
วเิคราะห์ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

 
ตัวชีว้ัด :  การลดการตายมารดาไทย 

ตัวชีว้ัด: อตัราสว่นการตายมารดาไทยไมเ่กิน 20 ตอ่แสนการเกิดมชีีพ 

1. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มสตรีตัง้ครรภ์ 
ผลการด าเนินงานภาพประเทศ(ตุลาคม2559–  กุมภาพันธ์ 2560) พบว่ามีจ านวนมารดาตาย 33 

ราย โดยพบว่าเขตสขุภาพท่ี 12 มีจ านวนการตายมารดาสงูสดุเท่ากบั 9 ราย และเขตสขุภาพท่ี 1 เท่ากับ 6 

ราย ส่วนเขตสขุภาพท่ีไม่มีการตายมารดาได้แก่ เขตสขุภาพท่ี 7,9แล10 เมื่อพิจารณาสาเหตกุารตายของ

มารดาสว่นหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนช่วงระหวา่งตัง้ครรภ์ คลอดและหลงัคลอด ได้แก่ ภาวะ PPH และ PIH  

อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากสาเหตโุรคทางอายุรกรรมและศลัยกรรม เช่น โรคหัวใจ,  HIV, DIC เป็นต้น จึงต้อง

มุง่เน้นการทบทวนสาเหตกุารตายของมารดาเพ่ือวางแผนพฒันาระบบการดแูลมารดาตัง้ครรภ์และหลงัคลอด

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  โดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทางอายุรกรรมและการจัดการ

รายบคุคล   และทบทวนระบบการดแูลรักษาในระหวา่งการคลอดและหลงัคลอด 

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาตวัชีว้ดัในเชิงกระบวนการ ถึงแม้วา่ทกุจงัหวดัจะมีการพฒันาระบบเฝา้ระวงั

ภาวะเสี่ยงในมารดาตัง้ครรภ์ แตย่ังพบปัญหาการมาฝากครรภ์เร็ว (ก่อน 12 สปัดาห์) และการฝากครรภ์ครบ

ตามเกณฑ์คณุภาพหญิงตัง้ครรภ์มีภาวะซีด ยงัไมบ่รรลเุป้าหมาย ซึ่งต้องมีการทบทวนหาแนวทางแก้ปัญหา

โดยกลไก MCH Board  ร่วมกบัService plan ในการพฒันาคณุภาพคลินิกฝากครรภ์ ,ห้องคลอดคณุภาพ ,

การจดัการความเสี่ยง,Zoningสตูิแพทย์และระบบสง่ตอ่  มีการประสานการดแูลตอ่เน่ืองเป็นระบบเดยีวกนัทัง้

จงัหวดั/เขตรวมถึงการบริการเชิงรุกและสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชน  ดงัตารางท่ี1 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1ข้อมลูแสดงผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัในกลุม่สตรีตัง้ครรภ์ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2560) 

เขต
สขุภาพ 

จ านวนมารดา
ตาย (ต.ค.59-
ก.พ.60) 

ฝ าก ค ร ร ภ์
ก่ อ น  12 
สปัดาห์ 
(ร้อยละ60) 

หญิงตัง้ครรภ์
ที่ ไ ด้ รั บ
ไอโอดีน 

( ร้ อ ย ล ะ
100) 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
เด็กแรกเกิด - 
ต ่ า ก ว่ า  6 
เดือน  กินนม
แม่อย่างเดียว 
ปี 2560 

1 6 58.42 67.25 55.7 
2 1 53.6 68.87 61.2 
3 3 53.81 77.58 66.2 
4 4 36.65 62.44 64.9 
5 2 47.11 75.92 65.8 
6 4 39.28 71.54 60.0 

7 0 55.18 73.88 68.4 

8 2 68.62 62.54 52.2 

9 0 42.81 79.08 78.7 
10 0 62.79 61.56 68.3 
11 2 52.95 64.91 48.8 
12 9 63.69 61.79 43.4 

ประเทศ 33 53.87 68.27 59.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ประเด็น/
หัวข้อ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยรับตรวจ 

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลาง 

1. ระบบ
บริการท่ี
มีคุณภาพ 
 

-จงัหวดัมีการพฒันาสถาน
บริการทกุแหง่ด าเนินการตาม
มาตรฐานแมแ่ละเดก็ ทัง้
มาตรฐานในคลินิก 
ANC/LR/WCC  มีการขยาย
ผลไปสูก่ารประเมิน รพ.สต.
มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเดก็ 
(งาน ANC และWCC) ให้มี
ความครอบคลมุเพ่ิมขึน้ 

-ทกุจงัหวดัควรพฒันา รพ.สต. 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอนามยัแม่
และเดก็ให้มีความครอบคลมุ
มากขึน้ โดยเน้น ANC LR และ 
WBC คณุภาพ เน้นการคดั
กรองภาวะเสี่ยงในหญิง
ตัง้ครรภ์และการสง่ตอ่ 
-มีการทบทวนการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานอนามยัแม่
และ 

-ทบทวนระบบ/หลกัเกณฑ์
การเรียกเก็บและสทิธิการ
รักษาของแรงงานตา่งด้าว
ให้มีความชดัเจน 

2.ระบบบริหาร
จัดการดูแล
สุขภาพแม่และ
เดก็ 
 

-จงัหวดัมียทุธศาสตร์ท่ีเน้นการ
พฒันาสขุภาพกลุม่สตรีและ
เดก็ปฐมวยั ท่ีเช่ือมโยงและ
บรูณาการภายในเขตสขุภาพ 
โดยหลายจงัหวดัสามารถ
เช่ือมโยงสูก่ารด าเนินงาน 
DHS  
-มีการขบัเคลื่อนการ
ป้องกนัมารดาตาย
ผา่นการประชมุ MCH 
Board ระดบัอ าเภอ/
จงัหวดั  
-มีการจดัโซนน่ิง 
(Zoning)  สตูิแพทย์
ดแูลระดบัอ าเภอและ
ระบบสง่ตอ่ในจงัหวดั 
เพ่ือให้หญิงตัง้ครรภ์ท่ี

