
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1 การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                    2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดาน ไดแก โภชนาการ ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

                    3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

แหลง

งบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

1.พัฒนามาตรฐานระบบงานอนามัยแมและเด็ก(ANC LR PP WCC) สถานบริการผานเกณฑมาตร

1.1 พัฒนาคลีนิค ANC ใหไดมาตรฐาน 1 รพช. ฐานงานแมและเด็ก 1 1 1 1 1

1.1.1 สถานที่อุปกรณ และบุคลากรผูใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการ 13 รพ.สต. หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภ

แยกหญิงตั้งครรภเสี่ยง ครั้งแรกกอน 12 ไมต่ํากวารอยละ 60 60 60 60 60

1.1.2 จัดระบบใหบริการฝากครรภในสถานบริการ  1 รพช. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอน

1.1.3 สนับสนุนการดําเนินงานเชิงรุกในชุมชน 13 รพ.สต. คลอด 5 ครั้งตามเกณฑไมต่ํากวา 75 75 75 75 75

1.1.4 พัฒนาระบบขอมูลและรายงานสถานการณอนามัยและเด็ก หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริม

ในการประชุม MCH Board และประชุมประจําเดือน ไอโอดีนรอยละ 100 100 100 100 100

1.2 พัฒนาคลีนิค LR ใหไดมาตรฐาน

 1.2.1 มีระบบการดูแลทารกแรกเกิด 1 รพช. อัตราสวนการตายมารดาไทย

 1.2.2 จัดบริการคลอดไดมาตรฐานทั้งมารดาและทารก เพื่อปองกันและรักษา ไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพ 15 15 15 15 15

การตกเลือดในหองคลอด/ภาวะฉุกเฉินในขณะคลอดและหลังคลอด และทบ อัตราตายทารกแรกเกิดอายุกวา

ทวน ทักษะเจาหนาที่ในหองคลอด หรือเทากับ 28 วัน(ไมเกิน3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

1.3 พัฒนาคลีนิค PP .ใหไดมาตรฐาน 1 รพช. ตอพัน)

กิจกรรมหลัก

เปาหมายดําเนินการ

ตัวชี้วัด
เปาหมายการดําเนินงาน

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง



1.3.1 พัฒนาระบบงานดูแลหลังคลอดใหไดคุณภาพ 13 รพ.สต. หญิงหลังคลอดไดรับการดูแล

1.3.2 สงเสริมการวางแผนครอบครัวเพื่อคุมกําเนิดในกลุมเสี่ยงเชนการตั้ง ครบ 3 ครั้งตามเกรฑไมต่ํากวา

ครรภในวัยรุน เปนตน รอยละ 65 65 65 65 65

1.4 พัฒนาคลีนิก WCC ใหไดมาตรฐาน ทรากแรกเกิดน้ําหนักนอยวา

1.4.1 จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ และบุคลากรผูใหบริการเหมาะสม 2,500กรัมไมเกินกวารอยละ 7 7 7 7 7

1.4.2 จัดบริการดูแลสุขภาพในคลีนิกสุขภาพเด็กดีครอบคลุมทุกบริการ รอยละหญิงไทยคลอดกอน

และแจงใหผูรับบริการรับทราบ กําหนดลดลงรอยละ  จากปที่ 11 10 10 9.5 9

2.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ป ตามมาตรฐาน ผานมา

ครบทั้ง 4 ดานไดแกโภชนาการ ,พัฒนาการเด็ก,วัคซีน,ทันตสุขภาพ

2.1 การดูแลดานโภชนาการ 1 รพช. เด็กแรกเกิด-ต่ํากวา 6 เดือนกิน

 - พัฒนาสื่อความรูเรื่องโภชนาการในเด็กเพื่อใหผูปกครองนําไปใชไดจริง 13 รพ.สต. นมแมอยางเดียว ไมนอยกวา

  -แจงและอธิบายผลการประเมิน ใหกับผูปกครองรับทราบ ถึงภาวะ รอยละ 50 50 50 50 50

โภชนาการและการแกไข เด็กอายุ0-5 ปสูงดีสมสวนไม

2.2 ดานพัฒนาการเด็ก นอยกวารอยละ 60 60 60 60 60

 - เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกรายตามชวงอายุที่มารับบริการ เด็กไดรับการคัดกรองรอยละ 100 100 100 100 100

  -คัดกรองพัฒนาการเด็กตามชวงอายุ 9,18,30,42,60 เดือน และติดตาม ตรวจจับพัฒนาการลาชา>20% 20 20 20 20 20

สงสัยลาชาภายใน 30 วัน ติดตามลาชา ภายใน30 รอยละ 100 100 100 100 100

 - ใหการชวยเหลือเด็กที่มีปญหาพัฒนาการตาม Flow chart ที่กําหนด เด็กอายุ0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย

 2.3 การดูแลชองปาก ไมนอยกวารอยละ 85 85 85 85 85

 -ประเมินความสะอาดของฟนและฝกพอแม/ผูเลี้ยงดูแลเด็กแปรงฟน เด็กอายุ 0-5ปไดรับการดูแลชอง

และทําความสะอาดชองปากได ปากไมนอยกวารอยละ 20 20 20 20 20

2.4 เฝาระวัง ติดตาม ดูแลตอเนื่องสําหรับเด็กกลุมเสี่ยง

 -เด็กน้ําหนักนอยกวาเกณฑ ผอม เตี้ย อวน และกลุมเสี่ยง เด็กอายุ 0-5 ปไดรับการแกไข



 -เด็กสงสัยพัฒนาการลาชา ปญหาและการสงตอไดอยาง

 -เด็กคลอดกอนกําหนด  ฯลฯ ตอเนื่องและเหมาะสม

2.5 ใหบริการวัคซีนปองกันโรคตามวัยและเฝาระวังภาวะแทรกซอน

 - จัดมุมหรือสถานที่ สําหรับสังเกตอาการผิดปกติหลังการไดรับวัคซีน เด็กอายุ 0-5ปไดรับวัคซีนขั้น

