
แผนสุขภาพกลุมสตรีและเดก็ปฐมวัย

ปงบประมาณ  2561 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ



รอยละหญงิตั้งครรภไดรับการฝากครรภคร้ังแรกอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห   

จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

เปาหมายรอยละ 60



รอยละหญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ 

จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

เปาหมายรอยละ 60



 รอยละของหญงิตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2561

เปาหมายไมเกินรอยละ 18



 รอยละของทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2500 กรัม จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

เปาหมายไมเกินรอยละ 7



ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

อัตราสวนมารดาตาย จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2558 - 2561



รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดอางทอง 

ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

เปาหมายรอยละ 80



รอยละของเดก็อายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561

เปาหมายรอยละ 54



รอยละของเดก็อายุ 0 – 5 ป มีภาวะอวน จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561

เปาหมายไมเกินรอยละ 10



รอยละของเดก็อายุ 0 – 5 ป มีภาวะเตี้ย จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561

เปาหมายไมเกินรอยละ 10



รอยละของเดก็อายุ 0 – 5 ป มีภาวะผอม จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561

เปาหมายไมเกินรอยละ 5



รอยละของเดก็อายุ 0 – 2 ป สูงดีสมสวน จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561

เปาหมายรอยละ 54



รอยละของเดก็อายุ 3 – 5 ป สูงดีสมสวน จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561

เปาหมายรอยละ 54



ผลการสํารวจระดับสติปญญา (IQ) เด็ก ชั้น ป. 1 จังหวดัอางทอง ป 2554 และ ป 2559

ท่ีมา : จากการสํารวจของกรมสุขภาพจิต

เกณฑมาตรฐาน = 100



สภาพปญหา

1. หญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง เกินเปาหมาย (รอยละ 18) 3 อําเภอ คือ ไชโย โพธิ์ทอง วิเศษชัยชาญ 

    ภาพรวมจังหวัด รอยละ 17.6

2. เด็กอายุ 3-5 ป มีภาวะสูงดีสมสวน รอยละ 43.7 ต่ํากวาเปาหมาย (รอยละ 54) 

3. สวนสูงเฉลี่ยเด็กชาย 110.72  เซนตเิมตร (เปาหมาย ป 2564 สงูเฉลี่ย 113 เซนตเิมตร) 

    เด็กหญิง 109.82 เซนติเมตร (เปาหมาย ป 2564 สูงเฉลี่ย 112 เซนตเิมตร) 

4. จากการสํารวจระดับสติปญญา ( IQ ) เดก็นักเรียนช้ัน ป.1 ของกรมสุขภาพจิต จังหวัดอางทอง 

    ป 2554 พบวา IQ = 98.83 ป 2559 IQ = 97.56 ต่ํากวาเกณฑ (100) ต่ํากวาระดับเขต และประเทศ

สาเหตุ

1. เด็กอายุ  0 - 5 ป มกีารบริโภคอาหารไมถูกตอง อาหารหวาน มัน เค็ม เชนนํ้าหวาน นํ้าอัดลม นมท่ีมีรส

หวาน ขนมกรุบกรอบ และของทอด 

2. จากการเย่ียมศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวาจัดอาหารกลางวันไมครบตามอาหารหลัก  5 หมู 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมออกกําลังกายสัปดาหละ 1 - 2 วัน วันละ 30 นาที



ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กปฐมวัยสูงดีสมสวน พัฒนาการสมวัย IQ ดีเปาประสงค

ตัวช้ีวัด 1. สถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน รอยละ 80   2. อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน  

3. รอยละของเด็ก 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 80    4. รอยละของเด็ก 0 - 5 ป สูงดีสมสวน รอยละ 57 

1. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 2. สรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนสตรีและเด็กปฐมวัย ป 2562

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการขับเคล่ือน

นโยบายมหัศจรรย 1000 วัน

แรกของชีวิต

มาตรการ

2.2 สงเสริมพัฒนาการ

และโภชนาการเด็ก 

3 – 5 ป

1.1 พัฒนาคุณภาพบริการ

คลินิกฝากครรภ หองคลอด 

และคลินิกสุขภาพเด็กดี

1.2 พัฒนาคุณภาพการ

ประเมินคัดกรอง

พัฒนาการเด็ก 0-5 ป



small success  ป  2562

ตัวช้ีวัดผลลัพธ เปาหมาย 3 เดอืน เปาหมาย 6 เดอืน เปาหมาย 9 เดอืน เปาหมาย 12 เดือน

1. สถานบริการ

สุขภาพทีม่ีการ

คลอดมาตรฐาน 

รอยละ 80      

(รพ.7 แหง)

1. มีแนวทางการ

ดําเนินงานดําเนนิงาน

มหัศจรรย 1000 วันแรก

ของชีวิต

1. มกีารช้ีแจงการ

ดําเนินงานสงเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัยโดย

คณะอนุกรรมการสงเสริม

การพัฒนาเดก็ปฐมวัย

ระดับจังหวัด

1. ประเมินคุณภาพ

บริการคลนิิกฝากครรภ 

หองคลอด และคลินกิ

สุขภาพเดก็ดี

1. สถานบริการ

สุขภาพทีม่กีารคลอด

มาตรฐาน 7 แหง

2. อัตราสวนมารดา

ตาย (เปาหมายไม

เกิน 17 ตอการเกดิ

มีชีพแสนคน) 

2. ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

“การดําเนนิงานมหัศจรรย 

1000 วันแรกของชีวิต”

ใหกับเจาหนาที่ รพ./สสอ./

รพสต. 

