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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

Promotion Prevention & 
Protection  Excellence

1 โครงการส่งเสรมิสุขภาพกลุ่มสตรแีละ
เด็กปฐมวัย ป ี2562
1.1 พัฒนาการคณะกรรมการพัฒนา
งาน MCHB

กลไกการขับเคล่ือน 
MCHB อย่างเปน็ระบบ

(งบบริหาร
ส านักงานเขต)

1.1.1 ทบทวนโครงสร้างอัตราก าลังคนที่
รับผิดชอบงานในระดับอ าเภอและ
ระดับต าบล

สสอ 2 คน รพ.สต. 11
 คน รพ. 7 คน

1 - 31 ต.ค. 61 ไม่ใช้
งบประมาณ MCHB

1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ  MCHB 
อ าเภอแม่ลาน้อย

สสอ 2 คน รพ.สต. 11
 คน รพ. 7 คน

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 (เดือนละ 

1 คร้ัง)
7,200 บาท 3,600 1,800 1,800 MCHB

1.1.3 นิเทศก ากับติดตามและประเมิน
คุณภาพบริการของหน่วยบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
(ติดตามการน าCPGไปใช้ในการดูแล
และการใหบ้ริการตามมาตรฐาน)รวมทั้ง
เยี่ยมเพื่อเสริมพลัง

       รพ.สต. 11 แหง่ 
      (คณะกรรมกา

ประเมินติดตาม 6 คน) 1 ม.ค. 62 - 31 
มี.ค. 62

16,180 16,180 MCHB

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )
ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
เปา้หมาย/จ านวน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่
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1.1.5 พฒันาระบบส่ือสารใหค้ าปรึกษา
หลากหลายช่องทางโดยผ่านทาง
โทรศัพทเ์คล่ือนที่ แอปพลิเคชั่นไลน์ 
และ Social network เปน็ต้น ใหม้ี
ความทนัสมัยและรวดเร็วขึ้น

สสอ 2 คน รพ.สต. 11
 คน รพ. 7 คน

1 - 31 ต.ค. 61
ไม่ใช้

งบประมาณ
MCHB

1.1.6 พฒันาระบบข้อมูล 43 แฟม้ใหม้ี
คุณภาพ

สสอ 2 คน รพ.สต. 11
 คน รพ. 7 คน

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 ไม่ใช้

งบประมาณ
MCHB,IT,Im 

cup

1.1.7 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับ รพ. 1 แหง่ ,สสอ. 1 
แหง่ ,รพ.สต. 11 แหง่
 และสสช. 10 แหง่

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 ไม่ใช้

งบประมาณ
MCHB

1.1.8 สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์
เคร่ืองมือ รวมทั้ง สนับสนุนคู่มือ CPG 
ในการด าเนินงานต่างๆ (งาน ANC ,
WCC, LR)

รพ. 1 แหง่ ,สสอ. 1 
แหง่ ,รพ.สต. 11 แหง่
 และสสช. 10 แหง่

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

2,500 2,500 MCHB

1.1.9 ประชุมวชิาการอนามัยแม่และเด็ก
 ระดับเขตสุขภาพที่ 1

สสอ 2 คน รพ.สต. 11
 คน รพ. 7 คน

2 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 43,000 43,000 MCHB
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1.2 พัฒนางาน ANCคุณภาพ รพ. 1 แหง่ ,สสอ. 1 
แหง่ ,รพ.สต. 11 แหง่
 และสสช. 10 แหง่

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

MCHB

1.2.1 สร้างแรงจูงใจหญิงต้ังครรภ ์ใหม้า
ฝากครรภค์รบตามเกณฑ์(มอบของที่
ระลึกแก่ผู้ที่มาคลอดในโรงพยาบาลแม่
ลาน้อยกรณีที่ฝากครรภค์รบเกณฑ์ 5 
คร้ังคุณภาพ และใบเกียรติบตัรทารก
แรกคลอดแก่ผู้ที่มาคลอดทกุราย)

จ านวน  100 เซต และ
เกียรติบตัร 300 ใบ

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

22,000 2,000 20,000
MCHB,

ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที,่LR

1.2.2 หญิงต้ังครรภท์กุรายได้รับการ
ตรวจสุขภาพและคัดกรองความเส่ียง
ของการต้ังครรภพ์ร้อมทั้งวางแผนการ
คลอด โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
รพ.สต. และส่งให ้CM ของอ าเภอเปน็ผู้
รวบรวมวเิคราะหแ์ละส่งรายงานการคัด
กรองความเส่ียงในระยะต้ังครรภใ์ห้
สสจ.ทกุเดือน (สัปดาหแ์รกของเดือน)

