แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุมวัยและระบบควบคุมโรค
หัวขอการพัฒนาสุขภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
จังหวัด...ราชบุรี ..... เขตสุขภาพที.่ ....5... ตรวจราชการวันทึ่ 28-30 มิถุนายน 2560
1. ประเด็นการตรวจราชการ
เด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการเด็กสมวัย
2. สถานการณ
1.1 เด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการเด็กสมวัย
สถานการณสุขภาพเด็ก ป งบประมาณ 2560 เด็กกลุมเปาหมายเฉพาะในการประเมินพัฒนาการ ( 9 , 18 , 30 และ 42 เดือน) เด็กกลุมเปาหมาย 8 เดือน
จํานวน 17851 เด็กไดรับการประเมินพัฒนาการ จํานวน 14962 คน ความครอบคลุมรอยละ 83.82 มีพัฒนาการสมวัย จํานวน 11,452 คน รอยละ 76.54 พบเด็ก
พัฒนาการสงสัยลาชา และ Red Flag จํานวน 3510 คน รอยละ 23.46 การติดตาม เด็กสงสัยลาชาไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการ ภายใน 30 วัน จํานวน
2653 คน รอยละ 76.19 มีเด็กอีกจํานวนหนึ่ง ที่ยังไมครบ ประเมิน (ยังอยูในชวงเวลา 30 วัน) จํานวน 149 คน รอยละ 18.0 ขาดการติดตาม 40 คน ยังมีเด็กอีก
640 คน ที่ติดตามประเมินแลว Key ขอมูลแลว แตไมเขาในรายงาน HDC สําหรับเด็กที่ผานการประเมิน DSPM2 แลวพบวามีพัฒนาการลาชา โดยเฉพาะดานการใชภาษา
( EL) รองลงมาคือความเขาใจภาษา ( RL ) และดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กที่ลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I จํานวน 32 คน ภายหลังกระตุน กลับมาพัฒนาการ
สมวัย 2 คน ขาดการติดตาม 4 คน เด็กที่เหลือไดรับการ กระตุนพัฒนาการ ในโรงพยาบาลในพื้นที่ เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว รอยละ 66.52 เด็ก
0-5 ป ชั่ง น้ําหนัก จํานวน 38,749 คน มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน จํานวน 19,479 คนรอยละ 50.27 เด็กอวนรอยละ 3.9 เตี้ย รอยละ 8.7 ผอม รอยละ 3.4
สถานบริการ (รพ.) ผานเกณฑ WCC คุณภาพ ทุกแหง

Suphanburi Provincial Public Health Office หนา
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3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)

ลําดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ
เปาหมาย

1. รอยละเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย (ตรวจครั้งแรก)
2. รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 ไมนอย
และ 42 เดือน ทุกคนไดรับการ กวารอย
ตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ ละ 20
สงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก)
3. รอยละของเด็กอายุ ,918, 30 และ ไมนอยกวา
42 เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัด รอยละ 90
กรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบ
สงสัยลาชา ไดรับการประเมิน
พัฒนาการซ้ําภายใน 30 วัน
4. รอยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ไมนอยกวา
ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยาง รอยละ 30
เดียว
5. รอยละเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน ไมนอยกวา
รอยละ 51

รายการ
ขอมูล

เมือง

จอมบึง

สวนผึ้ง ดําเนินฯ บานโปง บางแพ

เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ

3172
2428
76.54
3172

1368
1133
82.82
1368

851
689
80.96
851

1730 2690
1382 2132
79.88 79.26
1730 2690

757 2304 1490
536 1723 983
70.81 74.78 65.97
757
2304 1490

159
129
81.13
159

441
317
71.88
441

738

233

162

333

20.71

220

29.06

25.17 33.89

159
30

124
28.12

23.27

580
505
427
456
73.62 90.30

30
20
66.67

124
90
72.58

3482
2653
76.19

48
31
64.58
540
230
42.59

144
99
68.75
1134
524
46.21

5033
3348
66.52
38749
19479
50.27

557

23.27

17.03

19.04 19.25

เปาหมาย 738
ผลงาน 604
รอยละ 81.44

233
146
62.66

162
134
82.72

333 557
243 335
72.97 60.14

220
198
90.0

เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ

397
267
67.25
4020
2013
50.07

536
488
91.04
1350
648
48.0

521
984
285
630
54.7 64.02
3726 9198
2215 4530
59.45 49.25

151
128
84.77
1643
775
47.17

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

1107
555
50.14
7960
4218
53.0

โพ ปากทอ วัดเพลง
ธาราม

580

507
461
90.93
5227
2427
46.43

505

638
404
63.32
3951
1899
48.06

บานคา

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตร
มาส 1
(ขอมูล ต.ค.59 –
30พค.60)

