
สรุป สถานการณ์ กิจกรรม  Monthly cluster แม่และเดก็ ประจ าเดือนมถุินายน 2560 
1. ผลการด าเนินงาน ตาม KPI Cluster ประกอบด้วย 4 ตวัชี้วัด  

 อตัราส่วนมารดาตายต่อการเกดิมีชีพแสนคน ไม่เกนิ 20 
 (เขตสุขภาพ) 

 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ท่ีมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 85  

 เด็กอายุ 9 ,18 ,30 ,42 เดือน ไดร้ับการคดักรองพฒันาการทุกคน พบสงสยัล่าชา้  

 เด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 51และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี (ชาย 113 ซม. และ หญิง 112 ซม.) 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงาน ใน “คลินิกเด็กดี” โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 11 
ล าดบั ขอ้มูล/กจิกรรม เป้าหมาย ผลงาน 

  เป้าหมาย(คน) ผลงาน(คน) (ร้อยละ) 

1 ร้อยละของเด็กอาย ุ9,18,30,42 

เดือน ไดร้ับการคดักรองพฒันาการ 

มีพฒันาการสงสยัล่าชา้  

ไม่น้อยกว่า 20 36 14  38.89 

2 ร้อยละของเด็กมีพฒันาการสงสยั

ล่าชา้ไดร้ับการติดตามให้ไดร้ับการ

กระตุน้พฒันาการและประเมินซ ้ า

ภายใน 30 วนั 

90 9 1 11.11 

3 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 51 108 89 82.41 

 จากตารางท่ี 1 ดา้นการเฝ้าระวงัพฒันาการเด็กปฐมวยั พบว่า เด็ก 9,18,30และ42เดือน ท่ีมารับบริการ ท่ี
คลินิกเด็กดี ใน เดือนมิถุนายน  2560 จ านวน 36 คน ไดร้ับการคดักรองพฒันาการ ทุกคน และพบพฒันาการสงสยั
ล่าชา้ จ านวน14 คน (ร้อยละ 38.89) ซ่ึงไดมี้การส่งต่อสู่เครือข่ายในชุมชนเพ่ือการติดตาม ให้ไดร้ับการกระตุน้
พฒันาการและประเมินซ ้ าภายใน 30 วนั 
 เด็กมีพฒันาการสงสยัล่าชา้ไดร้ับการติดตามให้ไดร้ับการกระตุน้พฒันาการและครบก  าหนดการประเ มิน
ซ ้ าภายใน 30 วนัเดือน  จ านวน 9 คน   แต่มาประเมินซ ้ า  1 คน  (ร้อยละ 11.11) ผลการตรวจมีพฒันาการสมวยั 1 คน 
ไม่มีรายงานจาก อสม. 
 ดา้นการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ เด็ก 0-5 ปี พบว่า เด็กไดร้ับการประเมิน ภาวะโภชนาการ จ านวน108 คน  
มีส่วนสูงระดบัดี และรูปร่างสมส่วน 89 คน (ร้อยละ 82.41)  เด็ก อว้น 4 คน เต้ีย 3 คน ไม่มีเด็กผอม 

จากผลงานดงักล่าว พบว่า ตวัช้ีวดัท่ีผ่านตามเป้าหมาย 2 ตวัช้ีวดั คือ  
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ไดร้ับการคดักรองพฒันาการ และพบมีพฒันาการสงสยัล่าชา้  ร้อยละ 38.89

เน่ืองจากความช านาญของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจท าให้คน้พบเด็กสงสยัล่าชา้บรรลุเป้าหมาย และเด็กกลุ่มน้ีไดรั้บ
ค าแนะน าในการไปส่งเสริมพฒันาการลูกท่ีบา้น ท าให้เด็กมีโอกาสในการส่งเสริมพฒันาการลูกท่ีบา้นไดม้ากข้ึน  



เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เน่ืองจาก มีการเฝ้าระวงัโดยเครือข่ายในชุมชนและกรณีเด็กมีภาวะโภชนาการอว้น 
ผอม เต้ีย ไดใ้ห้ขอ้มูลผูรั้บผิดชอบงานเครือข่ายส่งขอ้มูลให้เครือข่ายช่วยติดตามว่าท่ีบา้นพฤติกรรมการบริโภคเป็น
อยา่งไร การเล้ียงดูเป็นอยา่งไรหลงัจากให้ค าแนะน าเร่ืองอาหารจากเจา้หนา้ท่ีไปแลว้ และนดัให้มาดูภาวะโภชนาการ
ซ ้ าอีกทุก 3 เดือน  