อยางนอย 30 นาที พื้นฐานครบตามชวงอายุรอยละ 100 100 100 100 100

 - มีระบบติดตามนัด เมื่อเด็กไมมารับวัคซีนตามที่กําหนด

2.6  จัดระบบบริการเชิงรุก ในชุมชน

 - จัดบริการเคลื่อนที่หรือจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการนอกสถานที่ หรือ เด็กอายุ 0-5ปไดรับการดูแล

จัดบริการในกลุมเปาหมายที่เขาถึงยาก สุขภาพไดครอบคลุมทุกพื้นที่

 -สงเสริมนวัตกรรมแกไขปญหาโภชนาการและพัฒนาการเด็กในชุมชน

 - สงเสริมสื่อการรณรงคและประชาสัมพันธการดําเนินงานเชิงรุก

2.7 จัดระบบการสงตอขอมูลเด็กใหศูนยเด็กเล็ก,โรงเรียนอนุบาล,ชุมชน ขอมูลมีความถูกตองและสามารถ

  -พัฒนาการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อดูผลสําเร็จของคลีนิกเด็กนี้ เชน สงตอเชื่อมโยงระหวางภาคีเครือ

     - รอยละการคัดกรองพัฒนาการปกติและสงสัยลาชา ขายเพื่อแกไขปญหารวมกัน

    - รอยของเด็กไดรับการตรวจฟนและเด็กที่มีปญหาฟนผุไดรับการสงตอ

อยางเหมาะสม

 - จัดการประชุม MCH Board อยางตอเนื่องเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

และสงตอพื้นที่ลงสูการปฏิบัติ



3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลแมและเด็กใหมีคุณภาพ 1 รพช.

 -ขับเคลื่อนนโยบายพชอ.ระดับอําเภอลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที/่ชุมชน 13 รพ.สต. พัฒนาภาคีเครือขายในการดูแล

 -มีกลไกขับเคลื่อนงาน MCH โดย MCH Board และภาคีเครือขาย และภาคี สุขภาพอนามัยแมและเด็กใน

 - สรางชมรมจิตอาสาแมและเด็ก ในชุมชนเพื่อดูแลอนามัยแมและเด็ก เครือขาย พื้นที/่ชุมชน

อยางนอย 1 ชมรม อปท/อสม/

 - พัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุข/อสม.ในการดูแลสุขภาพอนามัยแมและ รร/ศพด

เด็กในแตละดาน ใหเชียวชาญมากขึ้น

- ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิตโดยการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขาย



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 1.พัฒนามาตรฐานระบบงานอนามัยแมและเด็ก 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 สถานบริการผานเกณฑ กองทุนหลัก

งานอนามัยแมและเด็ก (ANC LR PP WCC) 13 รพ.สต. มาตรฐานงานแมและเด็ก ประกันสุขภาพ

1.1 พัฒนาคลีนิค ANC ใหไดมาตรฐาน ตําบล

1.1.1 จัดสถานที่อุปกรณ และบุคลากรผูใหบริการ  

ขั้นตอนการใหบริการ

- จัดใหมีหองแยกเปนสัดสวนและ

 มีอุปกรณครบถวนและพรอมใช เชนเครื่องชั่งน้ําหนัก

ที่วัดสวนสูง ,เครื่องวัดความดัน,สายวัด,หูฟง

Doptone , Stethoscope เปนตน

1.1.2 จัดระบบใหบริการฝากครรภในสถานบริการ 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 หญิงตั้งครรภไดรับ

 -  คนหาและสงเสริมใหฝากทองเร็วกอน 12 สัปดาห 13 รพ.สต. ฝากครรภครั้งแรกกอน12 

 - คนหาและคัดกรองหญิงตั้งครรภเสี่ยง ใหไดรับบริการ ไมต่ํากวารอยละ 60

ที่รวดเร็วและเหมะสมตามแนวทางการดูแลกลุมเสี่ยง หญิงตั้งครรภไดรับการ

High risk และขอกําหนดในการสงตอ ดูแลกอนคลอด5ครั้งตาม

 -ตรวจรางกายทั่วไปชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดัน 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 เกณฑคุณภาพรอยละ75

โลหิตและบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพหรือทะเบียน 13 รพ.สต.

ฝากครรภทุกครั้งที่มาฝากครรภ

ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

 - ใหคําแนะนําการตรวจทางหองปฏิบัติการโดยสมัคใจ 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 ลดภาวะซีดในหญิงตั้ง

และแจงผล เลือดแกหญิงตั้งครรภและ ครรภ

สามีใหปรึกษาแนะนําภาวะซีด

ตรวจไขขาว,น้ําตาลในปสสาวะ เปนตน

 -สงเสริมความรูแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64

ที่มีภาวะเสี่ยงและการ สงตอที่ชัดเจน 13 รพ.สต.

