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PP&P Excellence 

ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย 
1.อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

2.ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
    2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
    2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
    2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  

ผลการด าเนินงานอัตราส่วนการตายมารดาไทยตอ่แสนการเกดิมชีพี พบว่ามีแนวโนม้ลดลง โดยในปี2559 เท่ากับ 24.3  ปี2560 เท่ากับ 18.44   ปี2561 เท่ากับ 17.10  ปี2561 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยเท่ากับ 95.5   โดยความครอบคลุมในการคัดกรอง เท่ากับร้อยละ 81.40    สงสัยล่าช้าได้รับติดตาม เท่ากับร้อยละ 16.40  เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการตดิตาม/ส่งต่อเท่ากบัร้อยละ 77.92  
เด็กพัฒนาการล่าช้าไดร้บัการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I เท่ากับร้อยละ 31.72 

สร้างกระบวนการพัฒนา บูรณาการความร่วมมือ พัฒนาระบบสุขภาพแม่และเด็กอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาฐานข้อมลูระดบัชาติ วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การด าเนินงาน 
ระบบเฝ้าระวังงานอนามัยแมแ่ละเด็ก และคืนข้อมูลให้พื้นที่เพื่อจดัท า
แผนพัฒนาและก ากับติดตาม วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้เทคโนโลยีด้าน
อนามัยแม่และเดก็ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ในการขับเคลื่อน
กฎหมาย เช่น พรบ. อนามัยเจริญพนัธุแ์ห่งชาติ, พ.ร.บ. Milk code ผ่าน
โครงการด้านอนามัยแมแ่ละเดก็ตา่ง ๆ  เช่น มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวติ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและมาตรฐานอนามัยแม่และเดก็ เพื่อการดูแล
อย่างต่อเนื่องจากสถานบริการสู่ชมุชน เช่น ระบบ Provincial Network 
certification 
4. พัฒนาระบบการด าเนนิงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดบัชาติ จังหวัด 
และอ าเภอ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกบัภาคีเครือขา่ยในพื้นที่ ด าเนินงานตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเดก็ และโครงการต่างๆ  โดยเน้นPrenatal Management 
และ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  
2. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแมใ่นสถานบริการ สถานประกอบการ และขับเคลื่อน 
พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและ เด็กเล็ก พ.ศ.2560  
ในทุกระดบั 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง ติดตามเด็กสงสัย
ล่าช้าและล่าช้า ได้รับการกระตุน้พฒันาการ และด าเนินการตามมาตรฐานสถานพฒันา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขา่ย 
5. จัดท าแผนงาน โครงการ และสนับสนุนงบประมาณระดับพ้ืนที่ ในการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเดก็ 

1. พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะ และ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านอนามัยแม่และ
เด็กแก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
2 วิจัยเชิงประเมินผล 
3. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีผ่าน Best Practice 
4. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการก ากับ
ติดตามในทุกระดับ 

1. มีการถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และ รูปแบบ เช่น 
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตผ่านหน่วยงานและคณะกรรมการระดับต่างๆ  
2. มีฐานข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ทบทวนและวิเคราะหส์ถานการณ์ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก 
3. มีแผนงาน งบประมาณ โครงการ ที่ชัดเจน 
4. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานแต่ละระดับ 
5.มีการส่งเสรมิ สนับสนุน รณรงค์ การฝากครรภ์ การคัดกรอง หญิงตั้งครรภ์  
มกีิจกรรมรณรงค์ มุ้งเน้น   ฝากท้องเร็ว, โครงการฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิ,    
การคัดกรองความพิการแต่ก าเนิด  

1. โรงพยาบาลพัฒนาและประเมินตนเองตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเดก็
ร้อยละ 80  
2. มีระบบเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญตัคิวบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระดับจังหวัดและระดบัเขต  
3. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเดก็ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    3.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   
    3.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
    3.3. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้าได้รับการตดิตาม/ส่งตอ่  
    3.4 ร้อยละ 40 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้พัฒนาการดว้ย 
TEDA4I  
4.เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการด าเนินงานอนามัยแม่และเดก็ 

1. รณรงค์การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานสง่เสรมิพัฒนาการ  คัดกรอง  
กระตุ้น ติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  
3. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  3.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   
  3.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลา่ช้า  
  3.3 ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลา่ช้าได้รับการติดตาม/ 
ส่งต่อ  
  3.4 ร้อยละ 50 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I  

1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิด มีชีพ 
2. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเดก็ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
    2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
    2.3 ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไดรั้บการตดิตาม/ส่งตอ่  
    2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าไดรั้บการกระตุน้พัฒนาการ
ด้วย TEDA4I  
3. ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์  
   คุณภาพ  