ส่วนตวัช้ีวดั ท่ีตอ้งมีการทบทวนแกไ้ข คือเร่ือง เด็กมีพฒันาการสงสยัล่าชา้ไดใ้ห้ค าแนะน าไปกระตุน้และ
ส่งเสริมพฒันาการต่อท่ีบา้น และส่งขอ้มูลให้ อสม.ช่วยติดตาม และให้มาประเมินซ ้ าภายใน 30 วนั ยงัไม่ผ่านเกณฑ ์ 

-จึงขอความร่วมมือ อสม.ในเครือข่ายในการติดตามให้ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน โดยส่งทุกวนัท่ีพบเด็กสงสยั
ล่าชา้ 

-ติดตามผลการส่งต่อเด็กสู่ชุมชน (Group line management) โดยจดัท าแบบเกบ็ขอ้มูล และประเมินผลทุก
เดือนตามเป้าหมาย 

-ส่งขอ้มูลยอ้นกลบัให้เครือข่ายไดท้ราบผลงานของตวัเองทุกเดือน  
 

2. ผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรม Calendar Cluster management ดงัตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงาน ตามกจิกรรม Calendar Cluster management  

ขอ้มูล/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

     (ร้อยละ) 

ผลงาน 

 
ผลงาน 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

  - ผูเ้ก ีย่วขอ้งรับทราบ ภายใน 24 ชัว่โมง 100 13 100 

  - รายงานผลใน Activity Profile ตามก  าหนด 100 13 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกจิท่ีด าเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ  ซ่ึงประกอบดว้ย พฒันาศกัยภาพ
บุคลากร ,การถ่ายทอดองค์ความรู้ งานบริการอ่ืนๆ  และกจิกรรมภาคีเครือข่าย ดงัตารางท่ี 3-4 
3.1. พฒันาศกัยภาพบุคลากร(ไปประชุม/อบรม) มีจ านวน 1  เร่ือง ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกจิท่ีด าเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ  ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ล าดบั 

เร่ือง/ประเด็น ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
ผูร้ับผิด 
ชอบ 

1 ประชุมจดัท า
แนวทางเพ่ือ
ขบัเคล่ือนให้เกดิการ
สร้างเด็กไทย
คุณภาพ(SMART 
KIDs) 

ประเด็นหลกัเพ่ือน าสู่ SMART KIDs ประกอบดว้ย 
    1. Smart Pregnancy ตอ้งการผลลพัธ์ คือ ลด Pre-term, LBW ให้
ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภยั ผ่านช่องทางฝากครรภคุ์ณภาพ   
MCH.Boardและห้องคลอดคุณภาพ  รวมถึงโครงการสาวไทย
แกม้แดง 
   2. Smart Parents ตอ้งการผลลพัธ์ คือ เด็กได้กนินมแม่อยา่งเดียว
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ผูเ้ล้ียงดูมีความรอบรู้ในการเล้ียงและส่งเสริม
พฒันาการเด็กผ่านช่องทางโรงเรียนพ่อแม่/กจิกรรมครอบครัว
คุณภาพ  รวมถึงกจิกรรม กนิ กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟันและนอน ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีส าคญัคือสมุดสีขมพู 
      3. Smart development  ตอ้งการผลลพัธ์ คือ เป็นเด็กดี มีวินยั 
(self-regulation) มีพฒันาการสมวยั มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านกจิกรรม
ครอบครัวคุณภาพ ศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ และWCC  รวมถึงการเฝ้า
ระวงัภาวะโภชนาการ 

ฉลอง  เรืองศร ี

 
ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกจิท่ีด าเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ  ดา้นจดัประชุม/อบรมตามแผน 

ล าดบั เร่ือง/ประเด็น ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ผูร้ับผิดชอบ 
1 คณะกรรมการ

อนามยัแม่และเด็ก 
และคณะกรรมการ 
Service Plan สาขา
สูติกรรม เขตสุขภาพ
ท่ี 11  ลงพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลหลงั
สวน จงัหวดัชุมพร 
เยีย่มเสริมพลงั สร้าง
ขวญัก  าลงัใจ 

