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แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
……………………………………………… 

 

ชื่อหน่วยงาน 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 
มีพัฒนาการสมวัย 

 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

 คู่มือการปฏิบัติงานการฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มุ่งสู่เป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 50 
ตามท่ีกำหนดไว้ และส่งผลต่อเนื่องสู่ผลลัพธ์เด็กไทยร้อยละ 85 มีพัฒนาการสมวัย 

2. ขอบเขต (Scope) 
 “นมแม่” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต เป็นอาหารท่ีดีท่ีสุดสำหรับทารก เป็นการวางรากฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างมีคุณภาพ สร้างความรัก
ความผูกพัน ทำให้เด็กมีอารมณ์ที่มั่นคง เกิดความไว้วางใจและการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เด็กเป็นคนที่มีความ
ฉลาดท้ังทางด้านอารมณ์และสติปัญญา องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ “ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนกินนมแม่
อย่างเดียว และหลังจากนั้นกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น” 
 กระบวนการดำเนินงานปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหน่วยงาน             
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดบทบาทหน้าที่ การจัดทำแผนงานโครงการ การ
กำกับติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน โดยกลุ่มเป้าหมายในการขับเคล่ือนได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 
3. คำจำกัดความ (Definition) 
การปกป้อง : การขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
การส่งเสริม : การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างการรับรู้ การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง            
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
การสนับสนุน : การขับเคล่ือนการจัดต้ังมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ และการดำเนินโครงการภาคีร่วมใจ
ส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก 
คสตท. : คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พนักงานเจ้าหน้าที่ : ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ฝ่ายเลขานุการ : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
1. คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
2. คณะอนุกรรมการวิชาการฯ 
3. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและให้ความเห็นฯ 
4. คณะอนุกรรมการส่ือสารภาคีเครือข่าย ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 
5. คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
6. คณะทำงานขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
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7. พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
8. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
สัญลักษณ์ที่ใช้ 

 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และขั้นตอนการขับเคล่ือนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
5.1 การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

   

 
   

1  
 
 
 
 

1. รวบรวมผลการ
ดำเนินทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
2. ถอดบทเรียนการ
ดำเนินงาน 

ภายใน
เดือน

สิงหาคม 

ฝ่ายเลขานุการ 1. แบบรายงานการ
ดำเนินงานในพ้ืนที่ 
2. รายงานการถอด
บทเรียน 

2  
 
 
 

1. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
2.จัดทำแผนงาน
โครงการ 
 

ภายใน
เดือน

กันยายน 

ฝ่ายเลขานุการ 1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. แผนงาน
โครงการ 

3  
 
 
 
 

1. ฝ่ายเลขานุการ
นำเสนอผลการ
ดำเนินงานและ
แผนงานโครงการ 

ภายใน
เดือน

กันยายน 

ฝ่ายเลขานุการ 1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. แผนงาน
โครงการ 

4  
 
 
 
 

จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 
(กิจกรรม/เป้าหมาย/
งบประมาณ) 

ภายใน
เดือน

ตุลาคม 

ฝ่ายเลขานุการ (ร่าง) โครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

เริ่มต้น 

รวบรวมผลการดำเนินงาน 
วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค 
และปัจจัยความสำเร็จ 

จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานและแผนการ

ดำเนินงาน 
 
 
 
 

 

จัดทำโครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ และ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ 

เสนอ คสตท. 
เห็นชอบ 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
5  

 
 
 
 

เสนอโครงการให้
อธิบดีกรมอนามัย
อนุมัติโครงการ 

ภายใน
เดือน

ตุลาคม 

ฝ่ายเลขานุการ โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่
ผ่านการอนุมัติแล้ว 
 

6  
 
 
 
 

ถ่ายทอดแผนงาน
โครงการแก่
ผู้รับผิดชอบในระดับ
พ้ืนที่ 

ภายใน
เดือน

พฤศจิกายน 

ฝ่ายเลขานุการ แผนการดำเนิน
โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

7  
 
 
 
 

1. กำหนดแผนการ
เฝ้าระวังเชิงรุกโดย 
- ศูนย์อนามัย 
ไตรมาสละครั้ง 
- สสจ. ปีละ 2 ครั้ง 
2. ระบบรายงานและ
รับเรื่องร้องเรียน 

ภายใน
เดือน

พฤศจิกายน 

กรมอนามัย 
ศูนย์อนามัย 
และสสจ. 

