รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 2 /2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพ ร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นายวิรุท
9. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสุกัญญา

คณะวาป

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุจริตพรรณ

ดอนทราย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระการประชุม
วาระที่ 1

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- จากการประชุมกรม ทานอธิบดีเนนเรื่องการประเมินพื้นที่เพื่อรองรับการเปดเมือง โดยศูนยอนามัยเปนผูผลักดัน
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
สนั
บ
สนุ
น
ภาคี
เ
ครื
อ
ข
า
ยในการลงประเมิ
น
พื
้
น
ที
่
สถานประกอบการ
และรายงานผลการประเมิ
น
ให
ก
รมรั
บ
ทราบใน
ทราบ
ทีม Liaison และ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายใหทีม Liaison เปนผูรวบรวมขอมูลและทีม STAG เปนผูตรวจสอบ
- ประชุมกรมในเดือนธันวาคม อาจจะจัดที่เชียงคาน จังหวัดเลย ในสวนนี้ใหรอสรุปจากทางกรมอีกครั้ง
ทีม STAG
- ในปงบประมาณ 2565 นี้ เรื่องการไปราชการ ขอใหพิจารณาใหไปเฉพาะผูที่เปนผูรับผิดชอบหลักยกเวนกรณีมี
ความจำเปน เนื่องจากงบประมาณที่คอนขางจำกัด
- การขอไปอบรมในหลักสูตรตางๆดวยความสมัครของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหเสนอคณะกรรมการ CHRO พิจารณา
ดวย
วาระที่ 2
1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
รับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 5 รายการ มีการดำเนินการดังนี้
4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding ประกาศผูชนะฯ
- เงินบำรุง ผลการดำเนินงานของฟตเนสของเดือ นพฤศจิกายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดือน 10ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 13 ราย รวมเปนเงินจำนวน 6,071 บาท
ขอเสนอแนะจากการเงินและพัสดุ
- การรับรองสำเนาโครงการ
- การออกเลขหนังสือ
- การประมาณการ ในการขออนุม ัติไปราชการ กรณีไมย ืมเงินไปราชการและการเสนอโครงการใหหัวหนากลุม
พิจารณา โดยใหพิจารณาการประมาณการเงินดวย
- การแนบรายชื่อผูตรวจรับการจัดซื้อจัดจางพัสดุในโครงการ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน เพิ่มเติมในสวนการลงขอมูล เมื่อมีการ
ดำเนินการตามแผน ปดโครงการเสร็จสิ้นใหกลุมงานบันทึกขอมูลลงใน DOC ทันที เนื่องจากทางสวนกลางอาจจะมีก าร
ดึงขอมูลโดยไมไดแจงลวงหนา

รับทราบ

วาระที่ 4

ประเด็นมุงเนนตรวจราชการรายจังหวัด Functional based

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

มอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จะมีการประชุม กับผูอำนวยการศูนยวิชาการในเขต เรื่องประเด็นตรวจราชการ ดังนั้น หัวหนากลุมทุกกลุม
มอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมเตรียมขอมูลสนับสนุนแตละประเด็นใน 7 จังหวัด

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 รายงานการดำเนินงาน กพว.
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ มีการดำเนินการแลว ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรใหผลิตผลงาน วิจัย/ผลวิชาการ /การทาเลื่อนระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ มีการ
ดำเนินการ ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

มอบ
เพิ่ม เติม ในสว นการส งผลงานวิ ชาการ (อวช.) ใหจัดทำ Flow การสงผลงานวิช าการ โดยใหสงผลงานผ า น
คณะกรรมการ กพว.
คณะกรรมการ กพว. ตรวจสอบและทบทวนในประเด็นตางๆของผลงาน เชน ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค กรอบแนวคิด
และงานการ
วิธีการดำเนินการวิจัย เปนตน กอนสงผลงานใหคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ประสานกับงานการเจาหนาที่)
เจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Healthy Work Place มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
- กิจกรรมกาวทาใจ ปรับ Timeline เปนชวง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
- การตรวจภาวะโลหิตจางของพนักงานราชการ จำนวน 10 คน มอบคุณสุจริตพรรณในการประสานการตรวจกับ
ทางรพ.สต.สามพราว
- ใหทบทวนมาตรการการประหยัดไฟ และประกาศใหเจาหนาที่ทุกทานทราบ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Happy Body มีดังนี้

