
รายการตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย 
 

1. เปาประสงค : ตั้งครรภคณุภาพ ลกูเกิดรอด แมปลอดภัย  
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
1.2 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห  
1.3 รอยละหญิงตั้งครรภท่ีไดรับการดแูลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคณุภาพ 
1.4 รอยละสาเหตุการเสยีชีวิตทางตรง (Direct Cause) ระหวางตั้งครรภ คลอด หลังคลอด 
1.5 รอยละสาเหตุการเสยีชีวิตทางออม (Indirect Cause) ระหวางตั้งครรภ คลอด หลังคลอด 
1.6 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตเุหล็ก และกรดโฟลิก 

2. เปาประสงค : เด็กพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน 
2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 
2.2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 
2.3 เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการคดักรองพัฒนาการ พบสงสัย ลาชา 
2.4 เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการ สงสัยลาชาไดรับการติดตาม 
2.5 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือมาตรฐาน 
2.6 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน  
2.7 รอยละของเด็กอายุ 3ป ปราศจากฟนผุ (Caries Free) 
2.8 รอยละหญิงไทยคลอดกอนกำหนดในปงบประมาณ 
2.9 รอยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม 
2.10 รอยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว 
2.11 รอยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตีย้ 
2.12 รอยละเด็กปฐมวัยมีภาวะผอม 
2.13 เด็กปฐมวัยมีภาวะอวน ไมเกินรอยละ 10 
2.14 รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 

3. เปาประสงค : เด็กวัยเรียนวัยรุนเขมแข็ง แข็งแรง และฉลาด 
3.1 รอยละของเด็กวัยเรยีน สูงดสีมสวน 
3.2 รอยละของเด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ (Caries free) 
3.3 รอยละเด็กอายุ 6 - 14 ป ไดรับยาเม็ดเสรมิธาตเุหล็ก 
3.4 รอยละของเด็กวัยเรยีนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ดานการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 
3.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 -14 ป 
3.6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ป   
3.7 รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายนุอยกวา 20 ป 
3.8 รอยละวัยรุน 15-18 ป สูงดสีมสวน 

4. เปาประสงค : วัยทำงาน สุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู และเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอาย ุ
4.1 รอยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกต ิ
4.2 ความชุกของภาวะอวน (BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอวนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญงิ 80 ซม.)) 
4.3 อัตราการคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรีอายุ 30 – 60 ป 

5. เปาประสงค : ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
5.1 รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
5.2 รอยละของตำบลท่ีมรีะบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 
5.3 รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan 

6. เปาประสงค : ประชาชนทุกกลุมวัยอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมสีขุภาพด ี
6.1 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ 
6.2 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการจัดการอนามยัสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.3 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

 



แบบวิเคราะหขอมูลรายเขตสุขภาพเพ่ือสนับสนนุการตรวจราชการ 
Cluster/หนวยงาน สตรีและเด็กปฐมวัย  

 
1. ชื่อตัวชี้วัด  อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
2. เปาหมายและผลการดำเนินงานยอนหลัง 3 ป และผลงาน ณ ปจจุบัน 

เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เปาหมาย ไมเกิน 

17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ไมเกิน 
17 ตอ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

ผลงาน 60 27.0 27.1 26.8 21.8 10.2 18.6 7.5 18.2 3.5 10.1 22.0 30.4 
ผลงาน 61 3.8 15.0 19.1 22.5 12.4 17.4 15.8 16.6 12.6 13.2 14.6 36.7 
ผลงาน 62 16.5 12.5 25.4 11.0 16.4 19.9 16.5 24.6 19.1 5.4 19.9 41.9 
ผลงาน ต.ค.62 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 0.0 21.8 30.4 23.6 54.7 

ท่ีมา : ขอมูลป 2560-2562 ระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
3. ชองวาง (Gap) ท่ีทำใหไมบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1. ปญหา 3 Delay 

• การตัดสินใจเขารับบริการลาชา (Delay in seeking care) เชนเขารับบริการฝากครรภลาชา ฝากครรภไมครบ 5 
ครั้ง หรือไมเขารับบริการฝากครรภเลย อันเน่ืองมาจากขาดความรู ความเขาใจ เปนตน (HL/Socio-
economic/cultural barriers)  

• การเดินทาง/การเขาถึงบริการ (Delay in reaching care) สวนใหญเกิดจากปญหาการเดินทาง อยูในพ้ืนท่ีหางไกล 
ขาดระบบขนสงสาธารณท่ีดี (transportation)  