 -การแลกเปล่ียนขอ้มูล กรณีมารดาเสียชีวิต พบว่าหญิงตั้งครรภ ์
อาย ุ39 ปี ครรภท่ี์ 3 พกัอาศยัอยู่กบั บุตรสาวคนเล็กซ่ึงอาย ุ15 ปี 
ในเขตเทศบาล ฝากครรภค์ร้ังแรกอายคุรรภ ์10 สปัดาห์ มีประวติั 
ความดนัโลหิตสูง และรับยาตลอดในระยะท่ีฝากครรภ ์แต่ขาดการ
มารับบริการ ในช่วงอายคุรรภ ์20-30สปัดาห์ มารับบริการอีกคร้ัง
เม่ือ 31 สปัดาห์ และเม่ืออายคุรรภ์ 34 สปัดาห์ มีอาการจุกแน่น 
กอ่นมา รพ.1 วนั และมีอาการรุนแรงข้ึน แต่ไม่ได้มาโรงพยาบาล 
เน่ืองจากไม่มีรถ จนวนัรุ่งข้ึน หมดสติ ญาติจึงน าส่งโรงพยาบาล 
เม่ือถึง รพ. ได้มีการ ช่วยชีวิต และ C/S จากนั้น ส่งต่อ รพท. แรก
รับ ท่ีER มีอาการ Coma วดัความดนัไม่ได ้เสียชีวิต  จากการ
วิเคราะห์เบ้ืองตน้ ตามความเส่ียงจากปัจจยัความล่าชา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง

ฉลอง เรืองศรี 



วิเคราะห์ความเส่ียง:Three Delays Model  
(Thaddeus S., Maine D) พบว่า เป็นความล่าชา้จากการตดัสินใจ
เขา้รับการรักษา  
และขาดยานพาหนะไปสถานพยาบาล 

2 โครงการวิจยัเพ่ือ
สนบัสนุนโยบาย
การเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่ ภายใตมู้ลนิธิเพ่ือ
การพฒันานโยบาย
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ
(IHPP)ร่วมกบั กลุ่ม
งานแม่และเด็ก 
ส านกัส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามยั 

1 .ให้แต่ละ รพ.เล่าถึงกจิกรรมทัว่ไปในแต่ละวนั ซ่ึงจะเหมือนๆ
คลา้ยกนัคือจ านวนผูร้ับบริการมากมีเจา้หนา้ท่ีให้บริการเพียงคน
เดียว บางท่ีเม่ือมีประชุมออกนอกพ้ืนท่ีกต็อ้งปิดคลินิก และตอ้ง
ช่วยงาน routine ตึกคนไขก้อ่นหรือแผนกอ่ืนกอ่น 
2. ก  าหนดคุณลกัษณะต่างๆท่ีควรจะเป็นของมิสนมแม่ในการ
คดัเลือกคนโดยประเด็นเนน้ตอ้งมีการฟ้ืนฟู อบรมให้ความรู้ ฝึก
ปฏิบติักบั caseจริงเม่ือตอ้งแกปั้ญหานมแม่ เสนอให้เปิดหลกัสูตร 
2เดือน ส าหรับมิสนมแม่รุ่นเกา่ 4เดือนส าหรับมิสนมแม่รุ่นใหม่ซ่ึง
ทางกรมอนามยัและมูลนิธิจะน าเสนอและด าเนินการต่อไป  
3. ปัญหาอุปสรรคในการท างาน 
4. ปัจจยัความส าเร็จในการท างาน 

อารีย  ์ สุขสวสัด์ิ 

3 ประชุมเชิง
ปฏิบติัการเพ่ือ
พฒันางานอนามยัแม่
และเด็ก 

ขอ้คิดเพ่ือแกปั้ญหา "..เด็กเกดิน้อยดอ้ยคุณภาพ."  ให้ดูแล ตั้งแต่
กอ่นทอ้ง. ตั้งครรภแ์ละคลอดอยา่งมีคุณภาพ.  เนน้นมแม่ เพ่ือให้
ไดเ้ด็กดีมีคุณภาพ.  
นายแพทยว์ลัลภ ไทยเหนือ. อดีตปลดั และอดีตรมช.สาธารณสุข 
MCH. in Progress เก ีย่วกบั                                                                                            
- แนวโนม้ MMR ลดลงมาช่วงหน่ึง ตอนน้ี เร่ิมๆเพ่ิมข้ึน  ,C/S rate 
เพ่ิมจาก5%  ข้ึนเป็น >30% มีปัญหา placenta accrete รกเกาะแน่น 
มีโอกาสรกคา้งตกเลือดได้อีก                                                                                                     
-premature pregnant เสนอใช้ progesterone ทั้งทางVaginaหรือฉีด 
มีรายงานลดไดจ้ริง                                                                                                     
>> สถานการณ์แม่และเด็ก ในปี 59 ภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ ์และ LBW ยงัคงสูง ,อตัราเด็ก สูงดี สมส่วน ค่อนขา้งต ่า,
การคดักรองพฒันาการเด็ก พบสงสัยล่าชา้ น้อยกว่า 20% ซ่ึงการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว เน้น Smart Kids 
อภิปราย                                                                                                    
-การแกปั้ญหามารดาตาย ค่อยๆดีข้ึน.ซ่ึง เป็น indirect cause 13/
แสน. PPH เฉล่ียตายตอน5.7ชม  93% ป้องกนัได้  Eclampsia เฉล่ีย
ตายตอน 1.7วนั. 60%ป้องกนัได้ 
-เร่ืองยาprogesterone ก  าลงัผลกัดนัเขา้บญัชียาหลกั เน้นพยายาม

