สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ คปสอ........เถิน...... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลาดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

1

080101

โครงการเพิ่มคุณภาพการจัดบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อาเภอเถิน ปี2564

2
3
4
5
6
7
8
๙
๑๐

080102
080103
080104
080105
080106
080107
080108
080109
080110

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย อาเภอเถิน ปี
2564

UC
สปสช.
16,400

โครงการการ 2 อ. อาหารพอดี มีการออกกาลัง
กาย อาเภอเถิน ปี 2564
โครงการอาหารปลอดภัยอาเภอเถิน ปี ๒๕๖๔
โครงการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อาเภอเถิน
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อาเภอเถิน

รวม 10 โครงการ

รวมงบประมาณ
(บาท)
16,400

งบ อืน่ ๆ

15,900

15,900
31,100
26,250

31,100

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงในวัยรุ่น อาเภอเถิน ปี 2564
โครงการการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภัยจากโรคเรื้อรัง อาเภอเถิน ปี 2564

งบประมาณ
สสจ.
PPA

26,250
46,950
94,960
3,300
9,310
82,500
40,000
335,570

188,400
0

31,100

12,000
360,000
560,400

235,350 กสต.
94,960
3,300 กสต.
9,310
94,500 กสต.
400,000 สป.สช
927,070

ลาดับ

รหัสโครงการ

งบประมาณ
UC
สปสช.
สสจ.
PPA
แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.......................เถิน................................................. จังหวัดลาปาง
ชื่อโครงการ

งบ อืน่ ๆ

รวมงบประมาณ
(บาท)

ประเด็น / งาน : อนามัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (เป้าหมายจังหวัดลาปาง : ไม่มีมารดาตาย)
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาปี 2563 หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 140 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์เสีย่ ง75 รายคิดเป็นร้อยละ53.57 เสีย่ งอายุรกรรมร้อยละ44.0 เสีย่ งสูติกรรมร้อยละ37.33 วัยรุ่นตั้งครรภ์ร้อยละ20.0
อายุ35ปีขึ้นไปร้อยละ28.0 ฝากครรภ์ก่อน12 สัปดาห์ร้อยละ83.55 ฝากครรภ์ 5 ครั้งร้อยละ82.0 มีภาวะซีดร้อยละ11.29ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนร้อยละ82.38ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า2500กรัมร้อยละ8.64
มีภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด25.97ต่อพันการเกิดมีชีพ ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว6เดือนร้อยละ76.49 มารดาได้รับการดูแลหลังคลอดครบ3ครั้งร้อยละ86.83 ปัญหาทารกตายในครรภ์ 3 ราย ในมารดากลุม่ เสีย่ ง
ผลผลิต
ระยะเวลา
งบประมาณ
ลาดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุม่ เป้าหมาย/จานวน
พื้นที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ของ
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ
โครงการ
1 รหัสโครงการ 080101
โครงการเพิ่มคุณภาพการจัดบริการ
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์อาเภอเถิน ปี 2564
1.พัฒนาระบบปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
1.1จัดทาข้อตกลง และช่องทางการส่ง
ข้อมูลหญิงตัง้ ครรภ์รายใหม่กบั คลินิกใน อ.
เถิน
คลินิกเอกชน
อ.เถิน8ตาบล
มีข้อมูลหญิงไม่
ตัง้ ใช้งบประมาณ
ต.ค.63-ก.ย.64 ศิริพร
๑.๒ จัดระบบการติดตามข้อมูลหญิง
ตัง้ ครรภ์ในชุมชนที่ฝากครรภ์ที่ไม่ใช่ รพ.เถิน 1แห่ง
ครรภ์ในพื้นที่ครบ
และติดตามเยี่ยมโดยมอค.ตามมาตรฐาน
กาหนด
มอค / อสม
และได้รับการติดตาม
1.๓คืนข้อมูลพื้นที่ในการประชุมส่วน
ราชการเพื่อบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
ดูแลทุกราย
ทุกเดือน
ชมพูนุช
1.๔ประชุมทีมหมอครอบครัวและภาคี
เครือข่ายแนวทางปฏิบัตกิ ารเชิงรุกเพื่อ
มีการเฝ้าระวัง
พ.ย.-63 ศิริพร
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์/ดูแลการตัง้ ครรภ์อย่างต่อเนือ่ ง
การตัง้ ครรภ์ใน
ชมพูนุช
ผลผลิต
ระยะเวลา
งบประมาณ
ลาดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุม่ เป้าหมาย/จานวน
พื้นที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ของ
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ
โครงการ