14,962
11,452
76.54
14,962

3482
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4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จKey
( Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการตรวจติดตาม
มาตรการดําเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
สรุปประเด็นสําคัญ
ผลลัพธ (small success)
ในพื้นที่
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)
1.ระบบบริหารจัดการ 1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard 1. มีการประชุม MCH Broad 3 ครั้ง/ป เพื่อถายทอด
การประชุมคณะกรรมการอนามัย
และขับเคลื่อนการ
ประชุม รวมกับ Service plan สาขาเด็กและ นโยบายและขับเคลื่อนงาน และกํากับติดตาม
แมและเด็กปละอยางนอย 3 ครั้ง
ดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อ
2. รวมกับทีม Service Plan สาขาสูติกรรมและสาขา
วิเคราะห วางแผนและขับเคลื่อนการสงเสริม ทารกแรกเกิด โดยจัดตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพระบบ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
บริการทารกบริการทารกแรกเกิด
ทุก 3 เดือน
3. ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับ
1.2 ใชกลไกของ DHS สรางการมีสวนรวม
จังหวัด เพื่อวิเคราะห วางแผนและขับเคลื่อนการสงเสริม
ของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาเด็กอยาง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน
องครวม
4. รณรงคคัดกรองพัมนาการเด็กปฐมวัย 4 ชวงอายุ
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- อบรมนักสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ทุกหนวยบริการมีการเฝาระวัง การระเมิด Code นม
ประจําโรงพยาบาล - อบรมหลักสูตรครูพี่
เลี้ยงเด็ก- อบรมหลักสูตรมิสนมแม
โรงพยาบาลชุมชน - อบรมหลักสูตรนัก
สื่อสารตามกระบวนการโรงเรียนพอแม
1.4 มีการควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๐๙
มาตรการดําเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

2.ระบบบริการทีม่ ี
คุณภาพ

2.1 หนวยบริการฯทุกระดับใหบริการ ตามชุด
สิทธิประโยชน เขาถึง เทาเทียม และ
สอดคลองกับมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
2.2 มีการจัดหนวยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
เคลื่อนสูชุมชน และศูนยเด็กเล็ก
2.3 จัดระบบการใหความรู พอ แม ผูเลี้ยงดู
เด็กตามกระบวนการโรงเรียนพอแม เนนให
พอแม สามารถเฝาระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บปวยของลูก โดยใช
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กและคูมือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกขอมูลสุขภาพลูก
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCCและ
ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ สงทีมประเมิน
มาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้ํา สงผลการ
ประเมินฯไปยังทีมศูนยอนามัยเขตสุมประเมิน
และรับรองมาตรฐานฯ
2.5 การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

3.การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
และลดปจจัยเสี่ยงเด็ก
ปฐมวัย

3.1 มีแผนการสอนพอ แม ผูเลี้ยงดูเด็ก
(โรงเรียนพอแม) การเลี้ยงดูเด็กดวย
กระบวนการ กิน กอด เลน เลา ในหนวย
บริการฯ ทุกระดับ ศูนยเด็กเล็กโรงเรียน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสําคัญ
ผลลัพธ (small success)
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)
2.1 มีกิจกรรมโรงเรียนพอแม, กิน กอด เลน เลา, ให รพ.ทุกแหง พัฒนา WCC
ความรูดานสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการ โดยใช
ตามเกณฑคุณภาพ
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กและคูมือ DSPM ในคลินิก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการพัฒนา
สุขภาพเด็กดี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และในชุมชน
ระบบตามเกณฑคุณภาพ
2.2 ทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัดติดตามประเมิน
มาตรฐานระบบบริการ WCC คุณภาพ ในรพ. /รพ.สต.และ
ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ (พัฒนาศูนยเด็กเล็กตนแบบ ตาม
เกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ1 แหง )
2.3 การติดตามคนหาเด็กรับการคัดกรองพัฒนาการโดย
ประสานทีม FCT, อสม.และภาคีเครือขายในชุมชน
2.4 สนับสนุนคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและเอกสารความรู แก รพ./ศสม./รพ.สต.
2.5 สนับสนุนใหผูจัดการงานเด็กปฐมวัยและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบคลินิกกระตุนพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลทุก
ระดับ ไดเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพและฝกทักษะในก
กระตุนพัฒนาการดวยการใชเครื่องมืTEDA4I
อ
3.1.เยี่ยมเสริมพลังจนท.รพ.สต.เพื่อติดตามประเมินและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.สต.ในการคัดกรอง สงเสริม
/กระตุนพัฒนาการ และการติดตามเด็กพัฒนาการสงสัย
ลาชา