• การไดรับบริการท่ีถูกตอง/มคีุณภาพ (Delay in receiving  adequate health care) ดังน้ี 
a. ศักยภาพบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ ทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ ขณะคลอด หลัง

คลอด การโยกยายบุคลากร หรือเปลี่ยนงานใหม  

b. เวชภัณฑ, ยา, คลังเลือด ปญหาในการบริหารยา เวชภัณฑ ระบบเลือดสำรองและสารน้ำ ท่ีไมเพียงพอและ
ไมพรอมใชงาน รวมท้ังตองใชถุงตวงเลือดท่ีไดมาตรฐานในการคลอดทุกรายเพ่ือการวินิจฉัยการตกเลือด
อยางรวดเร็ว  

2. ระบบบรหิารจดัการ 

• ระบบการดูแลแบบสหวิชาชีพระหวางสูติแพทยและอายุรแพทยเพ่ือวางแผนการดูแลรวมกัน แบบ Case 
Management ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและหลังคลอด 

• ภาระงานและขาดแคลนบุคคลากร สูติแพทยและกุมารแพทย พยาบาลหองคลอด พยาบาลคลินิกฝากครรภ 

• ระบบสงตอ การประสานขอมูลผูปวยท่ีไมชัดเจน ไมมีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนและการซักซอมภาวะวิกฤต เมื่อเกิด
ปญหาไมสามารถจัดการปญหาได 

3. ความรวมมือจากชุมชน/หญิงตั้งครรภ หญิงตั้งครรภฝากครรภชาและการฝากครรภคุณภาพต่ำ เน่ืองจากไมทราบวาตนตั้งครรภ 
ไมมีเวลาฝากครรภ ปดบังขอมูล ไมใหความรวมมือ ยายถ่ินฐานบอย และความเปลีย่นแปลงดานสภาพสังคมเมืองท่ีขาดความ
สนใจซึ่งกันและกัน 

4. การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปจจยัเสีย่ง 
 
 
 
 
 



4. มาตรการในการปด Gap และกิจกรรมสำคัญ 

มาตรการระดับกรม มาตรการระดับพ้ืนท่ี กิจกรรมสำคัญ 
1. สรางเครือขายความความ
รวมมือระหวางประเทศ เพ่ือ
สงเสริมการเกิดและการเจรญิเติบโต
อยางมีคุณภาพ  

2. บูรณาการการดำเนินงาน
สงเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 
ผานกลไกคณะกรรมการอนามัยแม
และเด็ก และภาคีเครือขายในทุก
ระดับ (MCH Board, PNC) 
3. สนับสนุนเครือขายบริการ
สุขภาพดำเนินการตามมาตรฐาน
อนามัยอนามัยแมและเด็ก 
6. พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือสรางความรอบรูเก่ียวกับระบบ
เฝาระวังการตายมารดา  
7. สนับสนุนการขับเคลื่อนทาง
สังคมและรณรงคสรางกระแสใน
การเฝาระวังการตายมารดา 
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
อนามัยแมและเด็ก 

10. พัฒนาฐานขอมลู ระบบเฝา
ระวัง และระบบกำกับติดตามของ
เครือขายสุขภาพอนามัยแมและเดก็
ในทุกระดับ  
11. สนับสนุนใหเกิดกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูและพัฒนา
ตนแบบ 

12. พัฒนาองคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการเฝาระวังและ
ลดการตายมารดา 
 
 
 

เขตสุขภาพท่ี 1  
มาตรการท่ี 1 : ระยะกอนคลอดเดิมหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงท่ีมี
โรคเรื้อรังไม ไดพบอายุรแพทย เนนกรณี สตรีมี โรคเรื้อรัง
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตองสงตอพบอายุรแพทยและสูติแพทยเพ่ือ
วางแผนดูแลรักษาใหการมีการตั้งครรภท่ีปลอดภัย (Hi-risk 
Pregnancy Plan) ตลอดการตั้ งครรภและการคลอดอยาง
ตอเน่ือง 

1. มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยเฝาระวังมารดาตาย 
เขตสุขภาพท่ี 1 
2. การประกาศมาตรการเขตสุขภาพท่ี 1 ใหทราบ
โดยท่ัวกันในท่ีประชุม MCH Board 
3. ประกาศ Set Zero MMR เขตสุขภาพท่ี 1 จาก
สาเหตุการตายท่ีปองกันได Direct Cause ไดแก ตก
เลือดหลังคลอด และ ความดันโลหิตสูง เปนตน 