2. รพ./สสอ./รพสต.

ดําเนินงานตามแนวทาง

มหัศจรรย 1000 วันแรก

ของชีวิต  

2. รพ./รพสต. ที่มีเจา

พนักงานทนัต

สาธารณสุข ทุกแหง  

ผานเกณฑพัฒนาตําบล

สงเสริมเดก็ 0 – 5 ป   

สูงดสีมสวน ฟนไมผุ 

พัฒนาการสมวัย          

(30 แหง)

2. อัตราสวนมารดา

ตาย (เปาหมายไมเกนิ 

17 ตอการเกิดมีชีพ

แสนคน) 



small success  ป  2562

ตัวช้ีวัดผลลัพธ เปาหมาย 3 เดอืน เปาหมาย 6 เดอืน เปาหมาย 9 เดอืน เปาหมาย 12 เดือน

3. เด็ก 0 – 5 ป 

พัฒนาการสมวัย 

(เปาหมายไมนอย

กวารอยละ 80)

3. มีการช้ีแจงแนว

ทางการดําเนินงาน

มหัศจรรย 1000 วันแรก

ของชีวิต ในระดับอําเภอ

และตําบล

3. สถานบริการประเมนิ

ตนเองและพัฒนาตําบล

สงเสริมเด็ก 

0 – 5 ป สูงดสีมสวน 

ฟนไมผุ พัฒนาการ

สมวัย 

3. เด็ก 0 – 5 ป 

พัฒนาการสมวัย        

ไมนอยกวารอยละ 80

4. เด็ก 0 – 5 ป   

สูงดสีมสวน 

(เปาหมายรอยละ 

57)

4. รพท./รพช.ฝกปฎิบตัิ

ทักษะการคัดกรอง

พัฒนาการเดก็ให รพสต.

และครูศูนยเด็กเลก็

4. รพ./สสอ./รพสต. 

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

เลี้ยงลูกดวยเทคนิคกิน 

กอด เลน เลา นอน 

และดูแลสุขภาพชอง

ปาก

4. เด็ก 0 – 5 ป   

สูงดีสมสวน 

(เปาหมายรอยละ 

57)



small success  ป  2562

ตัวช้ีวัดผลลัพธ เปาหมาย 3 เดอืน เปาหมาย 6 เดอืน เปาหมาย 9 เดอืน เปาหมาย 12 เดือน

5.เครือขายบริการ

สุขภาพจัดอบรมการ

เลี้ยงลูกดวยเทคนิค กิน 

กอด เลน เลา นอน และ

ดูแลสขุภาพชองปาก  

ใหกับครูศูนยเด็กเล็ก/

ร.ร.ประถมศึกษา/อสม.

6.รณรงคสรางกระแส  

เผยแพรประชาสมัพันธ 

มหัศจรรย 1000 วันแรก

ของชีวิต”



กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาคุณภาพ

บริการคลินิกฝาก

ครรภ หองคลอด 

และคลินิกสุขภาพ

เด็กดี

สสจ.

1.จัดประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก (MCH 

Board) ระดับจังหวัด ทุก 3 เดือน

2.ประเมินและรักษาสภาพ

คุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ 

หองคลอดและคลินิกสขุภาพเด็กดี 

ของ รพช.

3.เย่ียมเสริมพลังและตดิตามงาน

แมและเด็กเครือขายบริการ

สุขภาพอําเภอ ปละ 1 ครั้ง

สสอ/รพท./รพช.

1.จัดประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก (MCH 

Board) ระดับอําเภอ ทุก 3 เดือน

และสงรายงานการประชุมให 

สสจ. หลังการประชุม 2 สัปดาห

2.รพช.ประเมนิตนเองและพัฒนา

คุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ

หองคลอด และคลินิกสขุภาพเด็กดี

3.นิเทศติดตามการดําเนินงาน

แมและเด็กของ รพสต.

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 2 

  พัฒนาคุณภาพ

การประเมนิ

คัดกรอง

พฒันาการ

เดก็ 0-5 ปี

สสจ./สสอ.

1.สุมประเมินคุณภาพการคัด

กรองพัฒนาการเด็กอําเภอ 

ละ 2 รพสต.

2.ติดตาม ควบคุมกํากับ  การ

ดําเนินงาน

3.ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลใน

HDC และคืนขอมลูใหพ้ืนท่ี

รพท./ รพช.

1. ฝกทักษะการคัดครอง

พัฒนาการให รพสต. 