และบันทึกขอมูลการสงตอในทะเบียน Refer /

สรุปการติดตาม/ระบบการตอบกลับ

 -สงเสริมแนะนําใหหญิงตั้งครรภทราบถึงชองทางที่

จะติดตอเจาหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อพบปญหา

 -สงเสริมคําแนะนําการประเมินสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ

   จํานวน 3 ครั้ง(หญิงตั้งครรภประเมินตนเอง)

 - สงเสริมการฉีดวัคซีนบาดทะยักตามมาตรฐานและ

วัคซีนไขหวัดใหญ

- สงเสริมหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก

และการรักษาหรือสงตอเมื่อพบปญหา

 - สงเสริมใหความรูดานโภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรภ 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ด

 - จายยาเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภตลอดการตั้งครรภ 13 รพ.สต. เสริมไอโอดีนรอยละ100



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

และหญิงหลังคลอดที่ใหนมบุตร 0-6 เดือน

 - จัดระบบการแกไขปญหาหญิงตั้งครรภที่มี ลดอัตราการคลอดกอน

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ/ กําหนดลดลงรอยละ

เกินเกณฑ และมีแนวทางแกไขปญหาที่ชัดเจน 9.5 เทียบกับปที่ผานมา

1.1.3สนับสนุนการดําเนินงานเชิงรุกในชุมชน กองทุนหลัก

- จัดบริการฝากครรภเคลื่อนที่ในกลุมเปาหมายที่เขาถึง 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 ประกันสุขภาพ

ยาก 13 รพ.สต. ตําบล

- จัดกิจกรรมรณรงค/ประชาสัมพันธการดําเนินงานเชิง

รุกในชุมชนเพื่อการแกไขปญหาการมาฝากครรภชา

และการฝากครรภไมครบ

- จัดระบบการเก็บขอมูลกลุมเปาหมายคูสมรสใหม 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64

ใหมเพื่อการรณรงคการเตรียมพรอมกอนการตั้งครรภ 13 รพ.สต.

ในชุมชน(วิวาหสรางชาต,ิสาวไทยแกมแดง)

- สงเสริมนวัตกรรมแกไขปญหาเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ

หญิงตั้งครรภในชุมชน

- จัดระบบการติดตามกลุมเปาหมายโดยใชกลไก อสม./

ภาคีเครือขาย



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

1.1.4พัฒนาระบบขอมูลและ

สถานการณอนามัยและเด็ก

1.1.4.1 เพิ่มทักษะการเก็บขอมูลเชน ANC คุณภาพ 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 อัตราสวนการตายมารดา กองทุนหลัก

รายงาน43 แฟม เก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อ 13 รพ.สต. ไทยไมเกิน 15 ตอการ ประกันสุขภาพ

ผลสําเร็จของการพัฒนาบริการฝากครรภ ไดแก เกิดมีชีพแสนคน ตําบล

 - รอยละการฝากครรภเร็วกอน 12 สัปดาห

 - รอยละการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

 - รอยละหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงไดรับการดูแลและ 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 อัตราตายทารกแรกเกิด

สงตอ อายุกวาหรือเทากับ 28วัน

 -รอยละหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโภชนาการไมดีไดรับ (ไมเกิน3.75ตอพัน)

การดูแลแกไขและสงตอ

- อัตราการคลอดกอนกําหนด

1.1.4.2จัดระบบการนําขอมูลหรือตัวชี้วัดสําคัญของ

หนวยงานมาใชเฝาระวังหรือวิเคราะหเพื่อปรับปรุง

พัฒนางานมีการวางแผนเพื่อแกไขปรับปรุงตามปญหา 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 ทรากแรกเกิดน้ําหนัก

ที่พบบอยอยางตอเนื่อง นอยกวา2,500กรัม

1.2 พัฒนาคลีนิค LR ใหไดมาตรฐาน ไมเกินกวารอยละ7



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

 1.2.1 ระบบการดูแลทารกแรกเกิด

1.2.2 บริการคลอดไดมาตรฐาน รอยละหญิงไทยคลอด

1.3 พัฒนาคลีนิค PP .ใหไดมาตรฐาน 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 กอนกําหนดลดลงรอยละ

1.3.1 พัฒนาระบบงานดูแลหลังคลอดใหไดคุณภาพ 13 รพ.สต. 9.5จากปที่ผานมา

1.3.2 สงเสริมการวางแผนครอบครัวเพื่อคุมกําเนิด

ในกลุมเสี่ยงเชนการตั้งครรภในวัยรุน เปนตน

 -สงเสริมใหความรูและการปฏิบัติตัวของมารด/การ หญิงหลังคลอดไดรับการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมและดูแลสุขภาพทารก ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกรฑ

 -สงเสริมใหความรูภาวะโภชนาการของมารดา 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 ไมต่ํากวารอยละ 65

หลังคลอดและประเมินภาวะเครียดหลังคลอดอยางนอย 13 รพ.สต.

  1 ครั้ง

 - สงเสริมการเก็บนมแม และสนับสนุนถุงเก็บนมในกรณี เด็กแรกเกิด-ต่ํากวา 6 

แมตองแยกจากลูก เชนแมตองไปทํางานตางจังหวัด เดือนกินนมแมอยางเดียว

1.4 พัฒนาคลีนิก WCC ใหไดมาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ50

1.4.1 จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ และบุคลากร

ผูใหบริการที่เหมาะสม

1.4.2 จัดบริการดูแลสุขภาพในคลีนิกสุขภาพเด็กดี 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

ครอบคลุมทุกบริการ และแจงใหผูรับบริการรับทราบ 13 รพ.สต.

