
แนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

(ขับเคลื่อนโครงการผ่าน 4 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคีเครือข่าย) 
 

1. ระดับประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 7 ภาคเีครือข่าย 
 1. ประกาศนโยบายการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด  
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด
กระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก 7 ภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา  
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการสื่อมวลชน) 
  3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการ มอบหมายภารกิจ
อ านาจหน้าที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
  4. ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด  (ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดให้ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ภายใน 1 ปี และในปีต่อไปอีกร้อยละ 50 ในทุกจังหวัด) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน าไปก าหนด
เป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
  5. ผลิตชุดความรู้การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
  5.1) วิดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media 
  5.2) การจัดท าเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic 
  5.3) การจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการด าเนินการโครงการฯ 
  5.4) การจัดท านิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ  
  6.  จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการลดอัตรา
การคลอดก่อนก าหนด 
 

2. ระดับจังหวัด จังหวัด และ 7 ภาคีเครือข่าย 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ระดับ
จังหวัด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก 7 ภาคีเครือข่าย [(ภาครัฐ (เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
ปลัดจังหวัด นายอ าเภอทุกอ าเภอ สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ฯลฯ) ภาควิชาการ  
ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการสื่อมวลชน)] โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม  
  2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการในระดับจังหวัด มอบหมาย
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
  3. แจ้งอ าเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ให้ทราบแนวทางการด าเนินการ และการน าเป้าหมายในการลด
อัตราการคลอดก่อนก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA)  
  4. แจ้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ให้ทราบแนวทางการน าเป้าหมายในการลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินฯ 
 5. บูรณาการจัดให้บริการสาธารณสุขเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดในระดับจังหวัด 
  6. ผู้ว ่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขับเคลื่อนให้สถานศึกษาต่าง ๆ  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทราบถึงการป้องกันการตั้งครรภ์  
ก่อนวัยอันควร และแจ้งข้อมูลการสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย  
 

/7. เผยแพร่ ... 
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  7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดที่กระทรวงมหาดไทยจัดส่งให้ 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 8. มอบหมายเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด าเนินการบันทึกและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์
และการลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด 
 

3. ระดับอ าเภอ อ าเภอ และ 7 ภาคีเครือข่าย 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ระดับ
อ าเภอ โดยมีองค์ประกอบของกรรมการจาก 7 ภาคีเครือข่าย [(ภาครัฐ (เช่น สาธารณสุขอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ 
ฯลฯ) ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการสื่อสารมวลชน) ] โดยมี
สาธารณสุขอ าเภอ และท้องถิ่นอ าเภอ เป็นเลขานุการร่วม  
  2. นายอ าเภอจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการในระดับอ าเภอ 
มอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
  3. แจ้งเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ทราบแนวทางด าเนินการ และการน าเป้าหมาย 
ในการลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA)  
  4. เน้นย้ าเรื่องการให้ความรู้ตั้งแต่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอ าเภอ ว่าการเตรียมตัวเป็นคุณแม่
จะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
  5. บูรณาการมอบหมายภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอด
ก่อนก าหนด รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอ 
ต้ังแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก  
  6. บูรณาการมอบหมายภาคีเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และบทบาท
ความส าคัญของสถาบันครอบครัว (ผ่านเครือข่ายพัฒนาการอ าเภอ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท้องที่ และ อสม.) 
สถาบันการศึกษา (ผ่านเครือข่ายภาควิชาการ โรงเรียน สถานศึกษา) โดยต้องเน้นย้ าและให้ความส าคัญในเรื่องของการ
รณรงค์ให้รู้จักการป้องกัน เพ่ือมิให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม รวมทั้งการวางแผนการมีบุตร การปฏิบัติตัว
เมื่อตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ และการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  7. บูรณาการจัดให้บริการสาธารณสุขเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดในระดับอ าเภอ 
  8. มอบหมายเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบันทึกและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับการตั้งครรภ์และการลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด 
 

4. ระดับท้องถิ่น ท้องที่ ท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน/หมู่บ้าน และ 7 ภาคีเครือข่าย 
  1. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ระดับท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของคณะท างานจาก 7 ภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ เช่น 
ผอ.รพ.สต. ฯลฯ) ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (เช่น อสม.  สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี) และภาคการสื่อมวลชน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประสาน 
ความร่วมมือกับก านัน และผู้ใหญ่บ้านด้วย 
 

/2. จัดประชุม ... 
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  2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการในระดับท้องถิ่น มอบหมาย
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
  3. น าเป้าหมายในการลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด ซึ่งก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน  
 4. บูรณาการภาคเีครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ผู้น าทางศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักรู้
และการรับรู้ ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคนหนุ่มสาวที่ก าลังวางแผนจะมีบุตร  
ว่าต้องมีการตรวจโรค หรือความเสี่ยง หรือความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนที่จะตั้งครรภ์ และเม่ือรู้ว่าตั้งครรภ์จะต้องรีบ
ไปฝากครรภ์ที่สถานพยาบาล เพ่ือให้ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์  โดยให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์  
ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก พร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
การคลอดก่อนก าหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 5. บูรณาการภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ และ อสม. จัดให้บริการสาธารณสุขเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด
ในระดับท้องถิ่น โดยมีการส่งเสริมและติดตามให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
การดูแลสุขภาพครรภ์ที่ดีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือ
สถานพยาบาลอื่น ๆ  
 6. สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. บันทึกและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด 

 
************************* 

 