มาตรการที่ 2 : ทดลองทำนวัตกรรม ANC Premium เขต
สุขภาพที่ 1 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 1 
: มีสาระสำคัญดังนี้ การดูแลครรภคุณภาพแกมารดาและ
ทารก เนนการฝากครรภเร็วกอน 12 สัปดาห และฝากครรภ
ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ โดยมีเปาหมายมุงใหทารกมีนำ้หนัก
ตามมาตรฐานสากล คือ นำ้หนกัแรกคลอด > หรือเทากับ 
2,800 กรัม โดยมีแนวทางการทำงาน 4 องคประกอบ
โดยสังเขปดังนี้ 1) Healthy MUM : คัดกรองภาวะเสี่ยง 
(ปกติพบรอยละ 30) โดยเฉพาะดานอายุรกรรม เพื่อวาง
แผนการดูแลแบบมีสวนรวมระหวางสาม/ีครอบครัวและทีม
สุขภาพอยางตอเนื่อง 2) Healthy Womb : ดูแลมดลูกให
พรอมตลอดการตั้งครรภ (ตรวจหาความผิดปกติของมดลูก
และคอมดลูก) 3.Healthy literacy : สงเสริมใหหญิง
ตั้งครรภมีความรอบรูในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
ตลอดการตั้งครรภ  การคลอด และหลังคลอด 4.Healthy 
Baby before birth : ตรวจสอบน้ำหนักทารกเปนระยะและ
กอนคลอด (อายุครรภ 32 สัปดาห น้ำหนักทารก > 1,800 
กรัม ; อายุครรภ 36 สัปดาห นำ้หนักทารก > 2,700 กรัม ;
อายุครรภ 37 สัปดาห น้ำหนักทารก > 2,800 กรัม) 
นอกจากนี้เจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับตองเนนยำ้หญิง
ตั้งครรภเร่ือง ความสำคัญของการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมดวยคูมือ DSPM ซึ่งจะไดรับในชวงหลังคลอดและไดรับ
การฝกทักษะเพื่อนำไปสงเสริมพัฒนาการทารกไดดวยตนเอง 

1. การประกาศมาตรการเขตสุขภาพท่ี 1 ใหทราบ
โดยท่ัวกันในท่ีประชุม MCH Board 
2. การจดัทำและขับเคลื่อนโครงการ ปองกัน
Preterm เขตสุขภาพท่ี 1 
3.ทดลองทำนวัตกรรม ANC Premium เขตสุขภาพ
ท่ี 1 ณ โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 1 
ป 2563 

มาตรการท่ี 3 :   
3.1 กระบวนการโรงเรียนพอแม  
3.2 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามความรวมมือ
ระหวางกระทรวง 
3.3 บูรณาการการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพสตรีและเด็กผาน
กลไก MCH Board  
3.4 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเพ่ือสรางความรอบรูดาน
สุขภาพแมและเด็ก 
3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอนามัยแมและเด็ก 
3.6 สนับสนุนการแลกเปลีย่นเรียนรูและพัฒนาตนแบบ 
พัฒนาความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยดีานอนามัยแมและเด็ก 

1. การประกาศมาตรการเขตสุขภาพท่ี 1 ใหทราบ
โดยท่ัวกันในท่ีประชุม MCH Board  
2. สงเสริมหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอดและสามีเขา
รวมกระบวนการโรงเรียนพอแม 
3. สนับสนุนพอแมและผูเลี้ยงดเูดก็มีความรูและ
ทักษะในการใชคูมือ DSPM 
4. หญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอดและสามีไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ในกระบวนการโรงเรียนพอแม 
5. ประสานความรวมมือขับเคลื่อนการดำเนินการ
รวมกับ 4 กระทรวงหลัก และภาคีเครือขาย



เก่ียวของ 
มาตรการท่ี 4 :  การปองกันและลดแมตายกรณีคลอดท่ีบาน
(Home Birth) ในความเปนจริงเน่ืองจากมีภาวะเสี่ยงตอการ
เสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนสูงกวาการคลอดในสถานบริการ 
ในทางปฏิบัติจึงมีมาตรการใหเจาหนาสงเสริมใหหญิงตั้งครรภ
คลอดในสถานบริการทุกราย ในกรณีหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง
ใหสงตอพบแพทยเพ่ือวางแผนการคลอดรวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีหางไกล ทุรกันดาร ควรจดัใหมี
บานพักรอคลอดกอนสงมายังโรงพยาบาล 