-ควรใช้กระบวนการ 
Benchmarking เพ่ือเทียบเคียง
การด าเนินงาน และวางแผน
การขบัเคลื่อนและพฒันางาน
อย่างตอ่เน่ืองและเหมาะสม
ตามบริบท 
-ควรเพ่ิมช่องทางการ
ก ากบัติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ
และการแก้ไขปัญหา 
ผา่นเวทีอ่ืนๆ นอกจาก
การการประชมุ MCH 
Board โดยอาจใช้
ช่องทาง Social 
Network 
-ควรมีแผนพฒันาศกัยภาพทีม
ประเมินมาตรฐานงานแมแ่ละ

-ใช้แนวทางการนิเทศ
ติดตามและเย่ียมเสริม
พลงั ร่วมกบัการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานในแตล่ะ
จงัหวดั เพ่ือร่วมกนัวาง
ยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงานด้านแมแ่ละ
เดก็ ให้เกิดความ
เช่ือมโยงและบรูณาการ
ในทกุระดบั 
-สะท้อนข้อมลูตอ่
ผู้บริหารในการ
จดัสรรให้มีสตูิ
แพทย์อย่างน้อย
แห่งละ ๒ คน 
ส าหรับ



มีภาวะเสี่ยงได้พบสตูิ
แพทย์ 
-มีการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรอย่างทัง้ในระดบั 
รพช. และทีมประเมิน
มาตรฐานของจงัหวดั หลาย
จงัหวดัมีแผนการประเมินและ
นิเทศติดตามท่ีชดัเจน 

และเดก็ในระดบัจงัหวดั มีการ
ประเมินไขว้ภายในเขตเพ่ือเป็น
การแลกเปลีย่นเรียนรู้และ
พฒันาร่วมกนั 

โรงพยาบาลท่ี
เป็นแมข่า่ย 
-ผลกัดนัให้พยาบาลได้
มีโอกาสเรียนเฉพาะ
ทางด้านสตูิกรรม 
 
 

3.การจัดการ
ระบบข้อมูล
มารดาตาย 
 

-มีการรวบรวมข้อมลูการตาย  
โดยใช้ข้อมลูการสบืสวนการ
ตายของมารดา (แบบฟอร์ม 
ก1-CE )  และมีการประชมุ 
Case Conference โดยมีสตูิ
แพทย์  แพทย์ผู้เก่ียวข้อง/  
พยาบาล เข้าร่วมประชมุ ใน
การวิเคราะห์และใช้
แก้ปัญหา รวมถงึการสง่กลบั
ข้อมลูให้หน่วยบริการ 
และมีสรุปรายงานการ
ตายมารดา สาเหต ุ
การวางแผนแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นปัจจบุนั 
-มีระบบการบริหารจดัการ
ข้อมลู  เพ่ือการเฝา้ระวงั
ปัญหา มีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานงานอนามยั
แมแ่ละเดก็ในสถานบริการ
สาธารณสขุ และมีการคดั
กรอง/ประเมินหญิง ตัง้ครรภ์
ท่ีมีภาวะเสี่ยง แตย่งัมี
จดุออ่นในการบนัทึกและ 

- ควรแยกข้อมลูหญิงตัง้ครรภ์ท่ี
มีภาวะเสี่ยง  และคืนข้อมลู
กลบัไปยงัโรงพยาบาลชมุชน    
เพ่ือน าไปวางแผนในการ
แก้ปัญหาในล าดบัตอ่ไป 
-พฒันาใช้ข้อมลูจาก
การประเมินความเสี่ยง
ของหญิงตัง้ครรภ์และ
หญิงคลอดในการ
วางแผนและป้องกนัมี
การสะท้อนข้อมลูให้
พืน้ท่ีเพ่ือวางแผน
แก้ปัญหา 
-ก ากบัตดิตามการ
จดัการข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนั และสมบรูณ์
ครบถ้วน  
-ในพืน้ท่ีท่ีผลการ
ด าเนินงานไมบ่รรลตุาม
เป้าหมาย ควรมกีาร
วิเคราะห์วา่มีการปฏิบตัิ
ตามแนวทางท่ีวางไว้
จริงหรือไม ่ปัญหา

-พฒันาระบบการบนัทึก
และประมวลผลข้อมลูให้
สอดคล้องกบัตวัชีว้ดัท่ี
ก าหนด มีการสง่กลบั
ข้อมลูสูผู่้ปฏิบตัิ 



รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือ
น ามาวางแผนปรับปรุงแก้ไข 

อปุสรรคมีอะไรบ้าง และ
จะมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร 

4.การส่งเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพและ
ลดปัจจัยเส่ียง
ของมารดา 
 

-มีการพฒันาการสง่เสริม
สขุภาพมารดาผา่นการ
ด าเนินงานตามแนวทางต าบล
พฒันาการเดก็ดีเร่ิมท่ีนมแม ่ 
สร้างต้นแบบด้านการสง่เสริม
สขุภาพแมแ่ละเดก็ 
พฒันาการมีสว่นร่วมและ
ความเข้มแขง็ของภาคี
เครือขา่ย มีการติดตามเย่ียม
ประเมิน  ร่วมกนัวางแผน
แก้ไขปัญหาตามบริบทแตล่ะ
พืน้ท่ี 