11 รพ.สต. และ 1 รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
ไม่ใช้

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที,่

CMแม่

1.2.3 หญิงต้ังครรภท์ี่มีความเส่ียงระดับ
 2 และ 3 จะต้องมีการส่งต่อศูนย์ COC 
เพื่อดูแลต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบา้น

11 รพ.สต. และ 1 รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
ไม่ใช้

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที,่

CMแม่

1.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับ
การดูแลจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขก่อนอายุ
ครรภ ์12 สัปดาห์
2.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับ
การดูแลครรภ ์5 คร้ัง
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ชีวติของมารดาและ
ทารก
3.ลดภาวะเส่ียงที่
ส่งผลกระทบต่อ
มารดาและทารกใน
ครรภแ์ละลดภาวะ
เส่ียงที่เกิดขึ้นกับหญิง
ต้ังครรภค์ลอดและ
ทารกในครรภข์ณะ
คลอด
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1.2.4 จัดอาหารเสริมโปรตีนและแคลอร่ี
 แก่หญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะทพุโภชนาการ
 ค่าBMI ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยเสริมไข่ 1 
ฟอง นม 1 กล่อง และ กล้วยน้ าวา้ 1 
ลูก/วนั

11 รพ.สต. และ 1 รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
15,000 5,000 5,000 5,000

MCHB, 
โภชนากรรพ.,
ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที่

1.2.5 กิจกรรมส่งเสริมหญิงต้ังครรภ ์
อ าเภอแม่ลาน้อยฟนัดี

เพื่อการปอ้งกัน และ
การส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากที่ดีของหญิง
ต้ังครรภ์

11 รพ.สต. และ 1 รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
21,250 / 21,250 / /

งานทนัตกรรม 
รพ.แมล่านอ้ย

1.3 พัฒนางานหอ้งคลอดคุณภาพ
รพ.แม่ลาน้อย

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

MCHB, LR

1.3.1 ประกาศนโยบาย Zero MMR 
จากสาเหตุที่ปอ้งกันได้

รพ.แม่ลาน้อย
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
ไม่ใช้

งบประมาณ
MCHB, LR

1.3.2 ประชุมทบทวน CPG แนว
ทางการดูแลมารดาและทารกตาม
เกณฑ์มาตรฐานหอ้งคลอดคุณภาพและ
มาตรฐานLABORของเขตสุขภาพที่ 1 
(ผนวกในการประชุมวชิาการกลุ่มการฯ )

รพ.แม่ลาน้อย
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
ไม่ใช้

งบประมาณ
LR

1.ลดอัตราส่วนมารดา
ตายจากตกเลือดหลัง
คลอดและจากภาวะ

ครรภเ์ปน็พษิ
2.มารดาคลอดมีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดไม่

เกินร้อยละ 5
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1.3.3 บคุลากรและทมีงานหอ้งคลอด
ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านสูติกรรม 
(สามารถท าหตัถกรรมช่วยคลอดได้
อย่างปลอดภยัตามขีดความสามารถของ
รพช.โดยส่งแพทย์ฝึกหตัถการช่วย
คลอดที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง)

รพ.แม่ลาน้อย
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
ไม่ใช้

งบประมาณ
LR

1.3.4 พฒันาระบบส่งต่อหญิงต้ังครรภ์
ใหค้ลอดอย่างปลอดภยั ในพื้นที่
ทรุกันดารจ าแนกรายพื้นที่ (ระบบการ
จัดการ/ที่พกัรอคลอด)

 -  ประชุมวางแผนระบบ การส่งต่อ
พื้นที่เส่ียง (คณะกรรมการ MCHB , ER 
รพ.แม่ลาน้อย)

ไม่ใช้
งบประมาณ

 -  ประชุมวางแผนระบบ การส่งต่อ
พื้นที่เส่ียง ร่วมกับภาคีเครือข่าย

6,550 6,550

ซ้อมแผนปฏบิติัการ ระบบส่งต่อพื้นที่
เส่ียง (ซ้อมแผนบนโต๊ะ) 6,550 6,550

บา้นพะตะบอคี,บา้น
แม่ละมองเหนือ 
ต าบลแม่ลาน้อย

หย่อมบา้นหว้ยโปง่ 
หย่อมบา้นหว้ยหมาบา้

 ต าบลแม่นาจาง  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ผู้น าชุมชน อบต. 
และอสม.