ลาดับ

รหัสโครงการ
1.๔.1ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้
ประโยชน์ของการฝากครรภ์เร็วและการฝาก
ครรภ์
เป็นคู่และฝากครรภ์ตามนัด เตรียมความ
พร้อมก่อนตัง้ ครรภ์โดยตรวจเลือด/กินFolic
1.๔.2จัดทาคู่มือคาแนะนาหญิงวัยเจริญ
พันธุ์อายุ15-50ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง3
กลุ่ม คือ โรคที่คุมเข้มการคุมกาเนิดไม่ควร
ตัง้ ครรภ์ โรคทางอายุรกรรม มีปัญหาทาง
สังคม ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์เป็น QR
code แจกรายบุคคล
1.๔.3คลินิกโรคเรื้อรังในรพ.และรพ.สต.มี
การซักประวัตปิ ระจาเดือนครั้งสุดท้ายและ
การคุมกาเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกราย
ส่งพบสูตแิ พทย์รับการปรึกษาก่อนตัง้ ครรภ์
จัดทาเพิ่มการลงข้อมูลในระบบ Hos xp
และ J PCU
1.๔.4ส่งต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทาง
อายุรกรรม/ปัญหาสังคม เข้าสู่ระบบให้คา
ปรึกษาวางแผนครอบครัว

1.๕พัฒนารูปแบบการสื่อสารและเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

ชื่อโครงการ

UC

สปสช.

งบประมาณ
สสจ.
PPA

งบ อืน่ ๆ

รวมงบประมาณ
(บาท)

กลุ่มเสี่ยงใน พท

หญิงวัยเจริญพันธุ์

อ.เถินทั้ง

กลุ่มเสี่ยงสูงไม่
มีกใาร
ช้งบประมาณ

พ.ย.-63 ศิริพร

จานวน

8ตาบล

คุมกาเนิดเหมาะสม

หญิงวัยเจริญพันธุ์

คลินิกโรคเรื้อรัง

หญิงวัยเจริญไม่พัในช้ธุง์ บประมาณ

โรคอายุรกรรม

รพ.เถินและ

โรคอายุรกรรม

จานวน
2,000คน

รพ.สต.18แห่ง

มีการคุมกาเนิดที่
เหมาะสม

หญิงวัยเจริญพันธุ์
โรคอายุรกรรม
จานวน
2,000คน

อ.เถินทั้ง
8ตาบล

หญิงวัยเจริญไม่พัในช้ธุง์โบประมาณ
ณ๕
อายุรกรรมและกลุ่ม
เสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบ
ให้คาปรึกษาวางแผน
ครอบครัวทุกราย

พ.ย.-63 ชมพูนุช
ศิริพร

ประชาชนมีชไม่่อใงทาง
ช้งบประมาณ

พ.ย.-63 จันทร์จรี า

5,000คน

หญิงตัง้ ครรภ์

1.๕.1มีLine official account เพิ่ม
ช่องทางสื่อสารปัญหาสุขภาพและให้ความรู้ จานวน300 คน

ติดต่อสื่อสารข้อมูล

ต.ค63 ศิริพร
พัชรินทร์

ลาดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/จานวน

ผ่านสื่อดิจทิ ัลแบบ two way
communicationกับเจ้าหน้าที่ห้องคลอด
รพ.เถิน
การแนะนาApplication ที่เกีย่ วข้องกับการ
นับอายุครรภ์ การนับลูกดิน้ สุขภาพแม่ลูก

