แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุมวัยและระบบควบคุมโรค
หัวขอการพัฒนาสุขภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
จังหวัด...สุพรรณบุรี..... เขตสุขภาพที่.....5... ตรวจราชการวันทึ่ 14-16 มิถุนายน 2560
1. ประเด็นการตรวจราชการ
เด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการเด็กสมวัย
2. สถานการณ
1.1 เด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการเด็กสมวัย
การคัดกรองพัฒนาการตามกลุมอายุพบเด็กอายุ 9 ,18 ,30 ,42 เดือน เปาหมายชวง ตุลาคม 2559- เมษายา 2560 จํานวน 14132 ราย คัดกรองเด็กได 12569
ราย ความครอบคลุมรอยละ 88.94 มีพัฒนาการสมวัย 10141 ราย รอยละ 80.68 สงสัยลาชา 2394 รายรอยละ 19.04 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20 เด็ก
พัฒนาการลาชา 35 ราย รอยละ 0.28 สงตอตามระบบ เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการติดตามกระตุน 1825 ราย รอยละ 76.26 และหลังไดรับการกระตุน
เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1775 ราย รอยละ 97.26 พบเด็กพัฒนาการลาชา 50 ราย รอยละ แบงเปนพัฒนาการลาชาดานการใชภาษา (EL) รอยละ 58 8วามเขาใจภาษา
( RL ) รอยละ56 ดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา (FM) รอยละ 52 ดานการชวยเหลือตนเอง (PS) รอยละ 48 ดานการเคลื่อนไหว (GM) รอยละ 38 ซึ่ง ไดรับการ
กระตุนดวย TEDA4I ครั้งที่ 1 และ2 จนมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น มีเด็กอีก 368 ราย รอยละ64.78 รอการติดตาม เนื่องจาก ยังไมถึงเวลานัดตรวจซ้ํา ภายในรอบ 30
วัน และเด็กติดตามไมได จํานวน 200 ราย รอยละ 35.21 สาเหตุจาก ระบบการบันทึกขอมูล ที่บันทึกแลวขอมูลไมขึ้น 120 ราย รอยละ 21.12 เด็กยายตามผูปกครอง
ไปนอกพื้นที่ ไมทราบเวลากลับ เกินชวงนัด 30วันและ อื่น ๆ จํานวน 60 ราย รอยละ 10.56
เด็กกลุมเสี่ยง ที่มีภาวะ Low birth weight และ Birth Asphyxia มีระบบติดตามเฝาระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ครอบคลุมทุกราย จังหวัด จัดทําผังใน
การกํากับงาน ( Flow Chart )
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนแรก รอยละ 85.46 (คาเฉลี่ยสะสม)
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การสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน เด็กไดรับการชั่งน้ําหนัก 109,202 ราย มีรูปรางสูงดี สมสวน 54,037 รอยละ 49.48 สวนสูงเฉลี่ย ชาย 110.17 หญิง 109.46 ซึ่งต่ํา
กวาคาเฉลี่ยทีก่ ําหนด ทั้งหญิงและชาย (คาเฉลี่ยเมื่ออายุ 5 ป ชาย = 113 ซม. หญิง= 112 ซม.)ในป 2564 เด็กภาวะเตี้ย รอยละ 6.63 (ไมเกินรอยละ 10) และผอม รอย
ละ 4.40 (ไมเกินรอยละ 5) อวน รอยละ 2.97 (ไมเกินรอยละ 10)
ปจจัยที่เกี่ยวของและสนับสนุนเกี่ยวกับการหยุดยั้งเจริญเติบโตสมวัยและสูงสมสวน
1. ภาวะซีด (HCT<33 %) ในเด็กอายุ 9 เดือน (เจาะที่ รพ.) เด็กทั้งหมด 1536 เด็กที่เจาะทั้งหมด 1317 คน รอยละ 85.74 มีภาวะซีด จํานวน 147
คน รอยละ 11.16 ต่ําสุด คา 27.4 มี 1 คน สาเหตุสวนใหญ แมลมื ใหยาน้ําธาตุเหล็กลูก /รับประทานยาบํารุงเสริมธาตุเหล็กไมสม่ําเสมอ เกิดจากภาวะโภชนาการ เด็ก
ไมคอยกินอาหาร แมมีภาวะซีด แมเปนพาหะThalassemia HbE trait พอ normal และแมอายุ นอยกวา 20 ป
แนวทางการดจังหวัดไดมีการดําเนินงานของจังหวัด ไดแก เนน การใหความรูในกิจกรรมโรงเรียนพอแม เรื่องการดูแลโภชนาการในเด็ก 0-5 ป การใหยาน้ําเสริม
ธาตุเหล็ก กรณีแมไมมารับยา ให อสม. ติดตามเยี่ยม พรอมนํายาไปมอบให รณรงคการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ กินผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน ระหวางพอแม
ผูเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งพบวา จํานวนพอแมที่เขาโรงเรียนพอแม 4525 คน เขารวมกิจกรรม เปนคู 3527 คู รอยละ 77.94 กิจกรรมที่ใหความรูและรวมฝกปฏิบัติ ดังนี้
ภูมิคุมกันโรคพื้นฐาน,เลี้ยงลูกอยางไรใหฉลาด ,ปญหาการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในเด็ก,ดูแลเด็กใหฟนดี ฟนแข็งแรง,ปญหาพฤติกรรมที่พบบอย,การสงเสริม
ภาวะโภชนาการ,ปญหาการเลี้ยงลูกที่พบบอย,เลี้ยงลูกใหฉลาดทางเชาวปญญาและอารมณ,การสรางวินัยใหแกลูก,การแกไขปญหาน้ํานม,การประเมินพัฒนาการ,การดูแล
ชองปากและภาวะโภชนาการ
จังหวัดมีระบบการนิเทศติดตาม พบวาผูเลี้ยงดูเด็กสามารถจุดกราฟ ดูภาวะการเจริญเติบโตของบุตรหลานได รูภาวะโภชนาการ วาเด็กมีน้ําหนักปกติ หรือ อวน ผอม
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3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)

ลําดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ
เปาหมาย

รายการ
ขอมูล

เมือง

เดิมบาง ดานชาง บางปลา ศรี
ดอนเจดีย
นางบวช
มา ประจันต

เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เปาหมาย

2,424
1855
76.53
2,424

956
773
80.86
956

ผลงาน
รอยละ

569
23.47

ไมนอยกวา
รอยละ 90

เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ

562
393
69.93

180
132
73.33

218
144
66.06

195
161
82.56

183
103
56.28

137
109
79.56

ไมนอยกวา
รอยละ 30

เปาหมาย 2,675
ผลงาน 2,377
รอยละ 88.86
เปาหมาย 20,913
ผลงาน 10,122
รอยละ 48.40

403
270
67.00
9,088
4,683
51.53

495
426
86.06
11,251
5,237
46.55

347
281
80.98
8,728
4,350
49.84

236
186
78.81
6,839
2,958
43.25

198
171
86.36
5,586
2,706
48.44

1. รอยละเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย (ตรวจครั้งแรก)
2. รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคนไดรับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก)
3. รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัด
กรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบ
สงสัยลาชา ไดรับการประเมิน
พัฒนาการซ้ําภายใน 30 วัน
4. รอยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุ
ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยาง
เดียว

ไมนอย
กวารอย
ละ 20

5. รอยละเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน ไมนอยกวา
รอยละ 51
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183
19.14

1,227
1005
81.91
1,227

1,047 736
852 550
81.38 74.73
1,047 736

214 195
17.44 18.62

186
25.27

สามชุก

707
2,177
570 1809
80.62 83.10
707
2177

730
576
78.90
730

1,849
1531
82.80
1,849

716
620
86.59
716

137
19.38

154
21.10

318
17.20

96
13.41

360
335
93.06

152
137
90.13

314
251
79.94

92
60
65.22

2393
1825
76.26

1,525
1,284
84.20
16,068
7,796
48.52

374
335
89.57
7,690
4,218
54.85

506
467
92.29
15,740
8,416
53.47

230
176
76.52
7,299
3,551
48.65

6,989
5,973
85.46
109,202
54,037
49.48

368
16.90

อูทอง หนอง
หญาไซ

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 2 ณ
ไตรมาส 2(ขอมูล
ต.ค..59-เมย.60)

