรม และโรคติดเช้ือ 

ก.พ.62 ศอ.2  

- ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต 

ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2 
 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

- ประชุมช้ีแจงนโยบายและแผนการดำเนินงาน พ.ย.62 ศอ.2  
- รณรงค ประชาสัมพันธงานอนามัยแมและเด็ก ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  
- ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต 

ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  

- อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ IPUs เพ่ือพัฒนา 6 
โปรแกรมคุณคา สรางเด็กไทยคุณภาพ 

มี.ค.63 เขตสภุาพท่ี2  

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล 
 

- ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต 

ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  

2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต ในพ้ืนท่ีให
ครอบคลมุทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 

- ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต 

ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

- ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน 6 โปรแกรม ม.ค. - ก.พ. 63 เขตสุขภาพท่ี2  

ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 
 

- ประชุมตดิตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อน
งานอนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต 

ต.ค.62-ก.ย.63 ศอ.2  

- ประชุมเยีย่มเสรมิพลังและประเมนิ 6 โปรแกรม ม.ค.-ก.พ. 63 เขตสุขภาพท่ี2  

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

- ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต 

ต.ค.62-ก.ย.63 ศอ.2  

- ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน 6 โปรแกรม ม.ค.-ก.พ. 63 เขตสุขภาพท่ี2  

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 

- ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก/ประชุม อบรม ในและนอกเขต ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  

2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและตดิตามประเมินผลโครงการ 
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 

พ.ย. - ธ.ค.62 ศอ.2  

- ประชุมติดตามเยี่ยมเสรมิพลัง ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  
- ประชาสัมพันธ 9 ยางเพ่ือสรางลกู ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  
- ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน 6 โปรแกรม ม.ค. - ก.พ. 63 เขตสุขภาพท่ี2  

2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาและประกวดเด็กไทย 
ระดับเขต 

ต.ค.62 - ก.ย.63 เขตสุขภาพท่ี2  

- ประชาสัมพันธ 9 ยางเพ่ือสรางลกู ต.ค.62 - ก.ย.63 ศอ.2  
- ติดตามเฝาระวังดานการเลีย้งดูเด็กปฐมวัยของผูดูแลหลักท่ีมี
ผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเขต 2 

ก.พ.-มี.ค.63 ศอ.2  



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ - ประชุม MOU ความรวมมือสรางเด็กไทยคณุภาพ 

ก.พ.63 ศอ.2  

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลน
สรางชาติ” 

- ประชุมคณะกรรมการออกแบบสถานท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
3 play 

ธ.ค.62 เขตสุขภาพท่ี2  

กลุมท่ี 1 วิทยากรประจำกลุม  งานอนามัยแมและเด็ก,สำนักโภชนาการ,ทันตกรรม กลุมท่ี 2 สพด.,กองกิจกรรมทางกาย 

ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 
1. จัดกิจกรรม Road show  5 จังหวัด(กลุมเปาหมาย 

Health/ Non Health Sector) 
ช้ีแจง/ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ
งานอนามัยแมและเด็กระดบัจังหวัดรวมกับกลุมงานยุทธศาสตร 
-  Provincial Healthcare Network Certification (PNC)  
- การขับเคลื่อนมาตรฐานอนามัยแมและเด็กรูปแบบใหม  
- การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
- การขับเคลื่อนพรบ.และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
- การประเมินผลโครงการมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 

พ.ย.62 (จังหวัดละ 2 วัน) 

งบประมาณ 
บูรณาการ
รวมกันท้ัง

ศูนยฯ 

ศอ.3 

1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

1.จัดตั้งทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาของเขต
สุขภาพท่ี 3 สง 2 ต.ค.62 - ศอ.3 

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการเชิงรุกกรณีมารดา
เสียชีวิตและทบทวนแนวทาง/วิเคราะหเคสมารดาตาย/Near miss 

   

2.1 ทบทวนแนวทาง/วิเคราะหเคสมารดาตาย/Near miss  ม.ิย. - ก.ค. 63 (1 วัน) งบประมาณ ศอ.3 

2.2 การบริหารจดัการเชิงรุกกรณมีารดาเสยีชีวิต 5 ครั้ง (ไตรมาส 2-3) งบประมาณ ศอ.3 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom 
(ช้ีแจงในเวทีRoad show และประชุม MCH Board ระดับเขต) 

1.คัดกรองหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง สงตอ ปรึกษา การจดั 
Zoning ของ 5 จังหวัดในเขต 

19-20 ธ.ค.62 
งบ สปสช. 
(60,000) 

บูรณาการ
รวมกัน 

MCH Board 
เขต 3  

Service Plan 
เขต 3 

อคม.เขต 3 
2.ติดตามเยี่ยมเสริมพลังดูมาตรฐานคุณภาพบริการ 

ไตรมาส 2-3 
งบ สปสช. 
(30,000) 

บูรณาการ
รวมกัน 

MCH Board 
เขต 3  

Service Plan 
เขต 3 

อคม.เขต 3 
3.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก MCH 
Board, Service plan และ อคม.เขต 3 

ก.ค.63 
รอ

งบประมาณ 
ศอ.3 

บูรณาการ
รวมกัน 

MCH Board 
เขต 3  

Service Plan 
เขต 3 

อคม.เขต 3 
 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
โรงพยาบาลพิจติร และคืนขอมลูอนามัยแมและเด็ก  
(area base) 

   

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล 1.ประชุมเชิงปฏิบัตยิกระดับการดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วัน
รวมกับภาคเีครือขาย 5 จังหวัด  เพ่ือคืนขอมูลการดำเนินงานให
พ้ืนท่ีทราบและปด Gap พรอมช้ีแจงและหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีใหไดครอบคลมุทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 
2 ตำบล 

25-26 พ.ย.62 
เงิน

งบประมาณ 
ศอ.3 

ศอ.3 

2.มหกรรมวิชาการงานอนามัยแมและเด็กระดับเขตสุขภาพท่ี 3 
“มหัศจรรย 1000 วัน” ก.ค.63 

เงิน
งบประมาณ 

ศอ.3 
ศอ.3 

2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 

1-2 ตามขอขางตน 
   

ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม อยูในโครงการมหัศจรรย 1,000 วัน 

   
 
 

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

อยูในโครงการมหัศจรรย 1,000 วัน 

   
 
 
 

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 
 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
และเครือขาย 
ในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามบันได 10 ข้ันแนวใหม 
และการดำเนินงานการขับเคลื่อนและบังคับใชพระราชบัญญตัิ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 ในเขตสุขภาพท่ี 3 ประจำป 2563 
 

2-3 ธ.ค.62 

  



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.เยี่ยมเสรมิพลังและ ประเมินผลการดำเนินงานเฝาระวังการ
ละเมิด/การขับเคลื่อน/การบังคับใชพระราชบัญญตัิควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
และสงเสรมิการเลี้ยงลูกดวยนมแมในเขตสุขภาพท่ี 3 
 

เม.ย.-พ.ค. 63 

  

3.จัดมหกรรมวิชาการการสงเสรมิการเลีย้งลูกดวยนมแม ก.ค.63   
4.มหกรรมการสงเสริมการเลีย้งลกูดวยนมแมในเดือนวันแม
แหงชาติและสัปดาหนมแมโลก 
 

ส.ค.63 
  

 

2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

ไมมีกิจกรรมดำเนินงานป 63 
   

 
2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย อยูในแผน PPA ของเขตสุขภาพท่ี 3 ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ก.ค.63 งบ สปสช.  

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ แบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย 

พ.ย.-ธ.ค.62 เงิน
งบประมาณ 

ศอ.3 

2.สนับสนุนการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยอนามัยท่ี 3 
นครสวรรค ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
2.1ประชุมคณะกรรมการศูนยเด็กเล็ก 
2.2ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการจัดการเรยีนรูของ
หลักสตูรและกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย โดยพอแม/
ผูปกครอง/ครอบครัวมีสวนรวม   

 
พ.ย. 62 
ก.ค. 63 

 
เงิน

งบประมาณ 
ศอ.3 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการตดิตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  แบบมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย มี.ค.-เม.ย. 63 

14 ตำบล 
5 จังหวัด 

(ใชงบ สป.สช. 
5 ตำบล) 

 

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง  
“เลนสรางชาติ” 

    

 

 

 

ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 
1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรู Dead case 
conference สญัจร 

เม.ย.63 ศอ.4 
Cluster แม

และเด็ก 
2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูการดำเนินงานอนามัย

แมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี ๔ 
พ.ค. 63 ศอ.4 

Cluster แม
และเด็ก 

รณรงค และประชาสมัพันธ  ในสถานประกอบการภาคเอกชน 
(นำรอง) ในการดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยงท่ีมีโรครวม DM , HT 

พ.ย.62 - มี.ค. 63 ศอ.๔/สคร. ศอ.๔/สคร. 