UC

สปสช.
ผลผลิต
พื้นที่ดาเนินการ
ของ
โครงการ

งบประมาณ
สสจ.
PPA
งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

งบ อืน่ ๆ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวมงบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

สุขภาพโดยไม่ตอ้ ง

มาโรงพยาบาล
การคานวณแคลลอรี่อาหาร / เมนูสุขภาพ
1.5.๒ อบรม อสม.ให้มีความรู้และทักษะ
ในการค้นหา/ติดตาม/ดูแลหญิง
อสม.อาเภอเถิน
ตัง้ ครรภ์ มารดาและทารกทั้งกลุ่มเสี่ยงและ
ปกติ
จานวน100คน
1.5.๓อบรม อสม.ให้มีความรอบรู้และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปาก
หญิงตัง้ ครรภ์ มารดาหลังคลอดและเด็ก
ทารกแรกเกิดทั้งกลุ่มเสี่ยงและปกติ

2.การพัฒนาระบบและคุณภาพการ
ให้บริการ
2.1ฝากครรภ์คุณภาพ ดาเนินงานตาม
แนวทาง Lampang ANC 2018

หญิงตัง้ ครรภ์

รพ.สต.18แห่ง

อสม.มีความรูค่า้แอาหารว่
ละ าง

UC

มี.ค.-64 ศิริพร

รพ.เถิน

ทักษะการประเมิ
และเครื
น ่องดืม่

ชมพูนุช

และติดตามดู25บาทx100คน
แล

ประคอง

หญิงตัง้ ครรภ์x2มือ้ เป็นเงิน
มารดาและทารก
5,000บาท
แรกเกิดได้อย่อาหารกลางวั
าง
น
มีศักยภาพ 80บาทx100
คนเป็นเงิน
8,000บาท
รวมเป็นเงิน
=13,000บาท

รพ.สต.18แห่ง

หญิงตัง้ ครรภ์ไม่ได้ใช้รับงบประมาณ

ต.ค.63-ก.ย.64

พญ.นฤนาถ

ลาดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/จานวน

2.1.1คัดกรองความเสี่ยงตามแนวทาง 18
ข้อในสมุดสีชมพู
จานวน300 คน
2.1.2 ตรวจเลือดตามมาตรฐานการฝาก
ครรภ์ 2 ครั้ง
2.1.3 U/S 3 ครั้งตามเกณฑ์ ใน รพ. และ
nPCU
2.1.4 ประเมินภาวะโภชนาการและการ
คานวณแคลอรี่อาหาร
2.1.5 ให้ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน
หญิงตัง้ ครรภ์ที่มีภาวะซีดได้รับยาเสริมธาตุ
เหล็กเพิ่มและนัดตรวจติดตาม
2.2จัดระบบ High risk ANC Clinic , ให้
คาปรึกษาคัดกรอง Down Syndrome /
Thalassemia , Previous preterm ให้
ได้รับการตรวจรักษาตามมาตรฐาน
2.3จัดทาระบบให้คาปรึกษา High risk
ANC รพ.สต. ,PCU และรพ.เครือข่าย
ทางโทรศัพท์และLine ตลอด24ชั่วโมง
2.4ทบทวนซ้อมแผนบนโต้ะระบบfast
track การส่งต่อหญิงตัง้ ครรภ์ที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางสูตกิ รรม
2.5Round Zone (รพ.แม่ข่ายRoundรพ.
ลูกข่าย)ผ่านระบบLineทุกสัปดาห์

ผู้รับผิดชอบงาน
ฝากครรภ์และ
ห้องคลอด
รพ.สต.18แห่ง

UC

สปสช.
ผลผลิต
พื้นที่ดาเนินการ
ของ
โครงการ
รพ.เถิน

งบประมาณ
สสจ.
PPA
งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

งบ อืน่ ๆ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวมงบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