MCHB, LR 
,EMS

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

3.อัตราการขาด
ออกซิเจนใน 1 นาที
แรกเกิดไม่เกิน 25 ต่อ
 1000 การเกิดมีชีพ
 4.มีระบบจัดส่งหญิง
ต้ังครรภใ์หค้ลอด
อย่างปลอดภยั
5.ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการคลอด
มาตรฐานและเกณฑ์
การประเมินพฒันา
โรงพยาบาลมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก
 (ประเมินคร้ังที่ 2 )
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1.3.5 ติดตามฟื้นฟคูวามรู้และทกัษะ
ด้านการดูแลครรภแ์ก่ผดบ.

พื้นที่เส่ียง จ านวน 20
 หย่อมบา้น

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

2,000 บาท 2,000 MCHB , LR

1.3.6 ฟื้นฟคูวามรู้โดยจัดวชิาการอบรม
เชิงปฏบิติัการเร่ือง การช่วยกู้ชีพทารก
แรกเกิด (NCPR)

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
พยาบาล และEMT  

40 คน

1 ม.ค. 62 - 31 
มี.ค. 62 1,800 1,800 LR

1.3.7 ฟื้นฟคูวามรู้โดยจัดวชิาการอบรม
เชิงปฏบิติัการเร่ือง ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาระยะคลอดและซ้อมแผน
สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีการคลอดที่มี
ภาวะแทรกซ้อนในหอ้งคลอด

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
พยาบาล และEMT  

40 คน

1 ม.ค. 62 - 31 
มี.ค. 62

2,000 2,000 LR

1.4 การประเมินผลการพัฒงาน
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก

ผ่านเกณฑ์ประเมินผล
การพฒังาน
โรงพยาบาลมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก
 (ประเมินคร้ังที่ 2 )

รพ.แม่ลาน้อย

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

LR,ANC

1.5 ขับเคลื่อน "มหศัจรรย์ 1000 วัน
แรกของชีวิต "

อ าเภอแม่ลาน้อย 1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

1.5.1 ก าหนดพื้นที่เปา้หมายและ
กิจกรรม (ผนวกในการประชุมMCHB )

11 รพ.สต.และ 1 รพ. 1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

MCHB

เด็กในพื้นที่เปา้หมาย
สูงดีสมส่วนและ
พฒันาการสมวยั
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วันที-่ถึงวันที)่

1.5.2 แก้ไขภาวะทพุโภชนาการและซีด 
ในหญิงต้ังครรภโ์ดยการให ้ไข่ 1 ฟอง 
และกล้วยน้ าวา้ 1 ลูก ต่อ วนั

11 รพ.สต.และ 1 รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
พื้นที่เปา้หมาย

1.5.3 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับวติามินเสริม
ธาตุเหล็ก/ไอโอดีน/โฟลิค

หญิงต้ังครรภ ์จ านวน 
500 คน 1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
พื้นที่เปา้หมาย

1.5.4 จัดอบรมฟื้นฟคูวามรู้และทกัษะ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการเร่ือง 
โรคธาลัสซีเมียและการใหค้ าปรึกษาแก่
หญิงต้ังครรภแ์ละสามี

11 รพ.สต.และ 1 รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
6,040 6,040

พื้นที่เปา้หมาย
,ANC รพ

1.5.5 แก้ไขทพุโภชนาการและซีด ใน
เด็กปฐมวยั โดยใหไ้ข่ 1 ฟอง และนม 2
 กล่อง ต่อ วนั

11 รพ.สต.และ 1 รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
22,500 5,625 5,625 5,625 5,625 พื้นที่เปา้หมาย

