
สรุป สถานการณ์  กิจกรรม  Monthly cluster แม่และเด็ก  ประจ าเดือน

พฤษภาคม 2560 

1. ผลการด าเนนิงาน ตาม KPI Cluster ประกอบด้วย 4 ตวัชี้วดั  

 อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 20 

 (เขตสุขภาพ) 

 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 

 เด็กอายุ 9 ,18 ,30 ,42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน 

พบสงสัยล่าช้า 

 เด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 51และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี

(ชาย 113 ซม. และ หญิง 112 ซม.) 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงาน ใน “คลินิกเด็กดี” โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริม

สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

ล าดับ ข้อมูล/กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน 

  

เป้าหมาย

(คน) 

ผลงาน

(คน) 

(ร้อย

ละ) 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 

9,18,30,42 

เดือน ได้รับการคัด

กรองพัฒนาการ มี

พัฒนาการสงสัยล่าช้า  

ไม่น้อย

กว่า 20 

22 9 40.91 

2. ร้อยละของเด็กมี

พัฒนาการสงสัยล่าช้า

ได้รับการติดตามให้

ได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการและประเมิน

ซ้ าภายใน 30 วัน 

90 6 2 33.33 

3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดี

สมส่วน 
51 110 82 74.55 



 จากตารางท่ี 1 ด้านการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า เด็ก 

9,18,30และ42เดือน ทีม่ารับบริการ ท่ีคลินิกเด็กดี ใน เดือนเมษายน 2560 

จ านวน 22 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ทุกคน และพบพัฒนาการสงสัย

ล่าช้า จ านวน 9 คน (ร้อยละ 40.91) ซึ่งได้มีการส่งต่อสู่เครือข่ายในชุมชน

เพ่ือการติดตาม ให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและประเมินซ้ าภายใน 30 วัน 

 เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการและครบก าหนดการประเมินซ้ าภายใน 30 วัน จ านวน 6 คน ได้รับ

การกระตุ้น6 คน แต่มาประเมินซ้ า  2 คน  (ร้อยละ 33.33) ผลการตรวจ

พัฒนาการสมวัย 2 คน ไม่มีรายงานจาก อสม. 

 ด้านการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็ก 0-5 ปี พบว่า เด็กได้รับการ

ประเมิน ภาวะโภชนาการ จ านวน110 คน  มีส่วนสงูระดับดี และรูปร่างสมส่วน 

82 คน (ร้อยละ 74.55)  เด็ก อ้วน  5 คน เต้ีย 2 คน เด็กผอม 2 คน   เด็ก

ส่วนสูงเฉลี่ย ท่ีอายุ 5 ปี ไม่มีผู้รับบริการ 

จากผลงานดังกล่าว พบว่า ตัวชี้วัดที่ผ่านตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ  

เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการคดักรองพัฒนาการ และพบมี

พัฒนาการสงสัยล่าช้า  เนื่องจากความช านาญของเจ้าหน้าท่ีในการตรวจท า

ให้ค้นพบเด็กสงสัยล่าช้าบรรลุเป้าหมาย และเด็กกลุ่มนี้ได้รับค าแนะน าในการ

ไปส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้าน ท าให้เด็กมีโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการ

ลูกที่บ้านได้มากขึ้น 

เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เนื่องจาก มีการเฝ้าระวังโดยเครือข่ายในชุมชน

และกรณีเด็กมีภาวะโภชนาการอ้วน ผอม เต้ีย ได้ให้ข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน

เครือข่ายส่งข้อมูลให้เครือข่ายช่วยติดตามว่าท่ีบ้านพฤติกรรมการบริโภคเป็น

อย่างไร การเลี้ยงดูเป็นอย่างไรหลังจากให้ค าแนะน าเรื่องอาหารจาก

เจ้าหน้าที่ไปแล้ว และนัดให้มาดูภาวะโภชนาการซ้ าอีกทุก 3 เดือน  

ส่วนตัวชี้วัด ท่ีต้องมีการทบทวนแก้ไข คือเรื่อง เด็กมีพัฒนาการสงสัย

ล่าช้าได้ให้ค าแนะน าไปกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการต่อท่ีบ้าน และส่งข้อมูล