สองพี่
นอง

12,569
10141
80.68
12,569

2,428
19.32
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4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการตรวจติดตาม
มาตรการดําเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
สรุปประเด็นสําคัญ
ผลลัพธ (small success)
ในพืน้ ที่
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความ
เสี่ยงจากการตรวจติดตาม)
1.ระบบบริหารจัดการ 1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard
1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board
- จัดประชุมคณะกรรมการ ปละ 4
และขับเคลื่อนการ
ประชุม รวมกับ Service plan สาขาเด็กและ อยางตอเนื่อง และมีการจัดประชุมขับเคลื่อนแผน ครั้งทุก 3 เดือน รวมกับณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อ
รวมกับ Service plan สาขาเด็กและ
MCH board แมและเด็ก
วิเคราะห วางแผนและขับเคลื่อนการสงเสริม
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด ไปพรอมกับ - มีการจัดทําแผนงานรวมกัน มีการ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก แผนยุทธศาสตรจังหวัด
วางแผนนิเทศงานและบูรณาการ
3 เดือน
2. มีการบูรณาการในการทํางานรวมกัน มีการ
รวมกันกับงานพัฒนาคุณภาพ
1.2 ใชกลไกของ DHS สรางการมีสวนรวมของ นิเทศงานและสรางการมีสวนรวมระหวาง DHS
- มีการสนับสนุนใหเจาหนาที่เขารับ
ชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาเด็กอยางองค
(งานพัฒนาคุณภาพ)และตําบลพัฒนาการดีเริ่มที่ การอบรมตามกิจกรรมโครงการ
รวม
นมแม(สงเสริมสุขภาพ) มีการกําหนดประเมิน
- มีการตรวจสอบการประเมินการ
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตําบลพัฒนาการเริ่มที่นมแม ระหวางวันที่ 19-30
สงเสริมการตลาดหารทารกและเด็ก
มิ.ย.60
เชนอบรมนักสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในการประเมินตําบลพัฒนาการดีเริ่ม
ประจําโรงพยาบาล / อบรมหลักสูตรครูพี่เลีย้ ง 3. จังหวัดมีการสนับสนุนให เจาหนาที่เขารับการ ที่นมแม
อบรม
เด็ก / อบรมหลักสูตรมิสนมแมโรงพยาบาล
- อบรมครูพี่เลีย้ งเด็กไปเมื่อ ธันวาคม 2559
ชุมชน / อบรมหลักสูตรนักสือ่ สารตาม
- อบรมใหความรูเกี่ยวกระบวนการโรงเรียนพอแม
กระบวนการโรงเรียนพอแม
1.4 มีการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร 4. มีการความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกีย่ วของ
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
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๕๐๙
มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ ที่
2.ระบบบริการที่มี
คุณภาพ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
2.1 หนวยบริการฯทุกระดับใหบริการ ตามชุด
สิทธิประโยชน เขาถึง เทาเทียม และสอดคลอง
กับมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
2.2 มีการจัดหนวยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
เคลื่อนสูชุมชน และศูนยเด็กเล็ก
2.3 จัดระบบการใหความรู พอ แม ผูเลี้ยงดูเด็ก
ตามกระบวนการโรงเรียนพอแม เนนใหพอแม
สามารถเฝาระวังพัฒนาการ
การเจริญเติบโตและการเจ็บปวยของลูก โดยใช
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กและคูมือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกขอมูลสุขภาพลูก
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCCและ
ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ สงทีมประเมินมาตรฐาน
ระดับจังหวัดประเมินซ้ํา สงผลการประเมินฯไป
ยังทีมศูนยอนามัยเขตสุมประเมินและรับรอง
มาตรฐานฯ
2.5 การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
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สรุปประเด็นสําคัญ
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความ
เสี่ยงจากการตรวจติดตาม)
1. จังหวัดมีนโยบายใหเจาหนาที่ทุกรพ.สต.
ปดประกาศชุดสิทธิประโยชน เขาถึง เทาเทียม
และสอดคลองกับมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
- มีการจัดหนวยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีเคลื่อนสู
ชุมชน และศูนยเด็กเล็ก
2. จัดระบบการใหความรู พอ แม ผูเลี้ยงดูเด็กตาม
กระบวนการโรงเรียนพอแม เนนใหพอแม สามารถ
เฝาระวังพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ
เจ็บปวยของลูก โดยใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและ
เด็กและคูมือดูแลสุขภาพของลูกและบันทึกขอมูล
สุขภาพลูก
3. ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCCและศูนยเด็ก
เล็กคุณภาพ สงทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัด
ประเมินซ้ํา สงผลการประเมินฯไปยังทีมศูนย
อนามัยเขตสุมประเมินและรับรองมาตรฐานฯ
ระหวางวันที่ 15-29 พ.ค.60
- การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
-ศูนยวิชาการ ลงสุม ติดตามการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน

ผลลัพธ (small success)
- นิเทศติดตามจากการประเมิน
คลินิก WCC รพ./รพ.สต
- ติดตามโดยการเยี่ยมเสริมพลัง
ศพด.
- นิเทศติดตามจากการประเมิน
คลินิก WCC รพ./รพ.สต
- จังหวัดไดประเมินมาตรฐาน WCC
ครบ 10 แหง
- จังหวัดมีการบูรณาการการงานกับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของโดยดําเนิน
ตําบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม /ศพด.

๕๑๐
มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ ที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

3.การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
และลดปจจัยเสี่ยงเด็ก
ปฐมวัย

3.1 มีแผนการสอนพอ แม ผูเลี้ยงดูเด็ก
(โรงเรียนพอแม) การเลี้ยงดูเด็กดวย
กระบวนการ กิน กอด เลน เลา ในหนวย
บริการฯ ทุกระดับ ศูนยเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
และครอบครัว ดวยสมุดบันทึกสุขภาพแมและ
เด็ก
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเลนตาม
รอยพระยุคลบาท
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมดวยสื่อทองถิ่น
สื่อบุคคล เนน การเลี้ยงดูเด็กดวยกระบวนการ
กิน กอด เลน เลา
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบานคนหา
เด็ก 9,18,30,42 เดือน สงตอเขารับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพัฒนาการ
ลาชาขึ้นทะเบียนกระตุนพัฒนาการ

4.การจัดการระบบ
ขอมูลและการเฝา
ระวัง

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง (ทารก
แรกเกิดน้ําหนัก≥2,500กรัม และทารกแรกเกิด
ขาดออกซิเจน) โดยใชคูมือประเมินและคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง (DAIM)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสําคัญ
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความ
เสี่ยงจากการตรวจติดตาม)
จังหวัดดําเนินงานตามนโยบาย
- มีแผนการสอนพอ แม ผูเลี้ยงดูเด็กตามแนวทาง
โรงเรียนพอแม การเลี้ยงดูเด็กดวยกระบวนการ
กิน กอด เลน เลา ในโรงพยาบาล แผนกฝากครรภ
หลังคลอด คลินิกเด็กดี ทุกระดับ ในศูนยเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล ยังดําเนินการไดนอย มีแผนขยาย
การใหความรูในระดับครอบครัว โดยใชคูมอื สมุด
บันทึกสุขภาพแมและเด็กและคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการ DSPM
-มีการจัดกิจกรรมชวนลูกเลนตามรอยพระยุคล
บาท
- เนนกระบวนการสื่อประชาสัมพันธในชุมชน เนน
ทองถิ่น สงเสริมกระบวนการ กิน กอด เลน เลา
- เนนกระบวนเยี่ยมบาน คนหาเด็ก 9,18,30,42
เดือน
- จัดใหมีระบบสงตอเด็กที่สงสัยลาชาและขึน้
ทะเบียนกระตุน
- จังหวัดมีกระบวนการดําเนินงานเก็บขอมูลเพื่อ
วิเคราะหหาเด็กกลุมเสี่ยงโดยใช DAIM ในการ
ตรวจประเมินพัฒนาการ และมีการรวบรวมขอมูล
43 แฟม มาวิเคราะหดูสถานการณทุกเดือน