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 ของแตละกลุม ดังนี้
-

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม, กลุมขับเคลื่อนฯ, ผูบริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน, กลุมอำนวยการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก, กลุมอำนวยการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู-นาทำงาน-มีชีวิตชีวา-และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พศ-2565
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-AssessmentITA)
- รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-11

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย
1. จัดตั้งชมจริยธรรมของหนวยงาน
2. แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
3. รับสมัครสามชิกชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
4. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรมตามรหัส QR Code
กิจกรรม การคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมกรมอนามัย จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีข ั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
กิจกรรม การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน ประจำป 2564 จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีขั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส กรมอนามัย (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนามาตรฐาน ทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของบุคลากร/เครือขายในการตอตานการทุจริต
๓. การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานทุจริต
๔. การเสริมสรางความรอบรูดานคุณธรรม จริยธรรมและ การปองกันทุจริต แกบุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด อันควรไดตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน/ขอบังคับจรรยาขาราชการกรมอนามัย
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
๕. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
๖. การประกวดหนวยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการปองกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องรอ งเรีย นใหมี
ประสิทธิภาพ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

๗. การประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต
๘. การปรับปรุง/พัฒนาชองทางที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจาหนาที่ของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งและขยายการมีสวนรวมเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต
๙. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๓ ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสาธารณะแกเครือขายและประชาชน เพื่อการปองกัน
การทุจริต
๑๐. การเผยแพรสื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันทุจริต
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และสถานการณปจจุบัน
๑๑. โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา กตัญู)
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
กลยุทธที่ ๑ พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปรงใส ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๑๒. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายวิรุท นนสุรัตน)
ผูต รวจรายงานการประชุม

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ 1

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
รายงานผลการขับ เคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
รายการขอมูล (ประเด็นรายละเอียดตามตัวชี้วัด)
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
2. รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
3. รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
4. รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน
5. สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป เพศชายและเพศหญิง
6. รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปาก
รอยละ 50 ขึ้นไป)
อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เขตสุข ภาพที่ 8 มีรายงาน มารดาเสีย ชีวิต 2 ราย รายที่ 1 จ.
อุ ด รธานี G1 P1 A0 L1 เสี ย ชี ว ิ ต หลั ง คลอด 8 วั น Dx. Severe pulmonary hypertensive and
hypertensive crisis รายที่ 2 จังหวัดเลย มารดาตางดาว (สปป. ลาว) G2 P1 A0 L1 GA 39+5 wks.
Dx. NL c Tear cervix c PPH ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ยังไมมีรายงานยอดเด็ กเกิดมี ชีพ
จากสวนกลางกรมอนามัยจึงยังไมสามารถคำนวนอัตราการตายของมารดาตอแสนประชากรการเกิ ดมีชีพ
MMR ได
ลำดับ

จังหวัด

เด็กเกิดมีชีพ ตค.มารดาตาย
อัตราการตายมารดาตอ
พย. 64
แสนปชก.การเกิดมีชีพ
1 จังหวัดบึงกาฬ
0
0
2 จังหวัดหนองบัวลำภู
0
0
3 จังหวัดอุดรธานี
1
4 จังหวัดเลย
1
5 จังหวัดหนองคาย
0
0
6 จังหวัดสกลนคร
0
0
7 จังหวัดนครพนม
0
0
8 เขตสุขภาพที่ 8
2
จากกรณีมารดาชีวิต ไดดำเนินการทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา ตามแนวทางและมาตรการของ
MCH BORD เขตสุขภาพที่ 8 และกรมอนามัย โดยจัดประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี พรอม
กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประชุมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุ การ
ตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8 โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยเมธา ทรงธรรมวัฒน ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาแมและเด็กเขตสุขภาพที่ 8 เปนประธาน ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะแพทย พยาบาล
ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก และผูที่เกี่ยวของ จำนวน 25 คน การประชุมในครั้งนี้ม ีวัตถุประสงค เพื่อเปน
การหามาตรการและแนวทางในการปองกันการเกิดเหตุมารดาตายซ้ำ พรอมพัฒนาระบบบริการใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน งานอนามัยแมและเด็ก ผานระบบ Teleconference จากการวิเคราะหปญหาดวย Three Delays Model
มีขอเสนอแนะ เนนย้ำ การดูแล ตามแนวทาง Udon Model อยางเครงครัด การวางแผนพัฒนาระบบการคั ดกรอง
หญิงตั้งครรภที่เฉพาะโรค พรอมวางแผนจัดอบรม เพิ่มศักยภาพแกเจาหนาที่ในเขตสุขภาพที่8 ที่เกี่ยวของใหมี ความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดดำเนินภายใตมาตรการปองกัน COVID -19
อยางเครงครัด

