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รายงานการประชุม 

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กเต้ียอำเภอสบเมย 
คร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 25634 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

ผู้มาประชุม 
1. นางสายสุนีย์ กุลศิริ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สบเมย 
2. นางสาวณภัทร แก้วเขียว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.สบเมย 
3. นางสายพินน์ ยมเกิด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ผาผ่า 
4. นางสาวนับพระพร สุริยะธรรมคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.อุมโล๊ะ 
5. นางพัชรา เกตุแก้ว   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สบเมย 
6. น.ส.อัญชนา พลับพลึงไพร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สบเมย 
7. น.ส.ศุภกานต์ กุลประดิษฐ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.กองก๋อย 
8. น.ส.สุทธิพร นกแล   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.สต.กองแปเหนือ 
9. นางทศมา ไพรวัลคีรีย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.แม่สามแลบ 
10. นางเสาวลักษณ์ หน่อแก้ว  ครู(ศพด.แม่สวด) 
11. นางสาวนฤมล ไพรสูงส่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.เลโค๊ะ 
12. นางสาวแสงดาว เปล่งฉวีวรรณ นักวชาการสาธารณสุข   รพ.สต.ห้วยม่วง 
13. นางมลิวัลย์ กำพล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.เลโค๊ะ 
14. นางชมัยพร จอมไพรวัลย์  พนักงานบันทึกข้อมูล   รพ.สบเมย 
15. นางสาวยศยา จุฬาลักษณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สบเมย 
16. นางสาววรรณา แสงจันทร์อำไพ นักวิชาการสธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สบเมย 
17. น.ส.ธมลวรรณ เรือนคำ  ครู     ศพด.แม่ทะลุ 
18. นางสาวจิราภรณ์ จันตา   ครู     ศพด.แม่สวด 
19. นางสาวเจียรพรรรณ สืบเช้ือเชียรกุล หัวหน้าสำนักปลัด   อบต.แม่คะตวน 
20. นางสาวปาริฉัตร ร่มโพธ์ิทอง  ครู     ศพด.แม่สามแลบ 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น.  โดย  นางสายสุนีย์ กุลศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   เป็นประธานในการประชุม(ผู้แทน
ประทาน MCH board)  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบเมยอ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  :  แจ้งเร่ืองสำคัญให้ท่ีประชุมรับทราบมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

     
-สถานการณ์สุขภาพเด็กปฐมวัยอำเภอสบเมย มีเด็กเต้ียร้อยละ 13.75 
- 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

 มติท่ีประชุม  : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  :  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
  :  ไม่มี 
มติท่ีประชุม  :   
 

ระเบียบวาระท่ี 3  :  เร่ืองสืบเน่ือง 
-ไม่มีเร่ืองสืบเร่ืองในวาระการประชุม-   
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย 
 

นางสาวณภัทร   แก้วเขียว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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แนวทางกระทรวงสาธารณสุข
ประจำป22564

หัวข%อ : ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

ตัวช้ีวัด :   เด็กปฐมวัยมีภาวะเต้ีย น6อยกว8าร6อยละ 10 

คำนิยาม :   ภาวะเต้ีย หมายถึง ความยาวหรือส8วนสูงของเด็กน6อยกว8า

มาตรฐานเม่ือเทียบเกณฑJส8วนสูงตามเกณฑJอายุ

ประชากรกลุ;มเป=าหมาย : เด็กแรกเกิด-5ปP 11 เดือน 29 วัน

การคำนวณตัวช้ีวัด :    จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเต้ีย X 100

จำนวนเด็กท่ีวัดส8วนสูงท้ังหมด

ร"อยละเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะเตี้ย (ไม:เกินร"อยละ 10)
แบ:งตามอำเภอ (จังหวัดแม:ฮ:องสอน)

อำเภอ
ป&

2562 2563 2564

เมืองแม'ฮ'องสอน 16.5 14.13 19.12

ขุนยวม 19.44 13.53 13.29

ปาย 19.64 16.78 20.59

แม'สะเรียง 20.55 16.67 16.51

แม'ลาน@อย 23.74 23.5 23.94

สบเมย 28.56 15.13 13.75

ปางมะผ@า 30.61 23.54 31.61
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โครงข&ายการดำเนินการแก0ไขป3ญหาภาวะเด็กเตี้ยในเด็กปฐมวัย

ประสานงานทีมผู้ รับผิดชอบ
งาน(รพ.สต) 

ศพด.และ อปท

ตดิตามการจา่ยนม
และไขโ่ดย อปท.ที8เข้า

ร่วมโครงการ

ชีแจงถ่ายทอด                      
นโยบาย
แนวทาง

การดําเนินการทกุระดบั

จดัเตรียมสถานที8ใน 
ศพด. นกักายภาพ
สอนกิจกรรมการ

ออกกําลงักายแก่ ครู
ศพด.ผู้ปกครอง

จา่ยยานํ Kาเสริมธาตุ
เหลก็แก่ครู เพื8อ

ดําเนินการแจกเดก็
ใน ศพด.