 -- คัดกรองสุขภาพเด็กและตรวจพัฒนาการตามวัย

  สงเสริมการไดรับวัคซีนครบตามชวงอายุ

 - สงเสริมการแปรงฟนและทําความสะอาดชองปากให

กับผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก

- สงเสริมการรับยาเสริมธาตุเหล็กน้ําในเด็กอายุ 0-5ป

ตามชวงอายุ

2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภ2.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ป 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 เด็กอายุ0-5 ปสูงดีสมสวน

เด็กอายุ 0-5 ปตามมาตร ตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแกโภชนาการ/พัฒนา 13 รพ.สต. ไมนอยกวารอยละ60

ฐานครบทั้ง 4 ดาน การ/วัคซีน/ทันต

โภชนาการ/พัฒนาการ 2.1 การดูแลดานโภชนาการ

วัคซีน/ทันต  - พัฒนาสื่อความรูเรื่องโภชนาการในเด็ก

เพื่อใหผูปกครองนําไปใชไดจริง

 -แจงและอธิบายผลการประเมิน ใหกับผูปกครอง เด็กไดรับการคัดกรอง

รับทราบ ถึงภาวะโภชนาการและการแกไข พัฒนาการรอยละ 100

2.2 ดานพัฒนาการเด็ก 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 ตรวจจับพัฒนาการ

 - เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกรายตาม 13 รพ.สต. ลาชาไมนอยกวา 20%

ชวงอายุที่มารับบริการ
ตดตามลาชา ภายใน30 

รอยละ
 -คัดกรองพัฒนาการเด็กตามชวงอาย9ุ,18,30,42,60 รอยละ 100



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

เดือนและติดตามสงสัยลาชาภายใน 30 วัน ใหการชวย เด็กอายุ0-5ปพัฒนาสมวัย

เหลือเด็กที่มีปญหาพัฒนาการตาม Flow chart ไมนอยกวารอยละ 85

ที่กําหนด

 2.3 การดูแลชองปาก 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 เด็กอายุ 0-5ปไดรับการ

 -ประเมินความสะอาดของฟนและฝกพอแม/ผูเลี้ยงดู 13 รพ.สต. ดูแลชองปากไมนอยกวา

เด็กแปรงฟน/ทําความสะอาดชองปาก รอยละ20

2.4 เฝาระวัง ติดตาม ดูแลตอเนื่องสําหรับเด็กกลุมเสี่ยง เด็กอายุ 0-5 ปไดรับ

 -เด็กน้ําหนักนอยกวาเกณฑผอมเตี้ย อวนและกลุมเสี่ยง การแกไขปญหาและ

 -เด็กสงสัยพัฒนาการลาชา การสงตอไดอยาง

 -เด็กคลอดกอนกําหนด  ฯลฯ ตอเนื่องและเหมาะสม

2.5 ใหบริการวัคซีนปองกันโรคตามวัยและเฝาระวัง 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 เด็กอายุ 0-5ปไดรับ

ภาวะแทรกซอน 13 รพ.สต. วัคซีนพื้นฐานครบตามชวง

 - จัดมุมหรือสถานที่ สําหรับสังเกตอาการผิดปกติ อายุรอยละ100

หลังการไดรับวัคซีน อยางนอย 30 นาที

 - มีระบบติดตามนัดเมื่อเด็กไมมารับวัคซีนตามที่กําหนด

2.6  จัดระบบบริการเชิงรุก ในชุมชน 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 ประชุมครูพี่เลี้ยง40คน

 - จัดบริการเคลื่อนที่หรือจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ 13 รพ.สต. เด็กอายุ 0-5ปไดรับ คาอาหาร+เครื่องดื่ม

นอกสถานที่หรือจัดบริการในกลุมเปาหมายที่เขาถึงยาก การดูแลสุขภาพได 6200 บาท

 -สงเสริมนวัตกรรมแกไขปญหาโภชนาการ และ ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทําคูมือ 2000 บาท



ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยกระบวนมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.การบริการอนามัยแมและเด็กไดมาตรฐาน

                   2.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแก โภชนาการ,พัฒนาการ,วัคซีน,ทันต

           3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลสุขภาพแมและเด็กใหมีคุณภาพ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

พัฒนาการเด็กในชุมชน คาวิทยากร2400 บาท

 - สงเสริมสื่อการรณรงคและประชาสัมพันธ รวม 10,600 บาท

การดําเนินงานเชิงรุกเพื่อแกไขปญหาเด็กในชุมชน เบี้ยเลี้ยง 5 คน*2 วัน

2.7 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการสอนแบบ High *120 บาท

scope ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คณะอนุกรรมการพชอ.) 1,200 บาท

2.8 จัดระบบการสงตอขอมูลเด็กใหศูนยเด็กเล็ก 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 ขอมูลมีความถูกตอง รวม 11,800 บาท

โรงเรียนอนุบาล,ชุมชน 13 รพ.สต. และสามารถสงตอเชื่อม

 -พัฒนาการเก็บขอมูล และ วิเคราะหขอมูล โยงระหวางภาคีเครือขาย

เพื่อดูผลสําเร็จของคลีนิกเด็กนี้ เชน เพื่อแกไขปญหารวมกัน

  - รอยละการคัดกรองพัฒนาการปกติและสงสัยลาชา

    รอยของเด็กไดรับการตรวจฟนและเด็กที่มีปญหา

ฟนผุไดรับการสงตอ อยางเหมาะสม

3 ภาคเครือขายมีความเข็ม 3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลแมและเด็ก 1 รพช. ต.ค63-ก.ย64 พัฒนาภาคีเครือขายใน

แข็งในการดูแลแมและ ใหมีคุณภาพ 13 รพ.สต. การดูแลสุขภาพสุขภาพ

เด็กใหมีคุณภาพ  -ขับเคลื่อนนโยบายพชอ.ลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที/่ และภาคี อนามัยแมและเด็กใน คาอาหาร+เครื่องดื่ม พชอ