พัฒนารูปแบบการเฝาระวังและปองกัน preterm  ต.ค. 62 - ก.ค. 63 
สปสช./ศอ.4/
สนง.เขต 4 

ศอ.4, สสจ.
,สนง.เขต 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรู MCH Board เขต
สุขภาพท่ี 4 

7 พ.ย.62 ศอ.4 
Cluster 

 แมและเด็ก 
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูการดำเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐาน
อนามัยแมและเด็ก ระดับเขตสุขภาพท่ี ๔ 

ธ.ค.62 - มี.ค 63 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูการดำเนินงานอนามัย
แมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี ๔ 

พ.ค. 63 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล 
(เกณฑตำบล อำเภอ จังหวัด 1,000 วัน) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคี
เครือขายผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

13-15พ.ย.62 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 
เยี่ยมเสรมิพลังตดิตามการขับเคลือ่นกลไกการดำเนินงานพัฒนา
อนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี ๔ 

พ.ย.62 - มี.ค.63 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 
2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ในพ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ฟนฟูทักษะ ทีม Coaching และ
กำกับดำเนินงานโภชนาการในหญงิตั้งครรภและเด็กปฐมวัย, 
การตรวจพัฒนาการ จำแนกเปน 3 โซน 

ธ.ค.62 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 

เยี่ยมเสรมิพลังตดิตามการขับเคลือ่นกลไกการดำเนินงานพัฒนา
อนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

พ.ย.62 - มี.ค.63 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูการดำเนินงานอนามัย
แมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

พ.ค. 63 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 

รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในเดือนนมแมแหงชาต ิ ส.ค.63 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 
ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 

    

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

    



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคี
เครือขายผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

13-15พ.ย.62 ศอ.4 
Cluster  

แมและเด็ก 
เยี่ยมเสรมิพลังตดิตามการขับเคลือ่นกลไกการดำเนินงานพัฒนา
อนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

พ.ย.62 - มี.ค.63 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูการดำเนินงานอนามัย
แมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

พ.ค. 63 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคี
เครือขายผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

13-15พ.ย.62 
 

ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เยี่ยมเสรมิพลังตดิตามการขับเคลือ่นกลไกการดำเนินงานพัฒนา

อนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 
พ.ย.62 - มี.ค.63 ศอ.4 

Cluster 
แมและเด็ก 

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ รวบรวมฐานขอมลูเด็กปฐมวัยเขต 4 ในสังกัด อปท. พมจ. สพฐ 

และ สธ. 
พ.ย.-ธ.ค.62 ศอ.4 

Cluster 
แมและเด็ก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเขตสุขภาพท่ี 4 
2.1 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ม.ค.-ก.พ.63 
 

ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 

2.2 ในสังกัด อปท. ขยายตนแบบการดำเนินงาน PDR (Active 
Learning) 

 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
เยี่ยมเสรมิพลัง ศพด.  ในพ้ืนท่ี ทุกประเด็น เชน 
- พัฒนาศักยภาพท้ังหมด 
- แกไขปญหา GAP 
- บทบาททีม Coach 

ธ.ค.62-พ.ค.63 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 

ประเมินผลโครงการสงเสรมิพัฒนาการเด็กเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5 รอบ 2 เมษายน 2558 
4.1 ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานในการ
ดำเนินงาน DSPM (จ.อางทอง จ.อยุธยา) 

พ.ย.62 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
4.2 ดำเนินการเก็บขอมลูในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

ธ.ค.-ม.ค.63 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
4.3 ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเรยีนรูการวิเคราะหขอมูล และการเขียน
รายงานระดับเขต 

มี.ค. - เม.ย 63 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
4.4 สรุปผลการประเมินโครงการ เผยแพรและจดัทำรูปเลม 

มิ.ย.-63 ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
เยี่ยมเสรมิพลังตดิตามการขับเคลือ่นกลไกการดำเนินงานพัฒนา
อนามัยแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

พ.ย.62    - มี.ค.๖๓ ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง  
“เลนสรางชาติ” 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรู 
การดำเนินงานอนามยัแมและเด็ก เขตสุขภาพท่ี 4 

พ.ค. ๖๓ ศอ.4 
Cluster 

แมและเด็ก 
กลุมท่ี 1 วิทยากรประจำกลุม  งานอนามัยแมและเด็ก,สำนักโภชนาการ,ทันตกรรม กลุมท่ี 2 สพด.,กองกิจกรรมทางกาย 

 

ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ประชุมช้ีแจงแผนงาน/โครงการ และแนวทางการดำเนินงาน
อนามัยแมและเด็กป 2563 

8 พ.ย.62 ศอ.5 
Cluster  

แมและเด็ก 
1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 
 

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก และ 
Conference Case MMR /IMR/พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
ระดับเขต/ระดบัจังหวัด 

28-29 พ.ย.62 ศอ.5 
Cluster  

แมและเด็ก 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom 
  

-ศอ.5 จัดประชุมขับเคลื่อน Safe Mom ในจังหวัดท่ีคัดเลือก  
 รอปรับแผน 

Cluster  
แมและเด็ก 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก และ 
Conference Case MMR /IMR/พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
ระดับเขต/ระดบัจังหวัด 

28-29 พ.ย.62 ศอ.5 
Cluster  

แมและเด็ก 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล     
2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 

2.1ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต 
13 ธ.ค.62 ศอ.5 

Cluster  
แมและเด็ก 

2.2ประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาตำบลตนแบบและจัดทำ
แผนยุทธศาสตรตำบล 

23-24 ม.ค.63 ศอ.5 
Cluster  

แมและเด็ก 
ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 

 
   

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

 
   

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 
 

1.ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560  

23-24 ม.ค.63 ศอ.5 
Cluster  

แมและเด็ก 

2.เฝาระวังเชิงรุก ไตรมาสละ 1 ครั้ง    
2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1.โครงการสงเสริมการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อยางมีคุณภาพ 

1.โครงการสงเสริมการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อยางมีคุณภาพ 

พ.ย. 62 - ก.ย.63 ศอ.5 
Cluster  

แมและเด็ก 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.โครงการสำรวจความรอบรูดานสุขภาพในการเลี้ยงดเูด็ก
ปฐมวัย 

พ.ย. 62 - ก.ย.63 ศอ.5 
Cluster  

แมและเด็ก 
3.ขับเคลื่อนเลนสรางชาต ิ    
3.ขับเคลื่อนเลนสรางชาติเพ่ือสงเสริมพัฒนาการและทักษะเด็ก
ปฐมวัยไทยในศตวรรษท่ี 21 

   

4.เลนเปลี่ยนโลก 
ม.ค.63 

วันเด็กของ
จังหวัด 

Cluster 
 แมและเด็ก 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

 
   

2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
   

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 1.ประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาตำบลตนแบบและจัดทำแผน

ยุทธศาสตรตำบล 
23-24 ม.ค.63 ศอ.5 

Cluster แม
และเด็ก 

2.บูรณาการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติรวมกับสคร.5 

   

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลน
สรางชาติ” 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาตำบลตนแบบและจดัทำแผน
ยุทธศาสตรตำบล 

23-24 ม.ค.63 ศอ.5 
Cluster แม

และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี 

โครงการ ฯ 2563     
กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพท่ี 6 ป 2563  
1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร:พัฒนากระบวนการ 



โครงการ ฯ 2563     
กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน
คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพท่ี 

6 (3 ครั้ง) 

3 ธ.ค.62 
มี.ค. 63 
ก.ค.63 

 

ศูนยอนามัยท่ี 
6 

เขตสุขภาพท่ี 
6 

 

2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

เยี่ยมเสรมิพลัง และประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก ระดับ
เขต 4 แหง 

ไตรมาสท่ี 2,3 

- รพ.ท่ีขอรับ
การประเมิน 
- ศูนยอนามัย

ท่ี 6 

 

ประชุมสรุปผลการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก เขต
สุขภาพท่ี 6 

 
ไตรมาสท่ี 3 

 

เขตสุขภาพ  
ท่ี 6 

 

รวมการประเมิน PNC จังหวัดสมทุรปราการ 

12 พ.ย.62 

- จังหวัด
สมุทรปราการ 
- ศูนยอนามัย

ท่ี 6 
 

จ.
สมุทรปราการ 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสตรีและเด็ก

ปฐมวัย เขตสุขภาพท่ี 6 19 - 21 พ.ย.62 
ศอ. 6 

 
ศอ. 6 

 2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให



โครงการ ฯ 2563     
กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน
คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพท่ี 
6 (3 ครั้ง) 

3 ธ.ค.62 
 มี.ค. 63 
ก.ค.63 

ศอ. 6 
เขตสุขภาพ 

ท่ี 6 

ศอ. 6 
เขตสุขภาพ 

ท่ี 6 

เยี่ยมเสรมิพลังและตดิตามการดำเนินงานในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 

ไตรมาสท่ี 2,3 

ศอ. 6 
8 จังหวัด 

เขตสุขภาพท่ี 
6 

ศอ. 6 
8 จังหวัด 

เขตสุขภาพท่ี 
6 

โครงการบริหารจัดการภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
เด็กไทย 6 เดือน -5 ป เขตสุขภาพท่ี 6  

ไตรมาสท่ี 2,3 
งบ PPA + 

ติดตามศอ.6 

เขตสุขภาพ 
ท่ี 6 

ศูนยอนามัย 
ท่ี 6 

ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 

ประสานความรวมมือเครือขาย โดยประชุมรวมกับ สปสช.เขต 6 
ระยอง 

 สปสช เขต 6 
ระยอง 

สปสช เขต 6 
ระยอง และค
กก.ทันต ฯ 
เขตสุขภาพท่ี6 

บูรณาการรวมประชุมขับเคลื่อนงานทันตสุขภาพ  
เขตสุขภาพท่ี 6 

ไตรมาส1,2 

ศอ. 6 
 

ศอ. 6 
และคกก.ทันต 
ฯ เขตสุขภาพ
ท่ี6 



โครงการ ฯ 2563     
กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

บูรณาการรวมประชุมขับเคลื่อนงานทันตสุขภาพ  
เขตสุขภาพท่ี 6 

ไตรมาส1,2 

ศอ. 6 
 

ศอ. 6 
และคกก.ทันต 
ฯ เขตสุขภาพ
ท่ี6 

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 

เยี่ยมเสรมิพลังและตดิตามการดำเนินงานในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 
และนิเทศ ตรวจราชการ 

ไตรมาสท่ี 2-4 

ศอ. 6 
8จังหวัด เขต
สุขภาพท่ี 6 

ศอ. 6 
8จังหวัด เขต
สุขภาพท่ี 6 

 ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน
คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพท่ี 
6 (3 ครั้ง) 

3 ธ.ค.62และ 
มี.ค. 63 
ก.ค.63 

ศอ. 6 
เขตสุขภาพท่ี 
6 

ศอ. 6 
เขตสุขภาพท่ี 
6 

2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน
คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพท่ี 
6 (3 ครั้ง) 

3 ธ.ค.62 
มี.ค. 63 
ก.ค.63 

ศอ. 6 
เขตสุขภาพท่ี 
6 

ศอ. 6 
เขตสุขภาพท่ี 
6 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสตรีและเด็ก
ปฐมวัย เขตสุขภาพท่ี 6 19 - 21 พ.ย.62 

ศอ. 6 
 

ศอ. 6 
 

2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประสานการดำเนินงานและบูรณาการความรวมมือเครือขาย  
กค-สค63 

บูรณาการ ศอ. 6 
8จังหวัด เขต
สุขภาพท่ี 6 



โครงการ ฯ 2563     
กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ประเมินโครงการ DSPM+HL 

ไตรมาสท่ี 2-4 
ศอ. 6 
 

ศอ. 6 
8จังหวัด เขต
สุขภาพท่ี 6 

เยี่ยมเสรมิพลังและตดิตามการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 
(ปราจีน/ ระยอง/ สระแกว) ไตรมาสท่ี 2-4 

บูรณาการ 
 

ศอ. 6 
8จังหวัด เขต
สุขภาพท่ี 6 

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลน
สรางชาติ” 

ประสานความรวมมือเครือขาย(สระแกว/จันทบุรี/ชลบุรี)    

 

  



 ศูนยอนามัยท่ี 7 ชอนแกน 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 
1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

จัดประชุมทบทวนมาตรการปองกันการตายในเขตสุขภาพท่ี ๗  
2 ครั้ง ณ หองประชุม ศูนยอนามยัท่ี 7 ขอนแกน 

ม.ค./พ.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

ติดตามการสอบสวนมารดาตายรวมกับจังหวัด 4 จังหวัด 
ธ.ค.-62- มี.ค. 62 

เงิน
งบประมาณ 

 

2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Save Mom ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางการดำเนินงานดาน
มารดา ระดับเขต ม.ค. 63 

เงิน
งบประมาณ 

 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางและประเมินผลการ
ดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตเพ่ือสรางแมลูก
คุณภาพ เพ่ือจดัทำเปนคูมือแนวทางการดำเนินงานอนามยัแม
และเด็ก เขตสุขภาพท่ี 7 

  

 

- ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางการดำเนินงานดาน
มารดา ระดับเขต 

ม.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

- ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางการดำเนินงานดาน
เด็กปฐมวัยระดับเขต 

ก.พ. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล พัฒนาศักยภาพ และถอดบทเรียน ผูรับผดิชอบ พรบ. Milk 

code  ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแกน 
ธ.ค. 62 

เงิน
งบประมาณ 

 

ประชุมวิชาการงานอนามัยแมและเด็ก ระดับเขต ครั้งท่ี 2 
เม.ย. 63 

เงิน
งบประมาณ 

 

ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางและประเมินผลการ
ดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตเพ่ือสรางแมลูก
คุณภาพ เพ่ือจดัทำเปนคูมือแนวทางการดำเนินงานอนามยัแม

ม.ค.-/ก.พ. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเด็ก เขตสุขภาพท่ี 7 
พัฒนาแนวทางการดำเนินงานโภชนาการและพัฒนานาการใน
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแกน 

เม.ย. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 

เยี่ยมเสรมิพลังมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก  การบังคับใช  
Milk CODE และมาตรฐาน MCH ในเขตสุขภาพท่ี 7  4 จังหวัด 

พ.ย. 62/ พ.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางและประเมินผลการ
ดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตเพ่ือสรางแมลูก
คุณภาพ เพ่ือจดัทำเปนคูมือแนวทางการดำเนินงานอนามยัแม
และเด็ก เขตสุขภาพท่ี 7 

ม.ค./ก.พ. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 

พัฒนาศูนยความรอบรูเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยสู Smart kids 
อำเภอละ 1 แหง และศูนยอนามัย 

ธ.ค. 62 
เงิน

งบประมาณ 
 

ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 

ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางและประเมินผลการ
ดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตเพ่ือสรางแมลูก
คุณภาพ เพ่ือจดัทำเปนคูมือแนวทางการดำเนินงานอนามยัแม
และเด็ก เขตสุขภาพท่ี 7 

ม.ค./ก.พ. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 

- ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางการดำเนินงานดาน
มารดา ระดับเขต 
 

ม.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางการดำเนินงานดานเด็ก
ปฐมวัยระดับเขต 

ก.พ. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กฯ  
ในโรงแรมในจังหวัดมหาสารคาม 

ก.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

ประชุมวิชาการงานอนามัยแมและเด็ก ระดับเขต ครั้งท่ี 2 
เม.ย. 63 

เงิน
งบประมาณ 

 

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 

พัฒนาศักยภาพ และถอดบทเรียน ผูรับผดิชอบ พรบ. Milk 
code  ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแกน 

ธ.ค. 62 
เงิน

งบประมาณ 
 

เยี่ยมเสรมิพลังมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก  การบังคับใช  
Milk CODE และมาตรฐาน MCH ในเขตสุขภาพท่ี 7  4 จังหวัด 