ตดิตาม
งานโดย

รพ.
และ

รพ.สต.
ในพื Kนที8

สรุปผลการ
ดําเนินการ
โครงการ

ศกึษาข้อมลู/
วางแผนปีตอ่ไป

ประชาสมัพนัธ์เสยีง
ตามสายในแตล่ะ

หมูบ้่านเรื8อ
โภชนาการ

การออกกําลงักาย
การได้รับยานํ Kาเสริม

ธาตเุหลก็
การนอนหลบั

O : เด็กปฐมวยัมภีาวะเตี3ย นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10

KR 1 : เด็กปฐมวยัที2เตี4ยและคอ่นขา้งเตี4ยไดรั้บอาหารที2มโีปรตนีและ

แคลเซยีมสงู รอ้ยละ 100 

KR 2 : เด็กปฐมวยัตั 4งแต ่6 เดอืน – 5 ปี ไดรั้บยานํ4า

เสรมิธาตเุหล็ก รอ้ยละ 100 

KR 3 : เด็กปฐมวยัมกีจิกรรมกระโดดโลดเตน้อยา่งนอ้ย 3ชม/วนั         

รอ้ยละ 90

OKR. เด็กปฐมวยัมภีาวะเตี0ย 
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1. ตรวจสอบการลงขอ้มลูใหถ้กูตอ้งรว่มกบัทมีขอ้มลู

2.ใหค้วามรูแ้ละจัดตารางอาหารกลางวนัสําหรับ ศพด.โดยบรูณาการ

รว่มกบังานโภชนาการ

3. ออกเยีJยมบา้นเด็กทีJมภีาวะเตีLย เดอืนละ 1 ครั Lง รว่มกบั อสม.ในชมุชน

เพืJอชว่ยแนะนํา พัฒนาดา้นอาหาร 

4.ตดิตามการใหย้านํLาเสรมิธาตเุหล็ก ใน ศพด.และชมุชน โดยเนน้ใหค้ร ู

ศพด.เป็นผูกํ้ากบัการรับประทานยาขณะอยูใ่นสถานศกึษา

5.ใหค้วามรูเ้กีJยวกบัทา่ออกกําลงักาย ทีJชว่ยสง่เสรมิดา้นความสงูของเด็ก

ปฐมวยั รว่มกบัทมีนักกายภาพบําบดั

6.ตรวจสอบความเทีJยงของเครืJองมอืทีJใชใ้นการชัJง,วดั

แผนกจิกรรมเพิ+มเตมิ ปี 2564

ตารางการขบัเคลื-อนงานตาม           
ผลลพัธท์ ี-วางแผนไว้

กจิกรรมที(กาํหนด/เป้าหมายผลลพัธท์ ี(กาํหนด

ระยะเวลา

ธ.ค. 
63

ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64

1 2 1 5 7 14 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ชี#แจง ถา่ยทอดนโยบายแนวทางการดําเนนิงาน
- กวป. - อปท./ อบจ.  - MCH board

ประสาน อปท./ ศพด./อสม.

ชี#แจงนโยบายและแนวทางดําเนนิงานแก่
-คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวยั
-เจา้หนา้ทีRสาธารณสขุทกุระดบั

อบรม ชี#แจงแกพ่อ่แม ่ผูป้กครอง ครผููด้แูลเด็ก อสม.

เขยีนโครงการ และ ตดิตอ่ ประสานกองทนุตําบล

ชัRงนํ#าหนัก วดัสว่นสงู  และไดจํ้านวน+รายชืRอเด็กเตี#ย
และคอ่นขา้งเตี#ย

ประสานจัดทําแผนการจา่ยยานํ#าเสรมิธาตเุหล็ก
รว่มกบังานเภสชักรรมพรอ้มทั #งเตรยีมทะเบยีนรับ-จา่ย
ยานํ#าเสรมิธาตเุหล็ก และจา่ยยานํ#าเสรมิธาตเุหล็ก

ตดิตามการจัดหานม และ ไข ่(ประสานงานกบั อปท.)
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มติท่ีประชุม  : รับทราบ   
 
เร่ืองจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
เร่ืองแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาผ่า 

-ไม่มี 
มติท่ีประชุม :  
 

.เร่ืองแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลโค๊ะ 
-ไม่มี 

ตารางการขบัเคลื-อนงานตาม           
ผลลพัธท์ ี-วางแผนไว้

กจิกรรมที(กาํหนด/เป้าหมายผลลพัธท์ ี(กาํหนด

ระยะเวลา

ธ.ค. 
63

ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64

1 2 1 5 7 14 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ชี#แจง ถา่ยทอดนโยบายแนวทางการดําเนนิงาน
- กวป. - อปท./ อบจ.  - MCH board

ประสาน อปท./ ศพด./อสม.

ชี#แจงนโยบายและแนวทางดําเนนิงานแก่
-คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวยั
-เจา้หนา้ทีRสาธารณสขุทกุระดบั

อบรม ชี#แจงแกพ่อ่แม ่ผูป้กครอง ครผููด้แูลเด็ก อสม.

