รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 5 /2564
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวสุกัญญา
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
คณะวาป
ฟองออน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ
2. นายสมภพ

เรืองเจริญ
สุทัศนวิริยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ติดราชการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายพูลสินธุ
2. นายจรณะ

พงษประเทศ
มังคะตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการ
ระบาดของ Covid 19 เปนขออางในการทำงานที่ไมได ตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเข า กับ
สถานการณ
1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอม
กัน เก็บขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด
1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน
โดยใหหัวหนากลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย
แตอาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

วาระที่ 1
ที่

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประเด็น/ขอสั่งการ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการระบาดของ Covid
19 เปนขออางในการทำงานที่ไมไดตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเขากับสถานการณ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอมกัน เก็บ
ขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน โดยใหหัวหนา
กลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย แต
อาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.4 ขอมูลตางๆ ที่จะตองสงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใหสงใหผูอำนวยการศูนยฯ ทบทวนกอน

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.5 มาตรการ Work from home ใหหัวหนาพิจารณาพฤติกรรมความเสี่ยงของเจาหนาที่ในกลุมงาน ใน
การปฏิบัติงานหรือการเดินทาง เชน การเดินทางจากขนสงสาธารณะ เปนตน

ทุกกลุมงาน/

ดังนั้น มอบงานจ.จัดทำมาตรการเสนอผูอำนวยการศูนยฯ ลงนามและประกาศเพื่อใหเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค Covid 19 ใหแกเจาหนาที่
1.6 การสงทีมจากโรงพยาบาลศูนย ไปชวยจังหวั ดสมุ ทรสาครในชวงสถานการณแพรร ะบาดของโรค
Covid 19
หากเจาหนาที่ทานใดในศูนยฯมีความประสงคอยากจะไปชวย ใหแจงความประสงคใหคณะ กบศ
ทราบ ผานทางหัวหนากลุม โดยการไปชวยจะตองไมกระทบกับงานประจำ

รับทราบ

งานจ.

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

25 มกราคม 64

- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ม.ค. 64 รอยละ 38.10
- เปาหมาย รอยละการเบิกจาย (ต.ค. 63 – ม.ค. 64)

รอยละ 40.00

- เพื่อบรรลุเปาหมาย ศอ.8 ตองการอีก 234,084 บาท
- หากทุก Cluster ดำเนินการตามแผนเดือน มกราคม 2564
(923,248 บาท) จะทำใหรอยละการเบิกจายสูงขึ้นถึง

รอยละ 45.60

- มอบกลุมยุทธฯตรวจสอบแผนงาน C2 เศรษฐกิจพิเศษ สรุปและรายงานใหผอ.ทราบ
3.2 รายงานความกาวหนาของกลุมอำนวยการ

- การตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ มอบหมาย กลุมอำนวยการ
กลุมอำนวยการประสานกับทางโรงพยาบาล
3.3 การติดตามผลการลง doc
- ผลการลง doc เปนไปตามแผน ขอใหแตละกลุมดำเนินการตอไป

ทุกกลุมงาน

25 กุมภาพันธ 64

รับทราบ

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.4 ติดตามความกาวหนาของกิจกรรมที่จะจัดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- กลุมแมและเด็ก มีการจัดประชุมเรื่องนม กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการนำรอง 7 จังหวัด โดย
จะจัดประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ซึ่งเดิมเลื่อนมาจากเดือนมกราคม) การประชุมนี้สามารถ กลุมแมและเด็ก
บูรณาการเขากับกลุมวัยทำงานไดหรือไม

10 กุมภาพันธ 64

- แผนอัคคีภัย ใหจัดภายในเดือนกุมภาพันธนี้ โดยมอบกลุมอำนวยการประสานหาที่จัด (15 หรือ 16
กลุมอำนวยการ
กุมภาพันธ)

10 กุมภาพันธ 64

3.5 ติดตามความกาวหนาของคณะกรรมการศูนยคาดการณ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนยคาดการณ ขอใหเลื่อนไปกอนจนกวาสถานการณการแพร
ระบาดของโรค Covid 19 จะดีขึ้น และใหทุกกลุมงานเตรียมขอมูลยอนหลังในหัวขอที่เลือกไว
3.6 ติดตามความกาวหนาของ Healthy workplace
- จากการประเมิน 5ส. ภายในองคกร รอบที่ผานมา พบวา ยังมีสวนที่ตองแกไข 3 เรื่อง
1) บางโตะยังมีของวางกองอยูบนโตะ
2) ยังมีของอยูใตโตะ
3) หลักการ 5ส การใช label ตองใชแบบเดียวกัน และมีการแจงลำดับการขนยายของเมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉิน
ทางทีมผูประเมินไดมีการแจงใหหนางานทราบและใหแกไข
- การประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 จะเปนวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.7 ติดตามความกาวหนาของคณะทำงาน SEhRT

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะทำงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- การลงพื้นที่ของทีม Operation ขอใหการลงพื้นที่ครั้งนั้นๆเก็บขอมูลใหครบทุก Setting ดังนั้นให
หัวหนากลุม Operation แตละทีมประสานกับกลุมสิ่งแวดลอม (คุณเบญจวรรณ) เพื่อที่จะจัดแผน
สถานที่ และปรับตารางแผนใหระบุอำเภอทีจ่ ะลง
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

ประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

รับทราบ

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคประจำเดือนเปนไปตามการดำเนินงานปกติ ไมมีแนวโนมสูงเกินกำหนด
5.2 เรื่องแจงทราบจากกลุม
- การจัดประชุม กรณีคืนเงินเกิน 20% ที่พบปญหา เกิดจากการที่กลุมเปาหมายแจงวาจะเขาพัก
แตไมไดพัก ทำใหคาโรงแรมที่พัก ไมตรงตามที่วางแผนไว ดังนั้นในสวนนี้ ขอใหผลักดันใหใชบัตร
เครดิตของหนวยงานในการชำระ โดยมอบใหกลุมยุทธฯประสานและสำรวจโรงแรมที่สามารถรับ
การจายดวยบัตรเครดิตของหนวยงานโดยไมเสียคาชารต (ทำเนียบโรงแรม) แจงในการประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.3 การปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม
สืบเนื่องจากมีขาราชการโอนยาย ทำใหตองมีการปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม ตามมติคณะ กบศ.
จึงไดขอสรุป ดังนี้
1. นายสมภพ สุทัศนวิริยะ ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ใหปฏิบัติหนาที่
ที่ปรึกษางานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
2. นายจรณะ มังคะตา ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
อำนวยการ
3. นายพัฒนพงศ ฟองออน ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายสมภพ สุทัศนวิริยะ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะ กบศ