พ.ย. 62/พ.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางและประเมินผลการ
ดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตเพ่ือสรางแมลูก
คุณภาพ เพ่ือจดัทำเปนคูมือแนวทางการดำเนินงานอนามยัแม
และเด็ก เขตสุขภาพท่ี 7 

ม.ค. / ก.พ. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 

2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

ทบทวนมาตรการ/ ขอสั่งการ/ แนวทางการดำเนินงานดานเด็ก
ปฐมวัยระดับเขต เพ่ือจดัทำเปนคูมือแนวทางการดำเนินงาน
อนามัยแมและเด็ก 

ม.ค./ก.พ. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 

2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กฯ  
ในโรงแรมในจังหวัดมหาสารคาม 

ก.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

การประเมินผลโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 

  
 

พัฒนาศูนยความรอบรูเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยสู Smart kids 
ธ.ค. 62 

เงิน
งบประมาณ 

 

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานตาม

มาตรฐานเด็กปฐมวัยแหงชาติ ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแกน 
(จำนวน 2 ครั้ง) 

พ.ย.62/พ.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 

พัฒนาแนวทางการดำเนินงานโภชนาการและพัฒนานาการใน
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแกน 

เม.ย. 62 
เงิน

งบประมาณ 
 

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลน พัฒนาศูนยความรอบรูเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยสู Smart kids ธ.ค. 62 เงิน  



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สรางชาติ” งบประมาณ 
จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กฯ  
ในโรงแรมในจังหวัดมหาสารคาม 

ก.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

พัฒนาแนวทางการดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
มาตรฐานเด็กปฐมวัยแหงชาติ ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแกน 
(จำนวน 2 ครั้ง) 

พ.ย.62/พ.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 

 

 

 

ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี  

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1.1ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร 
1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา -กิจกรรมประชมุคณะกรรมการMCH board ระดับเขต 

-กิจกรรมประชุม Dead case conference 
-สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพ 
(PNC) เพ่ือปองกันมารดาตาย จังหวัดสกลนคร 

ม.ค. 
 

ภายใน10วัน 
พ.ย. 

 

เงิน
งบประมาณ 

ศูนยอนามัยท่ี 
8 อุดรธานี 

2.ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหศัจรรย 1000 วันของชีวิต -กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูและถอด
บทเรียนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เขต
สุขภาพท่ี 8 
-กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังตดิตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน
อนามัยแมและเด็ก ANC และWCC คุณภาพ 

ธ.ค. 
 
 

ต.ค.-มี.ค. 
 

  



-เยี่ยมเสรมิพลังภาคเีครือขายสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมและ
เฝาระวังการละเมดิพระราชบัญญตัิควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 
-กิจกรรมรณรงคสัปดาหนมแมโลก 
-ผลิตสื่อ ในการดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานความรอบรูเด็กปฐมวัย  ใน
เขตสุขภาพท่ี 8 

 
ต.ค.-มี.ค. 

 
 
 

1-7 ส.ค. 
ส.ค. 

ต.ค.-มี.ค. 
 

3.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานเด็กปฐมวัยแหงชาติ -กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ตดิตาม ตำบลตนแบบการดำเนินงาน

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
-ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาต ิ

เม.ย.-ก.ย. 
 

ธ.ค. 
  

 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 

 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 
1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

กิจกรรมท่ี 1 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือสราง

แมลูกคุณภาพ 

จัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา 
ระดับเขตสุขภาพ 

 
เงิน

งบประมาณ 

 
ศูนยอนามัยท่ี 

9 
Node สสจ.

ชัยภูม ิ
สสจ 4 แหง 

2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom 1.พัฒนาแนวทางการดำ เนินงานและระบบการคดักรองความ พ.ย.  เงิน ศูนยอนามัยท่ี 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เสี่ยงและการจดั การความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ  
2.พัฒนาระบบการเฝาระวังการตายของมารดา (Safe MOM) 
บูรณาการรวมกับเขตสุขภาพ เพ่ือลดการตายมารดาในเขต
สุขภาพท่ี 9(จัดประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้งตอป) 

ธ.ค.  
มี.ค. 
มิ.ย.   
ส.ค. 

งบประมาณ 9 
Node สสจ.

ชัยภูม ิ
กรมอนามัย 

 
3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 
 
 

1.Morbidity & mortality Conference/และสืบสวนสาเหตุ
การตายมารดา 
2.ประชุม MCH Board ระดับเขต 

 
เงิน

งบประมาณ 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 

Node สสจ.
ชัยภูม ิ

คณะกรรมการ
สืบสวนและ
วิเคราะห
สาเหตุการ
ตายมารดา 
ระดับเขต
สุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการธาลสัซีเมียระดับเขตจำนวน 2 ครั้ง 
  

เงิน
งบประมาณ 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 
 

ติดตามการดำเนินงาน โปรแกรมการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแมและเด็ก 
ประเมินมาตรฐาน 2 รพช(ศอ.9) และ 1 รพศ โดยกรมอนามัย 

  
ศูนยอนามัยท่ี 

9 
กรมอนามัย 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล 
ครอบคลมุ 2 จังหวัด คือ ชัยภูมิและบุรรีัมย 
โดยผูวาราชการ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วัน PLUS  เขต

สุขภาพท่ี 9  
 

เงิน
งบประมาณ 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 

เขตสุขภาพท่ี 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พชอ.61 อำเภอ 
ผลออกแลว ขอมลูดีข้ึน นม 90 วัน 90 กลอง run ปจจัยแลว
ดีกวาไมกินแนนอน 
ทำวิจัย โดยทีม พชอ ใช Best outcome คือ LBW  

1. พัฒนาโปรแกรมการกำกับตดิตามและระบบฐานขอมลูใน
พ้ืนท่ีดำเนินการ (รูปแบบ ME) 

CIO เขต 9 

2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดำเนินงานโครงการ
มหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต (พ้ืนท่ีใหม-พ้ืนท่ีเกา) 

ม.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 
 

 
ศูนยอนามัยท่ี 

9 
เขตสุขภาพท่ี 

9 
3.พัฒนาและสรางเครือขายนักโภชนาการ 1000 วันแรกของ
ชีวิต   

เงิน
งบประมาณ 

 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 

 4. รายงานเมนูอาหารหญิงตั้งครรภและอาหารเด็กปฐมวัยใน 
ศพด.พ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สูงดีสม 
สวนนครชัยบุรินทร 

สค.63 
เงิน

งบประมาณ 
 

 

2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 
จัดประชุม 

1.ขยายพ้ืนท่ีดำเนินงานโครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหง
ชีวิต โดยเคลื่อนผาน พชอ. () 

 
เงิน

งบประมาณ 
เขตสุขภาพ 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 

เขตสุขภาพท่ี 
9 

2.เยี่ยมเสรมิพลัง กำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
มหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต 

 
เงิน

งบประมาณ 
ศูนยอนามัยท่ี 

9 
ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 

 
   

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุ
และทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.
และผดด. 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เขต 9 
4.1) พัฒนารูปแบบศูนย พัฒนาเด็กเล็กตนแบบตามคูมื อ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

ธ.ค.62-ก.ย.63 
 

เงิน
งบประมาณ 

กลุมทันต
สาธารณสุข 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง จังหวัดบุรีรัมย 
- ศพด.อีสาณ 2 

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงแผนขับเคลื่อนการบังคับใช 
พ.ร.บ. Milk Code และเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพ นิติกร 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม พ.ร.บ. Milk Code 

   

2 รณรงคสงเสรมิการเลี้ยงลูกดวยนมแมในเดือนวันแมแหงชาติ
และสปัดาหนมแมโลก ( มหกรรมนมแม นครชัยบุรินทร “หนู
นอยนมแม ฟนดี สูงดสีมสวน พัฒนาการสมวัย”) 

   

3.นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง/กำกับ/ตดิตาม เฝาระวังการละเมดิ 
พ.ร.บ. Milk Code    (1 ครั้ง/ไตรมาส รวม 4 ครั้ง) 

   