-มีการสร้างแกนน า
เครือขา่ย อสม.
เช่ียวชาญ และใช้ 
FCT ในการขบัเคลื่อน
งานดแูลสขุภาพแม่
ตัง้ครรภ์ ให้ท้องถ่ินมี
สว่นร่วมในการจดัท า
แผนพฒันาชมุชนด้าน
ดแูลสขุภาพอนามยั
แมแ่ละเดก็ 

-การด าเนินงานโรงเรียนพ่อ
แม ่แตส่ว่นใหญ่ยงัเป็น
รูปแบบการให้สขุศกึษา ราย
กลุม่และรายบคุคลตามแต่
บริบทของพืน้ท่ี  เน่ืองจากมี
ข้อจ ากดั ในเร่ืองสดัสว่น

-เน้นการใช้สมดุสชีมพใูนการ
สง่เสริมสขุภาพหญิงตัง้ครรภ์ 
-วางแผนแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
โดยใช้เครือขา่ยชมุชน 
เช่น การเน้นย า้เร่ืองการ
ฝากท้องเร็ว ฝากท้อง
ตามนดัเพ่ือให้ได้
คณุภาพ และการจดั
โรงเรียนพ่อแมโ่ดยแกน
น าสขุภาพในชมุชน 
ตลอดจนการแก้ปัญหา
ในสถานประกอบการ
ตา่ง ๆ 
-พฒันาเครือขา่ย อสม.
เช่ียวชาญแมแ่ละเดก็ 
และใช้ FCT ในการ
ขบัเคลื่อนงานดแูล
สขุภาพแมต่ัง้ครรภ์ 
-สร้างมาตรการใน
ชมุชนให้เกิดการสร้าง
เสริมสขุภาพด้านแม่
และเดก็ ผา่นกลไกการ
พฒันาต าบลจดัการ
สขุภาพด้านแมแ่ละเดก็ 
-ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ให้มีความเข้มข้น และเป็น
รูปธรรมโดยเน้นการเรียนรู้และ
ลงมือท า เพ่ือให้เกิดการ

-สนบัสนนุแผนการ
ประชาสมัพนัธ์ในภาพ
กว้าง เชน่ ส่ือโทรทศัน์ 
วิทย ุเพ่ือการเข้าถึงและ
ครอบคลมุมากขึน้  เน้น
ประเดน็ส าคญัในการ
ดแูลหญิงตัง้ครรภ์ เชน่
เร่ืองการฝากท้องเร็ว การ
ดแูลภาวะโภชนาการ 



พยาบาลตอ่หญิงตัง้ครรภ์ใน
การให้บริการแตล่ะวนั และ
การจดักิจกรรมโรงเรียนพ่อใน
วนัท่ีให้บริการฝากครรภ์อาจ
ท าให้ไมเ่กิดการแลกเปลีย่น 
หากนดัแยกออกจากวนัฝาก
ครรภ์ผู้รับบริการไมม่าตามนดั
ท าให้ไมส่ามารถจดักิจกรรม
ได้เตม็รูปแบบ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถาน
บริการมีแผนประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม ่
 

 
 
ประเด็นการตรวจราชการ: เดก็ 0-5 ปี แขง็แรง สมองดี พร้อมเรียนรู้ 

ตัวชีว้ัด : เดก็ 0-5 ปี พฒันาการสมวยั ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 85   

หมายเหตุ : การวิเคราะห์สถาการณ์: เดก็ 0-5 ปี พฒันาการสมวยันัน้ ใช้ข้อมลูจากสถาบนัพฒันาเดก็
แห่งชาติ ซึง่กลุม่อนามยัแมแ่ละเดก็จะน าผลการด าเนินงานช่วงรณรงค์ปี 2559 มาวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานตอ่ไป 

1. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มเด็ก 0-5 ปี 
ผลการด าเนินงานในภาพประเทศ พบเด็กอายุ0-5ปี มีพัฒนาการสมวยัร้อยละ 98.79 (ร้อยละ85)

และเมื่อคดักรองพัฒนาการเด็กใน 4 ช่วงอายุ (9, 18, 30, 42 เดือน) ในช่วงรณรงค์คดักรองพัฒนาการเด็ก 
วนัท่ี 4-8  กรกฎาคม 2559 พบเด็กมีพัฒนาการสงสยัล่าช้า ร้อยละ 23.30และเด็กท่ีพัฒนาการสงสยัล่าช้า
ได้รับการติดตามกระตุ้นพฒันาการ ร้อยละ 56.0 หลงัการกระตุ้น 1 เดือน พบเด็กมีพัฒนาการสมวยัร้อยละ
94.36 และพบเด็กล่าช้าร้อยละ 5.64 แบ่งเป็นพัฒนาการล่าช้าด้านการใช้ภาษา (EL) ร้อยละ 52.25ด้าน
กล้ามเนือ้มัดเล็กและสติปัญญา (FM) ร้อยละ 47.1ด้านการเข้าใจภาษา (RL) ร้อยละ 47. 02 ด้านการ
เคลื่อนไหว (GM) ร้อยละ 34.62และด้านการช่วยเหลือตนเอง (PS)  ร้อยละ 31.88โดยจงัหวดัได้ มีการพฒันา
ทกัษะในการคดักรอง ทบทวนเคร่ืองมือและอปุกรณ์การตรวจตามคู่มือ DSPM  เพ่ือเพ่ิมคณุภาพในการคดั
กรองพัฒนาการเด็กใน 4 ช่วงอายุ ให้มีคณุภาพมากขึน้   ซึ่งเด็กพัฒนาการล่าช้าต้องได้รับการส่งต่อพบ
พยาบาลจิตเวชท่ีโรงพยาบาลชุมชนซึ่งในปัจจุบันยังมีไม่ครบทุกแห่ง ในการเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตและ
พฒันาการ พบเดก็ 0-5 ปี รูปร่างดี สงูสมสว่น เท่ากบั ร้อยละ 47.55(เป้าหมายร้อยละ48)(ดงัตารางท่ี2, 3 ) 