ผลลัพธ (small success)
จังหวัดมีนโยบายการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2560

- ผูบริหารใหความสําคัญจึงมีการ
ตรวจสอบและติดตามขอมูลทุกเดือน
ขอมูล Real time

๕๑๑
มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ ที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
4.2 มีการรวบรวมขอมูลบริการจาก 43 แฟม
สรุปวิเคราะห 3 เดือน
มีขอมูลปญหาสุขภาพของเด็ก ใชประกอบ
วิเคราะห วางแผนแกปญ
 หาและการปองกัน
ไดแก
4) อัตราเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการลาชา, การ
แกไขพัฒนาการเด็กสงสัยลาชา
6) ภาวะโภชนาการ
7) สุขภาพชองปาก
8) การไดรับวัคซีนตามวัย เปนตน
4.4 มีสถานการณการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยป 2559 โดยการสํารวจศูนย
อนามัยรวมจังหวัด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสําคัญ
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความ
เสี่ยงจากการตรวจติดตาม)
- เนื่องจากผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญจึงมีการ
นําขอมูลติดตามทางไลนกลุมของ สสจ. และเขาที่
ประชุมผูบริหารประจําทุกเดือน
- จังหวัดมีผังกํากับติดตามงานในเด็กกลุมปกติ และ
กลุมเสี่ยง ครอบคลุม สามารถตรวจสอบ และ
กํากับโดยหนวยบริการทุกแหงมีทะเบียนรายชื่อ
เด็กในพื้นที่
- มีการวิเคราะหสถานการณ ปญหาสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย และการจัดทําแผนแกไขปญหาเปน
รายบุคคล

ผลลัพธ (small success)

๕๑๒
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
มาตรการดําเนินงาน
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ในพืน้ ที่
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
1.ระบบบริหารจัดการ 1. การประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก
และขับเคลื่อนการ
แหงชาติยังไมคอยมีความชัดเจน
ดําเนินงาน
2.การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ศพด.แหงชาติ ไมคอยไดรับความรวมมือ
จากทองถิ่น บางแหงไมใหความสําคัญ
หลักเกณฑของทองถิ่นแตกตางกับเกณฑ
มาตรฐานของสาธารณสุข บุคลากรของ
ศพด.มีนอยไมเพียงพอตามเกณฑ
มาตรฐาน
3. ทองถิ่นบางแหงไมเห็นความสําคัญ
ของการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2.ระบบบริการที่มี
1) การคดกรองพัฒนาการเบื่องตนพบ
คุณภาพ
เด็กมีปญหาดานการใชภาษา ความเขาใจ
ภาษา และจังหวัดก็ขาดแคลน บุคลากรที่
ใหบริการ โดยเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญเรื่อง
Speech Therapy ผูปกครองเด็กตอง
ไปใชบริการนอกพื้นที่
2) เครื่องชั่งน้ําหนัก และที่วัดสวนสูง
สวนใหญไมไดมาตรฐานตามเกณฑ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ขอเสนอแนะทีใ่ หตอหนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูทําหนาทีต่ รวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ
1. ป 2560 มีการบูรณาการระหวาง 4 กระทรวงหลัก จังหวัดตองการใหมีหนังสือสัง่ การเปน
( สธ. พม., มหาดไทยและกระทรวงศึกษา)เพื่อใหมีเกณฑ ลายลักษณใหผูรับผิดชอบหลักที่ไดรับ
ประเมินชุดเดียว เปนมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ
มอบหมาย จากการบูรณาการ และ
ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ และจะแจงเครือขายใหทราบ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดประชุม
และดําเนินการไดประมาณไตรมาสที่สองโดยใชคูมือ เลม ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานระหวาง
ที่ผลิตโดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯไปกอน จนกวาเกณฑ กระทรวงตางๆ ที่ตองรวมมือกัน
ใหม จะเสร็จสมบูรณ
ดําเนินงาน ในศูนยเด็กเล็กแหงชาติ
2. แนวทางการดําเนินงาน พมจ. เปนเจาภาพ สามารถ เพื่อสรางความเขาใจในระดับพื้นที่
ประสานงานไปได
2.1จังหวัด จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เฉพาะดาน
Speech Therapy ในเบื่องตนประสานเครือขาย
จังหวัดใกลเคียง เพื่อให ผูปกครองสามารถเขาถึงบริการ
ได
2.2 ภาครัฐ / ทองถิ่น สนับสนุนใหมีอุปกรณที่
เหมาะสม ไดตรงตามมาตรฐาน และมีการสอบเทียบ
มาตรฐานทุกป
2.3 พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน อยางตอเนื่องเพื่อสราง
ความเขาใจในคุณภาพของขอมูล และการนําขอมูลไปใช
วางแผน การพัฒนางาน