เขยีนโครงการ และ ตดิตอ่ ประสานกองทนุตําบล

ชัRงนํ#าหนัก วดัสว่นสงู  และไดจํ้านวน+รายชืRอเด็กเตี#ย
และคอ่นขา้งเตี#ย

ประสานจัดทําแผนการจา่ยยานํ#าเสรมิธาตเุหล็ก
รว่มกบังานเภสชักรรมพรอ้มทั #งเตรยีมทะเบยีนรับ-จา่ย
ยานํ#าเสรมิธาตเุหล็ก และจา่ยยานํ#าเสรมิธาตเุหล็ก

ตดิตามการจัดหานม และ ไข ่(ประสานงานกบั อปท.)

ลาํดบั สถานบรกิาร

จาํนวน

เด็ก

ศพด.

โครงการแกไ้ขปญัหาเด็กเตี@ย

(นม 2 กลอ่งไข1่ฟอง)
แหลง่งบ

ประ มาณ

โครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็ก

ปฐมวยั(กระโดดโลดเตน้) แหลง่งบ

ประ

มาณยงัไมไ่ด้

ดาํเนนิ

การ

อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนนิ

การ

ดาํเนนิ

การแลว้

ยงัไมไ่ด้

ดาํเนนิ 

การ

อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนนิ

การ

ดาํเนนิ 

การแลว้

1 รพ.สต.บา้นเลโคะ๊ 2 2 อปท. 2 อปท.

2 รพ.สต.บา้นผาผา่ 4 4 อปท. 4 อปท.

3 รพ.สต.กองกอ๋ย 4 4 อปท. 4 อปท.

4 รพ.สต.อมุโละ๊ 3 3 อปท. 3 อปท.

5 รพ.สต.กองแปเหนอื 2 2 อปท. 2 อปท.

6 รพ.สต.สบเมย 6 6 อปท. 6 อปท.

7 รพ.สต.แมส่ามแลบ 6 6 อปท. 6 อปท.

8 รพ.สต.หว้ยมว่ง 0 อปท. อปท.

9 รพ.สบเมย 3 3 อปท. 3 อปท.

การดาํเนนิการแกไ้ขปญัหา รว่มกบั อปท.
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มติท่ีประชุม :รับทราบ  
  
เร่ืองแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย 
-ไม่มีเร่ืองแจ้งในท่ีประชุม- 
มติท่ีประชุม :รับทราบ  

เร่ืองแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ 
-ไม่มี 
มติท่ีประชุม :รับทราบ  
เร่ืองแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย 

-ไม่มีเร่ืองแจ้งในท่ีประชุม- 
มติท่ีประชุม :รับทราบ  

เร่ืองแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองแปเหนือ 

-ไม่มีเร่ืองแจ้งในท่ีประชุม- 
มติท่ีประชุม :รับทราบ  

เร่ืองแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม่วง 
-ไม่มีเร่ืองแจ้งในท่ีประชุม- 
 
มติท่ีประชุม :รับทราบ  
 

เร่ืองแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุมโล๊ะ 
-ไม่มีเร่ืองแจ้งในท่ีประชุม- 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ  มติท่ีประชุม :รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  :  เร่ืองแจ้งเพ่ือพิจารณา 
-ไม่มี 

มติท่ีประชุม :รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  :  เร่ืองอ่ืน ๆ 

-แผนกิจกรรมเพ่ิมเติมปีงบประมาณ 2564 
1. ตรวจสอบการลงข้อมูลให้ถูกต้องร่วมกับทีมข้อมูล 
2.ให้ความรู้และจัดตารางอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.โดยบูรณาการร่วมกับงานโภชนาการ 
3. ออกเย่ียมบ้านเด็กท่ีมีภาวะเต้ีย เดือนละ 1 คร้ัง ร่วมกับ อสม.ในชุมชนเพ่ือช่วยแนะนำ พัฒนาด้านอาหาร  
4.ติดตามการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ใน ศพด.และชุมชน โดยเน้นให้ครู ศพด.เป็นผู้กำกับการรับประทานยา

ขณะอยู่ในสถานศึกษา 



     เอกสารสรุปรายงานแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเต้ียอำเภอสบเมย          (หน้า8) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

5.ให้ความรู้เก่ียวกับท่าออกกำลังกาย ท่ี ช่วยส่งเสริมด้านความสูงของเด็กปฐมวัย ร่วมกับทีมนัก
กายภาพบำบัด 

6.ตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการช่ัง,วัด 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ   

 

 

 

 
 

  เม่ือไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเสนอหรือซักถาม  ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมและปิดการประชุม ปิด
ประชุมเวลา  16.00 น. 

 
 

ณภัทร แก้วเขียว 
ลงช่ือ......................................................................... ผู้บันทึกการประชุม 

      (นางสาวณภัทร แก้วเขียว)  
 
     

ลงช่ือ........................................................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสายสุนีย์ กุลศิริ) 

 
       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    เลขาธิการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กเต้ีย 
 
    
 
 