 
 



 
ตารางท่ี 2ข้อมลูแสดงผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัในกลุม่เดก็ 0-5 ปี  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17  สิงหาคม2559) 

 
ตารางท่ี 3  ร้อยละเดก็อาย9ุ 18 30 42 เดือนจ าแนกตามพฒันาการไมส่มวยั 

เขตสขุภาพ เดก็ 0-5ปี
พฒันาการ
สมวยั(ร้อยละ
85) 

เดก็อาย9ุ  18  
30 42เดือน
สงสยัพฒันาการ
ลา่ช้า(ร้อยละ20) 

เดก็สงสยัลา่ช้า
ได้รับการกระตุ้น 
(ร้อยละ) 

หลงัการกระตุ้น1
เดือน เดก็มีพฒันา 
การสมวยั 
(ร้อยละ) 

เดก็ 0-5 ปี 
รูปร่างดี สงูสม
สว่น(ร้อยละ48) 

1 98.74 30.90 46.34 88.99 43.71 
2 99.01 18.00 59.02 90.80 44.02 
3 99.58 23.51 71.09 91.99 48.24 
4 99.40 13.94 39.13 94.85 48.47 
5 98.68 26.36 61.89 94.57 48.96 
6 99.45 18.67 44.70 94.29 48.3 
7 99.36 32.28 89.06 95.71 49.43 
8 99.56 24.29 37.53 97.82 47.33 
9 99.74 18.00 35.44 94.92 50.81 
10 94.66 53.00 34.98 93.46 44.12 
11 98.66 22.11 43.24 95.04 47.61 
12 98.93 25.98 91.19 94.95 46.83 
ประเทศ 98.79 23.30 56.0 94.36 47.55 



 
2.ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ประเด็น/หัวข้อ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

ข้อเสนอแนะต่อ
ส่วนกลาง 

1. ระบบบริการท่ีมี
คุณภาพ 
 

-มีการพฒันาหน่วยบริการตาม
เกณฑ์มาตรฐานอนามยัแม่
และเดก็และมาตรฐานใน
คลินิก WCC โดยขยายไปสู ่
รพ.สต. มาตรฐานอนามยัแม่
และเดก็ 
-มีการจดักิจกรรมให้
ความรู้กระบวนการ
โรงเรียนพ่อแมใ่นคลินิก
ฝากครรภ์  และคลินิก
สขุภาพเดก็ดีในสถาน
บริการ  และศนูย์พฒันา
เดก็เลก็ มีระบบเฝา้ระวงั
การเจริญเตบิโตเดก็แรก
เกิด- 5 ปี  และคดักรอง
พฒันาการเดก็อาย ุ 9,  
18, 30  และ  42  เดือน  

-พฒันาระบบบริการสง่เสริม
พฒันาการเดก็ในระดบัอ าเภอ
และจงัหวดัให้มีคณุภาพทัง้ 4 
ภารกิจ คือ  
1) ด้านคณุภาพการคดั
กรอง  
2) ด้านการแก้ไข/รักษา 
(สง่เสริม กระตุ้น แก้ไข
ปัญหาพฒันาการ)  
3) ด้านการสง่ตอ่(ไปยงั
สถานบริการท่ีสงูกวา่
และสง่ตอ่ในระดบั
ชมุชน) 
4) ด้านการสนบัสนนุ
ภาคีเครือขา่ย 
-สนบัสนนุการท างาน
เชิงรุก การ 

- 



โดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุ 
-พฒันาระบบการคดั
กรอง สง่เสริม กระตุ้น
และสง่ตอ่เดก็ท่ีมีปัญหา
พฒันาการลา่ช้าใน
ระดบัอ าเภอและจงัหวดั 
-สนบัสนนุการสง่เสริม
และคดักรองพฒันาการ
ในศนูย์เดก็โดยใช้
เคร่ืองมือ DSPM 
 

empowerment และ
สร้างคณุคา่แก่
ผู้ปฏิบตัิงานและภาคี
เครือขา่ยผา่นการ
พฒันาสูต่ าบล
พฒันาการเดก็ดีเร่ิมท่ี
นมแม ่
-ผลกัดนังานสง่เสริม
พฒันาการเดก็เป็นสว่นหนึ่ง
ของ Service Plan กมุารเวช
กรรม เพ่ือการพฒันาหน่วย
บริการแตล่ะระดบั และ
แผนงานด้านบคุลากรและการ
จดัสรรทรัพยากร 
-ควรทบทวนทกัษะ หรือ
วิธีการตรวจของผู้ปฏิบตัิ
ในการประเมิน
พฒันาการ ให้สามารถ
ปฏิบตัิได้อย่างถกูต้อง 
ไมค่วรชีน้ าเดก็เพ่ือให้
ผา่นการประเมนิ 
- ควรมีการจดัหา
อปุกรณ์ท่ีมใีนท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้ปกครอง
สามารถน าไปประเมนิ
พฒันาการได้เองท่ีบ้าน 
- ควรมีการติดตาม เดก็
ท่ีมีพฒันาการลา่ช้า 

2.ระบบบริหาร
จัดการดูแลสุขภาพ
แม่และเด็ก 
 

-จงัหวดัมียทุธศาสตร์การพฒันา
สขุภาพกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวยั 
เช่ือมโยงและบรูณาการภายใน