ฉลอง  เรืองศรี 



ให้ฟรี.   
-เร่ืองcode นม กฏหมายจะออกแลว้รอลงในพระราชกจิจานุเบก
ขา. ควบคุมนมสูตร1-2  หลกัๆควบคุม 4ดา้น 
  -ห้ามโฆษณา 

4 ประชุมพฒันา
ความรู้การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
และการประมวลผล
การศึกษา
สถานการณ์
พฒันาการ 
เด็กปฐมวยัคร้ังท่ี 6   
ปี 2560 

1 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research ) ไม่เนน้การใช้
ขอ้มูลตวัเลขเนน้การคน้หารายละเอียดในประเด็นปัญหาต่างๆใน
เชิงลึก  
Data cleansing หรือ data cleaning หรือ data scrubbing หมายถึง
การท าความสะอาดขอ้มูล  เป็นกระบวนการตรวจสอบและการ
แกไ้ข (หรือลบ) รายการขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งออกไปจากชุดขอ้มูล  
โดยการใช้ โปรแกรม Excel มีความสะดวกมากกว่าท่ีจะลงขอ้มูล
ใน SPSS เลย และเม่ือแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้น าเขา้สู่ SPSS 
เพ่ือใช้สถิติท าขอ้มูลเพ่ือใช้ในการสรุปตารางและการอภิปรายผล
ต่อไป 
        Correlation   เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรมี
ความสมัพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด ถา้ X และ Y มีความสัมพนัธ์กนั
มาก แสดงว่า ถา้ X มีค่าเปล่ียนแปลงไป จะมีผลกระทบต่อค่าของ  
Y เป็นอยา่งมาก 
  Regression ใชค้วามสัมพนัธ์ท่ีวิเคราะห์ไดม้าประมาณค่าหรือ
พยากรณ์ค่า Y ในอนาคตเม่ือก  าหนดค่า X 
        ขอ้สรุปการเรียนรู้ 
1.การสร้างแบบสอบถามไม่ควรใชข้อ้ค าถามท่ีมากเกนิไป เพราะ
อาจไดข้อ้มูลท่ี Error มาก 
2.แบบสอบถามควรมีการทดสอบความเช่ือมัน่ หรือความเท่ียง
ของเน้ือหา เพ่ือท าให้น ามาหาค่าทางสถิติได้ 

วีรวรรณ  
บุญวงศ ์

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



3.2. ดา้นอ่ืนๆ มี 1 เร่ือง ดงัตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ผลการด าเนินงาน ตาม ภารกจิท่ีด าเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ  ดา้นอ่ืนๆ 

ล าดบั เร่ือง/ประเด็น ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
ผูร้ับผิด 
ชอบ 

1 ส ารวจสถานการณ์
การเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมการเล้ียงดู
เด็กของครอบครัว
ไทย เขต 11อ าเภอ
กะเปอร์ จงัหวดั
ระนอง 

 อ าเภอกะเปอร์  มีเด็กเขา้รับการตรวจพฒันาการดว้ย Denver 2 
จ านวนทั้งหมด 83 คน มีพฒันาการสมวยั  จ านวน 57 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 68.67 มีพฒันาการล่าชา้ จ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 
31.32 ส่วนใหญ่ล่าชา้ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และการปรับตวั,ดา้น
ภาษา ไดแ้นะน าผูเ้ล้ียงดูในการส่งเสริมพฒันาการเด็กให้สมวยั 