ชุมชน เครือขาย พื้นที/่ชุมชน 4,650 บาท

 -พัฒนากลไกขับเคลื่อนงาน MCH โดย MCH Board อปท/อสม/ คาตอบแทนคณะกรรม

และภาคีเครือขาย รร/ศพด การ 3 คน 1,500 บาท

 - สรางชมรมจิตอาสาแมและเด็ก ในชุมชน คาวัสดุ 3,000 บาท
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ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย
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ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

เพื่อดูแลอนามัยแมและเด็กอยางนอย 1 ชมรม คาใชสอย 2,000 บาท

 -พัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุข/อสม.ในการดูแล รวม 11,150 บาท

สุขภาพอนามัยแมและเด็กในแตละดานใหเชี่ยวชาญ

เพิ่มมากขึ้น เชน การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

 - ขับเคลื่อนมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต

โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

  แลกเปลี่ยนเรียนรู ประเมิน และกระตุนพัฒนาการเด็ก

DSPM
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 2.สรางเสริมภูมิคุมกันชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในเด็กและเยาวชน 
โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

                    2.ขับเคลื่อนการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนโดยใชกลไกพชอ.

แหลง

งบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 1รพช. คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

1.1ดานครอบครัว 13 รพ.สต. เพิ่มมากขึ้น

  -สรางความพรอมของครอบครัวใหเข็มแข็ง เพื่อแกไปปญหาครอบครัว

  เด็กและเยาวชน

1.2 ดานสุขภาพจิต เด็กกลุมวัยเรียนไดรับการคัด

 - คัดกรอง EQ และ IQ ในเด็กนักเรียน เพือเฝาระวังและสงเสริมสุขภาพเด็ก สถานศึกษา กรองครอบคลุมรอยละ 80 80 80 80 80 80

ในโรงเรียน ทุกแหง

 - สงเสริมทักษะในการดูแลเด็ก (LD)ใหกับ คุณครูในโรงเรียน ในเขตอําเภอ เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการ

 -พัฒนาระบบการสงตอเด็กที่มีภาวะผิดปกติ ใหเขาถึงบริการอยางเหมาะสม โคกสําโรง คัดกรองช้ําไดครอบคลุมรอยละ 70 70 70 70 70

 - สรางความเชื่อมโยงขอมูล ระหวางสถานศึกษาและหนวยบริการ

1.3สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก

 - สงเสริมความรูเรื่องการปองกันอุบัติเหตุทางถนน,การปองกันการบาดเจ็บ 1รพช.

ตางๆและทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตน 13 รพ.สต.

เชน การใหความรูเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ สถานศึกษา

กิจกรรมหลัก

เปาหมายดําเนินการ

ตัวชี้วัด
เปาหมายการดําเนินงาน

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง



1.4 ดานการศึกษา ทุกแหง เด็กวัยเรียนไดรับการสอนทักษะ

 -สงเสริมความรอบรูเรื่องสุขภาพที่พึงประสงค ในเขตอําเภอ ชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค

 - สงเสริมความรูในการเขาถึงสือ อยางสรางสรรค โคกสําโรง

1.5 ดานการปกปอง กฎหมาย และการคุมครองเด็ก เด็กวัยเรียนไดรับการคุมครอง

  -พัฒนาแกนนํานักเรียน เพื่อนชวยเพื่อน ใหครอบคลุมทุกโรงเรียน ตามพรบ.และกฎหมายคุมครอง

 - ทบทวนบทบาท คลีนิก เพื่อนใจวัยรุน ในสถานศึกษาและ รพ.สต. ใหชัดเจน เด็กอยางครอบคลุม

1.6 สงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนและเยาวชน เด็กอายุ 6-14 ปสูงดีสมสวน

กาย จิต สังคม รอยละ 66 66 66 66 66

 - คัดกรองสุขภาพ และคนหากลุมเสี่ยงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 1รพช. เด็กกลุมวัยเรียนไดรับยาเสริม

  - วิเคราะหขอมูลและแกไขปญหาเฉพาะรายบุคคลอยางเหมาะสม 13 รพ.สต. ธาตุเหล็กครอบคลุมรอยละ 100 100 100 100 100

 - สงเสริมประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงบริการการปองกันการตั้งครรภ สถานศึกษา

กอนวัยอันควร/ปญหาอื่นๆ ทุกแหง อําเภอผานเกณฑมาตรฐาน

 - สงเสริมใหรพชและรพ.สต.ดําเนินงานตามนโยบายอนามัยเจริญพันธ ในเขตอําเภอ อําเภออนามัยเจริญพันธรอยละ 50 50 50 50 50

2.ขับเคลื่อนนโยบายพชอ.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย โคกสําโรง

 - คนหาปญหาและเชื่อมโยงขอมูลใหกับภาคีเครือขาย ใหมีสวนรวมในการ สถานศึกษา ลดอัตราการคลอดมีชีพในกลุม

 แกไขปญหา ทุกแหง หญิงอายุ 15-19ป(ไมเกิน34 ตอ 34 34 34 34 34

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเรื่องทักษะการใหคําปรึกษา ในเขตอําเภอ ประชากรหญิงอายุ 15-19ป

ดานทักษะชีวิตวัยรุนและการเก็บรักษาความลับ โคกสําโรง จํานวน 1,000 คน)

  - อบรมแกนนํา ในโรงเรียน/ชุมชน เพื่อแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ลดอัตราการตั้งครรภซ้ําแมในวัย

  -  สรางพื้นที่นํารอง (ตนแบบ) 1 ตําบล รุนอายุต่ํากวา20ปไมเกินรอยละ 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

 - สงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขายในการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ในชุมชน แมวัยรุนไดรับการวางแผนคุม