2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” จัดต้ัง Node พัฒนาการเด็ก 25 Node  สงพยาบาลเรียน PG พัฒนาการเด็ก ไดรับเงินสนับสนนุคาลงทะเบียนจากเขต
สุขภาพ คนละ 20000 บาท (เปาคือ 25 node ตองมี PG ครบ)  PPA  เจาะเลือดเด็ก 0-2 ป คนละ 500 บาท QOF พัฒนาการเด็ก ต้ังครรภวัยรุน และ ANC 5 คร้ังคุณภาพ 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ Child Project 
Manager (CPM) ระดับเขต (Refresh) ประสานกับเขตสุขภาพ 
จำเปนตองทำงานน้ี เพ่ือขับเคลื่อนตอ 
กลุมเปาหมาย 
- CPM ระดับNode และจังหวัด อำเภอละ 2 คน กลุมเปาหมาย 
จำนวน 70 คน 
 

มกราคม 2563 
งบประมาณ 
53,300.- 

 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 

2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย จัดงานสัปดาหรณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย รณรงค
เลนสรางชาติ พรอมกันท่ัวประเทศ 

   

1.ประชุมช้ีแจงประเมินตดิตามและเก็บขอมูลการเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขต/จังหวัด 
(กำหนดพ้ืนท่ี และรูปแบบการเก็บขอมูล) 

ธันวาคม-กุมภาพันธ 2563 
งบประมาณ 
109,730.- 

ศูนยอนามัยท่ี 
9 

2. สำรวจขอมูลการใช DSPM จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย    



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3.วิเคราะหขอมูลคาจางเหมาบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร 350 ชุด    
3. (เพ่ิมเติม) ขยายผลการดำเนินงานสรางความรอบรูแกผูเลี้ยงดเูด็กในการใช

คูมือDSPMเพ่ือสราง Smart Parents to Smart Kids 
1. พัฒนาศักยภาพแกนนำเจาหนาท่ีสาธารณสุข และภาคี
เครือขายตาม กระบวนการ V-shape  
2. ประเมินกลไกการทำงาน การถอดบทเรียนและการ
ประเมินผลลัพธ 
3.ผลิตสื่อเพ่ือสรางความรอบรู 

เมย.2563 
งบประมาณ 

 
ศูนยอนามัยท่ี 

9 

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 1 จัดตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการและ

ผูเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนมาตรฐาน 
ธันวาคม 62   

2.ประเมินรับรองและเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหผานระดับ C 

จำนวน 2 แหง  

กรกฎาคม 63   

3.พัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการของหนู โดยการบูร

ณาการ 4 กระทรวง (Product Shampion) 
ประชุม กพ.63   

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลน
สรางชาติ” 

จัดงานสัปดาหรณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย รณรงค
เลนสรางชาติ พรอมกันท่ัวประเทศ 
1ท่ีตอเขต อิสาณ 2 จ.บุรีรัมย กีฬาสรางชาต ิ

กรกฎาคม กรมอนามัย  

 

ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธาน ี

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ“ทบทวนมารดาเสยีชีวิต ระดับเขต” 
-นำเสนอขอมูล “กรณีมารดาเสียชีวิต”  ประจำปงบประมาณ 
2563 
- ขอมูลท่ัวไป case มารดาเสียชีวิต  
- รายงานการดูแลรักษา  
- สรุปผลการดูแลรักษา 
-ผูเช่ียวชาญรวมวิเคราะหกรณีศึกษา 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
20,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom ประชุมผูเช่ียวชาญ/stakeholders (รพสต./รพช)เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในการ ANC ใหมีประสิทธิภาพ (ประเมิน/พัฒนา
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภแบบมีสวนรวม /ทบทวนแบบ
ประเมินความเสี่ยง/ เกณฑการจำแนกการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมี
ภาวะเสี่ยงทางสูติศาสตร/มาตรฐาน ANC คณุภาพ ใน รพ.สต)  
    - ประชุมคณะทำงาน (รีวิว /วิเคราะหสถานการณ) 
     - ประชุมผูเช่ียวชาญ /stakeholders (รพสต./รพช) 
      - ประชุมพิจารณา คูมือ/ package ANC 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
15,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

ประชุมช้ีแจงการจัดการภาวะเสี่ยงขณะ ANC  (Safe mom)     
        - พ้ืนท่ีหางไกลจาก Node / ไมมสีูติแพทย  
        - พ้ืนท่ีนำรองจังหวัดละ 2 อำเภอ  ประกอบดวยรพช./   
รพ.สต./ อสม. 

 25,000 บาท 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 

พัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม Data center (Google map)  
            - ขอมูลครรภเสี่ยง 
            - ทรัพยากรบุคคล (สตูิแพทย/กุมารแพทย/พยาบาล 
เฉพาะทาง/COMET)          

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
26,750 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

สราง HL ในหญิงตั้งครรภ  (Digital media/app ประเมินความ
เสี่ยงดวยตนเอง) 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 - ประสานขอความรวมมือกับ ม.อุบลฯ 
- ทดลองใชในคลินิก 
- สรุปผลการใชโปรแกรม 
- ประชุมพัฒนาตอยอด app ประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง 

ตลอดชวงชีวิต 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

พัฒนาคุณภาพระบบบริการแมและเด็กใหไดตามมาตรฐาน 
            - พัฒนาคลินิกบริการเปน Premium service  
            - ปรับปรุงหอง self-learning  
            1.เพ่ือจัดมุมคอมพิวเตอรเพ่ือศึกษาดวยตนเอง 
            2.เพ่ือปรับปรุงหองทำหัตการ  

   

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินดานสตูิ
กรรม  (COMET เนนรพ.ท่ีเปนweak point) 
            -  2 รุน ๆ ละ 35 คน 

ม.ค. และ พ.ค. 63 ลงทะเบียน 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 รวมกับ 

Service Plan 
สาขาสตู ิ

ประชุม MCH board ระดับเขต ปละ 4 ครั้ง 

ทุกไตรมาส งบเขตสุขภาพ 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 รวม 

กับเขตสุขภาพ
ท่ี 10 

อบรมเชิงปฏิบัติการนมแม CPR และ NCPR    (บูรณาการ
รวมกับกลุมการพยาบาล) 

ต.ค. – ธ.ค. 62 15,000 บาท 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน MCH (MCH 

Growing Up) 2 วัน 
           - เพ่ือพัฒนาตนแบบการดูแลอยางตอเน่ืองในชวง 
1000 วันแรกของชีวิต (ต.มหัศจรรย 1000 วัน) ขยายผลอยาง
นอยอำเภอละ 2 ตำบล   
            - พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ รพ.มาตรฐาน 

ต.ค. – ธ.ค. 62 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
150,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

MCH  (Ranking feedback MCH)  
           - พ.ร.บ. Milk code  
 

2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 

ติดตามประเมินผล/เยี่ยมเสริมพลงั การดำเนินงานอนามัยแม
และเด็ก (บูรณาการรวมกับการปองมารดาเสียชีวิต/ตำบล
มหัศจรรย 1000 วัน/ พรบ. Milk code) 

เม.ย. – มิ.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
30,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

ถอดบทเรียนมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต 

เม.ย. – มิ.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
72,500 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 

    

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

    

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 

วิเคราะห การดำเนินงานบันได 10 ข้ันการสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมและคลินิกนมแม ในสถานบรกิาร ตามรพ.มาตรฐาน
อนามัยแมและเด็กและการดำเนินงานการสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในตำบลนมแมและมหศัจรรย1000วัน 

ต.ค. –ธ.ค. 62 
ไมใช

งบประมาณ 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 

จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการเลีย้งลูกดวยนมแม 
-จัดนิทรรศการ ในสัปดาหหนังสือท่ี รร.สุนีย 
-จางเหมาทำสติกเกอร ตดิรถ บขส.  