-ติดตามประเมินบคุลากรใน
ด้านการคดักรอง/สง่เสริม/
กระตุ้นพฒันาการ ในหน่วย

-ศนูย์วิชาการ
และเขต
สขุภาพ มีการ



เขตสขุภาพ 
-มีกลไกการขบัเคลื่อนโดย
คณะกรรมการเดก็ปฐมวยั
จงัหวดั ท่ีบรูณาการกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (พม. 
ท้องถ่ิน สธ.) เพ่ือวิเคราะห์
วางแผนและขบัเคลื่อนการ
สง่เสริมการเจริญเติบโตและ
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
-ใช้กลไกของ DHS และการ
พฒันาต าบลพฒันาการเดก็ดี
เร่ิมท่ีนมแม ่เพ่ือสร้างการมี
สว่นร่วมของชมุชนและท้องถ่ิน
ในการพฒันาเดก็แบบองค์รวม 
-มีการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากร โดยเน้นการตรวจคดั
กรองให้มีประสิทธิภาพและ
พฒันาระบบการสง่ 

บริการทกุระดบั ตัง้แต ่รพ.สต. 
รวมถึงครูพ่ีเลีย้งในศนูย์พฒันา
เดก็และอสม.เช่ียวชาญด้าน
แมแ่ละเดก็ โดยเน้นการสร้าง
ความตระหนกัในเร่ือง
ความส าคญัของการสง่เสริม
และคดักรองพฒันาการเดก็
ปฐมวยั 
-มีระบบติดตามประเมิน
คณุภาพการตรวจคดักรอง
อย่างตอ่เน่ือง 
 

ติดตามการ
ด าเนินงาน 
เพ่ือวาง
แผนการ
สนบัสนนุ  
และแก้ปัญหาร่วมกนั 

3.การจัดการระบบ
ข้อมูลเดก็ปฐมวยั 
 

-ยงัมีปัญหาการบนัทกึข้อมลู
พฒันาการเดก็ผา่นระบบ 43
แฟ้ม 
-หลายจงัหวดัมปัีญหา
การติดตามและระบุ
กลุม่เป้าหมายไมช่ดัเจน 
เพราะเดก็ปฐมวยั
บางสว่นย้ายออกจาก
พืน้ท่ีบริการ 
-มีการใช้ข้อมลูปัญหา
สขุภาพของเดก็ประกอบ
วิเคราะห์ วางแผน
แก้ปัญหาและการ

-พฒันาระบบการติดตาม
ข้อมลูพฒันาการเดก็จาก
ฐานข้อมลูใน PP Special ซึ่ง
เป็นระบบเดียวกนัทัง้ประเทศ
เพ่ือประเมนิความถกูต้อง
ครบถ้วน และน าข้อมลูมา
วางแผนพฒันาระบบบริการ
และระบบสง่ตอ่เพ่ือแก้ปัญหา
พฒันาการเดก็ทัง้ในระดบั
จงัหวดัและระดบัเขตตอ่ไป 

 



ป้องกนั 
4. การส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ดี และลดปัจจยั
เส่ียงเดก็ปฐมวยั 
 

-มีการจดักิจกรรมโรงเรียนพ่อ
แม ่ในสถานบริการ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และการมีสว่น
ร่วมของครอบครัวในการใช้
คูม่ือ DSPM/DAIM ในการ
ประเมินพฒันาการเดก็ตาม
อายแุตล่ะช่วงวยั 
-เดก็ท่ีมีพฒันาการสงสยัลา่ช้า
มีระบบทะเบียนติดตามพร้อม
ให้ค าแนะน าผู้ปกครองในการ
กระตุ้นพฒันาการ  และนดัมา
ตรวจซ า้อีก  1  เดือน  มี
แนวทางสง่ตอ่เดก็ท่ี
พฒันาการลา่ช้าให้ได้รับการ
กระตุ้นพฒันาการโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพในระบบโซน/
จงัหวดั   
-มีทีมหมอครอบครัว
ช่วยติดตามให้
ค าแนะน าและติดตาม
การเข้ารับบริการกระตุ้น
พฒันาการตามก าหนด 
-ด าเนินการต าบล
พฒันาการเดก็ดีเร่ิมต้น
ท่ีนมแมโ่ดยมกีารจดัท า
แผนท่ีทางเดิน
ยทุธศาสตร์พฒันาแม่
และเดก็องค์รวมโดย
ชมุชน 

-พฒันาการด าเนินงานเชิงรุก
ในพืน้ท่ี โดยทีม อสม.
เช่ียวชาญ และทีมเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุ ร่วมกนัแก้ไข
ปัญหาและพฒันาศกัยภาพ
ทีมงานอย่างตอ่เน่ือง 
-พฒันากิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ในด้านการสง่เสริมพฒันาการ
และแนะน าใช้คูม่ือคดักรอง
และสง่เสริมพฒันาการเดก็
ตัง้แตช่่วงฝากครรภ์ หลงัคลอด 
และขยายไปสูก่ารจดักิจกรรม
ในศนูย์พฒันาเดก็ และการ
สอนในรูปแบบโรงเรียนพ่อแม่
ในชมุชน  
-ทีม CPM ระดบัอ าเภอ
ผลกัดนันโยบายด้าน
การคดักรองและ
สง่เสริมพฒันาการเดก็ 
ท่ีเน้นการสร้างการมี
สว่นร่วมของชมุชน 
-มีกระบวนการแก้ไข
ภาวะทพุโภชนาการ ซึ่ง
จะมีผลตอ่พฒันาการ
เดก็ 

-สนบัสนนุการผลิต
สื่อประเมิน หรือ
สง่เสริมพฒันาการ
เดก็แตล่ะช่วงอาย ุ
เพ่ือง่ายตอ่การใช้
ประโยชน์ 
-ประชาสมัพนัธ์การ
ตรวจคดักรอง
พฒันาการเดก็ในวง
กว้าง โดยสื่อโฆษณา 
โทรทศัน์ 

 