-

เห็นชอบ

1

เอกสารแนบ 1

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
รายงานผลการดำเนินงานกลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
เดือนตุลาคม 2563
รายการขอมูล (ประเด็นรายละเอียดตามตัวชี้วัด)
- อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน (ไมมีมารดาตาย)
- รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
- รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป วัดคา
เปาหมาย ป 2565)
- รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ 50
ขึ้นไป)
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน ในเดือนตุลาคม เขตสุขภาพที่ 8 ไมมีรายงาน
การเสียชีวิตมารดา อยางไรก็ตามไดมีการทบทวนและวิเคราะหสถานการณแนวโนม จำนวนเด็กเกิดมีชีพ
ในชวงเดือนตุลคม 2563 ในเขตสุขภาพที่ 8 ดังนี้
จังหวัด
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
เขต

เด็กเกิดมีชีพ ตค. 63
306
313
1030
455
376
764
446
3690

มารดาตาย
0
0
0
0
0
0
0
0

สัดสวนการตายมารดา
0
0
0
0
0
0
0
0

ทั้งนี้ไดมีการวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาจากการตกเลือดยอนหลัง 5 ป ดังนี้
2559

สาเหตุการตาย
มารดา
Direct Cause

จำ
นวน

ร อยละ

4

57.1

PPH

1

14.29

2560

จำ
นวน

ร อยละ

7

78.8

5

55.56

2561

จำ
นวน

ร อยละ

3

37.5

3

37.5

2562

จำ
นวน

ร อยละ

6

54.5

3

27.28

2563

จำ
นวน

ร อยละ

3

37.5

1

12.5

2564

จำ
นวน

ร อยละ

0

0

0

0

จำ
นวน

รวม

รอยละ

24 54.6
13

29.5
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2. รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
ขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 เดือน ตุลาคม
120
100
80
60
40
20
0
คัด กรอง
สงสัยลา ชา
ติด ตามได
สมวัย

บึงกาฬ
76.06
33.88
84.8
71.45

หนองบัว ลํา ภู
90.22
27.31
87.71
87.19

อุด รธานี
97.22
27.29
96.37
96.14

หนองคาย
95.3
23.96
95.01
93.85

เลย
68.67
23.71
80.6
65.04

คัด กรอง

สงสัยลา ชา

ติด ตามได

สกลนคร
58.7
18.69
83.42
56.51

นครพนม
83.25
24.83
86.2
80.16

เขต
81.36
25.44
89.11
97.07

สมวัย

ผลการดำเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเดือนตุลาคม 2563 ประจำปงบประมาณ 2564
พบวา ความครอบคลุมการดำเนินงาน รอยละ 83.36 (เปาหมายรอยละ 90) พบพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ
25.44 (เป า หมายร อ ยละ 20) สามารถติ ด ตามได ร  อ ยละ 89.11 และพั ฒ นาการสมวั ย ร อ ยละ 97.07
(เปาหมายรอยละ 85 ) จะเห็นดาในภาพรวมระดับเขต ผลการดำเนินงานดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานเกณฑ
เปาหมายดานการคันพบสงสัยลาชา และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย จังหวัดที่มีผลงานผานเกณฑทุกตัวไดแก
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย สวนจังหวัดที่ยังไมผานเกณฑคาเปาหมายไดแกจังหวัดสกลนคร จังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ และสกลนคร
3. รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป วัด
คาเปาหมายป 2565)
รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป เขตสุขภาพที่ 8
100

รอยละชั่งวัด

รอยละสูงดีสมสว น

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
รอยละชั่งวัด
รอยละสูงดีสมสว น

บึงกาฬ
62.15
54.12

หนองบัว ลํา ภู
89.45
70.75

อุด รธานี
76.03
64.41

เลย
69.79
53.04

หนองคาย
75.97
69.36

สกลนคร
60.14
55.02

นครพนม
79.68
68.91

เขต
72.56
62.60
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4. รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ
50 ขึ้นไป)
ขอมูลทันตสุขภาพ รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ เขตสุขภาพที่ 8
100

รอยละคัด กรอง

ปราศจากฟนผุ

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
รอยละคัด
กรอง
ปราศจาก
ฟนผุ

บึงกาฬ

หนองบัว ลํา ภู

อุด รธานี

เลย

หนองคาย

สกลนคร

นครพนม

เขต

27.35

25.63

21.34

16.36

52.45

13.51

41.28

25.47

75.49

83.38

83.89

69.86

86.01

71.48

86.15

81.52

ในเดือน ตุลาคม 2563 ปงบประมาณ 2564 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี มีการดำเนินงานและกิจกรรม ดังนี้
1. จัดตั้งศูนยเฝาระวังการตายของมารดาเขตสุขภาพที่ 8 ระดับเขต การพัฒนา PlatForm เพื่อรวบรม
Data Nearmiss และ Marternal Death ในรูปแบบ Digital Platform ในภาพเขต
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาในชวงกำลังพัฒนาโดยตองอาศัยความรวมมือ และสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงประเด็นกันระหวางผูรับผิดชอบงานหลักเกี่ยวกับรายงานมารดาตาย

