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กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02-590-4420
เแผนแม่บทประเด็น : (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : (110201) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น

PLAN 65

ค่าเป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด

กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ

ระดับ
ความส าเร็จ

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ     2. ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย     3. ร้อยละ 64 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน      
4. เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยแยกตามเพศชาย 113 / หญิง 112 (ซม.)     5. ร้อยละ 75 ของเด็กอายุ  3 ปี ปราศจากฟนัผุ (Caries Free)

บูรณาการองค์กรภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน (Partnership)

ปฏิรูปการคุ้มครองแม่และเด็ก 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด (Regulate)

เสริมสร้างความรู้ ส่ือสารสุขภาพสู่
แม่และครอบครัว เพ่ือการพ่ึงตน

ทางสุขภาพอย่างยัง่ยืน (Advocate)

จัดบริการสุขภาพแก่แม่และเด็ก
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(Building Capacity)

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การจัดบริการสุขภาพแก่แม่และเด็ก 

(Investment)

หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์, หญิงตัง้ครรภ์, เด็กปฐมวัย 0-5 ปี, หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ, ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน

1. สร้างเครือข่ายความความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการ
เกิดและการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ

2. สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ตามความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวง

3. บูรณาการการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ผ่าน
กลไกคณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็ก และภาคีเครือข่ายในทุก
ระดับ (MCH Board, PNC)

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานอนามัยแม่และเด็ก
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็กฯ, พ.ร.บ. การพัฒนา
เด็กปฐมวัยฯ, พ.ร.บ. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ใน
วัยรุ่นฯ 

2. สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ
ด าเนินการตามมาตรฐานอนามัย
อนามัยแม่และเด็ก

1. พัฒนาระบบส่ือสารสาธารณะ
เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
แม่และเด็ก

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคม
และรณรงค์สร้างกระแส

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร           
ด้านอนามัยแม่และเด็ก

2. พัฒนาฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง 
และระบบก ากับติดตามของ
เครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่          
และเด็กในทุกระดับ 

1. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ต้นแบบ

2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านอนามัยแม่และเด็ก

1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ     2.โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต 
3. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก    4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี 

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. ถ่ายทอดนโยบายและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่ายครบทุกเขต

2. มีแนวปฏิบัติด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
และประชากร เพ่ือรองรับสถานการณ์           
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

3. มีการติดตาม รายงานเฝ้าระวังเชิงรุก 
พ.ร.บ.นมผง

4. มหกรรม play day 

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. มีกิจกรรมสร้างกระแสเน่ืองในวันวาเลนไทน์ ในประเด็นเตรียม
ความพร้อมก่อนมีบุตรอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์        
โควิด 19

2. พัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อนงาน 
พ.ร.บ.นมผงและการส่งแสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3. มีการติดตาม รายงานเฝ้าระวังเชิงรุก พ.ร.บ.นมผง
4. ร้อยละ 66 ของหญิงตัง้ครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

COVID-19 ครบ 2 เข็ม 
5. มีการทบทวนสาเหตุการตายมารดารายบุคคลและรายงานผ่าน
ระบบรายงานการตายมารดาทุกราย (CE Online) ภายใน
ระยะเวลา 30วัน

6. ร้อยละ 50 ของหญิงตัง้ครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. มีผลการส ารวจความพร้อมในการจัดบริการ
ให้ค าปรึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

2. ส่ือสารรณรงค์การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่

3. มีการติดตาม รายงานเฝา้ระวังเชิงรุก พ.ร.บ.
นมผง

4. ร้อยละ 75 ของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล
ครบ3 ครัง้ตามเกณฑ์

5. ผู้อ านวยการเล่น (PLAY WORKER) อย่างน้อย
ต าบลละ 1 คน

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อม
ก่อนมีบุตร

2. ต าบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000  วัน Plus อ าเภอละ 1 ต าบล
3. ร้อยละ 50ของทารกแรกเกิด-6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
4. ร้อยละ 100 เรื่องร้องเรียนการละเมิดพระราชบัญญัติฯ ได้รับการส่งต่อ
ด าเนินคดี

5. ร้อยละ 100 ของการตายมารดามีการรายงานผ่านระบบ CE Online 
6. ร้อยละ 30  ของการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด ลดลงจากท่ีผ่านมา 
7. ร้อยละ 30  ของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูง ลดลงจาก 
ท่ีผ่านมา 

8. ร้อยละ 30  ของการตายมารดาจากสาเหตุการติดเช้ือ COVID 19 ลดลง
จากท่ีผ่านมา 

9. ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
10.ร้อยละ 70ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
11. พ้ืนท่ีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ต าบลละ 1 แห่ง



กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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สถานการณ์สตรีและเด็กปฐมวัย
อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ต่อการเกิดแสนมีชีพ

22
.5

22
.9

36
.9

ไม่เกินร้อยละ 17

2562 2563 2564
รวมโควิด 19 Ref. MDSR 2555 2559 2562

36
.44

35
.36

32
.9
7

2562 2563 2564

สถานการณ์
สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

69
.79

72
.2

73
.74

ตรวจสุขภาพช่องปาก      3 ปี ปราศจากฟนัผุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

IQ 2564 ยังไม่เผยแพร่

ภาวะทุพโภชนาการ

22
.7

2564
ไม่รวมโควิด 19 
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งานส าคัญของคลสัเตอรส์ตรีและเด็กปฐมวัย

ฝากครรภ์ 
8 คร้ัง

สพด. 
4D

ขับเคล่ือน
พ.ร.บ. 
นมผง

สพด.ต้นแบบ
ด้านสุขภาพ
ช่องปาก
ระดับเขต
สุขภาพ การพัฒนา

ระบบส่งเสริม 
ป้องกัน และ
การบริการ

สุขภาพช่องปาก แนวทาง
การคัดกรอง
และเฝ้าระวัง
โรคฟนัผุใน
เด็กปฐมวัย

DSPM 
E-learning

เด็กไทยเล่น
เปล่ียนโลก

สพด. 
ต ่ากว่า 3 ปี

ต าบล
มหัศจรรย์ 
1,000วัน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อนามัยการ
เจริญพันธุ์
แห่งชาติ

สู่ 2,500 วัน

Pink Book 
App

โปรแกรม
ประเมิน
มาตรฐาน
อนามัยแม่
และเด็ก

9 ย่าง 
เพ่ือสร้างลูก
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มาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 
ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่หญิงตั้งครรภ์
• เร่งฉีดวัคซีนCOVID-19 เชิงรุกแก่หญิงตัง้ครรภ์ กรณีที่ยังไม่สมัครใจฉีด 
ขอให้ฉีดบุคคล ในครอบครัวให้ครบก่อน **กรณีฉีดเข็มที่ 1 ให้หญิงตัง้ครรภ์
สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ทุกอายุครรภแ์ละสามารถใหพ้ร้อมกับวคัซีนอื่นๆ
ที่จ าเป็นในขณะตัง้ครรภ์ได้
ข้อมูลเพ่ิมเติม แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การดูแลรักษาสตรีตัง้ครรภ์ท่ีติดโรคโควิด-19 Version 7 วันท่ี 17 ธ.ค. 2564

•หญิงที่มาคลอดและยังไม่เคยได้รับวัคซีน ให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนจ าหน่าย
กลับบ้าน
•หญิงให้นมบุตรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนขณะตัง้ครรภ์สามารถรับวัคซีน COVID-19
ได้ทันที และสามารถให้นมบุตรได้
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มาตรการการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

QR รายงานข้อมูลการติดเชื้อ 
การตายจากการติดเชื้อ COVID-19

QR รายงานจ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนรายสัปดาห์ 
และอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน

หญิงตั้งครรภ์ทุกรายต้องได้รับวัคซีนUniversal Pre. DMHTT นโยบาย WFH

หน่วยบริการสาธารณสุข
• ก ากับติดตามหญิงตั้งครรภใ์ห้ได้รับการฉีดวัคซีนทุกราย
• รายงานจ านวนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีได้รับวัคซีนรายสัปดาห์                    
และอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน

• คัดกรองความเส่ียง COVID-19 และภาวะทางสูติกรรม
• หากสงสัยติดเชื้อส่งตรวจ ATK หรือ PCR

เครือข่าย Multidisciplinary consultation team
• ให้ค าปรึกษาการดูแลหญิงตัง้ครรภ์ท่ีติดเชื้อ COVID-19
• ประสานช่วยเหลือแก่เครือข่ายภายในพ้ืนท่ี
• พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ติดเชื้อ

หน่วยบริการสาธารณสุข
• ANC Clinic หน่วยบริการ
รับผิดชอบดูแลส่งต่อเพ่ือรักษา

• กลุ่มอาการสีเขียวและเหลือง           
ให้เข้าระบบ Home Isolation/
Hotel Isolation /Community 
Isolation /Hospital

• กลุ่มอาการสีแดงรักษาท่ี รพ.
• รายงานข้อมูลการติดเชื้อ การตาย 
จากการติดเชื้อ COVID-19 
แก่กรมอนามัย

ไม่ติดเชื้อ
กรมอนามัย

วิเคราะห์ข้อมูล
ออกมาตรการ

และก าหนดนโยบาย

หญิงตั้งครรภ์
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สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข่ายจัดให้มีบริการการฝากครรภ์คุณภาพ โดยก าหนดเป็นกิจกรรมคุณภาพ ดังนี้
1. การบริการฝากครรภ์คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ โดยเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้หญิงตัง้ครรภ์ฝากครรภ์              