1. มีมาตรการ No Home Birth ในเขตสุขภาพท่ี 1 
และหากมีความจำเปนในถ่ินทุรกันดารอยางนอยตอง
คลอดท่ีรพ.สต. เพ่ือความปลอดภยัของหญิงตั้งครรภ
ทุกราย 
2. ใหเจาหนาท่ี/อสม.ใหความรูแกหญิงตั้งครรภทุก
รายใหมาฝากครรภกอนอายุครรภ 12 สัปดาห และ
ใหคลอดในรพช./รพท./รพศ.แทนการคลอดท่ีบาน 
เพ่ือปองกันและลดมารดาตาย 

มาตรการท่ี 5 :  การใชมาตรการปองมารดาตายในระยะคลอด
อยางจริงจัง โดยใชมาตรการ LABOR Strategy PPH & PIH, 
Strategy Correct anemia Plan, delivery Fast tract OB 
รวมถึงการใช standing order และชวยใหแมโอบกอดลูก เริ่มให
ลูกดูดนมแมภายในครึ่งช่ัวโมงแรกหลังคลอดทุกราย 
 

1. การประกาศมาตรการเขตสุขภาพท่ี 1 ใหทราบ
โดยท่ัวกันในท่ีประชุม MCH Board  
2. มีการสื่อสารประชาสัมพันธแนวปฏิบัติรวมกัน 
ผานกลุมไลน (line group) MCH เขตสุขภาพท่ี 1 
3. มีการจัดทำแนวปฏิบัติ CPG MCH region1 
4. มีการจัดทำ standing order ใหกับรพช. เพ่ือให
แพทยนำไปใชไดทันทวงที 
5. มีการจัดทำโปสเตอรแนวปฏิบัติมอบใหรพช. 
รพท. รพศ. 

มาตรการท่ี 6 : ปญหาเดิมยังไมมีการวางระบบการดูแลหญิง
หลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยง ดังน้ันมาตรการใหมใหสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับบูรณาการวางแผนดูแลและติดตามเยี่ยมหญิง
หลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงดานอายุรกรรมทุกราย โดยบูรณาการ
ทีมสหสาขาวิชาชีพใหไดครบตามเกณฑ คือ หลังคลอด 7 , 14 , 
30 วัน เพ่ือใหเกิดผลลัพธหญิงหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยง ไดรับ
การดูแลอยางตอเน่ืองทุกราย  

1. การประกาศมาตรการเขตสุขภาพท่ี 1 ใหทราบ
โดยท่ัวกันในท่ีประชุม MCH Board  
2. นิเทศตดิตามเยี่ยมเสริมพลังท้ังจากทีม MCH 
Board เขตสุขภาพท่ี 1 และโดยทีมMCH Board 
จังหวัด (เยี่ยมรพช. รพสต.) 
3. ใหขอเสนอแนะในเวทีประชุมเครือขายการทำงาน 

เขตสุขภาพท่ี 2 

มาตรการท่ี 1 : สรางกระบวนการพัฒนาโดยใช 6 
โปรแกรมคุณคาสรางเด็กไทยคุณภาพ 

1. การประชุม MCH Board 
2. มาตรการ 6 โปรแกรมคุณคาสรางเด็กไทย
คุณภาพ 
3 การคืนขอมูลความเสี่ยง  
4 การติดตามกลุมเสี่ยง/คำแนะนำ 
5 นิเทศ/Coaching 

 
มาตรการท่ี 2 : เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย
ทุกระดับใช 6 โปรแกรมคุณคาสรางเด็กไทยคุณภาพ 
 

1. บริการเชิงรุก = PP&P 

2. การจัดการความเสี่ยง (HL & RM) 

3. การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน 

4. การเชื่อมโยงขอมูลและบริการ 

5. การเฝาระวังสถานการณ 

6. การจัดการสภาพแวดลอม 

7. การบูรณาการเครือขาย 

มาตรการท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแมและ
เด็ก 

1. พัฒนาการทำ MM conference ใหมี
คุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางาน



อยางตอเนื่อง (KM & CQI ) ผานทุก
รูปแบบ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแล
ภาวะวิกฤติฉุกเฉินในหญิงตั้งครรภ/หญิง
คลอด/มีการซอมแผนการดูแลภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉิน 