โดยการพัฒนารูปแบบดังกลาว ยึดแนวทางการรายงานและเฝาระวังตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขและ WHOทั้งนี้มีการวางมาตรการเฝาระวังและการวิเคราะหขอมูล ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
และสามารถนำขอมูลแกไขปญหาเพื่อปองกันการตายมารดาในระดับเขตสุขภาพได
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2. ติดตามการไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ มีการกำกับติดตามผานการ
รายงานจังหวังหวัด และการประชุมเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภและการควบคุมกำหับ
ติดตามการดำเนินงานปองกันภาวะ LBW ในเขตสุขภาพที่ 8 ผานผูรับผิดชอบงานหญิงตั้งครรภระดับ
จังหวัด
3. ติดตาม ควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานปองกัน LBW ในเขตสุขภาพที่ 8 มีการกำกับติดตามผาน
การรายงานจังหวังหวัด และการประชุมเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภและการควบคุมกำ
หับติดตามการดำเนินงานปองกันภาวะ LBW ในเขตสุขภาพที่ 8 ผานผูรับผิดชอบงานหญิงตั้งครรภระดับ
จังหวัด
4. พัฒนาและติดตามการดำเนินงานดานโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและอาหารหญิงตั้งครรภ
หญิงใหนมบุตร (ถาดนองหนูสูภาวะโภชนาการดี และพาขาวแมจา)
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5. เรื่อง ประชุมการดูเเลสุขภาพทุกชวงวัย ประเด็นเด็กปฐมวัย Family Free Funระหวาง
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมศูนยสุขภาพจิต
ที่ 8 จังหวัด อุดรธานี

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมบูรณาการแผนงานเด็กปฐมวัย ประเด็น family Free Fun ในระดับเขตสุขภาพ
2. เพื่อรับฟงนโยบายขอเสนอเเนะจากทานสาธารณสุขนิเทศน
3. เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรูเเนวทางการดำเนินกิจกรรมดานเด็กปฐมวัย
2. สรุปสาระสำคัญ
เรื่องของการดำเนินงานระดับเขต การลงตรวจราชการ ในนามของกระทรวงสาธารณสุข ไมใชกรมใดกรม
หนึ ่ ง จึ งจำเปน ต องมีการบู รณาการกัน ระหวางกรม ประเด็น ของกรมควบคุมโรค ในประเด็น Diarrhea ใน
เด็ก 0 - 2 ป สาเหตุหลักที่เกิด เกิดจากอะไร สงผลตอภาวะสูงดีสมสวน อวนเตี้ยผอม หรือไม จนกระทบไปถึงวัย
เรียนวัยรุนหรือเปลา โครงการกอนเกิดจากครรภมารดา จากทาน สธน.ที่เคยทำ เรื่องของโครงการ สปสช.ที่ให
การสนั บ สนุน ที่ ผ านมายังไมตรงจุ ด นอกจากเรื่องการกิน โภชนาการ และการออกกำลังกายการเลนเปลี่ยน
โลก ตารางกิจกรรม การเลนของแตละวันชวงเวลา ในการจัดกิจกรรม ควรทำตามบริบทพื้นที่ ขาดอะไร ไมควร
จำกัดดานกิจกรรม อยากใหคิด 1.เด็กมีปญหาอะไร ๒.อยากใหชวยอะไร ๓.เราสามารถชวยไดอยางไร เชน จาก
การตรวจราชการจะพบวาปญหาดานพัฒนาการลาชา หรือสงสัยลาชาคือดานภาษา และกลามเนื้อมัดเล็ก ประเด็น
เรื่องการดูแลเด็ก โดยใหผูสูงวัยดูแล ปญหาอยูที่การขาดความเขาใจระหวาง Generation ประเด็นเรื่องของเด็กใน
ยุคปจจุบันมีสื่อและเครื่องมือสาระสนเทศ ถาเราจะจัดกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมแบบลงรายละเอียด มี
กิจกรรมที่ตอบสนองกับประเด็นปญหารหือบริบทของแตละพื้นที่
2.1 ผลงานเชิงปริมาณ
เขารวมประชุม จำนวน 5 ทาน จากศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 18 ทาน
2.2 ผลงานเชิงคุณภาพ
เกิดการบูรณาการเเละเเนวทางการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ในระดับเขตสุขภาพ
2.3 ปญหาอุปสรรค
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ระหวางเดินทางออกจากศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี พบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนตเเละเจาหนาที่ลง
ชวยเหลือ เเละเรียกรถกูชีพนำสงเรียบรอย เวลาประมาณ 07.35 น.
2.4 ขอเสนอแนะ
เพิ่มอุปกรณเครื่องทางดานการปฐมพยาบาล การเเพทยที่จำเปนบนรถหนวยงานราชการดวย
3. หนวยงานหรือกลุมงานที่เกี่ยวของควรดำเนินการ ดังนี้
ประเด็นงานเด็กปฐมวัย กลุมพัฒนาอนามัยเเมเเละเด็ก ในการดำเนินงานเเละการปรับเเผนเพื่อขับเคลื่อนงาน
ประเด็น เรื่องการพบอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปราชการ นำเสนอทานผูบริหาร เเละงานดานอำนวยการใน
การขับเคลื่อน
4. ภารกิจผูไปราชการตองดำเนินการดังนี้ สรุปการประชุม ดำเนินงานตอประเด็นการบูรณางานแผนงาน ดาน
เด็กปฐมวัย เพื่อใหสอดคลองเเละสอดรับกับนโยบายระดับเขตตอไป
เดือนพฤศจิกายน 2563
รายการขอมูล (ประเด็นรายละเอียดตามตัวชี้วัด)
- อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
- รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
- รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป วัดคา
เปาหมาย ป 2565)
- รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ
50 ขึ้นไป)
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เขตสุขภาพที่ 8 มีรายงานการตายมารดาของหญิงตั้งครรภ จังหวัด
เลย 1 Case ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และไดมีการจัดประชุมทบทวนและสืบสวนและพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่กรณีมีมารดาตาย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
สัดสวนการตาย
มารดา
มารดาตอแสนปชก.
ลำดับ จังหวัด
เด็กเกิดมีชีพ ตค.- พย. 63 ตาย
การเกิดมีชีพ
1 จังหวัดบึงกาฬ
628
0
0
2 จังหวัดหนองบัวลำภู
618
0
0
3 จังหวัดอุดรธานี
2026
0
0
4 จังหวัดเลย
897
1
111.5
5 จังหวัดหนองคาย
702
0
0
6 จังหวัดสกลนคร
1524
0
0
7 จังหวัดนครพนม
837
0
0
8 เขตสุขภาพที่ 8
7232
0
13.8
จากตารางแสดงขอมูลอัตรามารดาตาย จะเห็นวา ในเดือนพฤศจิกายน 63 มีมารดาตาย 1 ราย
และตายสะสมตั้งแตเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 = 1 ราย เทานั้น และพบวาอัตราสวนการตายมารดาไทยตอ
แสนประชากรการเกิดมีชีพ ของเขตสุขภาพที่ 8 ได 13.8 (เปาหมายนอยกวา 17 )
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สรุปประชุมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ กรณีมารดาตายในเขตสุขภาพที่ 8 (กรณีมารดาตาย) วันที่ 12
พ.ย.63 ณ หองประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
วัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
2. พัฒนาคุณภาพระบบเฝาระวังสุขภาวะดานอนามัยแมและเด็ก
3. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายเพื่อความรวมมืออยางบูรณาการดานอนามัยแม
สรุปสาระสำคัญ
ประชุมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ กรณีมารดาตายในเขต(กรณีมารดาตาย)
วั นที ่ 12 พฤศจิ กายน 2563 แพทย หญิ งทิ พา ไกรลาศ มอบหมายให กลุ  มพั ฒนาอนามั ยแม และเด็ ก นำโดย
นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
กรณีมารดาตายเขตสุขภาพที่8 (ดำเนินการเมื่อมีมารดาตายในเขต)โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยเมธา ทรงธรรมวัฒน
สูติแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอุดรธานีพรอมคณะคณะทำงานทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาเขต
สุขภาพที่ 8 รวมทบทวนวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา เพื่อหาแนวทางในการปองกันการเกิดอุบัติการณมารดา
ตายซ้ ำในจั งหวั ดและเขตสุ ขภาพที ่ 8 ณ ห องประชุ ม ชั ้ น4 ตึ กผู  ป  วยนอกโรงพยาบาลเลย ผู  เข าร วมประชุ ม
ประกอบดวยแพทย พยาบาล ผูมีสวนเกี่ยวของและผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กจังหวัดเลย จำนวน 50 คน
ผลงานเชิงปริมาณ
กลุมเปาหมาย แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข คณะกรรมการ MCH board จังหวัดและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ(จำนวน 40คน) เขารวมประชุม 100 %
ผลงานเชิงคุณภาพ
ภายหลังการประชุม คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กจังหวัดเลย มีการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก พัฒนาคุณภาพระบบเฝาระวังสุขภาวะดานอนามัยแมและเด็กและพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายเพื่อความรวมมืออยางบูรณาการดานอนามัยแมและเด็กโดยการลงเยี่ยม
เสริมพลังทุกโรงพยาบาล และซอมปฏิบัติการชวยเหลือภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร
ปญหาอุปสรรค ไมมี
ขอเสนอแนะ
-หาแนวทางแกไขปญหาการยืมเงินไปราชการไมเขาตามกำหนด
-ใหผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัดสงสรุปผลการประชุมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการ
ตายมารดาและรายงานและCE สงศูนยอนามัยภายในวันที่ 24 พ.ย.2563
หนวยงานดำเนินการ ติดตามสรุปรายงานการจัดประชุม
ภารกิจผูไปราชการ
สรุปรายงานการประชุมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาและรายงานและCE สงกรมอนามัย
ภายในวันที่ 24 พ.ย.2563
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2. รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย จากกรายงานในระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็การติดตามเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8

ขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2563
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รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป เขตสุขภาพที่ 8

ขอมูลทันตสุขภาพ รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ เขตสุขภาพที่ 8

ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ปงบประมาณ 2564 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี มีการดำเนินงานและกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความรวมมือ 4 กระทรวงหลัก และภาคีเครือขายเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย การประชุมกลุมยอยงานเด็กปฐมวัย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ พ.ศ.
2564
มาตรการ/เปาหมาย
การดำเนินงานของ
GAP
สิ่งที่ทำตอไป
/แนวทางการดำเนินงาน
พื้นที่
การดำเนินงาน
ของศูนยวิชาการ
๑. มาตรฐานสถานพัฒนา ๑. พื้นที่ไดทำหนังสือ ๑. MONITOR ขอมูลไมได ๑. สรางความตระหนักใหพื้นที่
โรงเรียนเห็นความสำคัญในการ
๒. ดูขอมูลเด็กไมได
เด็กปฐมวัยแหงชาติ
ขอความรวมมือ ๔
หมวดที่ ๑ การบริหาร
กระทรวงในการรวม เนื่องจากรหัสผานผูปฏิบัติ กรอกขอมูล ชี้แจงวาหนวยงาน
ไดประโยชนอยางไร คุณครูได
ไมสามารถเขาดูได
จัดการสถานพัฒนาเด็ก
วางแผนการจัดทำ
๓. พมจ.เปลี่ยนบุคลากร ประโยชนอยางไรและเด็กได
ปฐมวัย
ขอมูลมาตรฐานการ
ประโยชนอยางไร
บอย ประสานงานยาก
หมวดที่ ๒ ครู/ผูดูแลเด็ก เรียนรู
๒. ควรมีโปรแกรมศูนยเด็กเล็ก
๔. โปรแกรมไมเสถียร,
ใหการดูแล และจัด
๒. สำนักงาน
คุณภาพ
ประสบการณการเรียนรู สาธารณสุขจังหวัดได ระบบประมวลผลชา
และการเลนเพื่อพัฒนา
ชี้แจงมาตรฐานสถาน ๕. ไมมีหนังสือแจงให
เด็กปฐมวัย
พัฒนาเด็กปฐมวัยและ ประเมิน
หมวดที่ ๓ คุณภาพของ ตำบลสูงดีสมสวน
เด็กปฐมวัย
๒. เด็กนอยเขต ๘ กินดี
๑. ในป ๒๕๖๓ ที่ผาน ๑. ไมมีรูปแบบการติดตาม ๑. นำนโยบายลงสูพื้นที่ในการ
เลนได สูงใหญ ไอคิวดี
มาพื้นที่ยังไมมีการ
๒. ยังไมมีการนำกิจกรรม ปฏิบัติอยางมีแบบแผน
๒.๑ การดำเนินการดาน ติดตามดานโภชนาการ ลงพืน้ ที่อื่น ๆใหรูจัก เลน
โภชนาการ
๒. นโยบายเลนเปลีย่ น เปลี่ยนโลก
๒.๒ การเลน (เลนเปลี่ยน โลกมีจังหวัดตนแบบ
โลก)
เพียงแหงเดียว (อำเภอ
ศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม)
๓. การจัดการเพื่อปองกัน ๑. สพด. และคลินิก
อุปกรณไมเพียงพอใน
1.คงมาตรการเพื่อปองกันโรค
โรคโควิด-19
สุขภาพเด็กดีทุกแหงมี ชวงแรก เชน เครื่องวัด
โควิด-19
๓.๑ ในสถานพัฒนาเด็ก การดำเนินการเพื่อ
อุณหภูมิ , หนากาก
2.จัดหาอุปกรณที่เพียงพอ
ปฐมวัย
ปองกันโรคโควิด-19 อนามัย
๓.๒ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี
๔. การดำเนินการดาน
พื้นที่มีการประเมิน
1.อุปกรณตรวจพัฒนาไม 1.จัดซื้ออุปกรณ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
พัฒนาการเด็กตาม
เพียงพอ
2.อบรมพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด
2.บุคลากรใหม ยังขาด
บุคลากร เพื่อสั่งสมความ
ความเชี่ยวชาญในการ
เชี่ยวชาญและรองรับการรองขอ
ตรวจพัฒนาการ
ความชวยเหลือจากสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
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P (Partner)