แผนการเฝ้าระวัง
การละเมิด
พระราชบัญญัติฯ 

8  
 
 
 
 

กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ศูนย์อนามัยรายไตร
มาส 
- สสจ. ทุก 5 เดือน 

เดือน
ตุลาคมถึง 
กุมภาพันธ์ 

กรมอนามัย 
ศูนย์อนามัย 
และสสจ. 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 5 เดือน
แรก 

9  
 
 
 
 

1. รวบรวมผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานตัวชี้วัดรอบ 5 
เดือนแรก 
2. ทบทวนและปรับ
แผนการดำเนินงานให้
เหมาะสม 

ภายใน
เดือน

มีนาคม 

ฝ่ายเลขานุการ 1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนแรก 
 

10  1. สรุปผลการ
ดำเนินงานรอบ  
5 เดือนแรก 
2.แผนงานโครงการ
รอบ 5 เดือนหลัง 
 

ภายใน
เดือน

มีนาคม 

ฝ่ายเลขานุการ 1. รายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ  
5 เดือนแรก 
2. แผนงาน
โครงการรอบ 5 
เดือนหลัง 

11  1. ฝ่ายเลขานุการ
นำเสนอผลการ
ดำเนินงานและ
แผนงานโครงการ 

ภายใน
เดือน

มีนาคม 

ฝ่ายเลขานุการ 1. รายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ  
5 เดือนแรก 
2. แผนงาน
โครงการรอบ 5 
เดือนหลัง 

 
เสนอผู้บริหาร
อนุมัติโครงการ 

ถ่ายทอดแผนงานโครงการ 

กำหนดแผนการเฝ้าระวัง
การละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 

รวบรวมผลการดำเนินงาน 
รายงานตัวชี้วัด 

รอบ 5 เดือนแรก 
และทบทวนแผนการ

ดำเนินงาน 

จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานและแผนการ

ดำเนินงาน 
 
 
 
 

 เสนอ คสตท. 
เห็นชอบ 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
12  

 
 
 
 

ดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน
รอบ 5 เดือนหลัง 

เดือน
มีนาคมถึง
สิงหาคม 

กรมอนามัย 
ศูนย์อนามัย 
และสสจ. 

แผนการดำเนิน
โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

13  
 
 
 
 

1. รวบรวมผลการ
ดำเนินงานรอบ 5 
เดือนหลัง 
2. รายงานตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือนหลัง 

ภายใน
เดือน

กันยายน 

ฝ่ายเลขานุการ 1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนหลัง 

14  1. รวบรวมผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานตัวชี้วัดรอบ 5 
เดือนหลัง 
 
 

ภายใน
เดือน

มีนาคม 

ฝ่ายเลขานุการ 1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนหลัง 
 

15  
 

    

กลไกการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ (คสตท.) 
ปลัด สธ. เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมการ
วิชาการ 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนากฎหมาย 
และให้ความเห็น 

คณะอนุกรรมการ
สื่อสารภาคีเครือขา่ย

และขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

อธิบดีกรมอนามัย 
เป็นเลขานุการ 

คณะทำงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐาน 

พิจารณา 
เปรียบเทียบ 

ร้องเรียน 
พบการละเมิด 

การเฝ้าระวังเชิงรับ  

การเฝ้าระวังเชิงรุก  

เครือข่ายเฝา้ระวัง 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

• ปลัดสธ. และรองปลัด สธ. 
• ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ 
• กรมอนามัย 
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่วนกลาง 

• ศูนย์อนามัยท่ี 1-12 / สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง 

• สสจ./ สสอ./ รพศ./ รพช./ รพท./ 
รพ.สต. 