เชน อสม แกนนํานักเรียน กําเนิดรอยละ 80 80 80 80 80

- รณรงคและประชาสัมพันธใหครอบครัวชุมชนในการสงเสริมสุขภาพ 1รพช. หญิงไทยอายุนอยกวา20ปหลัง



ดานพฤติกรรมที่พึงประสงคและทักษะชีวิต เชนสงเสริมใหจัดกิจกรรมจิตอาสา 13 รพ.สต. คลอดและแทงไดรับการคุมกําเนิด

จิตสาธารณะ ชวยเหลือเพื่อนชวยเพื่อน,สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพการเลือก ดวยวิธียาฝง/หวงอนามัยไมต่ํา

รับประทานไข นม ผัก กระโดด และการนอน กวารอยละ 80 80 80 80 80

  - สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานของแกนนําและภาคีเครือขาย เพื่อแกไข และภาคี โรงพยาบาลผานเกณฑการประ

ปญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชน เครือขาย เมินมาตรฐานสถานบริการที่เปน

 - จัดประชุมชี้แจงปญหาในวาระการประชุมตางๆเพื่อกํากับติดตาม อปท/อสม/ มิตรกับวัยรุนและเยาวชน

เพิ่มความตระหนักในแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ใหภาคีเครือขายมีสวน รร/ศพด (YFHS)รอยละ 100 100 100 100 100

รวมมากขึ้น





ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเด็กและเยาวชนของอําเภอโคกสําโรงใหมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในรพ. และรพ.สต.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ 2.สรางเสริมภูมิคุมกันชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในเด็กและเยาวชน 
โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

           2.ขับเคลื่อนนโยบาย พชอ.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

                     

ที่ งาน/กลยุทธ กิจกรรม เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

1 1.พัฒนาคุณภาพชีวิต 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 1รพช. ต.ค63- คุณภาพชีวิตเด็ก กองทุนหลัก

เด็กและเยาวชน 1.1ดานครอบครัว 13 รพ.สต. ก.ย64 และเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ประกัน

  -สรางครอบครัวที่เข็มแข็ม เพื่อสงเสริมการเลี้ยงดู สุขภาพตําบล

สรางความอบอุนและความสัมพันธภายในครอบครัว แตละแหง

1.2 ดานสุขภาพจิต เด็กกลุมวัยเรียนไดรับ

 - คัดกรอง EQ และ IQ ในเด็กนักเรียน เพือเฝาระวังและ สถานศึกษา ต.ค63- การคัดกรองครอบคลุม

สงเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน ทุกแหงใน ก.ย64 รอยละ 80

 -พัฒนาระบบการสงตอเด็กที่มีภาวะผิดปกติ เขตอําเภอ เด็กพัฒนาการลาชา

ใหเขาถึงอยางเหมาะสม โคกสําโรง ไดรับการคัดกรองช้ําได

 - สรางระบบการสงตอขอมูลระหวางโรงเรียนและรพ.สต ครอบลุมรอยละ70

1.3สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก

 - สงเสริมความรูเรื่องการปองกันเด็กจมน้ํา,การปองกัน 1รพช. ต.ค63-

และการบาดเจ็บตางๆเชน การใหความรูเรื่อง 13 รพ.สต. ก.ย64

การปองกันเด็กจมน้ํา,การซอมแผนไฟไหม เปนตน สถานศึกษา

1.4 ดานการศึกษา ทุกแหงใน

 -สงเสริมใหความรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค เขตอําเภอ เด็กวัยเรียนไดรับการ

 - สงเสริมความรูในการเขาถึงสือ อยางสรางสรรค โคกสําโรง สอนทักษะชีวิต



1.5 ดานการปกปอง กฎหมาย และการคุมครองเด็ก พฤติกรรมที่พึงประสงค

  -พัฒนาแกนนํานักเรียน เพื่อนชวยเพื่อน และไดรับการคุมครอง

ใหครอบคลุมทุกโรงเรียน ตามพรบ.และกฎหมาย

 - ทบทวน บทบาท คลีนิก เพื่อนใจวัยรุน ในสถานศึกษา คุมครองเด็กอยาง

และรพ.สต.ใหชัดเจน ครอบคลุม

1.6 สงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน 1รพช. ต.ค63-

 - คัดกรองภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนกลุมอายุ 6-14 ป 13 รพ.สต. ก.ย64 เด็กอายุ 6-14 ปสูงดี

และบันทึกขอมูลใหครบถวน และทันเวลา สถานศึกษา สมสวนรอยละ 66

 - คัดกรองสุขภาพ IQ EQ นักเรียนชั้น ป.1 ปละ 1 ครั้งและ ทุกแหงใน

ตรวจสอบขอมูลและสงตอนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติ เขตอําเภอ

  - คนหาและเฝาระวังกลุมเสี่ยงเด็กและเยาวชน เชน โคกสําโรง

การปองกันการตั้งครรภในวัยรุน

 - จายยาเสริมธาตุเหล็กสัปดาหละ 1 เม็ด/1 คน ต.ค63- เด็กกลุมวัยเรียนไดรับ

 - จัดทําทะเบียนและประเมินโรงเรียนทุกแหง ตามเกณฑ ก.ย64 ยาเสริมธาตุเหล็ก

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพปละ 1 ครั้ง ครอบคลุมรอยละ100

