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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 

โครงการส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

โครงการส่งเสริม
การเกิดอย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
แม่และเด็กทุกระดับ
และก ากับติดตามการ
พัฒนาระบบบริการ
มาตรฐาน 
 
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ความรู้ 
ทักษะ สื่อสาร สร้าง
ความตระหนักการ
ส่งเสริมสุขภาพในการ
พัฒนาอนามัยแม่และ
เด็ก 
 
3.พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังสุขภาวะมารดา   
 
4.พัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เขม้แข็งของภาคี
เครือข่าย  บูรณาการ
ความร่วมมือการ
ด าเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก    
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็ก
ระดับชาติ                                        

เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และ
เด็กในภาพประเทศ 

2.ประชุมคณะอนุกรรมการ 
พัฒนาขับเคลื่อนงานมารดา
และทารกปริก าเนิด 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และ
เด็กในภาพประเทศ 
 

3.ประชุมคณะท างานการ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงาน 

4.ประชุมคลัสเตอร์สตรีและ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และ
เด็กในภาพประเทศ 
 

 

5.ประชุมพัฒนาศักยภาพ
และถ่ายทอดแนวทางการ
ใช้งานโปรแกรม Save 
Mom Operation 

1.พัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวัง
สุขภาวะด้านอนามัยแม่และเด็ก 
2. พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ความร่วมมืออย่างบูรณาการ
ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
 

6.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุ
การตายทารกปริก าเนิด 

เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
7. ประเมินรับรอง
โรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก และ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด 

1.เพ่ือประเมินรับรองคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก                                           
2. เพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายใน
การจัดบริการตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
รับทราบปัญหา ช่วยแก้ไขใน
พ้ืนที่ 
 

8.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณามาตรฐานอนามัย
แม่และเด็กและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับจังหวัด 

1.พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2.พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ความร่วมมืออย่างบูรณาการ
ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
 

9.อบรมพัฒนาศักยภาพทีม
ประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กและ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด 

1. พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2. พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ความร่วมมืออย่างบูรณาการ
ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
 

10.นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานอนามัยแม่และ
เด็ก 

1. เพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อ
การด าเนินงานอนามัยแม่และ
เด็ก 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานและนวัตกรรมงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
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โครงการส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
3. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ในระดับพ้ืนที่  
4. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
รับทราบปัญหา ช่วยแก้ไขใน
พ้ืนที่ 
 

11. จัดท าคู่มือ แนวทางการ
ให้การปรึกษาเพ่ือลดการ
ถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีและ
ซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก 
 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ในการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 

12. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
พัฒนา Platform Pink 
Book ในการส่งเสริม
สุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 

1. เพ่ือพัฒนา 
Platform Pink Book 
ในการส่งเสริมสุขภาพ
สตรีและเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง 
Application Pink 
Book, Khunlook,  
Save mom และ  
9 ย่างเพ่ือสร้างลูก 
 

13.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
การป้องกันการเกิดทารก
กลุ่มอาการดาวน์ ในหญิง
ตั้งครรภ์และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา   
 

เ พ่ื อ ชี้ แ จ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
การป้องกันการเกิดทารกกลุ่ม
อาการดาวน์ ในหญิงตั้งครรภ์
และแนวทางการแก้ไขปัญหา   

14. ประชุมคณะท างาน
ป้องกันการเกิดทารกกลุ่ม
อาการดาวน์ 

เพ่ือติดตามการด าเนินงานการ
ป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการ
ดาวน์ 
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โครงการส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
15.สัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่
ระบบบริการยุค New 
normal ด้วยความรู้ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการตั้งครรภ์
ที่ปลอดภัย Save mom” 

1. พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2. พัฒนาคุณภาพระบบเฝ้า
ระวังสุขภาวะด้านอนามัยแม่
และเด็ก 
3. พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ความร่วมมืออย่างบูรณาการ
ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
 

16.จัดจ้างเก็บรวบรวมและ
สรุปข้อมูลระบบบริหาร
จัดการความความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล พร้อม
ข้อเสนอต่อการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและจัดการ
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ที่
เหมาะส าหรับประเทศไทย 

1. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สรุปข้อมูลระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ผ่าน
ดิจิทัลและ Platform Pink 
Book ในการส่งเสริมสุขภาพ
สตรีและเด็กปฐมวัย 
2. ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยง
หญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะสม         
ส าหรับประเทศไทย และ
ข้อเสนอต่อการพัฒนา 
Platform Pink Book ในการ
ส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพ่ือพัฒนางานอนามัยแม่
และเด็กและการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และ
เดก็ 0-6 ปี โดยใช้สื่อที่เป็น
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ 
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โครงการส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
17.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งาน Application 
Pink Book 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การใช้งาน Application Pink 
Book เชื่อมโยงระหว่างผู้
ให้บริการและหญิงตั้งครรภ์ 
 

18.ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และติดตามการใช้
งาน Application Pink 
book 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตามการใช้งาน Application 
Pink book 
 
 

19.พิมพ์คู่มือมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กและ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด 
 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 

20. จัดพิมพ์ดาวน์ซินโดรม 
ส าหรับประชาชน 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ในการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 
 

21.จัดจ้างดูแลระบบ 
Application Pink Book 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ดุแลระบบ 
Application Pink Book 
  

แบบฟอร์มที่ 2 
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