ก.ค. – ก.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
50,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพ นิติกร 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม พ.ร.บ.Milk code   

20-21 พ.ย. 62 
งบสำนัก
สงเสริมฯ 

 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

รวมกับสำนัก
สงเสริม
สุขภาพ 

นิเทศติดตาม/ประเมินผลการขับเคลื่อน พ.ร.บ.Milk code  ทุกไตรมาส 8,800 บาท 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 
2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

    

2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประเมินผลโครงการสงเสรมิพัฒนาการเด็กเฉลมิพระเกียรตฯิ 
(DSPM)  
 

ต.ค.-มิ.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต
100,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูฯ พัฒนาการเด็กฯ 
(อ.นพ.วัลลภ ไทยเหนือ) 

ก.ค.-ก.ย. 63 

แผนงานสราง
เสรมิสขุภาพ
ตลอดชวงชีวิต
201,125 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เขตฯ 10 

ป 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสรางสวนรวมภาคี
เครือขายและภาคสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนา ศพด. ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติและพัฒนาทักษะEF ใน ศพด.
อำเภอละ 1 แหง   

ต.ค. – ธ.ค. 62 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
60,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

ติดตามการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯกระทรวงสาธารณสุข 
3 แหง (ศอ.10/รพ.สปส./รพ.อำนาจ)  

ม.ค. – มิ.ย. 63 4,160 บาท 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พัฒนาหองปฏิบัติการเรียนรูครผููสอน ของศูนย EF  HPC10 มุง
สูการพัฒนาเด็กในศตวรรษท่ี 21 และจัดซื้อสื่อการสอนทดแทน
ท่ีชำรุด 

ต.ค.- ก.ย. 
63 

แผนงานสราง
เสรมิสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต 
33,000 บาท 

ศูนยอนามัยท่ี 
10 อุบลฯ 

จางเหมาบริการ ปรับปรุงทัศนียภาพ ลานเลนตามรอยฯ(EF-
HPC10)  

ต.ค. – ธ.ค. 62 34,350 บาท 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 
พัฒนาศักยภาพครตูามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ (EF-HPC10)  

เม.ย. – มิ.ย. 63 11,080 บาท 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (EF-HPC10)  
3.8.1. จัดประชุมช้ีแจงปฐมนิเทศ           
 3.8.2. จัดงานวันเด็ก 
3.8.3. จัดงานทัศนศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  
3.8.4. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ  

ต.ค.- มิ.ย. 63 41,325 บาท 
ศูนยอนามัยท่ี 

10 อุบลฯ 

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลน
สรางชาติ” 

    

 

 

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร 
1.ขับเคลื่อน MCH Board ใหมีประสิทธิภาพ 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมวิเคราะห วางแผน/ติดตามการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการ MCH  board   เขต11 

2.จัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา ระดับเขตสุขภาพท่ี 11 

25 พ.ย.62 41,250 

 
Cluster แม

และเด็ก 
ศูนยอนามัยท่ี 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

11 
1.สงเสรมิสุขภาพมารดาตั้งแตกอนตั้งครรภจนถึงหลังคลอด
อยางมีคุณภาพ 
2.พัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลดวย 
เทคโนลย ี

ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom 
1.ช้ีแจงแนวทางการดำ เนินงานและระบบการคดักรองความ
เสี่ยง/ทบทวนมาตรการ/ขอตกลง/แนวทางการดำเนินงานดาน
แม ในเขต 11 
2. การเยี่ยมกอนการตรวจราชการ  
2.1ช้ีแจงระบบการเฝาระวังการตายของมารดา (Safe MOM) 
ติดตามการดำเนินงานการเฝาระวังการปองกันโรคท่ีถายทอด
ทางพันธุกรรมดาวนซินโดรมและธาลัสซเีมียในการเยี่ยม นิเทศ 
กอนการตรวจราชการในครั้งท่ี 1 
 
 2.2 ติดตาม/สอบถามปญหา อุปสรรค ในการใชระบบการเฝา
ระวัง Safe Mom และการดำเนินงานโรคท่ีถายทอดทาง
พันธุกรรม ในการเยี่ยมกอนการตรวจราชการครั้งท่ี 2 

 
25 พ.ย. 62 

 
 

2 ครั้ง/ป 
ธ.ค.62-ม.ค.63 

 
 
 
 

พ.ค. 63 
 
 
 

 

Cluster แม
และเด็ก 

รวมกับงาน
ยุทธศาสตรฯ 
ศูนยอนามัยท่ี 

11 

1. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 
 
 

1.ติดตามการประเมินตนเองตามโปรแกรมมาตรฐานอนามัยแม
และเด็ก (on line) ของโรงพยาบาลในเขต 11 

ธ.ค.62 – ก.พ.63  

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

2.เยี่ยมเสรมิพลัง โรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแมและ
เด็ก (โรงพยาบาลศูนยสุราษฎรธานี  โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ โรงพยาบาลพังงา  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) 

ม.ค.-เม.ย. 63 

200,000 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

3.เขาเยี่ยมและรวมวิเคราะห การตายของมารดา(กรณีเมื่อมีการ
เสียชีวิตของมารดา)  

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

11 

2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล 
  

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาความรูพนักงาน
เจาหนาท่ี เพ่ือการขับเคลื่อนพรบ.ควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2560 

12-13 พ.ย.62 สวนกลาง 
สวนกลาง ,

ศอ.11 ,ศอ 12 

2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วิชาการ นวตกรรม สตรีและเด็ก
ปฐมวัย สูเด็กไทยคณุภาพ (ภาคใต เขต 11+เขต 12) 

12-13 ธ.ค.62 
231,734 

 
ศอ.11 จัด

รวมกับศอ.12 
2.การสงเสริมการมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการสงเสริมเด็ก 
0-5 ป          สูงดีสมสวน 

3. .ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพคร/ูผูดูแลเด็ก (ครู ก)  
ในการดำเนินงานการดูแลเด็กปฐมวัย ในเรื่องโภชนาการ 
พัฒนาการ การออกกำลังกาย เพ่ือการขับเคลื่อนตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ในเขตสุขภาพท่ี 11 
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรวมมือภาคีเครือขายใน
การบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติในระดับพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 11 

3-4 ธ.ค.62 
 
 
 

20 ธ.ค. 62 
 

265,000 
 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

สำนักงาน
ควบคุมโรคท่ี 

11 
 5.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางนวัตกรรมการดูแลเด็ก

ปฐมวัยของชุมชนในสถานบริการและการติดตามเยี่ยมบาน(รพ
สต.ศพด ในเครือขายท่ีใหบริการ) 

พ.ย.-ธ.ค.62 
49,500 

 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 
 
 
 
 

1. ประชุมช้ีแจงเพ่ือยกระดบัการดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 
วัน ในการถายทอดนโยบาย แกจังหวัดในเขต 11  

4-5  พ.ย. 62  

ยุทธศาสตร 
รวมกับ 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเดก็ปฐมวัย  Child Project 
Manager เขตสุขภาพท่ี 11 เพ่ือการขับเคลื่อนงานฯ 

16 ธ.ค. 63 66,000 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

2. พัฒนาโปรแกรมการกำกับตดิตามและระบบขอมลูแมและเด็ก
ในพ้ืนท่ีดำเนินการ  

ธ.ค.62-ม.ค.63  

งาน IT 
รวมกับ 

Cluster แม
และเด็ก 
ศอ.ท่ี 11 

3.การสุมเยี่ยมติดตามการบังคับใช Milk CODE ,การตรวจ
พัฒนาการในเด็ก0-5 ป ในโรงพยาบาลแมขายและโรงพยาบาล
อำเภอ 

ม.ค.-ก.ค. 63 
เงิน

งบประมาณ 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

3.การรณรงค 1.กิจกรรมการเลนเปลีย่นโลกในวันเด็กแหงชาต ิ ม.ค.63 
เงิน

งบประมาณ 
 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

2.กิจกรรมรณรงคการปองกันการเกิดเด็กท่ีมีอาการดาวน ซินโดรม มี.ค.63 

3.กิจกรรมรณรงคสัปดาหนมแมโลก ส.ค.63 

3. Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids 
1. การจัดทำสื่อ เอกสาร ในการสรางความตระหนักรูดาน
สุขภาพแกครอบครัว ชุมชน 

1.การจัดทำ Infographic ,click สุขภาพ,up to you, Bird eye 
view  

ธ.ค.62-มี.ค.63 
เงิน

งบประมาณ 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 
11 

2.ขับเคลื่อนโครงการ DSPM เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ
ครบ 5 รอบ 

การประเมินตดิตามและเก็บขอมูลการเฝาระวังและสงเสรมิ
พัฒนาการ เด็กปฐมวัย (DSPM) ธ.ค.62-ม.ค.63 100,000 

Cluster แม
และเด็ก 

ศูนยอนามัยท่ี 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา แหลง
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

11 
 

  



ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 

 

กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 
1.พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา 