ทีมแม่และเด็ก 
By กติิยา 
ช านาญกจิ 

2 ส ารวจสถานการณ์
การเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมการเล้ียงดู
เด็กของครอบครัว
ไทย เขต 11    อ.เขา
พนม จ.กระบ่ี 

จากขอ้มูลท่ีไดใ้น 2 ต าบลคือต าบลพรุเตียว และ ต าบลสินปูน นั้น 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็จ านวน  77 ราย พบว่ามีพฒันาการสมวยัอยูท่ี่ 49 
ราย 
และพฒันาการสงสยัล่าชา้ อยูท่ี่ 28 ราย คิดเป็นพฒันาการสมวยัอยู่
ท่ี ร้อยละ 63.6 และสงสยัล่าชา้ ร้อยละ 36.4 ซ่ึงพบว่า ไม่แตกต่าง
จาก 2 จงัหวดัท่ีผ่านมา คือ           จ.นครศรีธรรมราช พบ
พฒันาการสมวยั ร้อยละ 62.8 และสงสยัล่าชา้ ร้อยละ 37.2    จ.
ระนอง พบพฒันาการสมวยั ร้อยละ 68.7  และสงสยัล่าชา้ ร้อยละ 
31.3 
ดา้นท่ีสงสยัล่าชา้จะเป็นดา้นภาษา เป็นส่วนใหญ่  ส่วนดา้น
กลา้มเน้ือเล็กและปรับตวั ดา้นสงัคมและการช่วยตวัเอง  และ
กลา้มเน้ือมดัใหญ่มีนอ้ยมาก 

ทีมแม่และเด็ก 
By วีรวรรณ  
บุญวงศ ์

3 การเยีย่มเสริมพลงั 
โครงการส่งเสริม
พฒันาการเด็กเฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีใน
โอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 
เขตสุขภาพท่ี 11-12 
ณ จงัหวดั

ประเด็นส าคญัของการประชุม 
  1. การสนบัสนุนการด าเนินงานของกรมกองต่างๆ                                           
2. การรณรงค์คดักรอง ปี 60 ช่วง 11-17 กค.60 โดยมีกจิกรมของ
หน่วยงานกลาง(สตป) คือ แถลงข่าวร่วมกบั สสส., VDO 
conference , Kick off เปิดตวัการรณรงค์คดักรอง และเยีย่มพ้ืนท่ี                                                                                    
3.  น าเสนอผลการด าเนินงานของเขต สุขภาพ โดยพ้ืนท่ีเขต 11 
ผลงานใน 6 เดือนแรก ปี 60 จากระบบรายงาน HDC พบว่า ความ
ครอบคลุมการคดักรอง ในภาพรวมเขต ร้อยละ72.21                                                                              
4. การน าเสนอ Best practice ของ อ าเภอปลายพระยา “คดักรอง 
ด๊ี-ดี ท่ีปลายพระยา”                                                                                           
5. ติดตามเยีย่มในพ้ืนท่ี อบต.ปากนคร การด าเนินงานศูนยเ์ด็กเลก็

ฉลอง  เรืองศรี 



นครศรีธรรมราช คุณภาพ โดยการสนบัสนุนงบประมาณ การบริหารจดัการ เพ่ือการ
ดูแลเด็กทุกดา้น ทั้งสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม ครูผูดู้แลเด็ก การมีส่วน
ร่วมของชุมชน ผูป้กครอง 

4 ส ารวจสถานการณ์
การเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมการเล้ียงดู
เด็กของครอบครัว
ไทย เขต 11อ าเภอ
เขาพนมและอ าเภอ
ปลายพระยา จงัหวดั
กระบ่ี 

อ าเภอเขาพนมและอ าเภอปลายพระยา  มีเด็กเขา้รับการตรวจ
พฒันาการดว้ย Denver 2 จ านวนทั้งหมด  87 คน มีพฒันาการ
สมวยั  จ านวน 46 คน   คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีพฒันาการสงสยั
ล่าชา้ จ านวน 41คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ส่วนใหญ่สงสยัล่าชา้ดา้น
สงัคมและการช่วยเหลือตนเอง ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และการ
ปรับตวั,ดา้นภาษา ซ่ึงไดใ้ห้ค าแนะน าการส่งเสริมพฒันาการเป็น
รายบุคคล 

ทีมแม่และเด็ก
By สุวณีย ์ 
จอกทอง 

5 ส ารวจสถานการณ์
การเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมการเล้ียงดู
เด็กของครอบครัว
ไทย เขต 11อ าเภอ
เขาพนมและอ าเภอ
ปลายพระยา จงัหวดั
กระบ่ี 