๕๑๐
มาตรการดําเนินงาน
ในพื้นที่

4.การจัดการระบบ
ขอมูลและการเฝา
ระวัง

แนวทางการตรวจ ติดตาม

สรุปประเด็นสําคัญ
ผลลัพธ (small success)
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)
อนุบาล และครอบครัว ดวยสมุดบันทึก
3.2.ประสานงานกับผูรับผิดชอบศูนยเด็กเล็กของจังหวัด
สุขภาพแมและเด็ก
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงศูนยเด็กเล็กเรื่อง
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเลนตาม พัฒนาการ โภชนาการ ทันตสุขภาพ ในเด็กปฐมวัย
รอยพระยุคลบาท
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมดวยสื่อ
ทองถิ่น สื่อบุคคล เนน การเลี้ยงดูเด็กดวย
กระบวนการ กิน กอด เลน เลา
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบาน
คนหาเด็ก 9,18,30,42 เดือน สงตอเขารับ
การประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัย
พัฒนาการลาชาขึ้นทะเบียนกระตุน
พัฒนาการ
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง (ทารก 4.1 Child PM ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ รวม
เด็ก 9,18,30,42 เดือน
แรกเกิดน้ําหนัก≥2,500กรัม และทารกแรก วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานเด็ก
มีพัฒนาการสมวัยหลังการ
เกิดขาดออกซิเจน) โดยใชคูมือประเมินและ ปฐมวัย
ติดตามกระตุนพัฒนาการ
คัดกรองพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง (DAIM)
4.2 สถานบริการทุกระดับ สรางพอแมคุณภาพ โดยการ ไดตามเกณฑ
4.2 มีการรวบรวมขอมูลบริการจาก 43 แฟม ใหความรูผูปกครอง ครูพี่เลี้ยง ผานโรงเรียนพอแม กิน
รอยละ 94.04
สรุปวิเคราะห 3 เดือน
กอด เลน เลา
มีขอมูลปญหาสุขภาพของเด็ก ใชประกอบ
4.3 สถานบริการทุกแหงคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการ
วิเคราะห วางแผนแกปญหาและการปองกัน เด็กตามชวงอายุ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี ในศูนยเด็กเล็ก
ไดแก 1) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการ
และในชุมชน โดยการมีสวนรวมของ อสม. ทีมหมอ
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๕๑๑
มาตรการดําเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ลาชา, การแกไขพัฒนาการเด็กสงสัยลาชา
2) ภาวะโภชนาการ
3) สุขภาพชองปาก
4) การไดรับวัคซีนตามวัย เปนตน
4.3 มีสถานการณการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยป 2559 โดยการสํารวจ
ศูนยอนามัยรวมจังหวัด

5. อัตราเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียว
6 เดือน
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สรุปประเด็นสําคัญ
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)
ครอบครัวและผูนําชุมชน
4.4 ประสานงานกับกลุมงานควบคุมโรค ในการประชุม
ชี้แจงครูพี่เลี้ยงศูนยเด็กเล็ก ในการพัฒนาใหศูนยเด็กเล็ก
ผานเกณฑคุณภาพ
4.5 ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย(พม.) ในการผลักดันแนวทางการ
ดําเนินงาน สงเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยนําเขาวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการดูแลเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด
4.6 . หนวยบริการทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
การใหความรูการเลี้ยงลูกดวยนมแม ในคลินิกฝากครรภ
หลังคลอด การติดตามเยี่ยมหลังคลอด และติดตามใน
คลินิกสุขภาพเด็กดี และในชุมชน
5. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม ผานอสม.แมและเด็ก องคการบริหารสวน
ตําบลและองคการปกครองทองถิ่น

ผลลัพธ (small success)

๕๑๒
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
มาตรการดําเนินงาน
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ในพื้นที่
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
1.ระบบบริหารจัดการ 1.ระบบการเฝาระวังและการคนหาเด็ก
และขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสงสัยลาชา ทําไดดีเพิ่มขึ้น
ดําเนินงาน
และการติดตามเด็กเพื่อกระตุนและ
ประเมินซ้ําภายใน ชวง 30 วัน ยังไมได
ตามเปาหมาย
2.ระบบบริการทีม่ ี
คุณภาพ

2.หนวยบริการทุกแหงจัดระบบบริการ
ตามเกณฑมาตรฐาน WCC คุณภาพแต
จํานวนเด็กที่มารับบริการมีจํานวนมาก
ยากตอการใหบริการที่เพิ่มคุณภาพ

3.การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
และลดปจจัยเสี่ยงเด็ก
ปฐมวัย