  - สงเสริมการจัดทําสื่อ/นวัตกกรรมเพื่อประชาสัมพันธ

หรือรณรงคสําหรับวันสําคัญตางๆเชนวันดื่มนมโลก

 - สงเสริมประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงบริการ

การปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร/ปญหาอื่นๆ

 - สงเสริมใหรพช และรพ.สต. ดําเนินงานตามมาตรฐาน ต.ค63- อําเภอผานเกณฑ

คลีนิกเปนมิตรในวัยรุนและอนามัยเจริญพันธทั้งเชิงรับ ก.ย64 มาตรฐานอําเภออนามัย

และเชิงรุกในชุมชน เจริญพันธรอยละ50

  - จัดประชุมชี้แจงปญหาในวาระการประชุมตางๆเพื่อ

กํากับติดตาม/เพิ่มความตระหนักในแกไขปญหาเด็ก

และเยาวชนใหกับภาคีเครือมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น



2 2.ขับเคลื่อนนโยบาย 2.ขับเคลื่อนนโยบายพชอ.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ลดอัตราการคลอดมี

พชอ.โดยการมีสวนรวม  - คนหาปญหาและเชื่อมโยงขอมูลใหกับภาคีเครือขาย สถานศึกษา ต.ค63- ชีพในกลุมหญิงอายุ

ของภาคีเครือขาย ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาชวยเหลือนักเรียนและ ทุกแหงใน ก.ย64 15-19ป(ไมเกิน34

เยาวชน /การเฝาระวังเด็กที่ถูกกระทํารุนแรง เขตอําเภอ ตอประชากรหญิงอายุ

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเรื่องทักษะการ โคกสําโรง 15-19ปจํานวน 1,000

ใหคําปรึกษาดานทักษะชีวิตวัยรุนและการเก็บรักษาความลับ ลดอัตราการตั้งครรภซ้ํา

 - อบรมแกนนํา ในโรงเรียน/ชุมชน เพิ่อแกไขปญหาเด็ก แมในวัยรุนอายุต่ํากวา เปาหมาย 100 พชอ

และเยาวชน 20ปไมเกินรอยละ14.5 คนแกนนํา

  -  สรางพื้นที่นํารอง (ตนแบบ) เพื่อเปนตนแบบในการ 1 ตําบล ต.ค63- แมวัยรุนไดรับการวาง กลุมเสี่ยง 100 คน

แกไขปญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน ก.ย64 แผนคุมกําเนิดรอยละ80 ตําบลนํารอง1ตําบล

  - สงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขายในการชั่งน้ําหนัก หญิงไทยอายุนอยกวา 4 กิจกรรม

วัดสวนสูงเชน อสม แกนนํานักเรียน 20ปหลังคลอดและแทง คาอาหารวิทยากร=20,400 บาท

- รณรงคและประชาสัมพันธใหครอบครัวชุมชนในการ 1รพช. ต.ค63- ไดรับการคุมกําเนิด คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม=18,550 บาท

สงเสริมสุขภาพดานพฤติกรรมที่พึงประสงค 13 รพ.สต. ก.ย64 ดวยวิธียาฝง/หวงอนามัย คาอาหารกลางวัน=61,800 บาท

และทักษะชีวิตในเยาวชน ไมต่ํากวารอยละ80   รวมเปนเงิน 100,750 บาท

  - สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานของแกนนํา และภาคี ต.ค63- โรงพยาบาลผานเกณฑ

และภาคีเครือขาย เพื่อแกไขปญหาสุขภาพเด็กและเยาวชน เครือขาย ก.ย64 การประเมินมาตรฐาน

 -สงเสริมใหมีการพัฒนาอสม.เปนอสม.นมแม เพื่อ อปท/อสม/ สถานบริการที่เปนมิตร

เฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รร/ศพด กับวัยรุนและเยาวชน

ใหคําแนะนําและแจงเจาหนาที่ (YFHS)รอยละ100





ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

1 1.พัฒนามาตรฐานระบบงานอนามัยแมและเด็ก

(ANC LR PP WCC)

1.1 พัฒนาคลีนิค ANC ใหไดมาตรฐาน

1.1.1 จัดสถานที่อุปกรณ และบุคลากรผูใหบริการ  

ขั้นตอนการใหบริการ มีหองแยกและอุปกรณพรอมใช

1.1.2 จัดระบบใหบริการฝากครรภในสถานบริการ

 -  คนหาและสงเสริมใหฝากทองเร็วกอน 12 สัปดาห

 - คนหาและคัดกรองหญิงตั้งครรภเสี่ยง ใหไดรับบริการ

ที่รวดเร็วและเหมะสมตามแนวทางการดูแลกลุมเสี่ยง

High risk และขอกําหนดในการสงตอ

1.1.3สนับสนุนการดําเนินงานเชิงรุกในชุมชน

- จัดบริการฝากครรภเคลื่อนที่ในกลุมเปาหมายที่เขาถึงยาก

- จัดกิจกรรมรณรงค/ประชาสัมพันธการดําเนินงานเชิง

รุกในชุมชนเพื่อการแกไขปญหาการมาฝากครรภชา

และการฝากครรภไมครบ

1.1.4พัฒนาระบบขอมูลและสถานการณอนามัยแมและ

เด็ก เพื่อวิเคราะหและแกไขปญหา

 เพิ่มทักษะการเก็บขอมูลเชน ANC คุณภาพ การฝาก

ใหครบ 5 ครั้งตามเกณฑ และเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้ง

1.2 พัฒนาคลีนิค LR ใหไดมาตรฐาน

1.3 พัฒนาคลีนิค PP .ใหไดมาตรฐาน

1.3.1 พัฒนาระบบงานดูแลหลังคลอดใหไดคุณภาพ

1.3.2 สงเสริมการวางแผนครอบครัวเพื่อคุมกําเนิด
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ในกลุมเสี่ยงเชนการตั้งครรภในวัยรุน เปนตน

