
 
ชื่อโครงการ       :  เด็ก 0-5 ปี อ าเภอดอนตูม สุขภาพดีสมวัย 
งาน                                   :  อนามัยแม่และเด็ก 
ลักษณะโครงการ                    : โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ ประเทศไทยจึงควรมุ่งเน้นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด ถึง 5 ปี เป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนา
ในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้ควรจะได้รับ
การเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และมีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้าน 
ก็จะท าให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งพัฒนาการเด็กเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
ผสมผสานกัน โดยพัฒนาการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ล้วนมี
ความส าคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านหนึ่งย่อมมีผลให้พัฒนาการ
อีกด้านหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น เด็กที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มักเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ในทางตรงกันข้ามเด็กที่มีสุขภาพไม่ดี มักประสบปัญหาด้านการเจริญเติบโตของร่างกายล่าช้า หรือหยุดชะงัก
ชั่วขณะ อารมณ์หงุดหงิดง่าย มีอาการเศร้าซึม ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ยาก และขาดสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพ่ือให้งานสร้ างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการตรวจ
พัฒนาการเด็ก รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต้องมีความรู้
และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี การได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการตรวจ
พัฒนาการเด็ก รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก ที่เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนขั้น
พ้ืนฐาน ครบทุกชนิดตามก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการได้รับวัคซีนกระตุ้นตามก าหนดที่
เหมาะสมส าหรับวัคซีนแต่ละชนิดด้วย และมีการตรวจพัฒนาการเด็ก รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ซึ่ง
หากเด็กกลุ่มวัยดังกล่าวมีอัตราป่วยและตายด้วยวัยที่ไม่สมควรเนื่องจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
แล้วในอนาคตหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไร ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญเด็ก 0 -5 ปี 
เป็นอย่างยิง่   

จากสถานการณ์การประเมินพัฒนาเด็กกลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ของอ าเภอดอนตูม 
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2565 ผลการด าเนินงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 
9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กร้อยละ 91.84 ร้อยละ 82.27 และ        
ร้อยละ 76.89 ตามล าดับ มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 89.3 ร้อยละ 80.42 และร้อยละ 76.5 ตามล าดับ   
ในด้านความครอบคลุมการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับการเสริมสร้าง



 
ภูมิคุ้มกันโรค MMR1 ในปี 2563 ถึงปี 2565 ร้อยละ 96.57 ร้อยละ 93.61 และร้อยละ 76.44 
ตามล าดับ ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ ได้รับ ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค MMR2               
ในปี 2563 ถึงปี 2565 ร้อยละ 96.07 ร้อยละ 93.08 และร้อยละ 74.04 ตามล าดับ  

ดังนั้น จากการสนทนากลุ่มจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือค้นหาปัญหาในเด็กอายุ 0-5 ปี โดยเฝ้าระวัง
เด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าและไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคกันตามเกณฑ์ในอ าเภอดอนตูม โดยให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็ก สามารถเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา กระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก ได้เห็นความส าคัญเร่งรัดการด าเนินการ ติดตาม ค้นหาเด็กตามกลุ่มเป้าหมายให้มารับ
บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และการตรวจประเมินพัฒนาการ รวมถึงเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เพ่ือการ
ป้องกันโรค ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มอายุดังกล่าวต่อไปในอนาคต จึงได้มีการจัดท าโครงการเด็ก             
0-5 ปี อ าเภอดอนตูม สุขภาพดีสมวัยขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กกลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ  และกระตุ้น

พัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย 
2. เพ่ือให้เด็กกลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการดูแล

ช่วยเหลือและส่งต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 

4. เป้าหมายของโครงการ 
 1. เด็กกลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ร้อยละ 90 มีพัฒนาการสมวัย 
 2. เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
 3. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับความรู้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4. บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความรู้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เด็กกลุ่มอายุ 9 , 18 , 30 , 42 และ 60 เดือนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 1,413 คน 

- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  62 คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  131 คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  86 คน 
- รพ.สต.ล าเหย  127 คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  147 คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  157 คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  161 คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  161 คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  102 คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  103 คน 
- รพ.ดอนตูม   176 คน 

 2. เด็ก 0-5 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 1,574 คน  
- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  80 คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  131 คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  93 คน 