ให้ อสม.ช่วยติดตาม และให้มาประเมินซ้ าภายใน 30 วัน ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คง

ต้องท าความเข้าใจกับอสม.ใหม่อีกครั้ง(ได้ให้ค าแนะน าเฉพาะตัวบุคคลไป

แล้ว)ในกรณีท่ี ส่งข้อมูลให้อสม.ติดตามให้  และบอกว่าครบก าหนดประเมิน

ซ้ าวันที่ เท่าไหร่แต่ อสม.ลงไปประเมินเลยและไม่ผ่านซึ่งเด็กยังไม่มีโอกาสได้

กระตุ้นโดยพ่อแม่ผู้ปกครองที และ case นี้ก็ไม่มีการเยี่ยมประเมินซ้ าอีกครั้ง  



-จึงขอความร่วมมือ อสม.ในเครือข่ายในการติดตามให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น โดยส่งทุกวันที่พบเด็กสงสัยล่าช้า 

- ผู้รับผิดชอบงาน CUP ได้ส่งข้อมูลย้อนกลับผลการด าเนินงาน อสม. 

แต่ละรพสต.ให้ทราบในกรุ๊ปไลน์เครือข่ายแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง 

-ติดตามผลการส่งต่อเด็กสู่ชุมชน (Group line management) โดย

จัดท าแบบเก็บข้อมูล และประเมินผลทุกเดือนตามเป้าหมาย 

 

2. สรุป ผลการด าเนนิงานอนามยัแมแ่ละเด็ก เขต 11 ป ี2560  

(ไตรมาส ที2่)  

ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานต้ังครรภ์คุณภาพ ของเขต 11 แนวโน้ม 3 

ปี จ าแนกรายจังหวัด 

 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด ปี นคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษ ระนอง ชุมพร เขต ประเทศ 

1 อัตราส่วน

การตาย

มารดา 

ปี

58 
6.91 0 0 30.02 24.44 70.18 24.96 16.17 11.83 

ปี

59 
21.65 0 0 0 36.83 0 73.74 26.35   

ปี

60 

43.38 0 0 0 83.79 0 0 33.0 
 

2 อัตรา

หญิง

ต้ังครรภ์

ฝาก

ครรภ์

<12 

สัปดาห์ 

ปี

58 
53.64 62.97 67.11 70.44 57.57 55.37 63 59.61   

ปี

59 
50.43 70.59 75.23 39.67 48.03 68.53 60.35 54.41 39 

ปี

60 

66.27 87.15 79.61 42.65 64.05 61.82 64.96 66.57 
 

4 อัตรา

ทารกแรก

เกิด

น้ าหนัก

น้อยกว่า

2,500

กรัม 

ปี

58 
9.07 8.04 9.93 8.2 5.62 6.06 8.91 8.1   

ปี

59 
12.27 16.33 7.8 10.63 7.78 1.08 8.51 10.13 8 

ปี

60 
5.63 5.06 5.3 5.7 2.8 2.9 8.3 5.08  



ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพ เด็กอายุ 0-5 ปี  ซึ่งประกอบด้วย ด้าน

พัฒนาการ และการเจริญเติบโต 

 ตาราง ท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ

สมวัย จ าแนกรายจังหวัด 

 

ตาราง ท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี สมส่วน และ 

ส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปีจ าแนกรายจังหวัด 

ล าดับ ตัวชี้วัด ปี นคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษ ระนอง ชุมพร เขต ประเทศ 

1 เด็ก0-5ปี 

มี

พัฒนาการ

สมวัย

(รวม) 

ปี

57 
98.21 99.58 95.64 99.92 99.25 98.94 99.82 99.04 

72.5 

(ส ารวจ) 

ปี

58 
95.35 98.72 87.52 97.66 98.76 92.77 98.89 97.06 89.6 

ปี

59 
87.42 61.13 73.96 63.60 77.66 65.07 53.29 74.47 76.59  

ปี

60 

95.9 95.93 96.28 96.97 94.02 91.76 90.47 94.84 
 

2. 