มีการชักชวนเครือขายการดำเนินงานเด็กปฐมวัยทั้ง 4 กระทรวง ทำงานรวมกันเพื่อใหเกิด
การดำเนินงานเด็กปฐมวัยในเชิงรุก

I (Invest)

พื้นที่มีการสนับสนุนเงินเพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยมากขึ้น โดยใหความสำคัญวาเปน
ทรัพยากรที่สำคัญที่จะชวยพัฒนาทองถื่น เชน มีการขอสนับสนุนงบจากสปสช. หรือกองทุน
ตำบล สำหรับการจัดซื้ออุปกรณตรวจพัฒนาการ โครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมการเลน

R (Regulate
and Legislate)

มีการกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย โดยกำหนดใหมีการพูดคุยเรื่องเด็ก
ปฐมวัยในเวทีระดับจังหวัด และมีแผนการสงเสริมเด็กปฐมวัยในพชอ.

A (Advocate)

ทั้ง 4 กระทรวงมีการสนับสนุนงบประมาณ และมีสวนรวมในการรวมมือรวมใจและรวม
รับผิดชอบตอปญหาพัฒนาการและสูงดีสมสวนในพื้นที่ เชน โครงการแกไขปญหาเด็กที่ลาชา
เด็กเตี้ย อวน ผอม
มีการพัฒนาศักยภาพทั้งเจาหนาที่สาธารณสุข และครูผูเลี้ยงดูเด็กใหมีความรูในการสงเสริม
พัฒนาการ และการแกปญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย

B (Build
Capacity)