งานวจิัย  รูปแบบ นวตักรรม และเทคโนโลยีที่เป็นแบบอย่างในงานแม่และเดก็ 

ได้มีงานวิจยั นวตักรรมและเทคโนโลย่ีใหม่ๆ เกิดขึน้ในการด าเนินงานอนามยัแมแ่ละเดก็เช่น 
-จงัหวดัเชียงราย: ผลงานวิจัยดีเด่น เรือง Effect of Egg and Milk Supplement on Breast Milk Volume at 
48 and 72 Hours Postpartum  โดย นายแพทย์ จลุพงศ์ อจลพงศ์ ประธาน MCH board จงัหวดัเชียงราย   
- จงัหวดัแมฮ่่องสอน: มีรูปแบบการดแูลสง่เสริมสขุภาพและการวางแผนคลอดท่ีปลอดภยั แก่ 
หญิงตัง้ครรภ์ในพืน้ท่ีทุรกันดาร ซึ่งมีสภาพภมูิประเทศกว่าร้อยละ 90 เป็นป่าไม้และภูเขาสงู โดยพัฒนา
ศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีในระดับต าบล หมู่บ้าน สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ ชุดท าคลอดฉุกเฉิน อบรมเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล(Care Manager) สื่อสารประชาสมัพันธ์ การค้นหาหญิงตัง้ครรภ์รายใหม ่
ในชมุชน ประเมินความเสี่ยงของการตัง้ครรภ์และการคลอดทกุราย MAPPING หญิงตัง้ครรภ์ทกุรายในพืน้ท่ี
รับผิดชอบ และวางแผนดูแลครรภ์อย่างต่อเน่ือง และการคลอดท่ีปลอดภัยแก่หญิงตัง้ครรภ์ทุกราย 
(Individual Continuous Care Plan) กรณีตัง้ครรภ์มีภาวะเสี่ยง  จัดระบบส่งต่อ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
อาทิ การจดัหาบ้านพกัรอคลอด  และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น Line  วิทยสุื่อสาร โทรศพัท์  

-จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ได้รับรางวลัจงัหวดัต้นแบบหมูบ้่านไอโอดีน มีนวตกรรมโครงการป้องกนัการขาดสาร

ไอโอดีน ไขไ่อโอดีนชีวภาพ ไขเ่พ่ือสขุภาพจากแมไ่ก่อารมณ์ดี (Iodine Organic Free Range Eggs)  

-จงัหวดัอดุรธานี มีนวตักรรมรูปแบบการคดักรองภาวะเสี่ยงในหญิงตัง้ครรภ์  

-จงัหวดักระบ่ี ด าเนินการต าบลพฒันาการเดก็ดีเร่ิมท่ีนมแม ่ ในปี 2559 ได้บรูณาการการด าเนินงานและ
เกณฑ์การประเมินร่วมกบัต าบลจดัการสขุภาพ โดยมีต าบลเขาตอ่ อ.ปลายพระยา  ได้รับรางวลั กพร. อนัดบั 
1 ในด้านการจดัการคณุภาพ ในปี 2559 

-จงัหวดัพะเยา : นวตักรรม “พวงกญุแจ Smart พฒันาการ”มีการปรับทกัษะ การประเมิน  
เกณฑ์ผา่นของการประเมินคดักรองพัฒนาการเด็กปฐมวยั ช่วง Screening ซึ่งมีรายการในแตล่ะช่วงวยั และ
ในแต่ละด้านการประเมินจ านวนมาก มีความยุ่งยาก  ดงันัน้ รพ.สต.บ้านหนองสระ อ.แม่ใจ จ.พะเยา จึงได้
คิดค้นอปุกรณ์ท่ีปรับจากคู่มือ DSPM มาเป็น “พวงกญุแจ Smart พฒันาการ” สามารถพลิกอ่านทักษะการ
ประเมิน อปุกรณ์ท่ีใช้ประเมิน และการกระตุ้นในแตล่ะช่วงวยั ได้ง่ายขึน้ สะดวกและ Smart  

- จงัหวดัน่าน: การพฒันากระบวนการเฝา้ระวงัและดแูลทารกแรกเกิดน า้หนกัน้อย อ าเภอปัว 
จังหวดัน่าน ท่ีเช่ือมโยงจากสถานบริการสุ่ชุมชนและครอบครัว โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงของหญิง
ตัง้ครรภ์ Case เสี่ยง ต้องพบแพทย์ทุกรายในทุกครัง้ท่ีมาฝากครรภ์ และวางแผนการดแูลจนกระทั่งคลอด 
ส่วน Case ปกติ พบแพทย์อย่างน้อย 1 ครัง้ตรวจ ultrasound ก่อนอายุครรภ์ 16 สปัดาห์ ทุกราย ในระดับ
ชมุชน มีการด าเนินการตามแนวทางต าบลพัฒนาการเดก็ดี เร่ิมท่ีนมแม ่และสร้างความร่วมมือของเครือขา่ย
ในชุมชน ในการดแูลช่วยเหลือหญิงตัง้ครรภ์และครอบครัว ให้ทีพฤติกรรมสขุภาพท่ีดี อสม. ชมรมสายใยรัก 
ชมรมผู้สงูอาย ุภาคท้องถ่ินกิจกรรม พ่อแมค่ณุภาพ      



- จงัหวดัเชียงใหม:่ มาตรการเพ่ิมการเข้าถึงบริการฝากครรภ์ โดยสนบัสนนุให้ รพ.สต. สามารถ 