1.5.6 แจกยาน้ าเสริมธาตุเหล็กใหเ้ด็ก
อายุ 6 เดือน - 6 ป ีทกุคน

  เด็ก 6 เดือน - 6 ป ี 
 จ านวน 2,804 คน

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

กลุ่มงานเภสัช
 รพ.แม่ลาน้อย

พื้นที่เปา้หมาย

1.5.7 ส่งเสริมรณรงค์ใหลู้กได้ดูดนมแม่
ต้ังแต่แรกเกิด - 6 เดือน ในคลินิคหลัง
คลอดและWCC (ท าปา้ยรณรงค์
ประชาสัมพนัธติ์ดไวท้กุสถานบริการ
สุขภาพ)

11 รพ.สต., 1 รพ. 
และสสช. 10 แหง่

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

10,000 10,000
พื้นที่เปา้หมาย

,MCHB



9

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )
ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ผู้รบัผิดชอบ
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1.6 ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.6.1 เฝ้าระวงัพฒันาการเด็กที่ WCC
โดยสอนพอ่แม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือ
 DSPM และจัดกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่
เพื่ออบรมพอ่แม่ ผู้ดูแลเด็ก ใหม้ีความรู้
ด้านการประเมินภาวะโภชนาการ การ
ใช้สมุดคู่มืออนามัยแม่และเด็ก (เล่มสี
ชมพ)ู และการดูแลฟนั

11 รพ.สต., 1 รพ. 
และสสช. 10 แหง่

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที่

1.6.2 เฝ้าระวงัพฒันาการเด็ก โดย
ตรวจประเมินพฒันาการเด็ก 5 ช่วงวยั  
(9, 18, 30, 42, และ 60 เดือน)

11 รพ.สต., 1 รพ. 
และสสช. 10 แหง่

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที่

1.6.3 ติดตามความครอบคลุมการตรวจ
ประเมินพฒันาการเด็กและติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้า โดย CPM เด็ก

11 รพ.สต., 1 รพ. 
และสสช. 10 แหง่

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที,่

CMลูก

1.เด็กมีพฒันาการ
สมวยั
2.ศูนย์เด็กเล็กได้รับ
การพฒันาคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแหง่ชาติ
3.เด็กสงสัยพฒันาการ
ล่าช้าได้รับการติดตาม
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1.6.4 พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่
บคุลากรด้านการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
โดย จัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูศูนย์เด็ก
ตามคู่มือ DSPM และDAIM เพื่อจัด
กิจกรรมการดูแลและส่งเสริมพฒันาการ
เด็กในศพด. (ระยะเวลา 1 วนั จนท.รพ
2-3คน/รพสต.1 คนจับคู่กับครูศพด. 1 
คน/ศพด. 1 แหง่)

ครูพี่เล้ียง 35 คน ,
จนท.รพ.สต. 11 คน ,

สสอ. 1 คน และ
เจ้าหน้าที่ รพ. 1 คน 1 เม.ย. 61 - 30 

มิ.ย. 61
 10,000 บาท 10,000

MCHB, 
ผู้รับผิดชอบ
งานในพื้นที,่

CMลูก

1.6.5 ติดตามประเมินศูนย์เด็กเล็ก  และ
โรงเรียนอนุบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแหง่ชาติ

ศพด. 9 ศูนย์
1 ม.ค. 62 - 30 

ก.ย. 62
 7,640 บาท 7,640

MCHB, CM 
ลูก

1.6.6 โครงการเด็กปฐมวยัแม่ลาน้อยไร้
ฟนัผุ

กลุ่มงานทนั
ตกรรม รพ.
มลน

        เด็กอายุ 0-2 ป ี                   
 - ตรวจสุขภาพช่องปากและแจกชุดท า
ความสะอาดช่องปาก    
 - ใหท้นัตสุขศึกษาผู้ปกครองเด็ก
 -ทาฟลูออไรดวานิช

39,000

/ 39000 / /

เด็กอายุ 0-2 ป ี
จ านวน 1,500 คน     
          เด็กอายุ 3-5 
ป ีจ านวน1,400 คน

เพื่อปอ้งกันและลดการ
เกิดโรคฟนัผุ ในฟนั

น้ านม
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      เด็กอายุ 3-5 ป ี                     
 - ตรวจสุขภาพช่องปากและแจกชุดท า
ความสะอาดช่องปาก      
 - ทาฟลูออไรดวานิช

36,400 / 36,400 / /

 อบรมเชิงปฏบิติัการการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3,250 / 3250

280,860 12,175 157,945 98,315 12,425รวม