3.ผูปกครอง พอแม ญาติมีการยายที่
อยู จากกาไปประกอบอาชีพ เด็กตอง
ติดตามไปดวย (ทําใหประเมิน
พัฒนาการไมได ตามเวลาที่กําหนด)
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ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ
1. หนวยบริการตรวจสอบรายชื่อเด็กกลุมเปาหมายในพื้นที่ ประสานเรื่องการลงขอมูลเด็กสงสัย
เพื่อติดตามแจงผูปกครอง และนัดเด็กลวงหนา
ลาชา ในรายงาน HDC (Special PP)
2. Child PM จังหวัด / อําเภอ ฟนฟู ความรู ทักษะ จนท. ชองรอการติดตาม (อยูในชวง 30 วัน)
ที่ตรวจพัฒนาการ ติดตามกํากับ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ติดตามไมได (เกิน 30วัน แลว )
ทาง LINE CLIP VDO หรือลงติดตามหนางาน
ควรแยกกันคนละชอง
(กรมอนามัยสนับสนุนคูมือ สามารถ Download ได)
เพื่อจะได แยกขอมูลไดอยางชัดเจน
วาเหลือเด็ก ที่ตองติดตาม จริง เทาไร
2.1 ปรับระบบบริหารจัดการ เชน การหมุนเวียนบุคลากร
จากหนวยงานอื่นมาชวย ดําเนินงานแบบสหสาขา
(นักโภชนาการ นักวิชาการ /พยาบาลจากฝายอื่น ทันต
บุคลากร )
2.2 ปรับระบบการนัดเด็กที่มารับบริการที่ WCC โดยนัด
ชวงอายุเดียวกัน ใหมาตรงกัน เพื่อใหความรูผูปกครองใน
ประเด็นเดียวกัน และผูปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบกาณ ในการเลี้ยงดูเด็กในวัยใกลเคียงกัน
3. ประสานเครือขาย พมจ. ทองถิ่นฯ ในเวทีอนุกรรมการ เสนอให สวนกลาง มีการ
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อชวยเรื่องการติดตามเด็ก
ประชาสัมพันธในระดับประเทศ เชน
จัดกิจกรรม ใหความรู ในชุมชน ในหนวยบริการตาม
สื่อประชาสัมพันธทางทีวี หรือสังคม
แนวทางโรงเรียนพอแม หรือ ชวยแกไขตามประเด็นปญหา ออนไลน apps
ศูนยวิชาการสนับสนุน เอกสาร คูมือ
Line ใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางการดําเนินงาน

๕๑๓
มาตรการดําเนินงาน
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ในพื้นที่
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
4.การจัดการระบบ
4.การบันทึกขอมูลในรายงาน 43 แฟม
ขอมูลและการเฝาระวัง เจาหนาที่ยังทําไมถูกตอง ไมครบถวน
คือยังไมสามารถแกไขปญหาขอมูลคัด
กรองพัฒการที่ Key แลวแตไมเขา
ระบบรายงาน HDC ขอมูลเด็กที่
ติดตาม ประเมินซ้ํา ไมเขา ระบบ
รายงาน 640 คน

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ

4. ทีม ไอทีของจังหวัด / อําเภอ ติดตามกํากับ ชวย
วิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อแกไขปญหาขอมูลเด็กที่ติดตาม
ประเมินซ้ํา ที่KEY ไมเขาระบบ การสงรายงานขอมูล
43 แฟม แก เจาหนาที่หนางาน ของหนวยบริการในพืน้ ที่

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
. สวนกลางควร มีการประชาสัมพันธในระดับประเทศในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก และลดปจจัยเสี่ยงในเด็ก เชน ไมดูทีวี ไมเลนโทรศัพทมือถือในชวงอายุ 2 ปแรก ผานสื่อ
ประชาสัมพันธทางทีวี หรือสังคมออนไลน apps Line ใหเหมาะกับกลุมเปาหมายเนนเรื่อง
1. กําหนด Zoning การใหบริการ ของ รพ.ในจังหวัด เชน บริการดานการฝกพูด ( Speech ) มี ที่รพศ.ราชบุรี และ รพ.ดําเนิน ฯลฯ เพื่อใหผูปกครองเด็ก
เขาถึงบริการสะดวก รวดเร็ว
2. ติดตามกํากับใหเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน เรื่องการกินยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก คุณภาพอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยประสานงานกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการกํากับติดตาม
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
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ผูรายงาน......นางสาวสกาวรัตน เทพรักษ
ตําแหนง.......นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ.....
วัน/เดือน/ป/ 28-30 มิถุนายน 2560
โทร.......089-9153894 . e-mail……skawlab@yahoo.com