1.1.1.1จัดประชุมMCH Boardระดับเขต   
    - ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต      3 ครั้งๆ 
ละ 20 คน   รวม 60 คน  
(โครงการพัฒนาแนวทางระบบการเฝาระวังติดตามแลก 
เปลี่ยนเรียนรูเสริมพลังมาตร ฐานเครือขายแมและเด็ก ในเขต
12)     
นางเริงฤทัย หลีเส็น 
Email: neabigbike@hotmail.com 
โทร. 085-8941540 

ครั้งท่ี 1 
ม.ค. 63 

 
ครั้งท่ี2 
ก.พ.63 

 
ครั้งท่ี 3 
มี.ค.63 

21,000.00 
เงิน

งบประมาณ 

 

1.1.1.2 ประชุมวิเคราะหการตายของมารดา ระดับเขต 
    - คณะกรรมการวิเคราะหมารดาตาย และจนท. 
ท่ีเก่ียวของกับ  Marternal dead  20 คน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง  
ประชุมวิเคราะหการตายของมารดา   ระดับเขต  อัตราสวนการ
ตายของมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน รอยละ 34 
(โครงการพัฒนาแนวทางระบบการเฝาระวังติดตามแลก 
เปลี่ยนเรียนรูเสริมพลังมาตร ฐานเครือขายแมและเด็ก ในเขต
12)     
 

ครั้งท่ี 1 
พ.ย. 61 
ครั้งท่ี 2 
ก.พ..62 
ครั้งท่ี 3 
พ.ค.62 
ครั้งท่ี 4 
ส.ค.62 

24,000.00 
เงิน

งบประมาณ 

2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองความเสี่ยง Safe Mom 1.1.2.1ช้ีแจงการดำเนินงาน    
1.1.2.2พัฒนาระบบการเฝาระวังภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ เขต
สุขภาพท่ี 12 

ก.ค.62 
94,350.00 
งบฯ สปสช. 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กลุมเปาหมาย 
- ผูท่ีรับผิดชอบดานขอมูล 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- ผูดำเนินการและวิทยากร 
 ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด 
 รวม 25 คน 
(โครงการ:สปสช1. โครงการบริการอนามัยเจริญพันธ เพ่ือ
สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพในเขต 12 ป 2563)    
นางสาวนายูวัล  เจะแต 
nana_yuan_@hotmail.com       080-7136309 
1.1.2.3ประขุมช้ีแจงระบบ การบันทึกทางการคัดกรองเสีย่ง ใน 
43 แฟมกลุมเปาหมาย 
- ผูท่ีรับผิดชอบบันทึกขอมูลใน 43 แฟม 
-ผูท่ีรับผดิชอบบันทึกขอมูลในคลนิิก ANC  และการเยี่ยมหญิง
หลังคลอด 
-ผูดำเนินการและวิทยากรในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด 
รวม 100 คน 
(โครงการ:สปสช1. โครงการบริการอนามัยเจริญพันธ เพ่ือ
สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพในเขต 12 ป 2563)    
น.ส.กัลยภรณ กิจพิมล 
เบอรโทร 0887825526 
Kanyaporn.as@gmail.com 

 
280,050.00 
งบฯ สปสช. 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1.2.4สนับสนุน ยาฝงคุมกำเนิด  ชนิดก่ึงถาวรกับหญิงท่ีมีภาวะ
เสี่ยงในการตั้งครรภ 
 
 
นางเริงฤทัย หลีเส็น 
นางถรรศนา  เจรญิไว 
Email: neabigbike@hotmail.com 
โทร. 085-8941540 

ธ.ค. 62 
499,510.00 
งบฯ สปสช. 

 

 

3. พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

1.1.3.1ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก   
1.ประชุมพัฒนาทีมประเมินระดับเขต                          
2.ประเมินรับรองมาตรฐาน   
-รพ. ศูนยยะลา  (ครั้งท่ี 1) 
-รพ. ศูนยตรัง    (ครั้งท่ี 2) 
(โครงการพัฒนาแนวทางระบบการเฝาระวังติดตามแลก 
เปลี่ยนเรียนรูเสริมพลังมาตร ฐานเครือขายแมและเด็ก ในเขต
12) 
นางเริงฤทัย หลีเส็น 
Email: neabigbike@hotmail.com   โทร. 085-8941540 

ครั้งท่ี 1 
เม.ย.63 

 
ครั้งท่ี 1 
ก.ค.63 

120,000.00 
เงิน

งบประมาณ 

 

1.1.3.2ประเมินรับรองมาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพอนามัย
และเด็กการรับรอง (PNC: Provincial network Certification) 
พรอมกับ สรพ. 
 
 
นางเริงฤทัย หลีเส็น 
Email: neabigbike@hotmail.com 

เครือขาย แมและเด็ก
จังหวัด พัทลุง 

200,000.00 
งบเขตสุขภาพ 

ท่ี12 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

โทร. 085-8941540 
1.1.3.3นิเทศ  ติดตามพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพอนามยั
และเด็กการรับรอง(PNC:Provicecail network  
Certification)  พรอมกับ สรพ. 
(โครงการพัฒนาแนวทางระบบการเฝาระวังติดตามแลก 
เปลี่ยนเรียนรูเสริมพลังมาตร ฐานเครือขายแมและเด็ก ในเขต
12) 
 
 
 
 
 
นางเริงฤทัย หลีเส็น 
Email: neabigbike@hotmail.com 
โทร. 085-8941540 

เครือขาย แมและเด็ก
จังหวัด พัทลุง 

12,000.00 
เงิน

งบประมาณ 

 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 1000วันแรกของชีวิต (ดานโภชนาการ) 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล 
 
 
 
นางเริงฤทัย หลีเส็น 
Email: neabigbike@hotmail.com 
โทร. 085-8941540 

1.2.1.1มหกรรมวิชาการขับเคลื่อมหัศจรรยื 1000 วันPLus สู
2500 วัน สรางการมสีวนรวมภาคเีครื่อขาย          
 -ทำMOU             
 -ประกวดผลงานวิชาการ  R2R   Innovation  งานสงเสริม
สุขภาพแมแลเด็ก      
 -Show & Share    
 -บรรยาย วิชาการ 1000 วัน 
กลุมเปาหมาย 
1.ผูวาราชการจังหวัด   
2.พัฒนาสังคมมนุษยจังหวัด  
3.สำนักเขตการศึกษาจังหวัด 
4.สสจ.  อสม     
5.ตัวแทนภาคประชาชน NGO         
6.ประชาสัมพันธจังหวัด                
7.แกนนำสตรี และเยาวชน        
8. แรงงานจังหวัด 
9.บุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัด 
(โครงการพัฒนาแนวทางระบบการเฝาระวังติดตามแลก 
เปลี่ยนเรียนรูเสริมพลังมาตร ฐานเครือขายแมและเด็ก ในเขต
12)     

ธ.ค.2562 
400,000.00 

เงิน
งบประมาณ 

 

2.ขับเคลื่อนมหัศจรรย  1000วันแรกของชีวิต ใน พ้ืนท่ี ให
ครอบคลุมทุกอำเภออยางนอยอำเภอละ 2 ตำบล 

1.2.2.1ติดตามระบบบริการและการจัดการ ตามมาตรฐานงาน
สรางเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ เดก็ปฐมวัย,เครือขายชุมชน( 

1 มี.ค.63-30 ก.ค.63   
14ครั้ง 2ครั้ง /จว. 

100,000.00 
 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ANC, WCC, ศผด., พ.ร.บ. นมผง ) 
 
นางเริงฤทัย หลีเส็น 
Email: neabigbike@hotmail.com 
โทร. 085-8941540 
นางถรรศนา   เจรญิไว   ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  
Email : jtassana@yahoo.com              
081-276-6825 
1.2.2.2จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการเลีย้งลูกดวยนมแมในวัน
แมแหงชาติและสัปดาหนมแมโลก 
ภาคประชาชน หญิงตั้งครรภ  หญงิใหนมบุตร   พอแม             
และผูดูแลเด็ก 
(โครงการขับเคลื่อน สงเสริมสนบัสนุน การเลี้ยงลูกดวยนม
แม) 
 
 
 1.นางรุสไนณี โลงซา                     
2. นางรัชนีวรรณ ซื่อตรง       (คลินิกนมแม)            
ngaingai_05@hotmail.com                      
084-437-5806 

ส.ค. 2563 25,000.00 

 

ดานทันตกรรม 
1.รณรงค(กระตุน)ใหหญิงตั้งครรภทุกคนทุกสิทธิมารับบริการ
ทันตกรรม 

1.1งานสงเสริมสุขภาพชองปาก มารดา และ 
เด็กปฐมวัยมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เพ่ือลูกรักฟนด ี

   



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.รณรงค/พัฒนาศักยภาพการตรวจความสะอาดฟน ฟนผุและ
ทักษะการแปรงฟนเด็กใหกับบุคลากรสาธารณสุข ผปค.และ
ผดด. 

