
CIPO 1
หญิงตั้งครรภ์ /เด็ก0-5ปี /Setting



จังหวัดพิจิตรสังคมสุขภาพดี
สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคม สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

3อ3ส (ภูมิธรรม+ภูมิปัญญา)= Buddha based Learning

หญิงตั้งครรภ์/เด็ก0-5ปี/Setting

กลไกการด าเนินงาน  

(PM +พบส)( S1+S2+S3 ) (CNO+ CSO+ CMO+CQO+ CHRO+CFO) (MIS     CIO)

=แม่และเด็ก+สุขภาพจิต+สูติ+กุมาร+อายุรกรรม+ สิ่งแวดล้อม+ชุมชน
แข้มแข็ง+.....

GOAL : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็ก 0-5 ปี แข็งแรง 
มีพัฒนาการสมวัย  อยู่ในสังคมสุขภาพดี
ภาคีมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ



หญิงตั้งครรภ์/เด็ก0-5ปี/Setting

KPI 1. อัตรามารดาตายไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

PI 1.1:  หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 
12 สัปดาห์ ร้อยละ60

PI 1.2 : หญิงคลอดได้รับการฝาก
ครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ ร้อยละ60

PI 1.3 : หญิงหลังคลอดได้รับการดูแล
ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 65

PI 1.4 ร้อยละมารดาหลังคลอดในเขต
พ้ืนท่ี รับผิดชอบได้รับการดูแล
และฟ้ืนฟูหลังคลอด ด้วย
การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 30

KPI 2.อัตราทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า28วันหรือ
เท่ากับ28วัน < 5ต่อพันLB

KPI3.เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
80

PI 2.1 อัตราการเกิด ROP  <ร้อยละ8 

PI 2.2 อัตราการเกิด IVH < ร้อยละ8 

PI 2.3 อัตราการVAP< 9/พัน วันนอน 

PI 2.4 ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ จ านวนเตียงNICU 
เพิ่มขึ้น 2 แห่ง

PI 3.1 ลดอัตราทารกน.น.น้อยกว่า2500กรัม 
7 ต่อพันLB
PI 3.2 เด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือน 
ด่ืมนมแม่ร้อยละ 50
PI 3.3 เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรปูร่างสมส่วน
ร้อยละ 51
PI 3.4 เด็ก0-5ปีได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ร้อยละ 
95
PI 3.5 เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการ 
ร้อยละ 100
PI 3.6อัตราป่วย HFM ในเด็ก 0-5 ปี ไม่เกิน
ค่า  Median (1,031.5 ต่อแสนปชก.เด็ก0-5
ปี) 
PI 3.1 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด 4 LB
PI 3.3 ลดอัตราBirth Aaphyxia 25ต่อพันLB







ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็ก 0-5 ปี แข็งแรง  มีพัฒนาการสมวัย  อยู่ในสังคมสุขภาพดี
ภาคีมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
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เด็ก0-5ปีมรีปูรา่งสูงสม
สว่น/พฒันาการสมวยั 

ลดการตาย ในมารดา/ทารก   
ลดการป่วย/พกิาร ในเด็ก0-5ปี

ระบบบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล

ขอ้มลูสารสนเทศมี
คณุภาพ

การบรหิารการเงนิการ
คลงัมปีระสทิธภิาพ

ANC/LR/WCC
มมีาตรฐาน

ระบบเฝ้าระวงัภาวะฉุกเฉนิ
(ควบคมุและป้องกนัโรค)

การบงัคบัใช้

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

กลไกการขบัเคลือ่น
ภาคเีครอืขา่ย/ชุมชน
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หญงิต ัง้ครรภ ์ครอบครวัและภาคเีครอืขา่ย
มสีว่นรว่มในการสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนั
โรคและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ

แม+่เด็ก ไดร้บับรกิาร
ANC/LR/ WCCทีม่ ี
คณุภาพและมาตรฐาน

ระบบบรหิารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม3อ3ส/
ปรบัสภาพแวดลอ้ม/Setting
ใหเ้อือ้ตอ่การมสีุขภาพดี

องคก์รคณุธรรม
ระบบคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค

ศนูยเ์ด็กเล็กคณุภาพ
ต าบลเด็กดเีร ิม่ทีน่มแม่

กลไกMCH Bคบสจ./
คบสอ./คบสต. M&E

LO / KM / 
R&D

ระบบ Fast tract



โครงการ ปี 2560

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแม่และ           
เด็ก 0-5 ปี  ด้วย 3 อ 3 ส

1. การประชุม คณะกรรมการ MCH 

2.นิเทศ ติดตาม คุณภาพ ANC LR WCC ศูนย์
เด็กเล็ก 

3. อบรมการตรวจพัฒนาการด้วย
DSPM/DAIM

โครงการพัฒนาระบบบริการสูติกรรม         
กุมารเวชกรรม

1.จัดท าคู่มือบริการ ANC /PP Hight Risk เพื่อ
ติดตามเย่ียมในโปรแกรม COC

2.ทบทวนความรู้เร่ือง /สาธิต
-Early Detect Distress,
-Detect Sepsis Jaundice
-CPR
-การเคาะปอด/การดูดเสมหะ

3.จัดท า CPG Pneumonia / Thalassemia
4.จัดเวทีวิชาการระดับจังหวัด 2 คร้ัง



Quick Win

3 เดือน

1.หน่วยบริการทุกระดับ
จัดบริการANC/LR
/WCCตามมาตรฐาน

2.คบสอ.ประชุม MCH B 
อย่างน้อย1คร้ัง

3.เด็ก0-5ปี ได้รับการประเมิน
ร่างกายร้อยละ30

4.หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ก่อน
12WK ร้อยละ 60

5.รพ.มี/ใช้ถุงตวงเลือดและ
ยาเม็ดป้องกันการคลอด
ก่อนก าหนด ร้อยละ50

9เดือน
1.ผลรณรงค์คัดกรอง

พัฒนาการเด็กอายุ
9,18,30,42เดือนใน
เดือนกรกฎาคม 
ร้อยละ100

2.จัดระบบส่งต่อเด็กที่
สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าเพื่อแก้ไข
พัฒนาการ ร้อยละ
100

3.ต าบลเด็กดีเริ่มที่นม
แม่ผ่านมาตรฐาน
ร้อยละ50

12เดือน

1.มีระบบคัดกรองเฝ้า
ระวังและแก้ไข
พัฒนาการเด็ก
แรกเกิดถึง5ปี

2.เด็ก 9,18,30,42
เดือนทุกคนได้รับ
การประเมิน
พัฒนาการ

6 เดือน

1..คบสอ.ประชุม MCH 
B อย่างน้อย2คร้ัง

2.เด็ก0-5ปี ได้รับการ
ประเมินร่างกาย
ร้อยละ80

3. หญิงตั้งครรภ์ฝาก
ครรภ์ก่อน12WK 
ร้อยละ 60

4.รพ.ม/ีใช้ถุงตวงเลือด
และยาเม็ดป้องกัน
การคลอดก่อน
ก าหนด ร้อยละ100