การดูแลตามแนว

พญ.พรรณารัตน์

ทางLampang

ศิริพร

ANC 2018
ทุกราย

รพ.เถินและ
รพ.สต.18แห่ง
รพ.แม่พริก
รพ.สบปราบ

มีระบบการจัดการ
ความเสี่ยงได้
เหมาะสมทันเวลา

พ.ย.-63 พญ.นฤนาถ
พญ.พรรณารัตน์
ศิริพร

ลาดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/จานวน
รพ.แม่พริก
รพ.สบปราบ
จานวน30คน

2.6 ศูนย์ COC ในการคืนข้อมูลและติดตาม
เยี่ยมบ้านcase high risk ตาม
individual care plan เพื่อติดตามการ
รับประทานยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน /
ยาลดความดันโลหิต การฉีดอินซูลิน การ
ปรับพฤติกรรมการบริโภคและติดตามการ
รับประทานอาหารของกลุ่มเสี่ยงโดยมอค. ,
การนับลูกดิน้
2.7จัดระบบบริการฝากครรภ์ในPCU
2.7.1 ทบทวนทักษะพยาบาลทาหน้าที่
ตรวจครรภ์ในคลินิกANC
2.7.2จัดทาFlowการให้บริการ , CPGการ
ดูแลหญิงตัง้ ครรภ์และเกณฑ์การส่งต่อ
2.7.3 ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง
ตามแนวทาง Lampang ANC 2018
2.7.4ประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัตงิ าน ดังนี้
แนวทางการฝากครรภ์/ Screening risk /
การดูแลHigh risk /เกณฑ์การส่งต่อ
โรงเรียนพ่อแม่ โภชนาการหญิงตัง้ ครรภ์
และการคานวณแคลอรี่อาหาร
การตรวจครรภ์และU/S
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

UC

สปสช.
ผลผลิต
พื้นที่ดาเนินการ
ของ
โครงการ

งบประมาณ
สสจ.
PPA
งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

หญิงตัง้ ครรภ์เสี่ยง

อ.เถิน

หญิงตัง้ ครรภ์เสี่ยง

จานวน200ราย

อ.สบปราบ

ทุกรายได้รับการเยี่ยม

งบ อืน่ ๆ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค.63-ก.ย.64

รวมงบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

สุทธิดา
มนัชยา

อ.แม่พริก

ต.ค.63-ก.ย.64

พญ.นฤนาถ
พญ.ธัญลักษณ์
มนัชยา

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.18แห่ง

ร่วมกับการ

งานMCH

รพ.เถิน

ประชุมMCH

ต.ค.-63 พญ.พรรณารัตน์

ร่วมกับแผน
ของสสจ.
ร่วมกับการ

ธ.ค.-63 บุปผา

จานวน 30 คน

พญ.นฤนาถ

มี.ค.-64 พญ.คนึงนิจ

ลาดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/จานวน

2.8 ประเมินตนเองตามมาตรฐานห้อง
คลอดคุณภาพและคืนข้อมูลดาเนินการ
พัฒนา
2.8.1พัฒนาระบบ fast track
complicated care of labour กาหนด
เกณฑ์กลุ่มที่
ต้องรีบผ่าตัดหรือส่งต่อภายใน 30 นาที มี
แนวทางการดูแลก่อนและขณะส่งต่อ
2.8.2 เตรียมยาและอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ตามมาตรฐานให้เพียงพอพร้อมใช้
2.8.3 พัฒนาสรรถนะเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรฐาน
2.8.3.1แหล่งฝึกประสบการณ์ทาคลอดให้
พยาบาลรพ.แม่พริกและสบปราบ
พยาบาลรพ.แม่พริก
รพ.สบปราบ
จานวน30คน
2.8.3.2 ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินทางสติ
กรรม
พยาบาลรพ.เถิน
จานวน20 คน
พยาบาลรพ.แม่พริก
จานวน18 คน
พยาบาลรพ.สบปราบ
จานวน 30 คน
2.8.3.3 การช่วยฟื้นคืนชีพทารก
พยาบาลรพ.เถิน
จานวน20 คน
พยาบาลรพ.แม่พริก
จานวน18 คน

UC

สปสช.
ผลผลิต
พื้นที่ดาเนินการ
ของ
โครงการ

งบประมาณ
สสจ.
PPA
งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ประชุมMCH