ความ

ครอบคลุม

การคัด

กรอง

พัฒนาการ 

ปี

59 
         

ปี

60 

6.40 40.89 8.38 14.24 14.26 19.77 25.61 17.31 

 

3 เด็กฯ

พัฒนาการ   

สงสัย

ล่าช้า(ครั้ง

แรก) 

ปี

59 
12.29 38.57 25.43 36.21 21.84 33.53 46.31 25.12 22.98 

ปี

60 

6.40 40.89 8.38 14.24 14.26 19.77 25.61 17.31 

 

4 เด็กฯได้รบั

การ

ติดตามใน 

1 เดือน 

ปี

59 
28.47 60.47 11.06 95.43 15.14 25.60 56.81 42.18  53.97 

ปี

60 
42.89 92.46 61.25 79.38 60.82 60.57 65.32 73.28 

 

           
 

ล าดับ ตัวชี้วัด ป ี นคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษ ระนอง ชุมพร เขต ประเทศ 

1 เด็ก0-5ปี 

สูงดี สม

ส่วน 

ป5ี9 75.28 92.15 97.51 73.09 67.58 74.47 57.35 76.32 46.3 

ปี 60 51.39 55.47 54.06 49.78 48.99 45.76 49.05 51.41  

2 ส่วนสูง

เฉลี่ยที่อายุ 

5 ปี(ปี60) 

ชาย 103.0 109.2 109.7 110.5 109.7 108.9 109.2 109.4  

หญิง 108.2 108.5 108.9 109.6 108.7 107.9 108.6 108.5  



ตารางที่ 4 สถานการณ์ความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย (ปี 59) 

ข้อมูล สภาวะสุขภาพ ปี 60 จาก HDC ณ 28 พค.60 

 
 

3. ผลการด าเนนิงาน ตามกจิกรรม Calendar Cluster management ดงั

ตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรม Calendar Cluster 

management  

ข้อมูล/กิจกรรม เป้าหมาย 

     (ร้อย

ละ) 

ผลงาน 

 

ผลงาน 

(เรื่อง) 

ร้อยละ 

  - ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ภายใน 24 

ชั่วโมง 100 13 100 

  - รายงานผลใน Activity Profile 

ตามก าหนด 100 13 100 

 

4. ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกิจที่ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ ซึ่ง

ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ,การถ่ายทอดองค์ความรู้ งาน

บริการอื่นๆ และกิจกรรมภาคีเครือข่าย ดังตารางท่ี 3-4 

4.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร(ไปประชุม/อบรม) มีจ านวน 1  เรื่อง ดัง

ตารางที่ 3 

ล าดับ ตัวชี้วัด นคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษ ระนอง ชุมพร เขต 

1 โรงพยาบาลผ่าน

มาตรฐานอนามัย

แม่และเด็ก 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 รพสต.ผ่าน

มาตรฐานอนามัย

แม่และเด็ก 

10.71 87.5 62.5 0 7.83 17.02 0 21.03 

3 ต าบลพัฒนาการ

เด็กดีเริ่มที่นมแม ่
10.87 9.38 1.43 13.33 5.56 47.92 28.3 14.31 

4 ศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพ 
70.24 61.43 79.55 95 85.94 72.55 71.9 74.68 

 
         



ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกิจที่ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ

บริการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ล า

ดับ เรื่อง/ประเด็น สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

1 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

การ

ด าเนินงาน

พัฒนา

คุณภาพ

โรงพยาบาล

ความเสี่ยง & 

ความ

ปลอดภัย 

ประเด็นท่ีได้เรียนรู้ 

1.ได้ด าเนินการในเรื่องการเฝ้าระวังความ

เส่ียง โดยการคีย์และเก็บรวบรวมในHos  

XP  แต่ยังมีปัญหาในบางจุดเพราะคีย์ไม่ได้

ทุกคน บางคนอาจต้องลงข้อมูลในเอกสาร

เก็บไว้ให้ก่อนแล้ว มีการรวบรวมคีย์ข้อมูล

อีกครั้งหนึ่ง 

2.การจูงใจให้แต่ละคนเขียนความเสี่ยง โดย

ไม่คิดว่าไม่เป็นการต าหนิกัน ยังได้ความ

เส่ียงท่ีไม่ครอบคลุม  

ข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษา : 

1.ทีม RM (Risk Management ) หรือทีม

น า ต้องท าความเข้าใจมาตรฐาน   และ

จะต้องมีแผนในสิ่งท่ีต้องด าเนินการให้

ชัดเจน เช่น ถ้าเก็บข้อมูลความเสี่ยงแล้วใน

ระดับ GHI ควรมีการท า Root cause 

Analysis  เพ่ือน ามาวางแผนแก้ปัญหาด้วย 

วีรวรรณ 

บุญวงศ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกิจที่ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ

บริการ  ด้านจัดประชุม/อบรมตามแผน 

ล า

ดับ เรื่อง/ประเด็น สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ผู้รับผิดช

อบ 

1 ส ารวจ

สถานการณ์

การ

เจริญเติบโต

และ

พฤติกรรม

การเลี้ยงดู

เด็กของ

ครอบครัว

ไทย เขต 11

อ าเภอนพพิ

ต า จังหวัด

นครศรีธรรมร

าช 

อ าเภอนพพิต า มีเด็กเข้ารับการตรวจ

พัฒนาการด้วย Denver 2 จ านวนท้ังหมด 

76 คน มีพัฒนาการสมวัย  จ านวน 47 คน   

คิดเป็นร้อยละ 61.84 มีพัฒนาการล่าช้า 

จ านวน 29  คน คิดเป็นร้อยละ 38.16 ส่วน

ใหญ่ล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการ

ปรับตัว,ด้านภาษา ได้แนะน าผู้เลี้ยงดูในการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย 

ส ารวจ

สถานการ

ณ์การ

เจริญเติบ

โตและ

พฤติกรรม

การเลี้ยงดู

เด็กของ

ครอบครัว

ไทย เขต 

11อ าเภอ

นพพิต า 

จังหวัด

นครศรีธร

รมราช 

2 ส ารวจ

สถานการณ์

การ

เจริญเติบโต

และ

พฤติกรรม

การเลี้ยงดู

เด็กของ

ครอบครัว

ไทย เขต 11

อ าเภอนพพิ

ต า จังหวัด

นครศรีธรรมร

าช 

อ าเภอสิชล มีเด็กเข้ารับการตรวจ

พัฒนาการด้วย Denver 2 จ านวนท้ังหมด 

107 คน มีพัฒนาการสมวัย  จ านวน 62 คน   

คิดเป็นร้อยละ 57.90 มีพัฒนาการล่าช้า 

จ านวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 ส่วน

ใหญ่ล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการ

ปรับตัว,ด้านภาษา ได้แนะน าผู้เลี้ยงดูใน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย - 

ทีมแม่และ

เด็กBy 

ถาวร  พุ่ม

เอ่ียม 



3 ประชุม PP&P 

Excellence 
Forum 

ภาคใต้ 

17-18 

พฤษภาคม 

2560 ณ 

โรงแรมได

มอนด์ 

พลาซา สุ

ราษฎร์ธานี 

    ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 38 คน 

ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม , สสอ.,

ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก และ อสม.  สื่อ

ประกอบการเสวนา VTR ของ อ าเภอ

กะเปอร์ และ ต าบลนาท่ามใต้ จ.ตรัง                                                                  

การน าเสนอ 

1.เริ่มด้วย VTR ต าบลนมแม่นาท่ามใต้ ซึ่ง

เป็น กิจกรรมการขับเคลื่อน ต าบลนมแม่ ใน

บริบทของ รพสต.,อสม. และภาคีเครือข่าย 

แสดงให้เห็น การใช้วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการส่งเสริม                                                                       

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยความส าเร็จ โดย 

วิทยากร 2 ท่านแรก และแลกเปลี่ยน

เพ่ิมเติมโดยวิทยากรร่วม และผู้เข้าร่วม

ประชุม 

3.กิจกรรม Relax  

4.น าเสนอ VTR อ าเภอกะเปอร์ ซึ่งแสดงให้

เห็น ศักยภาพและบทบาทภารกิจ ของ

เครือข่าย แม่และเด็ก ในแต่ละระดับ ท้ังใน

ระดับประชาชน(แม่ตัวอย่าง) ,อสม, ปราชญ์

นมแม่ ในการใช้วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพ่ือ เป็นช่องทางการ ส่งเสริม 

ความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก                                                           

5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากร และ

สมาชิกในกลุ่ม 

ฉลอง  

เรืองศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. ด้านอื่นๆ มี 1 เรื่อง ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกิจที่ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ

บริการ ด้านอื่นๆ 

ล า

ดับ เรื่อง/ประเด็น สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

 

สรุปถอด

บทเรียน 

ความส าเร็จ 

งานแม่และ

เด็กอ าเภอ

กะเปอร์ 

จังหวัดระนอง 

ผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพท่ีโดด

เด่น โดยเฉพาะงานแม่และเด็ก ซึ่งพบว่า ไม่

มีรายงานการตายของมารดาต่อเนื่องมา

มากกว่า 5 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นคุณภาพ

บริการ ด้านมารดา ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

รวมถึงประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง

ประสงค์ ดังจะเห็นได้จาก อัตราการฝาก

ครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ มากกว่า

ร้อยละ 90 และมีแนวโน้ม สูงขึ้น ทารกแรก

เกิด น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม น้อยกว่า 

ร้อยละ 6.5 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มากกว่า

ร้อยละ 80 และมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปีท่ีผ่าน

มา เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนา การ สมวัย ร้อยละ 

94 

ฉลอง เรือง

ศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตารางที่  6  Model Development 

ล า

ดับ เรื่อง/ประเด็น สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

1 สรุปผลการ

ส่งต่อและ

ติดตามแม่

และเด็กใน

เครือข่าย 

เดือน

กุมภาพันธ์ 

2560 

 - การรับทราบ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์มีการส่ง

ต่อจ านวน 18 ราย มีการรับทราบ 12 ราย 

คิดเป็น 66.66% โดยจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้ม

ลดลงจากเดือนมีนาคมประมาณ 3 % ใน

กลุ่มเด็กปฐมวัยสงสัยพัฒนาการล่าช้าส่งต่อ 

37 ราย รับทราบ 24 ราย คิดใเป็น 64.86 

% พบว่าลดลงจากเดือนมีนาคมประมาณ

6% 

 - การติดตาม กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ ส่งต่อ 18 

ราย มีการติดตามเยี่ยม 3 ราย คิดเป็น 

16.66% พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากเดือน

มีนาคม มาก ส่วนในกลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีสงสัย

พัฒนาการล่าช้ามีการส่งต่อ 37 ราย  

ติดตาม 8 ราย คิดเป็น 21.62% 

นิธิกานต์ 

 

ตารางที่ 7  ผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมผลิตสื่อ/รวบรวมองค์ความรู้ 

ข้อมูล/

กิจกรรม 

จ านวน 

(เรื่อง) เรื่อง สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

  - Bird s 

Eye View - - - 

  - Up To 

You 

- - - 

 - VTR 

ชีวีมีสุข 

1 ธาตุเหล็กใน

หญิง

ต้ังครรภ์ 

การเขียนสั้น กระชับ เห็นภาพ ง่ายต่อการ

หาภาพประกอบและการตัดต่อเป็น VTR 



 

ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ

ด าเนนิงาน  

1. การสรุป Activity ของสมาชิกยังน้อย ควรมีการติดตามและ

กระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. กิจกรรมคุณภาพบริการยังค่อนข้างน้อย  ควรมีการทบทวน

และพูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหา 

 

 แผนเดอืนมถินุายน 2560  

1. ด้านผลการด าเนินงาน ตาม KPI Cluster (กพร.) 

 - รวบรวมข้อมูลแม่และเด็กใน CUP  

 - จัดท าเครื่องมือการเฝ้าระวังและติดตามงานแม่และเด็ก   ใน CUP 

2. ภารกิจท่ีด าเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ 

 - ประชุมประจ าเดือนของ Cluster แม่และเด็ก วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 

               - พัฒนาระบบข้อมูลและWeb Cluster MCH 

               - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแม่และเด็ก 

3. การด าเนินงาน ตามกิจกรรมผลิตสื่อ/รวบรวมองค์ความรู้ 

              - ผลิตสื่อแม่และเด็กเพ่ือเผยแพร่ (1 เรื่อง ท่านอนหญิงต้ังครรภ์) 

 5.ส ารวจสถานการณ์การเจริญเติบโตและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของ

ครอบครัวไทย เขต 11  วันที่ 1-23 มิถุนายน 2560 

   

 

ถาวร    พุ่มเอี่ยม  พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 

วันที่ 9/6/60 

Cluster แม่และเด็ก 

 