1.4 พัฒนาคลีนิก WCC ใหไดมาตรฐาน

จัดสถานที่และอุปกรณใหพรอมใช

จัดบริการดูแลสุขภาพในคลีนิกสุขภาพเด็กดี

ครอบคลุมทุกบริการ และแจงใหผูรับบริการรับทราบ

2.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ป 11,800

ตามมาตรฐานครบทั้ง 4 ดานไดแกโภชนาการ/พัฒนา

การ/วัคซีน/ทันต

2.1 การดูแลดานโภชนาการ 

สงเสริมสี่อและการแจงผลตรวจกับผูปกครอง

2.2 ดานพัฒนาการเด็ก

 -คัดกรองพัฒนาการเด็กตามชวงอาย9ุ,18,30,42,60

เดือนและติดตามสงสัยลาชาภายใน 30 วัน ใหการชวย

เหลือเด็กที่มีปญหาพัฒนาการตาม Flow chart 

ที่กําหนด

 2.3 การดูแลชองปาก

 -ประเมินความสะอาดของฟนและฝกพอแม/ผูเลี้ยงดู

เด็กแปรงฟน/ทําความสะอาดชองปาก

2.4 เฝาระวัง ติดตาม ดูแลตอเนื่องสําหรับเด็กกลุมเสี่ยง

 -เด็กน้ําหนักนอยกวาเกณฑผอมเตี้ย อวนและกลุมเสี่ยง

 -เด็กสงสัยพัฒนาการลาชา เด็กคลอดกอนกําหนด

2.5 ใหบริการวัคซีนปองกันโรคตามวัยและเฝาระวัง

ภาวะแทรกซอน
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2.6  จัดระบบบริการเชิงรุก ในชุมชน

 - จัดบริการเคลื่อนที่หรือจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ

นอกสถานที่หรือจัดบริการในกลุมเปาหมายที่เขาถึงยาก

2.7 จัดระบบการสงตอขอมูลเด็กใหศูนยเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาล,ชุมชน

3.ภาคีเครือขายมีความเข็มแข็งในการดูแลแมและเด็ก 11,150

ใหมีคุณภาพ

 -ขับเคลื่อนนโยบายพชอ.ลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที/่

ชุมชน และมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต

 - สรางชมรมจิตอาสาแมและเด็ก ในชุมชน

เพื่อดูแลอนามัยแมและเด็กอยางนอย 1 ชมรม

2 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

1.1ดานครอบครัว

  -สรางครอบครัวที่เข็มแข็ม เพื่อสงเสริมการเลี้ยงดู

สรางความอบอุนและความสัมพันธภายในครอบครัว

1.2 ดานสุขภาพจิต

 - คัดกรอง EQ และ IQ ในเด็กนักเรียน เพือเฝาระวังและ

สงเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน

1.3สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก

 - สงเสริมความรูเรื่องการปองกันเด็กจมน้ํา,การปองกัน

และการบาดเจ็บตางๆเชน การใหความรูเรื่อง

การปองกันเด็กจมน้ํา,การซอมแผนไฟไหม เปนตน

1.4 ดานการศึกษา
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 -สงเสริมใหความรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค

 - สงเสริมความรูในการเขาถึงสือ อยางสรางสรรค

1.5 ดานการปกปอง กฎหมาย และการคุมครองเด็ก

  -พัฒนาแกนนํานักเรียน เพื่อนชวยเพื่อน

ใหครอบคลุมทุกโรงเรียน

 - ทบทวน บทบาท คลีนิก เพื่อนใจวัยรุน ในสถานศึกษา

และรพ.สต.ใหชัดเจน

1.6 สงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน

 - คัดกรองภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนกลุมอายุ 6-14 ป

และบันทึกขอมูลใหครบถวน และทันเวลา

 - คัดกรองสุขภาพ IQ EQ นักเรียนชั้น ป.1 ปละ 1 ครั้ง

และตรวจสอบขอมูลและสงตอนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติ

  - คนหาและเฝาระวังกลุมเสี่ยงเด็กและเยาวชน เชน

การปองกันการตั้งครรภในวัยรุน

 - จายยาเสริมธาตุเหล็กสัปดาหละ 1 เม็ด/1 คน

 - จัดทําทะเบียนและประเมินโรงเรียนทุกแหง ตามเกณฑ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพปละ 1 ครั้ง

2.ขับเคลื่อนนโยบายพชอ.โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 100,750

 - คนหาปญหาและเชื่อมโยงขอมูลใหกับภาคีเครือขาย

ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาชวยเหลือนักเรียนและ

เยาวชน /การเฝาระวังเด็กที่ถูกกระทํารุนแรง

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเรื่องทักษะการ

ใหคําปรึกษาดานทักษะชีวิตวัยรุนและเก็บรักษาความลับ
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 - อบรมแกนนํา ในโรงเรียน/ชุมชน เพิ่อแกไขปญหาเด็ก

และเยาวชน

  -  สรางพื้นที่นํารอง (ตนแบบ) เพื่อเปนตนแบบในการ

แกไขปญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน

  - สงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขายในการชั่งน้ําหนัก

วัดสวนสูงเชน อสม แกนนํานักเรียน

- รณรงคและประชาสัมพันธใหครอบครัวชุมชนในการ

สงเสริมสุขภาพดานพฤติกรรมที่พึงประสงค

และทักษะชีวิตในเยาวชน

  - สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานของแกนนําและ

ภาคีเครือขายเพื่อแกไขปญหาสุขภาพเด็กและเยาวชน

 -สงเสริมใหมีการพัฒนาอสม.เปนอสม.นมแม เพื่อ
เฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ใหคําแนะนําและแจงเจาหนาที่

123,700รวมงบประมาณ
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