4. ฝกทักษะบุคลากรในประเด็นท่ีเปน
ปญหาของแตละพ้ืนท่ี 

เขตสุขภาพท่ี 3 
มาตรการท่ี  1 : ปรับระบบ Seamless Refer  
และจัดทำระบบสงตอและระบบ Consult ของท้ัง 5 จังหวัดของ
เขตสุขภาพท่ี 3 
 
 

- จัดทำระบบ Fast Track refer 
- จัด Zoning ระบบ Consult สูตแิพทย 
- จัดระบบการติดตามหลังคลอด 
- ทุกจังหวัดมีการจัดทำระบบสงตอ Refer  
และระบบ Consult ของท้ัง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพ
ท่ี 3 
- จัดการดูแล ANC High Risk ตอเน่ืองถึงหลังคลอด
ในชุมชน 
- ติดตามหญิงตั้งครรภเสี่ยงตอเน่ืองถึงหลังคลอดใน
ชุมชน 
 

มาตรการท่ี 2 :  พัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยง 
 

- ประชุมวิเคราะหมารดาตายในภาพเขตสุขภาพท่ี 3 
- จัดประชุมปองกันมารดาเชิงรุกของ 5 จังหวัดใน
เขต 
 

มาตรการท่ี 3 : พัฒนาระบบขอมูลเฝาระวังดวยโปรแกรม Save 
Mom ครอบคลมุ 5 จังหวัดของเขตสุขภาพท่ี 3 
 
 

นำโปรแกรมมาใชเดือนมกราคม 2563 
 

เขตสุขภาพท่ี 4 
มาตรการท่ี 1 :  พัฒนาระบบบริการ 
 1. Set Zero No ANC  
 2. High risk pregnancy care 

1.คนหาเชิงรุก/ เชิงรับ 
2.ดูแลแบบ Man to Man 
3.Re-Design โรงเรยีนพอแม 
4.:ซอมแผนกรณีฉุกเฉิน 
3.เช่ือมโยงระบบสงตอขอมูล และการสงตอหญิง
ตั้งครรภใหเปนวงเดียวกัน 

มาตรการท่ี 2 :  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สราง Health Literacy ให ประชาชนและชุมชน 

1.กำหนดผูรับผิดชอบหลัก              : Case 
Manager 
2.การดูแลรวมสหสาขา (Family Planning, CPG 
high risk) 
3. พัฒนาทักษะการสราง HL 
4. สรางการมสีวนรวมของชุมชน 

มาตรการท่ี 3:  พัฒนาระบบขอมูล และการกำกับติดตาม 
สรางทีม Coaching (หัวหนาสงเสริม +CPM +IT) 

1.พัฒนาทักษะการบันทึกสงออกขอมูลแมและเด็ก 
ใน HDC  
2. นิเทศ/ กำกับติดตามทุกระดับ 
3. เยี่ยมเสริมพลัง 

เขตสุขภาพท่ี 5 1. ถายทอดนโยบายตนปงบประมาณกำกับตดิตาม



มาตรการท่ี 1 Assessment : 
1. มีมาตรการเพ่ือปองกันมารดาเสียชีวิต ใหทุกจังหวัดใชเปน
แนวทางโดยยึดขอสั่งการจากศูนยวิชาการ  และแนวทางของ
กรมอนามัย ใหจังหวัดสามารถปรบัใหเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ีท้ัง 8 จังหวัด  
1. มีระบบเฝาระวังมารดาตายผานคณะกรรมการ MCH Board 
ระดับเขต จังหวัด และระดับอำเภอ  
2. จังหวัดรวบรวมขอมลูแมและเด็กไทยเปนโปรแกรม EXCEL  
(เก็บขอมูลในหองคลอดจาก รพ.ทุกแหงในในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดของ
เขตสุขภาพท่ี 5) และสงรายงานใหศูนยอนามัยท่ี 5 
3. รายงานการตายมารดาโดยใชแบบรายงาน Confidential 
Enquiries _CEก1 กรมอนามัย ตามกำหนดเวลา และมีการ
วิเคราะหสาเหตุการตายมารดา  
4. การบันทึกขอมลูในระบบ HDC ถูกตอง และตรงเวลา 
5. จังหวัดมีการดำเนินการเชิงรุกในชุมชน โดย เจาหนาท่ี/อสม. 
คนหาหญิงตั้งครรภท้ังกลุมปกติและกลุมเสี่ยงแนะนำใหเขามารับ
บริการฝากครรภ และตรวจตามนัด อยาง 
6. รพ.สต. คนหาหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง เขาระบบใหครอบคลมุ 
สงตอเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 