ก่อน 12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ต่อเน่ืองตามเกณฑ์ฝากครรภ์ 8 ครัง้
ครัง้ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

อายุครรภ์ (wks) ≤ 12 12 - 20 21 - 26   27 - 30 31 - 34   35 - 36 37 - 38 39 - 40
2. หญิงตัง้ครรภ์ต้องได้รับบริการตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแต่ละช่วงอายุครรภ์อย่างครบถ้วนรายละเอียดตามแนวทางการ                 

ฝากครรภ์คุณภาพส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 ดังน้ี
• การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองและประเมินความเส่ียงการตัง้ครรภ์
• การตรวจทางห้องปฏิบัติการของหญิงตัง้ครรภ์ ได้แก่ CBC for Hct/Hb MCV, DCIP, VDRL, Anti HIV, HBsAg, Blood 

group ABO, Rh, Multiple urine dipstick  
• การตรวจทางห้องปฏิบัติการของสามี/คู่ ได้แก่ CBC , MCV, DCIP, VDRL, Anti HIV
• การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ และคัดกรองเบาหวานในหญิงตัง้ครรภ์ทุกราย
• ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดท าความสะอาดฟนั
• การตรวจครรภ์ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง 
• การได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ และโรคโควิด 19
• การจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน และแคลเซียม
• การให้ค าแนะน าผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
• การได้รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

3. จัดเครือข่ายบริการฝากครรภ์และมีระบบส่งต่อไปยังสถานบริการท่ีมีศักยภาพในการดูแลหญิงตัง้ครรภ์ในภาวะดังกล่าว

แนวทางการฝากครรภ์คุณภาพส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565
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กรอบการด าเนินงานการฝากครรภ์คุณภาพส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565

หมายเหตุ     ปีงบประมาณ 2566 ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามนโนบายการฝากครรภ์คุณภาพส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565
ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยกรมอนามัยจะประกาศและชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป

20
ต.ค.64

7
ต.ค.64

5
ต.ค.64

29
พ.ย.64

8
ธ.ค.64

17
ม.ค.65

25
มี.ค.65

กค.-กย. 
65 ปีงบประมาณ 2565

ทบทวน
แนวทาง
ฝากครรภ์
โดย

ผู้เชี่ยวชาญ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
งานมารดาและทารกปริก าเนิด 
มีมติเห็นชอบปรับแนวทาง
การให้บริการฝากครรภ์

เปน็ 8 ครัง้

คณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบขับเคลื่อน

การด าเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ให้บริการฝากครรภ์

ตัวช้ีวัดฝากครรภ์ 
5 คร้ังตามเกณฑ์ จนถึงวันที่ 

30 กันยายน 2565

คู่มือ
การฝากครรภ์

ส าหรับ
บุคลากร

สาธารณสุข

สปสช. 
ปรับแนวทาง
การจ่ายชดเชย

คณะท างานทบทวน
แนวทางการฝากครรภ์
จัดท าแนวปฏิบัติการ
บริการฝากครรภ์

ประกาศใช้แนวทาง
การฝากครรภ์คุณภาพ
ส าหรับประเทศไทย 

พ.ศ. 2565

การประเมิน
การด าเนินงานแนวทาง
การฝากครรภ์คุณภาพ
ส าหรับประเทศไทย 

พ.ศ. 2565

ปรับแนวทางการเบิกจ่าย
•ค่าบริการ 360 บาท x 8ครัง้ 
•ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ครัง้ที่ 1 600 บาท, ครัง้ที่ 2 190 บาท
•ค่าบริการ u/s 400 บาท

มุ่งเน้นกิจกรรมบริการท่ีส าคัญ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
พัฒนาแนวทางการให้บริการ

ฝากครรภ์

ยึดกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีหญิงตัง้ครรภ์
ทุกคนต้องได้รับเม่ือมาฝากครรภ์

และกิจกรรมเฉพาะช่วงอายุครรภ์เป็นเกณฑ์



• แนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟนัผุในเด็กปฐมวัย
• บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มหญิงตัง้ครรภ์                        
ตามนโยบายฝากครรภ์คุณภาพ (นโยบาย Fee Schedule 
ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดท าความสะอาดฟนั)

• ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ในสพด., WCC
• สพด. ต้นแบบด้านสุขภาพช่องปากระดับเขต

สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั
88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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สร้างเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

• E-learning ส าหรับทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข         
ในการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟนัผุในเด็กปฐมวัย 
(อยู่ระหว่างเข้า MOOC Anamai)