    

1.3 ขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังเชิงรุก/เชิงรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสรมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 

1.3.1.1ประชุมภาคีเครือขายเพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามยัแมและ
เด็ก และการขับเคลื่อน พ.ร.บ. นมผง 
บุคลากรสาธารณสุข,สถานประกอบการ,รานคา, หอการคา
จังหวัดมหาดไทย  
 จำนวน 35 คน/ จังหวัด  / 1 วัน (พ้ืนท่ีดำเนินการ 3 จังหวัด  
ตรัง ปตตานี สตลู) 
(โครงการพัฒนาความรวมมือการดำเนินงานสงเสริมสขุภาพ 
และกฎหมายงานอนามัยแมและเด็ก) 
นางถรรศนา   เจรญิไว   ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  
Email : jtassana@yahoo.com       081-276-6825 

25,26,27 พ.ย. 2562 
46,170.00 

เงิน
งบประมาณ 

 

1.3.1.2ศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสงเสริมการเลีย้ง
ลูกดวยนมแมในโรงพยาบาล 
พยาบาลผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก คลินิกนมแม ใน
โรงพยาบาลศูนย , โรงพยาบาลท่ัวไป , โรงพยาบาลชุมชนระดบั
อำเภอ 
บุคลากรสาธารณสุข 7จังหวัด 
 27 คน 1 ครั้ง/3 วัน 
(โครงการพัฒนาความรวมมือการดำเนินงานสงเสริมสขุภาพ 
และกฎหมายงานอนามัยแมและเด็ก) 
นางถรรศนา   เจรญิไว   ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  
Email : jtassana@yahoo. com            

20-22 ม.ค. 2563 
149,726.00 

เงิน
งบประมาณ 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

081-276-6825 
1.3.1.3ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลระบบกำกับ ติดตาม เฝาระวังการละเมิด
พระราชบัญญัติควบคมุการสงเสรมิการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม 
บุคลากรสาธารณสุข , นักวิชาการคอมพิวเตอร  
จำนวน 12 คน  ครั้ง/1 วัน 
(โครงการพัฒนาความรวมมือการดำเนินงานสงเสริมสขุภาพ 
และกฎหมายงานอนามัยแมและเด็ก) 
นางถรรศนา   เจรญิไว   ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  
Email : jtassana@yahoo.com             081-276-6825 

6 ม.ค.2563 
 

20,000.00 
เงิน

งบประมาณ 

 

1.3.1.4 พัฒนาระบบติดตามตัวช้ีวัดการสงเสรมิการเลี้ยงลูกดวย
นมแมและการเฝาระวัง พ.ร.บ.นมผงในพ้ืนท่ีเขต 12 
บุคลากรสาธารณสุข , นักวิชาการคอมพิวเตอร  
จำนวน 12 คน     ครั้ง/1 วัน 
(โครงการพัฒนาความรวมมือการดำเนินงานสงเสริมสขุภาพ 
และกฎหมายงานอนามัยแมและเด็ก) 
นางถรรศนา   เจรญิไว   ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  
Email : jtassana@yahoo.com           081-276-6825 

3-4 ก.พ.2563 
 

0.00 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.3.1.5ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การเลีย้งลูกดวยนมแม 
บุคลากรสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
(โครงการพัฒนาความรวมมือการดำเนินงานสงเสริมสขุภาพ 
และกฎหมายงานอนามัยแมและเด็ก)  
 
1.นางรุสไนณี โลงซา                     
2. นางรัชนีวรรณ ซื่อตรง       (คลินิกนมแม)            
ngaingai_05@hotmail.com                      
084-437-5806 

รุนท่ี 1 
29-30 ม.ค.2563 

รุนท่ี 2 
3-4 ก.พ.2563 

11,000.00 
เงิน

งบประมาณ 
 

 

2.1 Health literate สราง “Smart Parent To Smart Kids” 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child  Project Manage (CPM) 
ระดับเขตและจังหวัด 

2.1.1.1ประชุมพัฒนาศักยภาพผูดแูลเด็กศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
ผูดูแลเด็กศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลาไดรับ(โครงการสรางความ
รอบรูสุขภาพแมและเด็กเขต 12)การพัฒนาศักยภาพ จำนวน 
15 คน นางสาวศิริพรรณ กุลดี      นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ 
นางกนกพร  นาคปาน      นางสุดารัตน ดีภัทรกุล   
นางสาวซูรฮีา ระเอะ        นางสาวฮานีฟา  นิเด็ง  นางสาว
นีสริน  มาหะมะ 

25-26 ม.ค. 2563 
6,900.00 

เงิน
งบประมาณ 

 

2.1.1.2ผลิตสื่อชุดความรูการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก และ
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 
2.1.1.3สื่อสาร/ประชาสัมพันธ/สรางกระแสการสงเสรมิสุขภาพ
สตรีและเด็กปฐมวัย 
(โครงการสรางความรอบรูสุขภาพแมและเด็กเขต 12) 

ก.พ. 2563 
40,000.00 

เงิน
งบประมาณ 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
นางถรรศนา   เจรญิไว   ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  
Email : jtassana@yahoo.com             081-276-6825 
2.1.1.4ประชุมปฏิบัติการการจดักิจกรรมในโรงเรยีนพอแมแบบ 
BBLในภาคใต 
 
 
 
1. นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ 
kaikiku27@gmail.com  086-4914430 
2.นางกนกพร  นาคปาน 
saiyai012@hotmail.com  083-1687314 
3.นส.ศิริพรรณ  กุลด ี
pamasiri999@gmail.com 098-7015642 
4.นส.นิสริน มาหะมะ 
nisrin.mh@hotmail.com 084-3134938 

รุนท่ี1 วันท่ี 21-22 ตค.62 
รุนท่ี2 วันท่ี 28-29 ตค.62 
 

551,300.00 
งบฯสโมสรโร

ตารี่สาทร 
กทม. 

 
 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. รณรงคคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2.1.2.1ประชุมทีมเก็บขอมูลพ้ืนท่ี และประสาน 
2.1.2.2ลงพ้ืนท่ี เก็บแบบสัมภาษณเชิงปริมาณ/เชิงคูณภาพ และ
คัดกรองพัฒนาการเด็กDSPM 
(โครงการประเมินผลการดำเนินงานเฝาระวังสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย DSPM  เขต 12) 
(โครงการประเมินผลการดำเนินงานเฝาระวังสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM  เขต 12) 
นางกนกพร  นาคปาน       นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ                
นางสาวซูรียะห สาและบิง   นางสดุารัตน ดีภัทรกุล   
นางสาวอัลวานี แวโดยี       นางสาวศิริพรรณ กุลด ี

ธ.ค. – ม.ค. 2563 
84,000.00 

เงิน
งบประมาณ 

 

2.2 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 2.2.1.1ประชุมฟนฟูความรูการดูแลเด็กแบบองครวมใหแก

เครือขายครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
กลุมเปาหมาย1. ครผููดูแลเด็ก  20 คน  2. เจาหนาท่ีสาธารณสุข  
13 คน 4. วิทยากร และผูจัดการประชุม 
 7 คน 
(โครงการเย่ียมเสริมพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 
1000 วันแรกของชีวิตเขต 12  ) 
นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ 
นางกนกพร  นาคปาน 

30 พ.ย.- 1 ธ.ค.62 
108,000.00 

เงิน
งบประมาณ 

 



กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมของศูนยท่ีสอดคลอง ระยะเวลา 
แหลง

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.พัฒนาศักยภาพตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำรอง “เลน
สรางชาติ” 

2.2.2.1ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
ป งบประมาณ ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก    
- ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ   
-คณะกรรมการเด็กปฐมวัย     
- ครูผูดูแลเด็ก    
( โครงการเย่ียมเสริมพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย 
1000 วันแรกของชีวิตเขต 12)     นส.ศิริพรรณ กุลด ี

วันท่ี 4-5 มิ.ย..63 136,100.00  

 


