
จงัหวดัล ำพนู

รำยงำนควำมกำ้วหนำ้
กำรลงสมคัรกจิกรรมวิง่สะสมระยะ VIRTUAL RUN

“กำ้วทำ้ใจ Season1” ผำ่น QR Code

กลุม่บคุลำกรสำธำรณสขุ
ID: @THNVR

หนว่ยงำน จน.บคุลำกร สมคัร รอ้ยละ

รพ.ล ำพนู 1244 155 12.46

รพ.แมท่ำ 133 82 61.65

รพ.บำ้นโฮง่ 136 93 68.38

รพ.ลี้ 231 171 74.03

รพ.ทุง่หวัชำ้ง 107 80 74.77

รพ.ป่ำซำง 193 136 70.47

รพ.บำ้นธิ 109 70 64.22

รพ.เวยีงหนองลอ่ง 72 59 81.94

สสจ.ล ำพนู 100 100 100.00

หนว่ยงำน จ ำนวบคุลำกร สมคัร รอ้ยละ

สสอ.เมอืงล ำพนู 144 152 105.56

สสอ.แมท่ำ 57 62 108.77

สสอ.บำ้นโฮง่ 52 53 101.92

สสอ.ลี้ 80 81 101.25

สสอ.ทุง่หวัชำ้ง 29 29 100.00

สสอ.ป่ำซำง 77 75 97.40

สสอ.บำ้นธิ 17 16 94.12

สสอ.เวยีงหนองลอ่ง 28 31 110.71

ผลรวมท ัง้หมด 2809 1445 51.44

ทีม่ำ: ฐำนขอ้มลูโครงกำรกำ้วทำ้ใจ กระทรวงสำธำรณสขุ      ณ วนัที ่29 มกรำคม 2563 



จงัหวดัล ำพนู

รำยงำนควำมกำ้วหนำ้
กำรลงสมคัรกจิกรรมวิง่สะสมระยะ VIRTUAL RUN

“กำ้วทำ้ใจ Season1” ผำ่น QR Code

กลุม่อำสำสมคัรสำธำรณสุข
ID: @THNVR

ทีม่ำ: ฐำนขอ้มลูโครงกำรกำ้วทำ้ใจ กระทรวงสำธำรณสขุ      ณ วนัที ่29 มกรำคม 2563 

อ ำเภอ จ ำนวน อสม. สมคัรแลว้ (คน) รอ้ยละ

เมอืงล ำพนู 3268 753 23.04

แมท่ำ 1072 152 14.18

บำ้นโฮง่ 1257 55 4.38

ลี้ 1698 388 22.85

ทุง่หวัชำ้ง 539 131 24.30

ป่ำซำง 1742 368 21.13

บำ้นธิ 616 113 18.34

เวยีงหนองลอ่ง 688 27 3.92

รวม 10880 1987 18.26







โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำทำรกแรกเกดิน ำ้หนกันอ้ย 
จงัหวดัล ำพนู ปีงบประมำณ 2563



• กลุม่เป้ำหมำย : หญงิต ัง้ครรภก์ลุม่เสีย่ง LBW

• จ ำนวนเป้ำหมำย: 1100 คน

• วธิดี ำเนนิกำร

➢ คน้หากลุม่เสีย่ง โดยการซกัประวตั ิ

➢ ท ำ Individual care plan ในกลุม่เสีย่งทกุรำย

➢ จัดกจิกรรมใหค้วำมรูใ้นหญงิต ัง้ครรภก์ลุม่เสีย่ง

➢ ใหอ้ำหำรเสรมิจ ำพวกคำรโ์บไฮเดรตและโปรตนี 
เฉพำะในรำยที ่weight gain ไมเ่พิม่/เพิม่นอ้ย 
ในชว่งกำรต ัง้ครรภไ์ตรมำส 3

➢ ตดิตำม จนถงึสิน้สดุกำรต ัง้ครรภ์

• งบประมำณ :  330,000.- บำท

โครงกำรป้องกนักำรคลอดกอ่นก ำหนด 
เขตสขุภำพที ่1 ปีงบประมำณ 2563

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำทำรก
แรกเกดิน ำ้หนกันอ้ย จงัหวดัล ำพนู
ปีงบประมำณ 2563

• กลุม่เป้ำหมำย : หญงิต ัง้ครรภค์นไทยกลุม่เสีย่ง 

✓ previous preterm

✓ cervical length  < 20mm. By trans vaginal ultrasound) 