อ าเภอเขาพนมและอ าเภอปลายพระยา  มีเด็กเขา้รับการตรวจ
พฒันาการดว้ย Denver 2 จ านวนทั้งหมด  202 คน มีพฒันาการ
สมวยั  จ านวน 113 คน   คิดเป็นร้อยละ 55.9  มีพฒันาการสงสยั
ล่าชา้ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ส่วนใหญ่สงสยัล่าชา้ดา้น
สงัคมและการช่วยเหลือตนเอง ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และการ
ปรับตวั,ดา้นภาษา ซ่ึงไดใ้ห้ค าแนะน าการส่งเสริมพฒันาการเป็น
รายบุคคล 

ทีมแม่และเด็ก
By กติิยา 
ช านาญกจิ 

 
 
 
ตารางท่ี  6 Model  Development 

ล าดบั เร่ือง/ประเด็น ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
ผูร้ับผิด 
ชอบ 

 
1 
 

สรุปผลการส่งต่อและ
ติดตามแม่และเด็กใน
เครือข่าย 
เดือนมิถุนายน2560 

 - การรับทราบ กลุ่มหญิงต้ังครรภ์มีการส่งต่อจ านวน 18 ราย มีการ
รับทราบ 13 ราย คิดเป็น 72.22 % โดยจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ในกลุ่มเด็กปฐมวัยสงสัยพัฒนาการล่าช้า
ส่งต่อ 37 ราย รับทราบ 24 ราย คิดเป็น 64.86 % พบว่าเท่ากับ
เดือนเมษายน  
 - การติดตาม กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ ส่งต่อ 18 ราย มีการติดตามเยี่ยม 
4 ราย คิดเป็น 22.22 % พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน  
ส่วนในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการล่าช้ามีการส่งต่อ 37 ราย  
ติดตาม 5 ราย คิดเป็น 13.51 % 

นิธิกานต์ 

 



ตารางท่ี 7 ผลการด าเนินงาน ตามกจิกรรมผลิตส่ือ/รวบรวมองค์ความรู้ 

ขอ้มูล/กจิกรรม 

จ านวน 

(เร่ือง) เร่ือง ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

  - Bird s Eye View - - - 

  - Up To You - - - 

 - VTR ชีวีมีสุข 1 ท่านอนดี เทคนิคการตัดต่อ  VDO  ให้สั้น กระชับ  เข้าใจง่าย ได้ใจความ 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  

1. การสรุป Activity ของสมาชิกยงันอ้ย ควรมีการติดตามและกระตุน้อยา่งต่อเน่ือง  

2. กจิกรรมคุณภาพบริการยงัค่อนขา้งนอ้ย  ควรมีการทบทวนและพูดคุยเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

3. ปรับระบบการท างานใหม่ การมอบหมายงานยงัไม่เรียบร้อยเน่ืองดว้ยภาระงานเดิมมาก  
 
 แผนเดือนกรกฎาคม 2560  

1. ดา้นผลการด าเนินงาน ตาม KPI Cluster (กพร.) 
 - รวบรวมขอ้มูลแม่และเด็กใน CUP  
 - จดัท าเคร่ืองมือการเฝ้าระวงัและติดตามงานแม่และเด็ก   ใน CUP 
2. ภารกจิท่ีด าเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ  
 - ประชุมประจ าเดือนของ Cluster แม่และเด็ก วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2560 

               - พฒันาระบบขอ้มูลและWeb Cluster MCH 
               - พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นแม่และเด็ก  
                       ประชุมวิทยากรแกนน า Code นม วนัท่ี 24-27 ก.ค 2560 ณ จงัหวดันครนายก  

3. การด าเนินงาน ตามกจิกรรมผลิตส่ือ/รวบรวมองค์ความรู้ 

 4.ส ารวจสถานการณ์การเจริญเติบโตและพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กของครอบครัวไทย เขต 11  วนัท่ี 4-5 ก.ค 
2560 ณ ศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลต าบลบางจาก 

5. กรมอนามยัมาติดตามงานมุมเล่นลานเล่น วนัท่ี 12-14 ก.ค. 2560   จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดั
พงังา 
 

   
ถาวร    พุ่มเอ่ียม  พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 

วนัท่ี 7/7/60 
Cluster แม่และเด็ก 