ประสาน กรมสุขภาพจิต ใหการ
สนับสนุนโดยเปดหลักสูตรสําหรับ
พยาบาล PG สาขา Speech
Therapy

๕๑๓
มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ ที่
3.การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
และลดปจจัยเสี่ยงเด็ก
ปฐมวัย

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
) การสงพฤติกรรมผูปกครอง พอแม
ญาติไมสามารถดําเนินการในระดับพื้นที่
ไดผลมากนัก เพราะการสรางพฤติกรรม
มนุษยคอนขางตองใชเวลา
2) มากกวารอยละ 70 ในเด็กที่มี
พัฒนาการชาดานความเขาใจภาษาและ
การใชภาษาเกิดจากการใชสอื่ โทรทัศน
หรือสมารทโฟนกับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
ซึ่งใน 3 ปแรกมีความสําคัญมากในการ
พัฒนาดานการใชภาษา
3) ใหความสําคัญ ในโภชนาการของเด็ก
ที่มีปญหาอวนเตี้ยผอม เปนรายบุคคล
โดยเฉพาะในเด็กกลุมเสี่ยง

4.การจัดการระบบ
จังหวัดมีผังในการกํากับงาน (Flow
ขอมูลและการเฝาระวัง Chart ) ชัดเจน แตที่ยังไมครอบคลุม
กลุมเปาหมาย มีสองประเด็น ไดแก
1.ระบบการKey ขอมูลใน43 แฟม การ
ประมวลผลในระบบรายงาน HDC
2. เพราะพฤติกรรมการเคลื่อนยาย ของ
ผูปกครอง จากการประกอบอาชีพ ฯลฯ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ขอเสนอแนะทีใ่ หตอหนวยรับตรวจ
3.1ประสานเครื่อขายในพื้นที่ เชนการทําประชาคม
แตละตําบล หมูบาน โดยผูนําชุมชน และบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่ ประชาสัมพันธใหประชาชน
ผูปกครองเด็ก รับทราบขอมูล สําคัญดานการ
เจริญเติบโต พัฒนาการ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ใหฉลาด
ไมเจ็บปวยฯลฯ
3.2 สนับสนุนใหผูปกครองมีปฏิสัมพันธกับลูกไมควรใช
สื่อเทคโนโลยีในเด็กต่ํากวา 2 ป แตควรใชวิธีเลานิทาน
หรือการเลนเพื่อกระตุนประสาทสัมผัสสรางความรัก
ความอบอุนในครอบครัว และแนวทางปฏิบัติใหสมาชิก
ในบานใหเปนแนวทางเดียวกัน
3.3 ใหคําแนะนําผูปกครองเปนรายบุคคล สําหรับเด็กที่
มีปญหา พัฒนาการสงสัยลาชา และดานโภชนาการ
อวน เตี้ย ผอม และมีการติดตามอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในเด็กกลุมเสี่ยง
4.1 เรื่องการติดตามเด็กตองอาศัยความรวมมือจาก 4
กระทรวงหลักในพื้นที่ (พมจ. มหาดไทย ศึกษาธิการ )
ผานทางคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ที่มี
ผูวาราชการเปนประธาน นายกเหลากาชาดสนับสนุน
4.2 กระตุนและสงเสริมใหสถานบริการทุกแหง ควร
Update ขอมูลใหเปนปจจุบนั มีการคืนขอมูลใหกับพื้นที่