2.คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป

3.ติดตามประเมินซ้ําเดก็สงสัย

ลาชาภายใน 20 วัน

4.รับสงตอเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา

กระตุนดวย TEDA4I

5.สุมประเมินคุณภาพการคัดกรอง

พัฒนาการเด็กอําเภอละ 

   2 รพสต. 

6.บันทึกขอมูลใน HOSxP  

วิเคราะหและตรวจสอบขอมูล 

(Data Exchange) ทุกเดือน

และคืนขอมูลใหทองถ่ิน

         

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

รพสต.

1.คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป 

2.ติดตามประเมินซ้ําเดก็สงสัยลาชาภายใน 20 วัน

3.สงตอเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชาเพ่ือกระตุน

4. บันทึกขอมลูใน HOSxP  วิเคราะหและ

ตรวจสอบขอมูล (Data Exchange) ทุกเดือน 

และคืนขอมูลใหทองถ่ิน



กลยุทธที่ 3 

สงเสริมการขับเคลื่อน

นโยบายมหัศจรรย 

1000 วันแรกของชีวิต

.......

สสจ.
1. จัดทําแนวทางการดําเนินงาน

มหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต

2. ประชุมช้ีแจงแนวทางดําเนินงาน

มหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต

3. ควบคุมกํากบั ตดิตามการ

ดําเนินงาน 

4. รณรงค สรางกระแส มหัศจรรย 

1000 วันแรกของชีวิต

สสอ.

1.ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน

มหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต

ในการประชุมระดับอําเภอ

2. ควบคุมกํากับ ติดตามการ

ดําเนินงาน

รพท /รพช./รพสต.
1.ช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานมหัศจรรย 

1000 วันแรกของชีวิต แก อปท.

2.จัดกิจกรรม รร.พอแม สงเสริมการเลี้ยงลกู

ดวยเทคนิค กิน กอด เลน เลา นอน และ

ดูแลสุขภาพชองปาก

3.อบรม อสม. สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยเทคนิค 

กิน กอด เลน เลา นอน และดูแลสุขภาพชองปาก

4.จายยาโฟลกิ และยาเสริมธาตุเหล็กหญิงอายุ

13 -45 ป

5.จัดตั้งทมีเยี่ยมหญิงตั้งครรภรวมกบั อปท.

6.จัดหานมใหแกหญิงตั้งครรภ 90 วัน 90 กลอง

7.รณรงค สรางกระแส มหัศจรรย 1000 วันแรก

ของชีวิต

เทศบาล/อบต.

1. เปนทีมเย่ียมหญิงตั้งครรภ

รวมกับ จนท.รพ./รพสต.

2. สนับสนุนนมใหหญิงตั้งครรภ

คนละ 90 กลอง 

3. ใหการชวยเหลือหญิงตั้งครรภ 

และเด็กยากไร ดอยโอกาส

พมจ.

1. จายเงินชวยเหลอืเลีย้งดูเด็กแรกเกิด

2. ใหการชวยเหลือหญิงตั้งครรภ และ

เด็กยากไร ดอยโอกาส

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 4 

สงเสริมพัฒนาการ

และโภชนาการเด็ก 

3 – 5 ป

 

สสจ.

1.ช้ีแจงการดําเนินงานสงเสริม

พัฒนาการและโภชนาการเด็ก

ปฐมวัยในการประชุม

คณะอนุกรรมการสงเสริมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด

3. ควบคุมกํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานระดับอําเภอ

สสอ.

1. ช้ีแจงการดําเนินงานสงเสริม

พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย

ในการประชุม คปสอ. หรืออื่นๆ

3. ควบคุมกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

รพสต.

รพท /รพช./รพสต.
1.ประสานศูนยเดก็เลก็จัดอาหาร

กลางวนัเนนอาหารหลกั 5 หมู และ

จัดกิจกรรมออกกําลังกาย

2.เฝาระวังการเจริญเติบโต ประเมิน

พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร และ

แกปญหารายบุคคล

3.ประเมนิตนเองและพัฒนาตําบล

สงเสริมเดก็ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน 

ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย

4. ตดิตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน

ศูนยเด็กเลก็

เทศบาล/อบต.
1.ตดิตาม ควบคุมกํากับใหศูนยเด็กเลก็

จัดอาหารกลางวันเนนอาหารหลกั 5 หมู 

และจัดกิจกรรมออกกําลังกาย

2.ศูนยเด็กเล็กจัดลานเลนและกิจกรรม

ออกกําลังกาย วันละ 30 นาที ทุกวนั 

3.สงเสริมศูนยเดก็เลก็จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการเดก็ รอง เลน เตน เลา ศิลปะ 

ดนตรี 

พมจ./ศึกษาฯ/ทองถิ่นจังหวัด

1.ติดตามเย่ียมเสริมพลังและพัฒนา

ศูนยเด็กเล็กใหไดเกณฑมาตรฐาน

2. ใหการชวยเหลือเดก็ยากไร ดอยโอกาส

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ
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