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
มอบหมายใหนางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี พรอมกลุมพัฒนาอนามัย แมแ ละ

เด็ก รวมกับคณะกรรมการทบทวนวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8 ประชุมทบทวนและวิ เคราะห
สาเหตุ การตายมารดา โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยเมธา ทรงธรรมวัฒน ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาแมและเด็กเขตสุขภาพที่ 8 เปนประธาน ผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะแพทย พยาบาล
ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก และผูที่เกี่ยวของ จำนวน 30 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปน
การหามาตรการและแนวทางในการปองกันการเกิดเหตุม ารดาตายซ้ำ พรอมพัฒนาระบบบริการใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก ผานระบบ Teleconference จากการวิเคราะหปญหาดวย Three Delays
Model มีข อเสนอแนะ การดูแ ลตามแนวทาง Udon Model อยางเครงครัด การวางแผนพัฒนาจัดอบรม เพิ่ม
ศักยภาพเจาหนาที่ในการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี ได
ดำเนินภายใตมาตรการปองกัน COVID-19 อยางเครงครัด

รอยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย จากกรายงานในระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุขประเด็นการ
ติดตามเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8

เปาหมาย

คัดกรอง

รอยละคัด
กรอง

สงสัย
ลาชา

รอยละ
สงสัยลาชา

บึงกาฬ
1,261
หนองบัวลำภู 1,563
อุดรธานี
4,286
เลย
1,922
หนองคาย
1,387
สกลนคร
0
นครพนม
2,080
เขต
12,499

297
749
1,963
651
622
0
624
4,906

23.55
47.92
45.8
33.87
44.84
0
30
39.25

88
187
634
175
143
0
171
1,398

29.63
24.97
32.3
26.88
22.99
0
27.4
28.5

จังหวัด

สงสัยลาชาตองไดรับการ
กระตุนภายใน 1 เดือน
ติดตามได

รอยละ
ติดตามได

11
129
437
84
89
0
104
854

12.64
68.98
69.04
48.84
63.12
0
61.9
61.53

สมวัย

รอยละสมวัย

220
691
1,761
560
568
0
557
4,357

17.45
44.21
41.09
29.14
40.95
0
26.78
34.86

ตารางแสดงขอมูลพัฒนาการเด็กในเดือน ตุลาคม 2564 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการคัดกรอง ติดตามและ
สงเสริมเด็ก มีแนวโนมลดลง ทั้งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 การเขาถึงบริการ ความกังวล
ของผูปกครองและภารงานของเจาหนาที่ที่ตองมุงเนนการแกไขปญหาสถานการณโควิด 19 และปญหาดานระบบ
การรายงานขอมูลของ ระบบ HDC

จังหวัด
บึงกาฬ
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
เขต

เด็ก 0-5 ป

ชั่ง&วัด

รอยละชั่งวัด

สูงดีสมสวน

รอยละสูงดีสม
สวน

18,400
22,870
62,371
27,796
20,236
0
29,943
181,616

5,976
12,179
22,891
12,491
8,904
0
12,367
74,808

32.48
53.25
36.7
44.94
44
0
41.3
41.19

2,499
8,767
13,723
6,158
6,091
0
7,422
44,660

41.82
71.98
59.95
49.3
68.41
0
60.01
59.7

สวนสูงเฉลี่ย
เด็กชายอายุ 5 ป เด็กหญิงอายุ 5
สวนสูงเฉลี่ย
ปสวนสูงเฉลี่ย
104.82
105.78
109.71
109.48
107.17
106.92
108.24
106.82
110.15
109.6
0
0
108.64
107.43
108.22
107.68