มาตรการ/เปาหมาย
/แนวทางการดำเนินงาน
ของศูนยวิชาการ

การดำเนินงานของ
พื้นที่

GAP
การดำเนินงาน

สิ่งที่ทำตอไป
3.เปนพี่เลี้ยงและกระตุนใหครูผู
เลี้ยงดูเด็กและผูปกครองใช
DSPM

2. อบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยคูมือ DSPM ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 8
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบการคัด
กรองและพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยคูมือ DSPM ในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ทั้งหมด 7 จังหวัด จำนวน 95 คน
1. วัตถุประสงค
1.เพื่อทบทวนทักษะการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กดวยดครื่องมือ DSPM ใหกับเจาหนาที่ผูดูเเลเด็ก
ในเขตสุขภาพที่ 8
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2.เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ผูดูเเลเเละคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยเครื่องมือ DSPM ในเขต
สุขภาพที่ 8
2. สรุปสาระสำคัญ
การอบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยคูมือ DSPM ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีแพทยหญิงทิพา ไกรลาศผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนประธานในพิธีเปด
การอบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยคูมือ DSPM ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 8 เเละถายทอดนโยบายงานดานเด็กปฐมวัยแกผูเขารวมอบรม โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อทบทวนเเละพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการประเมินเเละคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวย
เครื่องมือ DSPM/DAIM ใหเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งจัดขึ้น ณ หองประชุม
วีนัส โรงแรมพาราไดซ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้มีหนวยงานตางๆเขารวมประกอบดวยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดาน
พัฒนาการเเละเด็กปฐมวัยระดับตำบล ระดับอำเภอ เเละระดับจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ทั้ง 7จังหวัด
ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 95 ทานการอบรมใชเวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมงเปนหลักสูตรระยะสั้น เนื้อหาเชิงบรรยายเเละฝกทักษะ มีการทบทวนเเละการมีสวนรวมของ
ผูเขารวมอบรม เนนเนื้อหาการคัดกรองเเละประเมินตามชวงอายุ 9,18,30,42 เเละ 60 เดือน มีกิจกรรมการ
ถามตอบเเลกเปลี่ยน เเละแบบทดสอบกอนเเละหลังเขารวมการอบรม ผลการทดสอบพบวาผูเขารวมการอบรม
ผานการทดสอบรอยละ 100 ขอเสนอเเนะในการจัดประชุมอยากใหเพิ่มเวลา ขยายเปน 2 วันในการจัดอบรม
2.1 ผลงานเชิงปริมาณ
ผูเขารวมอบรมจำนวน 87 ทานผูจัดการอบรมเเละวิทยากรจำนวน 8 ทาน เขารวมกิจกรรมจำนวน
ทั้งหมดคิด รอยละ 100
2.2 ผลงานเชิงคุณภาพ
ผูเขารวมอบรมผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด ว ยคู  ม ื อ DSPM ในพื ้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพที่ 8 มี ค วามเข า ใจในหลั ก เนื ้ อ หาความรู ว ิ ช าการที ่ ม ี ก ารทบทวนเเละ
ฟนฟู ผานการฝกปฏิบัติ เเละการทดสอบผานขอคำถาม
2.3 ปญหาอุปสรรค
ผูเขารวมอบรมประเมินวาเวลาในการอบรมนอย
2.4 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอเเนะจากผูเขารวมอบรมอยากใหมีการเพิ่มเวลาในการอบรม
3. หนวยงานหรือกลุมงานที่เกี่ยวของควรดำเนินการ ดังนี้
กลุมพัฒนาอนามัยเเมเเละเด็กสรุปการอบรมพรอมนำเสนอผูบริหารเพื่อการวางเเผนเเละการพัฒนางาน
ตอไป
4. ภารกิจผูไปราชการตองดำเนินการดังนี้
ผูดำเนินงานนำขอสรุปเเละขอคนพบจากการจัดอบรม ไปทบทวนเนื้อหาความรูทางวิชาการ เเละฝก
ทักษะดานกระบวนการทบทวนการคัดกรอง
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ทั้งนี้มีการสนับสนุนขอมูลวิชาการ บูรณาการกับเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (รร.เอกชน)
บรรยายเรื่องการดูเเละสุขอนามัยเเละการอภิบาลพัฒนาการเด็ก แกเจาหนาที่ครูระดับอนุบาล โรงเรียนดอนบอส
โ ก ว ิ ท ย า ว ั น ที่ 18 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น 2563 แ พ ท ย  ห ญ ิ ง ท ิ พ า ไ ก ร ล า ศ ผ ู  อ ำ น ว ย ก า ร ศ ู น ย  อ น ามั ย
ที่ 8 อุ ด รธานี มอบหมายให น ายอธิ ว ั ฒ น กุ ล วงษ พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บ ั ต ิ ก าร กลุ  ม พั ฒ นาอนามั ย แม แ ละ
เด็ก ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนวิทยากร การประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดำเนินการจัดอบรม
โดยโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้ไดบรรยายใหความรู
ในหัวขอ "สุขอนามัยและการอภิบาลพัฒนาการเด็กเล็ก" ใหกับครูผูดูแลเด็กระดับอนุบาล ซึ่งเปนการสนับสนุนและ
เผยแพร การดำเนิ น งานส งเสริ มสุ ขภาพ เฝาระวัง และปองกัน โรคในเด็ก ปฐมวัย โดยเนน การดูแลเด็กด า น
สุขอนามัย พัฒนาการ กิจกรรมทางกาย การสงเสริมภาวะโภชนาการ การปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก และการ
สงเสริมทักษะดานการเรียนรูเด็กปฐมวัยดวยการเลานิทานคุณภาพ ผูเขารวมประชุมประกอบดวยครูระดับอนุบาล
จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
2.1 ผลงานเชิงปริมาณ
ผูเขารวมประชุมประกอบดวยครูระดับอนุบาลจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัด
อุดรธานี
2.2 ผลงานเชิงคุณภาพ
เผยแพรการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ เฝาระวัง และปองกันโรคในเด็กปฐมวัย โดยเนนการดูแลเด็กดาน
สุขอนามัย พัฒนาการ กิจกรรมทางกาย การสงเสริมภาวะโภชนาการ การปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก และการ
สงเสริมทักษะดานการเรียนรูเด็กปฐมวัยดวยการเลานิทานคุณภาพ ผูเขารวมประชุมประกอบดวยครูระดับอนุบาล
จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
4. ภาระกิจผูไปราชการตองดำเนินการดังนี้
สรุปประเด็นการเขารวมเปนวิทยากร และเผยแพรการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ เฝาระวัง และปองกัน
โรคในเด็กปฐมวัย โดยเนนการดูแลเด็กดานสุขอนามัย พัฒนาการ กิจกรรมทางกาย การสงเสริมภาวะ
โภชนาการ การปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก และการสงเสริมทักษะดานการเรียนรูเด็กปฐมวัยดวยการเลา
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นิทานคุณภาพ ผูเขารวมประชุมประกอบดวยครูระดับอนุบาลจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนดอนบอสโก
วิทยา จังหวัดอุดรธานี

1. ขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมสุขภาพกลุมอนามัยแมและเด็ก และนำนโยบายลงสูพื้นที่การปฏิบัติ
(community lab)
1. วัตถุประสงค
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมสุขภาพลงสูการปฏิบัติ (Community Lab) งาน ANC และ WCC
2. สรุปสาระสำคัญ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ลงพื้นที่ รพ.สต.คอใหญ อ.กูแกว จ.อุดรธานี ปฏิบัติการงาน
สงเสริมสุขภาพ ในคลินิก สุขภาพเด็กดี WCC รพ.สต.คอใหญ อ.กูแกว จ.อุดรธานีรวมกับ ตัวแทน ศูนย
สุ ข ภาพจิ ต ที่ 8 อุ ด รธานี เยี ่ ย มให ค ำแนะนำ และตรวจพั ฒ นาการเด็ ก ตามมาตรฐาน DSPM ให
คำแนะนำ ในการตรวจสุขภาพเด็กดี และเด็กสงสัยมีพัฒนาการลาชารวมถึงคำแนะนำในการสงตอ เพื่อรับ
บริการในหนวยบริการที่เหนือขึ้นไปวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ลงพื้นที่ รพ.สต.โนนทองอินทร อ.กู
แกว จ.อุดรธานีรวมลงพื้นที่การจัดบริการในคลินิก ANC การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ การรับฝาก
ครรภรวมถึงใหคำปรึกษาและสงตอโดยบูรณาการรวมกับ ตัวแทน ศูนยสุขภาพจิต ที่ 8 อุดรธานี รวมให
คำปรึกษาในการฝากครภแกผูรับบริการทุกราย
2.1 ผลงานเชิงปริมาณ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ลงพื้นที่คลินิก WCC ครั้งที่ 1 และ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ลงพื้นที่
คลินิก ANC ครั้งที่ 1 .
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2.2 ผลงานเชิงคุณภาพ
เปนการบูรณาการเพื่อนำนโยบายลงสูพื้นที่ เพื่อการปฏิบัติในพื้นที่นำรอง ในงานดานสงเสริมสุขภาพ
กลุมหญิงตั้งครรภ ในคลินิก ANC และ งานการสงเสริมสุขภาพเด็กดี ในคลินิก WCC
2.3 ปญหาอุปสรรค
การกจัดกิจกรรมในคลินิก WCC จัดขึ้นทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ในเดื่อน พ.ย. นี้ ตรงกับวันอาทิตยซึ่ง
เปนวันหยุดราชการแตการเขารวมกิจกรรม ยังคงตองดำเนินการตอไป
3. หนวยงานหรือกลุมงานที่เกี่ยวของควรดำเนินการ ดังนี้
ศูนยอนามัยนที่ 8 อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิต ที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลกูแกว รพ.สต.คอใหญ อ.กูแกว
รพ.สต.โนนทองอินทร อ.กูแกว
4. ภาระกิจผูไปราชการตองดำเนินการดังนี้
รวมกิจกรรมแบบบูรณาการ
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2. กิจกรรมการปองกันการคลอดกอนกำหนด
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เดือนธันวาคม 2563
รายการขอมูล (ประเด็นรายละเอียดตามตัวชี้วัด)
- อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน (เขตสุขภาพที่ 8 ไมมีรายงานมารดาตาย = 0 ราย)
- รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
- รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป วัดคา
เปาหมาย ป 2565)
- รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ 50
ขึ้นไป)
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน ในเดือนธันวาคมไมมีรายงานมารดาตาย แตยังมี
การวิเคราะหสถานการณแนวโนมและอัตราสวนการตายยอนตั้งแตเอน ตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563
ดังนี้
จังหวัด
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
เขตสุขภาพที่ 8