สิ่งที่ผูทําหนาทีต่ รวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ
เสนอให สวนกลาง มีการ
ประชาสัมพันธในระดับประเทศ เชน
สื่อประชาสัมพันธทางทีวี หรือสังคม
ออนไลน apps
Line ใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะควรกําหนดนโยบายหรือ
พรบ.ที่ชัดเจนใหประชาชนตระหนัก
ถึงผลเสียของการดูทีวี การใชสมารท
โฟน กับเด็กอายุต่ํา 2 ป

๕๑๔
มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ ที่

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ทําใหการติดตามเด็กไมครอบคลุม
2) การคืนขอมูลซึ่งกันและกัน ยังไม
ครบถวนและไมครอบคลุมเด็กที่ตัวกับชื่อ
อยูไมตรงกันระหวางพื้นที่ โดยเฉพาะเด็ก
วัยกอนเรียน จะเขา ศพด.ที่ใกลบาน
หรือใกลทที่ ํางานของบิดามารดา

ขอเสนอแนะทีใ่ หตอหนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูทําหนาทีต่ รวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ

ที่ชื่อเด็กอยู
4.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องระบบการKey ขอมูล
ระหวางผูปฏิบัติหนางาน กับ เจาหนาที่ไอที ทุกระดับ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
.
1. ติดตามผลการจัดทําเกณฑบูรณาการศูนยเด็กเล็กแหงชาติ เพื่อแจงแนวทาง / เกณฑใหจังหวัดนําไปดําเนินการตอ
2. กรมสุขภาพจิตเปดหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย พยาบาล เฉพาะดาน Speech Therapy เพื่อใหบริการภายในจังหวัด เพิ่มโอกาสพัฒนา
เด็ก และลดภาระผูปกครอง ในการเดินทางขามจังหวัด
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
ตําบลกระเสียว อําเภอสามชุก มีการดําเนินงานเด็ก0-5 ป “ตําบล 3 ดี โภชนาการดี ฟนดี พัฒนาการดี” เปนความรวมมือแบบประชารัฐ โดยแตงตั้งคณะกรรมการตําบล
เด็กปฐมวัย รูปรางดีสูงสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการ สมวัย กําหนด มาตรการ/จัดทําแผนงาน/กิจกรรม โดยการมีสวนรวม กําหนดเปาหมายความสําเร็จของงานในแตละ
ระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success) ประกาศนโยบาย เด็ก 0-5 สูงดีสมสวน พัฒนาการสมวัย ฟนไมผุ วิเคราะหขอมูลสถานการณ ทั้งใน ศพด.และหมูบาน จัดทํา
คูมือเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเกง ฉลาดดวย 3 ดี (หุนดี พัฒนาการดี ฟนดี) อบรม อสม.เชี่ยวชาญเด็ก 3 ดี / ครู ศพด.อบรม 3 ดี กําหนดกติกาชุมชนมุงเนนบรรลุสู นโยบายตําบล
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๕๑๕
3 ดี เฝาระวัง ฝากครรภครั้งแรก อายุครรภกอน 12 สัปดาห ใหนมแมอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดถึง 6 เดือน รานคาในชุมชนไมจําหนายนมผสม อาหารเสริมอื่นๆ แกเด็ก
แรกเกิดถึง 6 เดือน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดขวดนม ลูกอม น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ผูเลี้ยงดูเด็กแปรงฟนใหเด็ก 3 ครั้ง หลังอาหารเชา กลางวัน และกอนนอน
ผูเลี้ยงดูเด็กโดยมีกิจกรรม “กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน” จัดทํา คูมือ เลี้ยงลูกเกง ฉลาด ดวย 3 ดี (หุนดี พัฒนาการดี ฟนดี) ติดตามเยี่ยมบาน เพื่อรับทราบปญหาในการดูแล
แตละหลังคาเรือน
ผูรายงาน......นางสาวสกาวรัตน เทพรักษ
ตําแหนง.......นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ.....
วัน/เดือน/ป/ 14 – 16 มิถุนายน 2560
โทร.......089-9153894 . e-mail……skawlab@yahoo.com
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