ตารางแสดงขอมูลดานโภชนาการเด็ก 0-5 ปใ นเดือนตุลาคม 2564 ในระบบ HDC แสดงใหเห็นถึง
จำนวนเด็กที่เขาสูการประเมินโภชนาการ การชั่งวัด รวมถึงภาวะโชนาการเด็กรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ตอง
ใหความสำคัญตอการดำเนินงานและการเขาถึงบริการ รวมถึงกระบวนการเพื่อรวมกันวางแผนแกไขปญหาตอไป

รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ
50 ขึ้นไป)
จังหวัด

ทั้งหมด

บึงกาฬ
3,499
หนองบัวลำภู 4,129
อุดรธานี
11,488
เลย
4,924
หนองคาย
3,677
สกลนคร
0
นครพนม
5,508
รวม
33,225

ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก
8
345
604
157
97
0
244
1,455

เด็กกลุมอายุ 3 ป
รอยละ

มีฟนน้ำนมผุ

รอยละ

0.23
8.36
5.26
3.19
2.64
0
4.43
4.38

7
306
555
115
81
0
215
1279

87.5
88.7
91
91.89
83.51
0
90.11
87.9

ข อ มู ล ดา นทัน ตสุ ข ภาพในเดื อ น ตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นพฤศจิ กายน 2564 ข อ มู ล ในระบบ HDC พบวา
ความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากนอยเพียง 4.38 (ภายใตเงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุข ภาพชอง
ปากรอยละ 50 ขึ้นไป) แตรอยละปราศจากฟนผุ อยูในเกณฑที่ดี ดังนั้นจึงควรมีมาตรการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ความ
ครอบคลุมการตรวจฟนภายใตสภานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19

ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ปงบประมาณ 2565 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี มีการดำเนินงานและกิจกรรม ดังนี้
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการ
เด็ก (พ.ศ. 2565 -2569) เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ภูเรือคีรีรีสอรท
วัตถุประสงค เพื่อจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก (พ.ศ. 2565 - 2569)
ปงบประมาณ 2565
สรุปสาระสำคัญ
เป น การประชุ ม เพื ่ อ จั ด ทำยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพสาขาพั ฒ นากา รเ ด็ ก
(พ.ศ. 2565 - 2569) ปงบประมาณ 2565 ใหเปนรูปธรรมใชขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยใช Malangpoo Model โดยมีปกแมลงปอ 4 ปก คือ ปกที่ 1
Working Together (การสร า งเครื อ ข า ย) ป ก ที ่ 2 Medical service (ระบบการดู แ ลเด็ ก ) ป ก ที ่ 3 Active
surveillances (พัฒนาระบบเฝาระวัง ) และปกที่ 4 Child Giver Support (ทีม ที่ดูแ ลเด็ก ) ซึ่งแตละปก ของ
แมลงปอต องทำงานสอดประสานและขั บเคลื ่ อนไปดว ยกัน โดยกลุ  ม พั ฒ นาอนามัย แม แ ละเด็ก ได น ำงาน
ที่รับผิดชอบไปบูรณาการกับพื้นที่ ดังนี้
1. งานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)
2. โครงการเด็กนอยเขต 8 กินดี เลนได สูงใหญ ไอคิดี
3. โครงการเลนเปลี่ยนโลก และผูอำนวยการเลน (Play worker)
4. โครงการมหัศจจรย 1000 วันแรกของชีวิต
ซึ่งศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดบูรณางานรวมกับศูนยสุขภาพจิตที่ 8 และคณะทำงานพัฒนาระบบบริก าร
สุข ภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุข ภาพที่ 8 ผานการเสริม องคความรูแ ละแผนการกำกับติดตาม เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อนการดำเนินงานดานเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 8 ผลการประชุมไดแผนปฏิบัติการสำหรับ ดูแ ลเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียน โดยเริ่มตั้งแตอยูใ นครรภม ารดา จนถึงอายุ 14ป ในดานพัฒนาการ โภชนาการ ดานสุข ภาพ
ฟน ขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย มีระบบการเฝาระวังและคนพบได จากนั้นเขาสู
ระบบการรักษา โดยการ มีสวนรวมของบุคลากรสาธารณสุข ครู พอ แม ชุมชน และโรงเรียน

2. การประชุมเตรียมพรอมการเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 8
ในวั น ที ่ 11 ตุ ล าคม 2564 นางโสพรรณ เรื อ งเจริ ญ รองผู  อ ำนวยการศู น ย อ นามั ย ที ่ 8 อุ ด รธานี
เปนประธานเปดการประชุมเตรียมพรอมการเปดสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยปงบประมาณ 2564 ผานระบบ Video
Conference ณ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคชี้แจงมาตรการกอนการเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และนโยบาย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปงบประมาณ 2565 ซึ่งมีประเด็นที่เนนย้ำเรื่องเรื่องการประเมินตนเอง
ผาน Thai Stop COVID Plus การกรอกขอมูลการได รับ วัค ซี นของบุ คลากร และไดประชาสัม พันธการเรีย น
ออนไลน หลักสูตรผูอำนวยการเลน (Play worker) ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 และครูผูเลี้ยงดูเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 450 คน ผลการ
ประชุม พบวา มีบางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมสามารถดำเนินการไดใ นบางขอของมาตการของการเตรียมความ
พรอมฯ และมีครูผูเลี้ยงดูเด็ก บางคนยังไมไดรับวัคซีน จึงใหคำแนะนำปฏิบัติตามมาตราการของแตละจังหวัดตอไป

3. ประชุมทบทวนผลิตสื่อใหความรูแกสตรีและเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 8
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
มอบหมายให นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และกลุมพัฒนาอนามัย

แมและเด็ก ประชุมทบทวนผลิตสื่อใหความรูแ กสตรีแ ละเด็กปฐมวัยในการดูแลหญิงตั้งครรภ 3 ไตรมาส
ตลอดจนถึงหลังคลอด ผานระบบ Teleconference โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อสรางความรอบรู
ดานสุข ภาพและดานสงเสริมการดูแลสุข ภาพชองปากในหญิงตั้งครรภและเด็กปฐมวัยใหสามารถเขาถึง
เขาใจ และเกิดประโยชนตอการนำไปใชอยางเหมาะสม การประชุมในครั้งนี้ไดรับเกีย รติจาก นายแพทย
เมธา ทรงธรรมวัฒน ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแมและเด็กเขตสุข ภาพที่ 8
เปนประธาน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยสูติแพทย พยาบาล ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก และผู
ที่เกี่ยวของจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด และโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 8 รวมทั้งสิ้น
20 คน ณ หองประชุมดอกจาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งดำเนินการประชุมภายใตมาตรการป องกั น
COVID-19 อยางเครงครัด

4. ประชุมขับเคลื่อนการควบคุม การสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ใหนางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี เปนประธานในการประชุม ขับ เคลื่ อ นการ
ควบคุ ม การส ง เสริ ม การตลาดอาหารสำหรั บ ทารก และเด็ ก เล็ ก พ.ศ.2560 ผ า นระบบ Teleconference
ณ ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สงเสริม การเลี้ยงลูกดวยนมแม
การควบคุ ม ส ง เสริ ม การตลาดอาหารสำหรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก พ.ศ.2560 และสร า งเครือ ขา ยระดับเขต
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งไดรับเกียรติจากแพทยหญิงฐิติภรณ ตวงรัตนานนท และนางพิมพาพร เมฆยันธ
จากสำนักสงเสริม สุข ภาพ กรมอนามัย เปนวิทยากรบรรยายเกี่ย วกับความสำคัญของการเลี้ย งลูกดวยนมแม
และพระราชบัญญัติควบคุม การสงเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ผูรับผิดชอบงานสงเสริม การเลี้ยงลูก ดวยนมแม นิติกร และผูที่
เกี่ย วของกับการดำเนินงานการสงเสริม การเลี้ย งลูกดวยนมแมรวมทั้งสิ้ น 44 คน ดำเนินการประชุม ภายใต
มาตรการ ปองกัน COVID-19 อยางเครงครัด

5. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแมและเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ให ดร.อริณรดา ลาดลา หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยแมแ ละเด็ก รวมกับสำนักงานเขตสุข ภาพที่ 8 และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาแมและเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ครั้ง
ที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาระบบริการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก โดยได รับเกีย รติจาก
นายแพทยเมธา ทรงธรรมวัฒน ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแมและเด็กเขตสุขภาพที่ 8
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย สูติแพทย พยาบาล ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก และผูที่เกี่ยวของรวมทั้งสิ้น
80 คน ณ หองประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ผานระบบ Teleconference โดยการประชุม
ครั้งนี้เปนการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปงบประมาณ 2564 ผลการดำเนินงาน งบประมาณสราง
เสริม สุข ภาพปองกันโรคระดับเขต (PPA) ปงบประมาณ 2564 โครงการสรางเสริม สุข ภาพในกลุมแมแ ละเด็ก
(0-2 ป) รางคำสั่ง คณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต ปงบประมาณ 2565 พรอมทั้งพิจารณาทบทวนแผน
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และจัดทำแผนปงบประมาณ 2565 ตาม KPI Template โดยดำเนินการประชุม ภายใต
มาตรการปองกัน COVID-19 อยางเครงครัด

6. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความรว มมือ 4 กระทรวง และภาคีเครือขาย เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพเด็กดี ปฐมวัย (สพด.4D)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพ า ไกรลาศ ผูอำนวยการศู น ย อ นามัย ที่ 8 อุดรธานี
มอบหมายให นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนประธานเปดการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความรวมมือ 4 กระทรวง และภาคีเครือขาย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานสุข ภาพเด็กดี ปฐมวัย (สพด.4D) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและยกระดับ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานสุข ภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) และเพื่อสรางความรู ความ
เข า ใจแนวทางปฏิบ ั ต ิด  า นสาธารณสุ ข เพื ่ อ การปอ งกั น การแพร ระบาดของ เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัย สูงสุดทั้งครอบครัวและเด็กปฐมวัย
บุคลากร และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางปลอดภัย ในสถานการณการแพร ระบาด
รวมทั้งสามารถประกอบกิจการไดอยางปลอดภัย และยั่งยืน ผานระบบประชุมทางไกล Video Conference
ณ หองประชุมดอกจาน ชั้น 2 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ
รองผูอำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ กรมอนามัย วิทยากรบรรยายในหัวขอ “การเคลื่อนบูรณา
การ ความรวมมือ 4 กระทรวง และภาคีเครือขาย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดานสุข ภาพเด็กดี ปฐมวัย ( สพด.4D)” “มาตรการปลอดภัยสำหรับองคกร (COVID Free Setting) สำหรับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรการเรีย นรูดวยตนเอง ดานการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย และการปองกัน
ควบคุมโรค (Development and Disease)” ทันตแพทยหญิงจุฑามาศ เหลืองเพียรสมท ทันตแพทยชำนาญ
การ โรงพยาบาล สุวรรณคูหา วิทยากรบรรยายในหัวขอ “การสงเสริมความรอบรูสุขภาพชองปาก สูสุข ภาพ
เด็กปฐมวัย (Dental)” และนางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ วิทยากรบรรยายใน
หัวขอ “ถาดนองหนู สูภาวะโภชนาการดี” โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด จำนวน 1,425 ทาน ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงาน 4 กระทรวงหลัก พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ครู ผูดูแลเด็ก ทั้ง 7 จังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยดำเนินการประชุม ภายใตมาตรการปองกัน Covid-19 อยางเครงครัด

7. นิเทศ ติดตาม การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม จังหวัดสกลนคร
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพ า ไกรลาศ ผูอำนวยการศู นย อ นามัย ที่ 8 อุดรธานี
มอบหมายให กลุม พัฒนาอนามัย แมและเด็ก รวมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม
เฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญั ติ ควบคุม การสงเสริม การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก เล็ ก
พ.ศ.2560 และสงเสริม การเลี ้ย งลูก ดวยนมแม ในพื้นที่จั งหวั ดสกลนคร เพื่อเฝาระวั งการละเมิ ด
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 1
และดำเนินงานสงเสริม การเลี้ยงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล รานคาชุมชน รวมถึง รานจำหนายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยมีแพทยหญิงณัฐภัสร นวัตชัยศิริกุล
ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ และนายภุชพงศ สุพ ัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ

ให ก ารต อ นรั บ และร ว มติ ด ตาม เฝ า ระวั ง การละเมิ ด พรบ.นม ผลพบว า ไม พ บการละเมิ ด
โดยดำเนินการลงพื้นที่นิเทศฯ ภายใตมาตรการปองกัน Covid-19 อยางเครงครัด