เด็กเกิดมีชีพ ตค.- ธค. 63
874
900
2906
1290
995
2193
1237
10395

มารดาตาย
0
0
0
1
0
0
0
1

สัดสวนการตายมารดา
0
0
0
77.5
0
0
0
9.6
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อัตรามารดาตายตอแสนประชากรการเกิดมีชีพ เขตสุขภาพที่ 8
16
14
12
10
8
6
4
2
0
อัตรามารดาตายตอแสน
ประชากรการเกิดมีชีพ เขต
สุขภาพที่ 8

13.8
9.6

0
ต.ค 63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

0

13.8

9.6

2. รายงานขอมูลพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 เดือน ธันวาคม 63

จากรายงานผล HDC ประจำเดือนธันวาคม จะเห็นวา จังหวัดที่ดำเนินการไดดีอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
สวนภาพรวมระดับเขต ผานเกณฑเปาหมายเพียงคอรอยละสมวัยของเด็กปฐมวัย สวนความครอบคลุมการคัด
กรอง คนพบสงสัยลาชา และติดตามได ยังต่ำกวาเกณฑเปาหมายที่ตั้งไว
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รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป เขตสุขภาพที่ 8

ขอมูลรอยละสูงดีสมสวนผานเกณฑเปาหมายที่ตั้งไว ไดแกรอยละ 62.60 และความครอบคลุมการชั่งวัด ที่รอยละ
72.50

ขอมูลทันตสุขภาพ รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ เขตสุขภาพที่ 8

การดำเนินงานดานทุนตสุขภาพ ในกลุมเด็กปฐมวัย ผานเกณฑ เปาหมายที่ตั้งไว การคัดกรองรอยละ 25.47 และ
พบเด็กปราศจากฟนผุที่อายุ 3 ปที่รอยละ 81.52
ในเดือน ธันวาคม 2563 ปงบประมาณ 2564 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี มีการดำเนินงานและกิจกรรม ดังนี้
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1. นิเทศติดตาม การดำเนินงานมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก การคัดกรองกลุมอาการดาวน การดำเนินงาน
มหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวติ การเฝาระวังการละเมิด พรบ.การสงเสริมการตลาด การดำเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และมาตรการปองกันตนเองจาก COVID19 ใน ศพด.

1. วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งของภาคเครือขายอยางบูรณาการดานอนามัยแมและ
เด็ก
2. สรุปสาระสำคัญ จากทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม ภายใต
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับทที่ 12 ไดกำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง
มี 4 ตัวชีวัด ไดแก 1.อัตราสวนการตายมารดา ไมเกิน 17 ตอแสนประชากร 2.เด็กแรกเกิด - 5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย รอยละ 85 3.เด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน รอยละ 65 และ 4.เด็กอายุ 3 ป ฟนไมผุ รอยละ 53 ดังนั้น
เพื่อใหผลการดำเนินงานเรื่องอนามัยแมและเด็กมีการบูรณาการอยางองครวม อาศัยความรวมมือของเครือขายใน
ทุกกระดับ และนำนโยบายลงสูพื้นที่ จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการติดตามการดำเนินงานอนามัยแมและเด็กกับ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยกลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี กรมอนามัย ไดดำเนินการนิเทศ
ติดตามการดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก จำนวน 3 วัน โดยครั้งนี้ไดพื้นที่ อ.โพนสวรรค จ.นครพนม วันที่ 1 ชวง
เชา ไดดำเนินการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก คลินิก ANC LR PP และคลินิก WCC ใน
โรงพยาบาลชุมชน ชวงบายไดดำเนินการติดตามการดำเนินงานในคลินิก ANC และ WCC ในรพ.สต. วันที่ 2 ชวง
เชา ไดดำเนินการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติและโครงการเด็กไทยเลนเปลี่ยน
โลก ชวงบายไดดำเนินการติดตามการดำเนินงานการละเมิดพรบ.นม ในหางสรรพสินคาและรานคาในชุมชน
วันที่ 3 ชวงเชา เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก ชวงบาย เปนการ
ชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยแมและเด็กใน ปงบประมาณ 2564
2.1 ผลงานเชิงปริมาณ
โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. ผานการประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก จำนวน 1 แหง สถานพัฒนา
เด็ ก ปฐมวั ย ผ า นการประเมิ น มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และโครงการเด็ ก ไทยเล น เปลี่ ย น
โลก จำนวน 1 แหง หางสรรพสินคาและรานคาชุมชน ผานการประเมินการละเมิดตามพรบ.นม จำนวน 3 แหง