ตอเน่ือง Strong Policy :  เชน ประกาศเรื่อง 
Unlimited Refer ประกาศมาตรการลดมารดา
เสียชีวิต 
2. จัดระบบ Consult ในเครือขาย รพ.ภายใน
จังหวัด และเขตสุขภาพ 
3. หนวยบริการระดับ รพช. มรีะบบ Consult รพ.
แมขาย โดยมีแพทย Early  diagnosis ถาเปน Case 
เสี่ยง สง Refer 
4. ทบทวน guide line /standing order 
Confirm ขอมูลจากหนวยบริการ 
ท่ีเก่ียวของทุกเดือน 
5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สรุปรายงานการตายสง
จังหวัดและศูนยเขต ตาม time line  
6. บริการเชิงรุก /พัฒนาทีม EMS ดาน 
สูติกรรม ยาและเวชภณัฑ 
7. พัฒนาศักยภาพ แพทย พยาบาล และผูเก่ียวของ
กับการดูแลการตั้งครรภและการคลอด มีการซอม
แผน เตรยีมรบัการคลอดฉุกเฉินแบบ Simulation 
ตามประเด็นปญหา 

มาตรการท่ี 2 Advocate :  
1. จังหวัดในเขต จดับริการ ANC เชิงรุก  / ANC คณุภาพ เพ่ิม
ความรอบรูดานอนามัยแมและเดก็ตามแนวทางโรงเรียนพอ
แมแบบ BBL ในแผนกฝากครรภ หลังคลอด  
2. รพช. รพท. รพศ. จัดหนวยบรกิารตางๆตามมาตรฐาน เชน 
คลินิก ANC/LR/WCC เปนตน และจังหวัดกำกับ ใหประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานเมื่อครบ 3 ป   
3. รพ.สต.ท่ีมีพยาบาลวิชาชีพท่ีสามารถใหบริการฝากครรภได 
4. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการจายยาและกำกับการ
กินยาเม็ดเสริมธาตเุหล็ก ไอโอดีน โฟเลท ใหครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 

1. บูรณาการงานกับชุมชนทองถ่ิน ในการคนหาหญิง
ตั้งครรภและเรงรดัประชาสัมพันธ  
เชิญชวนฝากครรภเร็ว ผานสื่อทองถ่ิน 
2. หนวยบริการปรับสถานท่ีเพ่ือรองรับการจัด
กิจกรรมโรงเรียนพอแม 
3. ศูนยอนามัยสนับสนุนจังหวัดอยางตอเน่ือง เชน 
สมุดบันทึกสุขภาพ  แมและเด็ก และสื่อตางๆ และ
องคความรูดานวิชาการ เปนตน 
4. ศูนยเขตประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 
แบบเยี่ยมเสริมพลัง รพศ. รพท. สวนทีมจังหวัด
ประเมิน รพช. ท่ีครบประเมิน 3 ป และรายงานผล
การประเมินใหศูนยเขต  
6. เพ่ิมชองทางการสื่อสารความรูใหเขาถึงทุกกลุม
อยางท่ัวถึง 
7. จัดทีมลงติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนท่ี เพ่ือช้ีแนะ 
และสรางความเขาใจท่ีถูกตอง  
 

มาตรการท่ี 3 Intervention :  
1. หนวยบริการใหบริการอนามัยแมและเด็กตามชุดสิทธิ
ประโยชน 
2. สนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กใหครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 
3. จังหวัดจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ใน
วันสำคัญตางๆ เชน วันแม 12 สิงหาคม ของทุกป และมีการเฝา
ระวังเชิงรุกไตรมาสละ 1 ครั้ง 

1. ผูรบัผิดชอบใน พท./อสม. ติดตามกำกับ 
ปรับรูปแบบ/สงเสรมิการอาน/การใชประโยชนสมุด
บันทึกสุขภาพแมและเด็ก  
2. จัดอบรมพนักงานเจาหนาท่ี เรือ่ง พรบ . Milk 
Code และจัดการเฝาระวังการละเมิด  
3. กำกับติดตามสถานการณ และเฝาระวัง การ
ละเมิด Code 
(Emergency  response) ในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง 



4. หนวยบริการสาธารณสุข มรีะบบการติดตาม กำกับการจาย
ยา/การกินยาไตรเฟอรดีน 
5. พัฒนาสื่อใหความรู ท้ังรูปแบบเอกสาร /Application และ
เผยแพรใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ผานเครือขาย PM ท้ัง 8 จังหวัด 
4. หนวยบริการ กำกับตดิตามกลุมเปาหมาย 
ใน พท.ผาน เครือขาย รพ.สต. /อสม. 
5. สนับสนุนคูมือ/สื่อการสอน 
สนับสนุนการดำเนินงานในชุมชน 