เปิดบริการ ANC ตามศกัยภาพของแตล่ะแห่ง  โดยด าเนินการจดัท าแนวทางการฝากครรภ์ใน รพ.ช. รพ.สต. 
โดยก าหนด minimum standard ANC service ในการมาฝากครรภ์แต่ละครัง้ ท่ีชัดเจน .จัดท าแนวทางการ
ส่งต่อ case เสี่ยงตามหลักการ 1-1-1(เสี่ยงสูงเร่งด่วน ส่งต่อทันทันทีภายใน 1 วัน/เสี่ยงปานกลาง ส่งต่อ
ภายใน 1 สปัดาห์/เสี่ยงน้อย สง่ตอ่ภายใน 1 เดือน)ทกุอ าเภอ จดัท าแผนการจดัระบบบริการ ANC ตามบริบท
พืน้ท่ี ให้สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัด และรพ.ช. สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือจัดบริการในโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบล 

- จงัหวดัแพร่ : มีการสนบัสนนุและประกาศเป็นนโยบายจงัหวดั ในการเฝา้ระวงัและป้องกนัภาวะ 

โลหิตจางจากการขาดธาตเุหลก็ โดยโรงพยาบาลทกุระดบั สง่ตรวจระดบั Hctในเดก็อาย ุ9 เดือนทกุราย และ

ให้ยาน า้เสริมธาตเุหลก็(iron supplementation) แบบ weekly dose ในเดก็ตัง้แต่ 6 เดือน – 5 ปี ทุกรายและ

นโยบายส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัแพร่  ในการให้ Folic  acid  แก่นักเรียนหญิงตัง้แต่มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

หรือ  อาย ุ 13  ปี -  6  ทกุราย ทกุสปัดาห์ ๆ ละ  1  เมด็  (5  มก.) เพ่ือป้องกนัความพิการแตก่ าเนิด 

- จงัหวดัล าปาง : อ.วงัหนือ จ.ล าปาง : มีมาตรการเพ่ิมการเข้าถึงบริการฝากครรภ์ โดยใช้วิธีการ 

สร้างแรงจูงใจในการมาฝากครรภ์เร็วและมาตามนัด “ฝากครรภ์ แลกนม” โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก

กองทนุต าบล สง่ผลให้ Early ANC มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ (ปี 2556 - 2558 เท่ากบั ร้อยละ 54.1, 59.2 และ 65.63 

ตามล าดบั) 

-จงัหวดัล าพนู : การพฒันารูปแบบบริการตรวจคดักรองพฒันาการเดก็  โดยก าหนดกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 4 
วยัชดัเจน สร้างระบบนดัหมาย (แบบนดัตรวจโรค ระบุวนั เวลาท่ีชดัเจน) ให้กบัผู้ปกครอง/ครูพัฒนาศนูย์เด็ก 
เพ่ือพาเดก็มาตรวจคดักรองตามนดักบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ สุม่ประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ
ในรพ.สต. ในการตรวจคดักรองพัฒนาการเดก็  แบบ one by one เพ่ือมองหาสิ่งท่ีเป็นจดุแขง็และจุดท่ีต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง สร้างข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ปกครอง/ครูพ่ีเลีย้งเด็ก ก่อนและหลงัการ
ตรวจคดักรองพฒันาการ  
- จงัหวดัศรีสะเกษ สร้าง นวตักรรมกลอ่งฉลาด รพ.ขนุหาญ อ.ขนุหาญ  
-จงัหวดัศรีสะเกษนวตักรรม กลอ่งชวนคิด ศพด.วดับ้านส าโรงเก่า-ส าโรงใหม ่อ.ขนุหาญ  
- จงัหวดัมกุดาหาร   สร้างนวตักรรม  ผ้าสง่เสริมพฒันาการ  ณ ศพด.บ้านดง อ.ดอนตาล  
 
ประเด็นการตรวจราชการ :  การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวยั 
๑. โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพภาพรวมจังหวัด  

จงัหวดั แบ่งโครงสร้างโดยมกีลุม่งานสง่เสริมสขุภาพ และกลุม่งานควบคมุป้องกนัโรค   มีการบรูณาการ

ท างานร่วมกนัภายใต้ค าสัง่คณะกรรมการสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัควบคมุโรค มีการแตง่ตัง้ผู้ท าหน้าท่ีเป็น 



Program Manager กลุม่วยัระดบัจงัหวดัและอ าเภอ  แตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือบริหารจดัการในแตล่ะกลุม่วยั 

เช่น MCH Board, NCD Board, SRRT และคณะกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัิเหต ุ มีการประสาน

เช่ือมโยงการท างานร่วมกบัคณะกรรมการ Service Plan ตามสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

๒. การวเิคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ   

จงัหวดัมกีารวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาสขุภาพ  เช่น ข้อมลูสถานการณ์ความเจ็บป่วย 

จากรายงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผลงานตามนโยบายท่ีต ่ากวา่เกณฑ์เป้าหมาย ปัญหาสขุภาพท่ีมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้ สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา รวมทัง้นโยบายเน้นหนกัท่ีต้องด าเนินการ วิเคราะห์ และจดัล าดบั

ความส าคญัโดยใช้เกณฑ์ ขนาดปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไข  และ การมีสว่น

ร่วมของชมุชนสงัคม    ผลการจดัอนัดบัสว่นใหญ่มกั เป็นปัญหาโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง เช่น โรคเบาหวาน ความ

ดนัโลหิตสงู โรคไต และโรคมะเร็งตบั ท่อน า้ดี เป็นต้น 

๓. การจดัท าแผนสุขภาพระดับเขต  

จงัหวดัและอ าเภอ บริหารงบประมาณงาน สง่เสริมป้องกนัภาพรวมจงัหวดัจากทกุแหลง่งบประมาณ     

การจดัท าแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั    มีความเช่ือมโยงให้เห็นตัง้แตร่ะดบักระทรวง   มีแผนยทุธศาสตร์ระดบั