22

2.2 ผลงานเชิงคุณภาพ
สรุปการนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก จังหวัดนครพนม จำนวน 1 ฉบับ
2.3 ปญหาอุปสรรค ไมมี
2.4 ขอเสนอแนะ ไมมี
3. หนวยงานหรือกลุมงานที่เกี่ยวของควรดำเนินการ ดังนี้ กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ติดตามการ
ดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก ที่ไดเสนอใหกับพื้นที่
4. ภาระกิจผูไปราชการตองดำเนินการดังนี้
สรุปการนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก จังหวัดนครพนม
2. ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
1. วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. สรุปสาระสำคัญ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปงบประมาณ 2564 (ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ) ในวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2563 กลุมพัฒ นาอนามัย เเมเเละเด็กโดยนายพูล สินธุ พงษ
ประเทศ รองหัวหนากลุมเเมเเละเด็ก เเละคณะ เขารวมลงพื้นที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานเดิด อำเภอ
เมื องจั ง หวั ด ยโสธร เพื ่ อร ว มลงพื ้ น ที ่ เ สริ ม พลั ง เเละเเลกเปลี่ ย นเรีย นรูผ ลการดำเนิ น การกิจ กรรมที ่ด ี ข อง
พื้นที่ จากนั้นเขาฟงเเนวทางรวมถึงสถานการณดานเด็กปฐมวัยในโรงพยาบาลยโสธร วันที่ 18 ธันวาคม 2563
โดย แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และเจาหนาที่กลุมพัฒนาอนามัยแมและ
เด็ก ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีโดยมีทานนายแพทยทวีศิลป วิษณุโยธิน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต
สุขภาพที่10 เปนประธาน ณ โรงเเรมสุนีย แกรนด แอนดโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทั กษะ แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู และศึ กษา
แนวทางการปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย ทังนี้ไดรวม
แสดงความยินดีกับพื้นที่ตนแบบ
Best Practice ด า นการส ง เสริ ม พั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ของเขตสุขภาพที่ 8 ไดแก โรงพยาบาล
นาหวา จังหวัดนครพนม ที่เปนตัวเเทนเขารวม
จัดนิทรรศการ เเละนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.1 ผลงานเชิงปริมาณ
เจาหนาที่เขารวมการประชุมจากเขต
สุขภาพ ทั้งสิ้น 13 ทาน ประกอบดวย
เจาหนาที่จากศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
จำนวน 8 ทาน เเละจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนมจำนวน 5 ทาน
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2.2 ผลงานเชิงคุณภาพ
ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไทย
2.3 ปญหาอุปสรรค
ไมมี
2.4 ขอเสนอแนะ
ไมมี
3. หนวยงานหรือกลุมงานที่เกี่ยวของควรดำเนินการ ดังนี้
กลุมพัฒนาอนามัยเเมเเละเด็กสรุปจากการไปประชุมมาเผยเเพรใหเครือขายการดำเนินงานดานเด็กปฐมวัยในเขต
สุขภาพ เพื่อการพัฒนายิ่งขึ้น
4. ภาระกิจผูไปราชการตองดำเนินการดังนี้
กลุมพัฒนาอนามัยเเมเเละเด็กสรุปจากการไปประชุมมาเผยเเพรใหเจาหนาที่ในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เเละ
เครือขายการดำเนินงานดานเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพ เพื่อการพัฒนายิ่งขึ้น

เครือขายผูรับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดนครพนม นำเสนอผลงานและรับรางวัลในการประชุม
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3. ขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมสุขภาพกลุมอนามัยแมและเด็ก และนำนโยบายลงสูพื้นที่การปฏิบัติ
(community lab)
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4. ประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และสรางเครือขายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ.
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยไดรับเกียรติจากแพทยหญิงทิพา ไกรลาศ

ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดประชุม ประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และสรางเครือขายระดับเขตใน
การขับเคลื่อนพรบ. ภายใตมาตรการปองกันโควิด-19 อยางเครงครัด

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี เปนประธานใน
พิธีเปดการประชุมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางการรับรู สรางเครือขาย ในการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเฝาระวังการ
ละเมิดพรบ. ซึ่งมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยนิติกรสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ นิติกรศูนยอนามัยที่ ๘
อุดรธานี นิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและพยาบาลผูรบั ผิดชอบงานนมแมในโรงพยาบาล จำนวน 50 คน

26

เดือนมกราคม 2564
รายการขอมูล (ประเด็นรายละเอียดตามตัวชี้วัด)
- อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน (เขตสุขภาพที่ 8 ไมมีรายงานมารดาตาย)
- รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
- รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป วัดคา
เปาหมาย ป 2565)
- รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ 50
ขึ้นไป)
1. อัตราสวนการตายมาดาไทยตอแสนประชาการเกิดมีชีพ ในเดือนมกราคมไมมีรายงานการตายมารดา (ขอมูล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ) อยางไรก็ตามยังมีการพัฒนาระบบเฝาระวัง และกำกับติดตาม อยางใกลชิด
จังหวัด
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
เขตสุขภาพที่ 8

เด็กเกิดมีชพี ตค.- ธค. 63
874
900
2906
1290
995
2193
1237
10395

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

มารดาตาย
0
0
0
1
0
0
0
1

สัดสวนการตายมารดา
0
0
0
77.5
0
0
0
9.6 (แนวโนมลดลง)
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2.รายงานพัฒนาการประจำเดือน มกราคม 2564 เขตสุขภาพที่ 8

ขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 เดือน มกราคม 2564

3.ขอมูลผลงานดานภาวะโภชนาการ สูงดีสมสวนเขตสุขภาพที่ 8

รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป เขตสุขภาพที่ 8
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4. ขอมูลรายงานดานทันตสุขภาพ ในกลุมเด็ก 3 ป ปราศจากฟนผุ ในเขตสุขภาพที่ 8

ขอมูลทันตสุขภาพ รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ เขตสุขภาพที่ 8

ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ปงบประมาณ 2564 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่
8 อุดรธานี มีการดำเนินงานและกิจกรรม ดังนี้
1. รณรงคและประเมินมาตรการปองกัน COVID 19 ใน สพด. รณรงคและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
จำหนายอาหารเพื่อสรางความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจากสถานการณการแพร
ระบาดระลอกใหม ข องโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019 ระหว า งวั น ที่ 25 มกราคม 2564 ถึ ง
วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร
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2. สนับสนุนความรูทักษะเจาหนาที่ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กในกลุมเจาหนาที่ใหบริการหลังคลอด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 19 มกราคม 2564 นายอธิวัฒน กุลวงษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ รับเชิญเปนวิทยากรในการบรรยาย
และสนับสนุนความรูทักษะเจาหนาที่ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กในกลุมเจาหนาที่ใหบริการหลังคลอด สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนการสนับสนุนความรู และบูรณาการการขับเคลื่อนงานกับภาคีเครือขาย