 
- รพ.สต.ล าเหย  133 คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  175 คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  184 คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  187 คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  169 คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  101 คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  117 คน 
- รพ.ดอนตูม   204 คน 

6. ระยะเวลา 

 ปีงบประมาณ 2566  (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) 

7. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

8. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ  
     1.1 เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันเด็กหรือวัคซีน เด็ก 0-5 ปี          
     1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้
มีความรู้ ทักษะต่อการประเมินคัดกรอง 
และติดตามพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ 
DSPM 
กลุ่มเป้าหมาย 
-อาสาสมัครสาธารณสุข 
-บุคลากรสาธารณสุข  

ก.ย 65 - ต.ค 
66 

- 
 
 
 

- รพ.สต./รพ. 

2. อบรมให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากร
สาธารณสุขเรื่องการประเมินคัดกรองและ
ติดตามพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ DSPM  
กลุ่มเป้าหมาย 

-บุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อย  
   รพ.สต.ล่ะ 2 คน 
 

ต.ค.65 - - รพ.สต./รพ. 



 
3. จัดท าทะเบียนตามละแวกรับผิดชอบ     
ของ อสม. เพ่ือเตรียมฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
  - ทะเบียนเด็ก ๐-๕ ปี ในเขตรับผิดชอบ 
  - ทะเบียนพัฒนาการเด็กปกติ,ล่าช้า         
    (อายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐ เดือน) 
  - ทะเบียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
     เด็ก ๐-๕ ปี 
  - กลุ่มLINE (ไลน์) ผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี 
ในเขตรับผิดชอบ 

ต.ค.65 - - รพ.สต./รพ. 

4. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ 
อสม. เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและ
วัคซีน เด็ก 0-5 ปี 

ธ.ค. 65 - เงินบ ารุง รพ.สต./รพ. 

5. ตรวจพัฒนาการเด็ก ใน รพ.สต./ศพด. 
โดยให้ อสม.ในแต่ละพ้ืนที่ติดตาม 
เด็กท่ีพบพัฒนาการปกติ 
 - แนะน าการใช้คู่มือ DSPM แก่ผู้ปกครอง 
เด็กท่ีพบพัฒนาการล่าช้า 
- จัดให้บริการยืมอุปกรณ์ส่งเสริม
พัฒนาการ เพ่ือกระตุ้นเด็กท่ีมีพัฒนาการ
ล่าช้าต้องได้รับการกระตุ้นภายใน ๓๐ วัน 
(และต้องไม่เกินช่วงอายุที่ต้องประเมิน) 
เพ่ือไปฝึกท่ีบ้าน (มีทะเบียนยืม-คืน 
อุปกรณ์) หากช ารุด/สูญหาย ให้ชดใช้ 
- ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ีสงสัยล่าช้า
ที่บ้านพร้อมเก็บคืนอุปกรณ์ท่ีใช้กระตุ้นจาก
ผู้ปกครอง (ภายในช่วงอายุที่ประเมิน) 
- ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเพ่ือให้
โรงพยาบาลประเมินซ้ าและวินิจฉัย 
- โรงพยาบาลแจ้งผลการประเมินซ้ า        
ให้ รพ.สต.ทราบ 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
ตรวจสอบ ติดตามรายงาน HDC ทุกเดือน 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ชุดตรวจ
พัฒนาการ 
DSPM ชุดละ
2,500 บาท 

เงินบ ารุง รพ.สต./รพ. 

 6. ติดตามประเมินผล 
    - การคัดกรองพัฒนาการ 
    -การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

    

7. สรุปผลการด าเนินการโครงการ  -   
 
 



 
9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางแก้ไข   

1. เด็กไม่มารับบริการประเมินพัฒนาการและฉีดวัคซีนตามนัดหรือมีการย้ายที่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 
2. เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการ 

10. ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ   
9.1 ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 
1. ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการด้วย

เครื่องมือ DSPM 
2. ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ

ติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน 
3. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กท่ีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อและรักษา 
4. ร้อยละ 20 ของเด็กกลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พบสงสัยล่าช้า 
5. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
6. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) 
7. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. มีกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี 
9.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
- 

11. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่ม
อายุ 9,18,30,42 และ 60 
เดือน ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ 
DSPM 
 