• จ ำนวนเป้ำหมำย 200 คน

• วธิดี ำเนนิกำร

➢ คน้หำกลุม่เสีย่ง โดยกำรซกัประวตั ิและ/หรอื  U/S

➢ ใหย้ำ Progesterone เหน็บทำงชอ่งคลอดทกุวนั ,
อำยคุรรภ์ 24 - 36+6 wks

➢ ตดิตาม จนถงึสิน้สดุการตัง้ครรภ์

• งบประมำณ :  400,000.- บำท

เป้ำหมำย: รอ้ยละทำรกแรกเกดิน ำ้หนกันอ้ยกวำ่ 2500 กรมั ลดลงจำกฐำนขอ้มลูปี 2562 รอ้ยละ 2



กำรจดัสรรงบประมำณ PPA: โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำทำรกแรกเกดิน ำ้หนกันอ้ย 
จงัหวดัล ำพนู ปีงบประมำณ 2563

หนว่ยบรกิำร
จ ำนวน

กลุม่เป้ำหมำย
ยอดจดัสรร

งบประมำณ (บำท)
โอนงวด1 (70%) โอนงวด2 (30%)

รพ.ล ำพนู 350 96,000.- 73,500 31,500
รพ.แมท่ำ 80 24,000.- 16,800 7,200
รพ.บำ้นโฮง่ 50 15,000.- 10,500 4,500
รพ.ลี้ 310 93,000.- 65,100 27,900
รพ.ทุง่หวัชำ้ง 140 42,000.- 29,400 12,600
รพ. ป่ำซำง 90 27,000.- 18,900 8,100
รพ.บำ้นธิ 50 15,000.- 10,500 4,500
รพ.เวยีงหนองลอ่ง 30 9,000.- 6,300 2,700
รวม 1,100 330,000.- 231,000 99,000

กำรบรหิำร
จดักำร
โครงกำร

1. กำรนบัผลงำน นบัตำมแบบเก็บขอ้มลูรำยบคุคลของโครงกำรฯ (ตดิตำมจนสิน้สดุกำรต ัง้ครรภ)์
2. กลุม่เป้ำหมำยโครงกำรเนน้กลุม่หญงิครรภท์ีม่ำรบับรกิำรฝำกครรภข์องเครอืขำ่ยบรกิำรระดบัอ ำเภอ
3. ในกำรเขยีนโครงกำรเพือ่ขออนุมตั ิใหข้ออนมุตัใิชง้บประมำณตำมทีไ่ดร้บัโอนเงนิแลว้
4. เมือ่ส ิน้สดุโครงกำรหำกผลงำนไมค่รบตำมจ ำนวนเป้ำหมำย(อยำ่งนอ้ย 70%) ตอ้งคนืงบประมำณให ้

สปสช.เขต 1 (300 บำท/รำย)



หนว่ยบรกิำร
จ ำนวน

กลุม่เป้ำหมำย
ยอดจดัสรร

งบประมำณ(บำท)
โอนงวด1 (70%) โอนงวด2 (30%)

รพ.ล ำพนู 90 180,000.- 126,000.- 54,000.-

รพ.ลี้ 70 140,000.- 98,000.- 42,000.-

รพ.ทุง่หวัชำ้ง 40 80,000.- 56,000.- 24,000.-

รวมจงัหวดัล ำพนู 200 400,000.- 280,000.- 120,000.-

กำรจดัสรรงบประมำณโครงกำรป้องกนักำรคลอดกอ่นก ำหนด 
เขตสขุภำพที ่1 ปีงบประมำณ 2563

1. กำรนบัผลงำน นบัตำมแบบเก็บขอ้มลูรำยบคุคลของโครงกำรฯ (ตดิตำมจนสิน้สดุกำรต ัง้ครรภ)์
2. กำรบรหิำรจดักำรยำ progesterone เป็นกำรด ำเนนิกำรรว่มกนัในภำพเครอืขำ่ยระดบัจงัหวดั
3. หนว่ยบรกิำรทีไ่มไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ ใหส้ง่ตอ่ขอ้มลูรำยบคุคลของผูร้บับรกิำร เพือ่ขอเบกิยำ 

Progesterone ที ่รพ.ล ำพนู/รพ.ลี/้รพ.ทุง่หวัชำ้ง
4. เมือ่ส ิน้สดุโครงกำรหำกผลงำนไมค่รบตำมจ ำนวนเป้ำหมำย(อยำ่งนอ้ย 70%) ตอ้งคนืงบประมำณ

ให ้สปสช.เขต 1 (2,000 บำท/รำย)

กำรบรหิำร
จดักำร
โครงกำร

กำรควบคมุก ำกบั รำยงำนสรปุควำมกำ้วหนำ้โครงกำรในกำรประชุม กวป.ทกุเดอืน