• กรุงเทพมหานคร 

ระดับจังหวัด 

ดำเนินงานตามแผน 
รอบ 5 เดือนหลัง 

กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 

สิ้นสุด 

รวบรวมผลการดำเนินงาน 
รายงานตัวชี้วัด 

รอบ 5 เดือนหลัง 
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5.2 การขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

   
 

 

   

1  
 
 
 

1. รวบรวมผลการ
ดำเนินทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
 
 

ภายใน
เดือน

สิงหาคม 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

2  
 
 
 

1. สรุปผลการ
ดำเนินงานการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 
2. สถานการณ์อัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน 

ภายใน
เดือน

กันยายน 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

1. รายงาน
สถานการณ์และผล
การดำเนินงานการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

 
3  

 
 
 
 

จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 
(กิจกรรม/เป้าหมาย/
งบประมาณ) 

ภายใน
เดือน

ตุลาคม 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

4  
 
 
 
 

เสนอโครงการให้
อธิบดีกรมอนามัย
อนุมัติโครงการ 

ภายใน
เดือน

ตุลาคม 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่
ผ่านการอนุมัติแล้ว 
 

5  
 
 
 
 

ถ่ายทอดแผนงาน
โครงการแก่
ผู้รับผิดชอบในระดับ
พ้ืนที่ 

ภายใน
เดือน

พฤศจิกายน 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

แผนการดำเนิน
โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

6  
 
 
 
 

ดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน 

เดือน
ตุลาคมถึง 
กุมภาพันธ์ 

กรมอนามัย 
ศูนย์อนามัย 
และสสจ. 

แผนการดำเนิน
โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

7  
 
 
 
 

กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ศูนย์อนามัยรายไตร
มาส 
- สสจ. ทุก 5 เดือน 

เดือน
ตุลาคมถึง 
กุมภาพันธ์ 

กรมอนามัย 
ศูนย์อนามัย 
และสสจ. 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

เริ่มต้น 

รวบรวมผลการดำเนินงาน 
วิเคราะห์ปญัหา/อุปสรรค 
และปัจจัยความสำเร็จ 

จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

จัดทำโครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ และ

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 เสนอผู้บริหาร
อนุมัติโครงการ 

ถ่ายทอดแผนงานโครงการ 

ดำเนินงานตามแผน 

กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 
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8  

 
 
 
 

1. รวบรวมผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานตัวชี้วัดรอบ 5 
เดือนแรก 
2. ทบทวนและปรับ
แผนการดำเนินงานให้
เหมาะสม 

ภายใน
เดือน

มีนาคม 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนแรก 
 

9  
 
 
 

1. สถานการณ์อัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน
และรายงานผลการ
ดำเนินงานการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่รอบ 5 
เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.) 
2. แผนการ
ดำเนินงานรอบ 5 
เดือนหลัง 

ภายใน
เดือน

มีนาคม 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

1. รายงาน
สถานการณ์และผล
การดำเนินงานการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. แผนการ
ดำเนินงานรอบ 5 
เดือนหลัง 

10  
 
 
 
 

ดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน 

เดือน
มีนาคมถึง
สิงหาคม 

กรมอนามัย 
ศูนย์อนามัย 
และสสจ. 

แผนการดำเนิน
โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฯ 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

11  
 
 
 
 

1. รวบรวมผลการ
ดำเนินงานรอบ 5 
เดือนหลัง 
2. รายงานตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือนหลัง 

ภายใน
เดือน

กันยายน 

กลุ่มอนามัย 
แม่และเด็ก 

1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนหลัง 

  
 

    

    

รวบรวมผลการดำเนินงาน 
รายงานตัวชี้วัด 

รอบ 5 เดือนแรก 
และทบทวนแผน 
การดำเนินงาน 

ดำเนินงานตามแผน 
รอบ 5 เดือนหลัง 

กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 

สิ้นสุด 

จัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงานและ
แผนการดำเนินงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง 


