ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมหลักการ/เหตุผลที่กาหนดประเด็นความรู้และ
กลุ่มเป้าหมาย จากการสารวจทั้งหมดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานอนามัยเม่และเด็กในเขตสุขภาพ
ที่ 8 ได้ดังนี้

จากแผนภูมที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ดาเนินงาน ตามนโยบายมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับความชัดเจน
ของนโยบาย รองลงมาคือเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และตรงตามความ
ต้องการ

แผนภูมิที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลก และนโยบายเล่นเปลี่ยนโลก
ของกรมอนามัยและการดาเนินงานขับเคลื่อนของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะ
ผู้อานวยการเล่น Play Worker และพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย

มากที่สุด ที่กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ มีการสนับสนุนให้พื้นที่ดาเนินงาน
และมีความชัดเจนของรูปปแบบกิจกรรมและนโยบาย

แผนภูมิภาพที่ 3 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ เห็นด้วยมากที่สุดการความพึงพอใจด้านการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายดาเนินงานดีขึ้น ลองลงมาคือการ
ดาเนินกิจกรรมสอดคล้องกับปัญหาของสถานการณ์ในพื้นที่

แผนภูมิพภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบาย การดาเนินงาน
ตามมาตรฐานเครือข่ายบริกาสรสุขภาพแม่และเด็ก PNC หรือ HNA ของเขตสุขภาพที่ 8 ต่อกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่
และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

แผนภูมิที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจระดับมากในประเด็นการสนับสนุนการดาเนินงานนภาคอเครือข่ายได้ดีขึ้น

แผนภูมิที่ 6 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน เรื่องของการส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ของ
เครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่มองว่าสนับสนุนการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายให้ดีขึ้น
ลองลงมาคือความสอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่

แผนภูมิภาพที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจต่อนบายการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตสุขภาพที่ 8 ส่วนใหญ่บอกว่าสอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่และมองว่า
สนับสนุนการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายให้ดีขึ้น

แผนภูมิที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแอพพลิเคชั่น 9 ย่างเพื่อสร้างลูกพบว่า
ส่วนใหญ่เห็นด้วยและพึงพอใจมากที่สุดต่อความสอดคล้องและแก้ไขปัญหาของพื้นที่

แผนภูมิภาพที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจ ต่อนโยบายและกิจกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกาหนด
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า ส่วนใหญ่ พึงพอใจในระดับมาก ต่อความชัดเจนของนโยบาย ลองลงมาคือการ
สนับสนุนการดาเนินงานและเครือข่ายในพื้นที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

ประเภทการติดต่อ /
การมีส่วนได้ส่วนเสีย

E-mail

พยาบาลวิชาชีพ สานักงานสาธารณสุข
สาวิตรี ปวรางกูร ชานาญการ จังหวัดนครพนม

ประสานงานอนามัยแม่ peeaeawและเด็ก
n@hotmail.com

พยาบาลวิชาชีพ สานักงานสาธารณสุข
ปนัดดา หามะลิ ชานาญการ จังหวัดอุดรธานี

การติดต่อประสานงาน
เด็กปฐมวัย
iamtang911@gmail.com

พยายาลวิชาชีพ สานักงานสาธารณสุข
ลีลวัฒน์ กองศูนย์ ชานาญการ จังหวัดสกลนคร

งานอนามัยแม่และเด็ก mchsakon@gmail.com

ถาวร เมฆราช

นว.สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
ชานาญการ จังหวัดสกลนคร

ปาริชาติ สาขามุ พยาบาลวิชาชีพ สานักงานสาธารณสุข
ละ
ชานาญการ จังหวัดุดรธานี
อุ

งานพัฒนาการเด็ก

thaworn.mek@gmail.com

งานแม่และเด็ก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การดาเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้ กลไกของ MCH board ในทุกระดับสถานบริการ
2. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การค้นหาเชิงรุกในชุมชน การส่งต่อ คืนข้อมูลในระบบริการ บูรณาการ
ร่วมกับ 3 หมอ

3. ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแนวทาง R8 Model อย่างเคร่งครัดในทุกระดับสถานบริการ
4. พัฒนาระบบบริการ ANC LR ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เช่นการซักประวัติ การ
ร่างกายทุกระบบและการฟังเสียงหัวใจหญิงตั้งครรภ์ทุกราย การคัดกรองความเสี่ยงทั้งทางกายและ
สุขภาพจิต การตรวจสุขภาพช่องปาก และการรักษา (เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์)
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ : การประเมินความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ การซ้อมแผนดูแลช่วยเหลือ
มารดาและทารกในภาวะวิกฤต
6. ขับเคลื่อน รณรงค์ส่งเสริม ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนโควิด - 19 อย่างครอบคลุม
7. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ได้รับบริการส่งเสริมช่องปากอย่างมี
คุณภาพ และการเข้าถึงบริการตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ โดยใช้สื่อที่เป็นรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
8. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมืออย่างบูรณาการด้านอนามัยแม่และ
เด็ก
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก มุ่งสู่มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ
10. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและกากับติดตามสุขภาวะแม่และเด็ก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
11. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร สร้างความรอบรู้และตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพใน
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
12. ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผ่านกลไกตาบลมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวิต
13. พัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงและเด็กปฐมวัย ที่
สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้อย่างเหมาะสม
14. สื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างกระแสปรับทัศนคติในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และให้แม่และ
ครอบครัวเห็นความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
15. ปกป้องสิทธิแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และตัดสินใจเลือก
อาหารที่เหมาะสมเมื่อจาเป็นต้องกินอาหารอื่นนอกเหนือจากนมแม่ และทางการเฝ้าระวังการละเมิด
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม

ด้านผู้รับบริการ
การวิเคราะห์และการกาหนดวิธีการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการปัจจุบันและอนาคต
กลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการปัจจุบัน

กลุ่มผู้รับบริการที่คาดว่าจะมีใน
อนาคต

การจาแนกกลุ่ม
1. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และเด็กปฐมวัย สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
2. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และเด็กปฐมวัย ในอาเภอที่
เป็นพื้นที่ community laboratory
1. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และเด็กปฐมวัย จาก
โรงพยาบาลเอกชน
2. ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปัจจุบัน

ผลการจาแนกกลุ่ม
1. กลุ่มศูนย์วิชาการ คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 , กรมควบคุมโรคที่ 8
สานักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข เขต 8 กรมการแพทย์เขต
สุขภาพที่ 8 และ เขตสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย Service Plan
สาขาแม่และเด็ก สาขาพัฒนาการเด็ก
2. ผู้รับบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก
3. ผู้รับบริการในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข , ผู้เลี้ยงดูเด็ก ,
เด็กปฐมวัย , หญิงตั้งครรภ์ , สามีและญาติ
4. คณะกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนจาก 4
กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คาดว่า 1. สถานประกอบกิจการที่มีหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงหลังคลอดให้
จะมีในอนาคต
นมบุตร

ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล
แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบ / แผนการทางาน (เดิม) รูปแบบ/แผนการทางาน (ใหม่)
ประชุม อบรมแบบ Face to Face ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่าน Application ต่างๆ
พัฒนารูปแบบการอบรมแบบ E-learning เช่น โปรแกรมการอบรม
DSPM
การเยี่ยมเสริมพลัง / นิเทศติดาม ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่าน Application ต่างๆ
การประเมินพัฒนาการ/ เก็บข้อมูล
วิชาการในพื้นที่
ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ
ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการที่เหมาะสาหรับกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีรูปแบบการสนับสนุน ดังนี้
การสนับสนุน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การปรับปรุงกระบวนการ
การพัฒนาสินค้าและ
บริการ

ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

วิธีการ
เสนอนโยบายการใช้แนวคิด case management ในการแก้ปัญหา
โภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย
การปรับกระบวนการนาผลจากการประชุมวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
เพื่อการนาไปสู่การเผยแพร่ข้อสรุป
1. เยี่ยมเสริมพลังทุกจังหวัดในพื้นที่เพื่อทบทวนนโยบาย แนวทางนโยบาย
งานอนามัยแม่และเด็กในเรื่องมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวิต การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ การลดการแพร่เชื้อ
จากแม่สู่ลูก มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แนวคิดการเล่น
เปลี่ยนโลก
2. การลดการคลอดก่อนกาหนด โดยใช้แนวการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1. จัดทาหลักสูตรการอบรมโครงการ เด็กน้อย
เขต 8 กินดี เล่นได้ สูงใหญ่ ไอคิวดี
2. การจัดทาชุดความรู้แก่ทุกพื้นที่ในการจัดการอาหารตามวัย ตามภาวะ
โภชนาการของเด็กแต่ละคน ผ่านนวตกรรม “ถาดน้องหนู สู่โภชนาการดี”
3. อบรมผู้อานวยการเล่น (ครู ข) แก่ครูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขต
สุขภาพที่ 8

แนวทางการพัฒนา
อบรม ต่างๆ ปี 64
บุคลากรหน่วยงาน
แนวทางการพัฒนาตนเอง ศึกษา ทบทวน นโยบายงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่องมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต การคัดกรองกลุ่มอาการ
ดาวน์ การลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ แนวคิดการเล่นเปลี่ยนโลก