งบ อืน่ ๆ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวมงบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.-63 พญ.นฤนาถ

พญ.พรรณารัตน์
ศิริพร

ห้องคลอด
รพ.เถิน

พยาบาลมีคไม่
วามรู
ใช้ง้ บประมาณ
และทักษะในการ
ทาคลอดและการ

รพ.เถิน

ดูแลมารดาและ
ค่าอาหารว่าง UC
ทารกในภาวะวิ
และเครื
กฤต ่องดีม่
ตามมาตรฐาน
25บาทx68คน
เป็นเงิน
1,700บาท

มี.ค.-64 พญ.นฤนาท
พญ.พรรณารัตน์

ค่าอาหารว่าง UC
และเครื่องดีม่
25บาทx68คน
เป็นเงิน

ก.พ.-64 พญ.วิเศษลักษณ์
พญ.คนึงนิจ

รพ.แม่พริก
รพ.สบปราบ
รพ.เถิน

พ.ย.63-มี.ค.64

พญ.นฤนาถ
พญ.พรรณารัตน์

ลาดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/จานวน
พยาบาลรพ.สบปราบ
จานวน 30 คน

2.8.4ประชาสัมพันธ์การให้บริการสูตนิ รี
เวชกรรมไปยังอาเภอข้างเคียงในกลุ่ม
สิทธิ์การรักษาเบิกได้ ประกันสังคม ผ่าน
ทางWeb pageรพ.เถิน , คลินิกเอกชน ,
รพ.ลูกข่ายและรพ.สต.ต่างๆ
การทาSame Day Surgery ในหัตถการ
เล็กทางนรีเวชกรรม
2.8.5 เตรียม/ใช้แนวทางการป้องกันการ
แพร่ระบาดโควิด19
(หากมีการแพร่ระบาด)
ระยะฝากครรภ์ หญิงตัง้ ครรภ์ที่มาจากพื้นที่
เสี่ยงให้กลับมาตัง้ แต่อายุครรภ์34สัปดาห์

งบประมาณ
UC
สปสช.
สสจ.
PPA
ผลผลิต
งบประมาณ
พื้นที่ดาเนินการ
ของ
จานวน
แหล่งงบ
โครงการ 1,700บาท

หญิงตัง้ ครรภ์

อ.วังชิ้น

ผู้รับบริการจาก
ไม่ใช้งบประมาณ

หญิงวัยเจริญพันธุ์
จานวน 200 คน

รพ.แม่พริก
รพ.สบปราบ

อาเภอข้างเคียงมา
รับบริการสูตนิ รีเวช

งบ อืน่ ๆ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวมงบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.-63 พญ.นฤนาถ
พญ.พรรณารัตน์
ศิริพร

เพิ่มมากขึ้น

หญิงตัง้ ครรภ์และผู้

มาคลอดจานวน
เพื่อself Quarantine หากกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินให้รพ.สต. , รพ.เครือข่าย Consult 400ราย
ทางโทรศัพท์/ไลน์ การแจ้งผลตรวจpap
smear ทางโทรศัพท์
การแจ้งผลตรวจเลือด/โรงเรียนพ่อแม่ที่รพ.
สต. หรือทางLine official account
ระยะคลอด มีแนวทางประเมินความเสี่ยง
ผู้รับบริการ การจัดโซน CPGการดูแล
มารดาและทารกกลุ่มเสี่ยง การซ้อม
แผนการทาคลอดหญิงตัง้ ครรภ์PUI
จัดระบบการเยี่ยมและให้ข้อมูล

รพ.เถินและ

หญิงตัง้ ครรภ์และ

รพ.สต.18แห่ง

ผู้มาคลอดได้รับ

รพ.แม่พริก

การดูแลตาม

รพ.สบปราบ

มาตรฐานไม่เกิด

ต.ค.63-ก.ย.64

จันทร์จรี า

การติดเชื้อโควิด19

รวมเป็นเงิน16,400บาท

พญ.นฤนาถ

บาท