• ส่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงตัง้ครรภ์ ผ่าน Digital Platform 
(Anamai media, App. FUN D)

• ส่ือส่งเสริมสุขภาพช่องปากรูปแบบ Home Based Digital 
Learning 
เกม Funland
• Website : https://funland.anamai.moph.go.th
• โหลด app บน iOS : 

https://apps.apple.com/us/app/funland/id1612763698
• โหลด app บน Android : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.edcdesig
n.funlandd

สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก

https://funland.anamai.moph.go.th/
https://apps.apple.com/us/app/funland/id1612763698
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.edcdesign.funlandd


กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั
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ต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ท่ีมา : ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

ต าบลท่ีมีการด าเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
และคุ้มครองสตรีและเด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ่านกลไกความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน

และท้องถ่ินระดับต าบล 
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ขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ สพด. 4D

เป้าหมายการด าเนินงาน
• ร้อยละความครอบคลุมการประเมินตนเองตามมาตรฐาน         
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติชาติของสถานพัฒนา                   
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 70%     90% ปี 69

• ร้อยละความส าเร็จของการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย           
ด้านสุขภาพ (4D) ทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินขัน้ต้น 70%

กิจกรรมการด าเนินงาน
คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประเมินตนเองขัน้ต้น        
ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ               
มายกระดับการด าเนินงานด้านสุขภาพ (4D)

ส่ิงสนับสนุนการด าเนนิงาน

ทีมวิทยากรฝึกอบรมฯ
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สพด. ต ่ากว่า 3 ปี

มติ ครม. และ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้ด าเนินการจัดตัง้ 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุต ่ากว่า 3 ปี (จะเปล่ียนเป็น 2 ปี)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

อย่างมีคุณภาพ 

ความเป็นมา/วัตถุประสงค์

• คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2569)                    
ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

• คณะท างานส่งเสริมการจัดตัง้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ          
ต ่ากว่า  3 ปี (แต่งตัง้โดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย           
และยุทธศาสตร์ฯ) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
ท าหน้าท่ี เลขาฯ

ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน

Hardware
• จัดท าร่างคู่มือออกแบบตกแต่งโครงสร้างภายในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยต ่ากว่า 3 ปี (ความร่วมมือ กรมอนามัย สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงมหาดไทย)

Software
• จัดท า (ร่าง) แนวทางการจัดตัง้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      
ต ่ากว่า 2 ปี ภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

• จัดท าหลักสูตรองค์รวมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ผู้ดูแลเด็ก แรกเกิด – 3 ปี (ความร่วมมือ ม.เกษตรฯ, ยูนิเซฟ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม กรมอนามัย อยู่ระหว่างสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองหลักสูตรฯ ประมาณ เมย. 65)

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
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DSPM E-learning

1. พัฒนาบทเรียนและปรับปรุง             
คลิป VDO

2. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการเรียน
ออนไลน์ภาคทฤษฎีส าหรับผู้เรียนและ
ภาคปฏิบัติส าหรับผู้สอบภาคปฏิบัติ

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

กิจกรรมการด าเนินงาน

1. ประชาสัมพันธ์ให้ครูพ่ีเล้ียงของ สพด. 
ทุกแห่ง เข้ารับการอบรมฯ

2. ด าเนินการติดตามสอบภาคปฏิบัติครบ
ทุกเขต

การด าเนินงาน ปี 2565

การด าเนินงาน ปี 2565

จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน
2,880 คน (70%)

จ านวนผู้เรียนส าเร็จ
1,262 คน(30%)

เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2564

เขตท่ีลงทะเบียนมากท่ีสุด = เขต 6 (557 คน) 
เขตท่ีลงทะเบียนน้อยท่ีสุด = ไม่ระบุเขต (11 คน)
เขตท่ีเรียนส าเร็จน้อยท่ีสุด = ไม่ระบุเขต (6 คน)
เขตท่ีเรียนส าเร็จมากท่ีสุด = เขต 6 (241 คน)
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เด็กไทย “เล่น” เปลี่ยนโลก
ผู้อ านวยการเล่น (Play worker) อย่างน้อยต าบลละ 1 คน
พ้ืนนท่ีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ต าบลละ 1 แห่ง  เป้าหมาย

กิจกรรมการด าเนินงาน

ส่ือสนับสนุน

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ

มหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก (Play Day)
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564

ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
การเรียนรู้ผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) Online

ประเมินพ้ืนท่ีต้นแบบ
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก

ผลการด าเนินงานผู้อ านวยการเล่น (Play worker)
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*** คือ ครอบคลุมทุกต าบล

ประสิทธิผลของการด าเนินงานพ้ืนท่ีต้นแบบ
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 

ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