จ านวนเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐ เดือน
ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการเทียบกับจ านวน
เป้าหมายทั้งหมด 
- ร้อยละ ๑๐๐       = 10 คะแนน 
- ร้อยละ ๙5-๙๙    = 9 คะแนน 
- ร้อยละ 85-94    = 8 คะแนน 
- ร้อยละ 75-84    = 7 คะแนน 
- ร้อยละ 65-74    = 6 คะแนน 
- ร้อยละ 55-64    = 5 คะแนน 
- ร้อยละ 45-54    = 4 คะแนน 
- ร้อยละ 35-44    = 3 คะแนน 
- ร้อยละ 25-34    = 2 คะแนน 
- ร้อยละ 15-24    = 1 คะแนน 

๑. ทะเบียนเด็ก ๐-๕ ปี 
๒. แบบสรุปรายงานการตรวจ
พัฒนาการ 
๓. สุ่มประเมิน 
- ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
                          = ๕ คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง = ๓ คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน           = ๑ คะแนน 
 
 
 

2. ร้อยละ 20 ของเด็กกลุ่ม
อายุ 9,18,30,42 และ 60 
เดือน ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

จ านวนเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐เดือน
ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
เทียบกับจ านวนเป้าหมายทั้งหมด 
- มากกว่าร้อยละ 24    = ๕ คะแนน 
- ร้อยละ 20-24         = 4 คะแนน 
- ร้อยละ 15-19        = ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 10-14        = 2 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 10     = ๑ คะแนน 

 



 
3. ร้อยละ 100 ของเด็ก 
กลุ่มอายุ 9,18,30,42 และ 
60 เดือน ที่สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 
วัน 
 

จ านวนเด็กทั้งหมดที่ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการเทียบกับจ านวนเด็กท่ีสงสัย
พัฒนาการล่าช้าทั้งหมด 
- ร้อยละ ๑๐๐          = ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๙๐-๙๙       = ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐-๘๙      = ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐–๗๙      = ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐    = ๑ คะแนน 

- ทะเบียนเด็กที่สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าและบันทึกการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ 
- ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
                         = ๕ คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง = ๓ คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน           = ๑ คะแนน 
 

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่
พัฒนาการล่าช้าได้รับการส่ง
ต่อและรักษา 
 

จ านวนเด็กที่พัฒนาการล่าช้าได้ส่งต่อ เทียบ
กับจ านวนเด็กที่พัฒนาการล่าช้าทั้งหมด 
- ร้อยละ ๑๐๐          = ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๙๐-๙๙       = ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐-๘๙      = ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐–๗๙      = ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐    = ๑ คะแนน 

- ทะเบียนเด็กที่พัฒนาการล่าช้า
ได้รับการส่งต่อและรักษา 
- ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
                          = ๕ คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง = ๓ คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน           = ๑ คะแนน 
 

5. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 
0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์ 
 

จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับวัคซีนเทียบ
กับจ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป   = ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๙๐-๙๔      = ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๕-๘๙      = ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐–๘๔      = ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐    = ๑ คะแนน 

- ทะเบียนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับ
วัคซีนทั้งหมด 
 

6. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุ 
0-5 ปี ได้รับวัคซีนรวม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน 
คางทูม (MMR) 

จ านวนเด็กอายุ 9 , 18 เดือนที่ได้รับวัคซีน
รวมป้องกันโรคหัดหัดเยอรมัน คางทูม เทียบ
กับ จ านวนเด็กอายุ 9 , 18 เดือนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป   = ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๙๐-๙๔      = ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๕-๘๙      = ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐–๘๔      = ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐    = ๑ คะแนน 

- ทะเบียนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับ
วัคซีนทั้งหมด 
 

7. มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี 
เช่น กลุ่มLINE (ไลน์) 
- มีการให้ความรู้ 
- มีการนัดหมาย 
- มีการติดตาม 

รพ.สต. มีกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี  
- มีกลุ่มไลน์ มีกิจกรรมครบ    = 5 คะแนน 
- มีกลุ่มไลน์ มีกิจกรรมไม่ครบ = 3 คะแนน 
- ไม่มีกลุ่มไลน์              = 1 คะแนน 

- กลุ่มไลน์ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับบริการ เฝ้าระวัง ประเมิน คัดกรอง และการส่งต่อเพ่ือการดูแลอย่างเหมาะสม
หากเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพ และได้รับการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง 



 
13. งบประมาณ 

จากเงินบ ารุง 25,000 บาท 
          - ค่าชุดตรวจพัฒนาการDSPM จ านวน 10 แห่งๆละ 1 ชุดๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  