เขต และจงัหวดั    มีการน าแผนยทุธศาสตร์มาเป็นกรอบในการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  ระดบั

จงัหวดั และอ าเภอ    ใช้งบประมาณจากทกุแหลง่ ได้แก่ งบNon UC, งบUC ทกุกองทนุ รวมทัง้งบประมาณท่ี

ได้รับสนบัสนนุจากกรมตา่งๆ  ระดบัอ าเภอจะใช้งบประมาณจาก UC เป็นหลกั  ระดบัรพ.สต. สว่นใหญ่ใช้งบ

จากกองทนุสขุภาพต าบล รพ.สต. ได้รับจดัสรรงบประมาณจากCUP เป็นFix Cost   และคา่ใช้จ่ายตาม

ผลงาน   แผนงาน/โครงการแบ่งเป็น ๒ ลกัษณะ คือ แผนแก้ไขปัญหาตามตวัชีว้ดั(ตามนโยบาย) เป็นแผน

สว่นใหญ่   และแผนแก้ไขปัญหาส าคญัของจงัหวดั/อ าเภอ เป็นแผนสว่นน้อย  ระดบัอ าเภอมีการด าเนินงาน

ร่วมกบัภาคีแบบบรูณาการ  มีกิจกรรมสง่เสริมป้องกนัเชิงรุกเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนในงานสง่เสริมพฒันาการ

เดก็ปฐมวยัและสขุภาพผู้สงูอาย ุ   และมีแนวทางท่ีเหน็ความเช่ือมโยงระบบบริการตามนโยบายการพฒันา

บริการปฐมภมูิ  กบัService Plan   

๔. การบริหารจัดการระบบข้อมูล 

ทุกจังหวดัยังพบปัญหาคณุภาพข้อมูล ทัง้ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของข้อมลู   ประเด็น
ส าคญัท่ีเป็นความเสี่ยง คือ การบริหารจดัการข้อมลูผา่นระบบโปรแกรมตา่ง ๆ มีความเสี่ยงในหลายปัจจยัตอ่
การน าเข้าของข้อมลู ทัง้ software  people ware  ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ประมวลผลและได้ข้อมลูท่ี
ถูกต้องไปใช้ในการบริหารจัดการได้ ข้อมลูรายงานไม่ตรงตามจริง   สาเหตุเกิดจากขาดความเข้าใจของผู้
บันทึกและผู้ วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหาเชิงเทคนิคในการเช่ือมโยงระหว่างแฟ้มต่างๆบางข้อมลูไม่มีในระบบ



รายงานจงัหวดัจะบนัทึกเพ่ิมเติมมีความหลากหลายของการใช้โปรแกรมบนัทึกข้อมลูบริการของหน่วยบริการ
ในแตล่ะพืน้ท่ีเพ่ือการพัฒนาระบบข้อมลูทัง้สว่นกลางและส่วนภมูิภาค ควรท าความตกลงให้ชัดเจนในการ
เลือกใช้แหล่งข้อมูล  ๔๓ แฟ้มและพัฒนาการน าเข้าข้อมูลเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ จังหวดัควรให้
ความส าคญั ในการควบคมุก ากบัติดตามข้อมลูทกุเดือน และน าข้อมลูมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
อย่างตอ่เน่ือง   และเพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหวา่งผู้บนัทึกข้อมลูและผู้รับผิดชอบงานข้อมลูของทุกจังหวดั
เพ่ือให้การจัดการข้อมลูมีประสิทธิภาพมากขึน้เพ่ือลดความหลากหลายควรบูรณาการฐานข้อมลูให้เป็นอนั
เดียว 
๕. การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

ทกุจงัหวดั มีการประชมุชีแ้จงกรอบแผนยทุธศาสตร์ระดบัเขต/จงัหวดั  ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิทราบ        

มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการฯตรวจสอบแผนปฏิบตัิการระดบัอ าเภอ ให้สอดคล้องกบัแผนระดบัจงัหวดัและเขต   
ก่อนเสนอลงนามอนมุตัิแผนโดยนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั  มีการถ่ายระดบัแผนยทุธศาสตร์ออกมาเป็น
แผนปฏิบตัิการ และจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการระหวา่งนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั กบัผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชมุชน และสาธารณสขุอ าเภอทกุแห่ง   โดยผสมผสานกบัการพฒันาDHS/ต.จดัการสขุภาพแบบ
บรูณาการรวมถึงการปรับแผนเพ่ือด าเนินการในประเดน็ท่ีเป็นนโยบายเร่งดว่น และปัญหาส าคญั   
๖. การก ากับ ติดตามประเมินผล 

  มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน     มีแนวทางดงันี ้ 

๑) การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัตา่งๆและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   

๒) ติดตามในท่ีประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล(กวป.)ของแตล่ะจงัหวดั ทกุเดือน    

๓) นิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดบัจงัหวดั ปีละ ๒ ครัง้    

๔) ประเมนิผลการด าเนินงานและจดัอนัดบัการพฒันา(Ranking)  ระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ(DHS)  โดย

ก าหนดประเดน็การประเมินผล   ตวัชีว้ดัผลงานแตล่ะตวัชีว้ดั ให้น า้หนกัคะแนนมากน้อยตา่งกัน  ผลรวม

เท่ากบั ๑๐๐ คะแนน  

ซึ่งพบวา่ในบางจงัหวดัท่ีมีจ านวนผู้รับผิดชอบจ านวนน้อย ไมส่ามารถนิเทศติดตามก ากบัใน เชิงลกึได้ท าให้
ไมส่ามารถวิเคราะห์ ปัญหา หรือความเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตรุากของปัญหา (Root cause analysis) 

 

 

 

 

  