มาตรการท่ี 4  Management : 1. มีการประชุมช้ีแจง/
ถายทอดนโยบายตนปงบประมาณ 
2. ประชุม PM แมและเด็กเขตสุขภาพท่ี 5 เพ่ือสรุปผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และปรับแผนการดำเนินงาน 6 
เดือนหลัง 
3. นิเทศตดิตามการดำเนินงานกรณีปกติปละ 2 ครั้ง/จังหวัด 
(การตรวจราชการ) 
4. ติดตามกำกับการดำเนินงานผานเครือขาย PM MCH ระดับ
จังหวัด/อำเภอ 
5. จัดตั้งคณะทำงานสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา 
เขตสุขภาพท่ี 5 

1. สวนกลางและศูนยเขตบูรณาการแผนฯการ
ดำเนินงาน และศูนยเขตช้ีแจงนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติใหจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 
2. ประสานงานกับพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง และพรอม
สนับสนุนดานวิชาการ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการ MCH.Board/ 
Case Dead Conference/พัฒนาศักยภาพทีม
ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กระดับเขต 
และรวมประชุมในระดับจังหวัด 
4. ประชุมวิชาการงานอนามัยและเด็กเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

เขตสุขภาพท่ี 6  
มาตรการท่ี 1 : พัฒนากระบวนการ  
 

1.พัฒนาระบบการจดัการขอมลู สถานการณการ
ดำเนินงาน ระบบเฝาระวังงานอนามัยแมและเด็ก 
และคืนขอมลูใหพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาและกำกับ
ติดตาม วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีดาน
อนามัยแมและเด็ก เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
2.สนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆ 
ในการขับเคลื่อนกฎหมาย เชน พรบ. อนามัยเจรญิ
พันธุแหงชาติ, พ.ร.บ. Milk code ผานโครงการดาน
อนามัยแมและเด็กตาง ๆ เชน มหศัจรรย 1000 วัน
แรกแหงชีวิต 
3.ผลักดันระบบบริหารจดัการและมาตรฐานอนามัย
แมและเด็กเพ่ือการดูแลอยางตอเน่ืองจากสถาน
บริการสูชุมชน เชน ระบบ Provincial Network 
certification (กลไก MCH B)  

มาตรการท่ี 2 บูรณาการความรวมมือ 
 

1.สงเสรมิและสนับสนุนภาคเีครือขายดำเนินงานตาม
มาตรฐานอนามัยแมและเด็ก และโครงการตาง ๆ 
โดยเนนPrenatal Management และมหัศจรรย 
1000 วันแรกแหงชีวิต 

มาตรการท่ี 3 พัฒนาระบบสุขภาพแมและเด็ก 1.สนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณะ และความ
รอบรูดานสุขภาพดานอนามัยแมและเด็กแก
ประชาชน ผานชองทางตาง ๆ (สนับสนุนการสื่อสาร) 
2.สนับสนุนใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
พ้ืนท่ีผาน Best Practice (การจัดการความรูและ
พัฒนาระบบIT) 
3.วิจัยและพัฒนา ไดแก ขยายผลโปรแกรม ANC 
Hpc (โรงเรียนพอแมใน ANC) 

เขตสุขภาพท่ี 7  
มาตรการท่ี1 : ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการ

1. MCH Board ทุก3 เดือน 
2. บูรณาการแผนปฏิบัติการรวมกับ Service Plan 



ดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา  
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ MCH Board 
บูรณาการแผนปฏิบัติการรวมกับ Service Plan สาขาสูติกรรม 
กุมารเวชกรรม อายุรกรรมและศัลยกรรม และพชอ. และบูรณา
การรวมกับโครงการ Smart Kids 4.0  นโยบายสาวไทย
แกมแดงและมหัศจรรย 1,000 แรกของชีวิต  
2. จัดประชุมวิเคราะหสถานการณการตายมารดาและงาน
อนามัยแมและเด็ก  
3. หนวยบริการฯทุกระดับมีการใชแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ
แนวใหมตามขอแนะนำองคการอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย 
และการคลอดคุณภาพใชในการคัดกรองภาวะเสี่ยงและจัดระบบ
บริการ แนวทางในการดูแลหญิงตัง้ครรภตามประเภทความเสี่ยง 
(Health Area 7 classifying Model) และมีคูมือในการดูแลสง
ตอหญิงตั้งครรภท่ีมภีาวะเสี่ยงทุกแหง 
4. จัดตารางแพทยลงโรงพยาบาลแมขาย (Node) ไดแก รพ.
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ และ รพ เสลภมูิ จังหวัดรอยเอ็ดท่ี
ขาดสูติแพทย   
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวนการดูแล และสงตอหญิง
ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสีย่ง และการบรกิารแบบเครือขาย (Network) 
แกหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงใหรวดเร็ว ทันเวลา ไมมีการผาตดั 
appendectomy รวมกับ cesarean และใช Sepsis guideline 
ครอบคลมุในกลุมมารดาผาตัดหลงัคลอด กำหนดใหแพทย 
Intern Consult สตูิแพทย ในผูปวย High risk ทุกราย และ
กำกับใหมีการปฏิบัติอยางเครงครดั 
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในจัดการดูแลหญิง
ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสีย่ง พัฒนาระบบการสงตอหญิงตั้งครรภเสี่ยง
สูงเปนทางดวน (Fast Track) และระบบเครือขายการสงตอ 
Consult ผาน line  application เพ่ือการรักษาตอเน่ือง
ระหวางโรงพยาบาลผานเขาหองคลอดและหองผาตดัได 
 

สาขาสตูิกรรม กุมารเวชกรรม อายุรกรรมและ
ศัลยกรรม และพชอ.   และบูรณาการรวมกับ
โครงการ Smart Kids 4.0  นโยบายสาวไทย
แกมแดงและมหัศจรรย 1,000 แรกของชีวิต 
3. MMR Conference 
4. การใชแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภตาม
ประเภทความเสี่ยง (Health Area 7 classifying 
Model) และมีคูมือในการดูแลสงตอหญิงตั้งครรภท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
5. จัดตารางแพทยลงโรงพยาบาลแมขาย (Node) 
6. พัฒนาแนวทางในการดูแลหญงิตั้งครรภตาม
ประเภทความเสี่ยง (Health Area 7 classifying 
Model) และมีคูมือในการดูแลสงตอหญิงตั้งครรภท่ีมี
ภาวะเสี่ยงทุกแหงและเพ่ิมเตมิตามสาเหตุการตาย
จาก Indirect cause 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในจัดการ
ดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง พัฒนาระบบการสง
ตอหญิงตั้งครรภเสี่ยงสูงเปนทางดวน (Fast Track) 
 
 
 
 
 

มาตรการท่ี 2 : ระบบบริการท่ีมีคุณภาพ 
1.พัฒนาระบบบริการอนามัยแมและเด็ก ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลอนามัยแมและเด็ก และมาตรฐานหองคลอดตาม
เกณฑกรมการแพทย  
-พัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภตามประเภทความเสี่ยง 
(Health Area 7 Classifying Model) พัฒนาสมรรถนะทีม
ชวยเหลือฉุกเฉิน มรีะบบใหคำปรกึษา สงตอ (Fast track) และมี
คูมือในการดูแล/สงตอหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงทุกแหง 
2.มีแผนพัฒนาระบบเฝาระวังและลดมารดาตายระดับประเทศ 
(PNC) 
3.พัฒนาเครือขายการสงตอ Consult ผาน line application 
และพัฒนาระบบการสงตอหญิงตั้งครรภเสีย่งสูงเปนทางดวน 
(Fast Track) เพ่ือการรักษาตอเน่ืองระหวางโรงพยาบาลผานเขา
หองคลอดและหองผาตดัไดทันที จังหวัดมหาสารคามมีการ
บริหารจดัการ One Labor Room One Province  พัฒนาเปน 

1. การสุม/ประเมิน/เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลอนามัยแมและเด็ก และมาตรฐานหอง
คลอดตามเกณฑกรมการแพทย  
2. การใชแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภตาม
ประเภทความเสี่ยง (Health Area 7 classifying 
Model) และมีคูมือในการดูแลสงตอหญิงตั้งครรภท่ีมี
ภาวะเสี่ยง 
3. สนับสนุนระบบเฝาระวังและลดมารดาตาย
ระดับประเทศ (PNC) 
4. มีระบบการบริหารจัดการ One Labor Room 
One Province  พัฒนาเปน One Province One 
MCH Team 
5. การฝกObstetric Crisis 
6. การพัฒนาระบบการกำกับติดตามขอมูลเชน 
จังหวัดมหาสารคาม พัฒนาระบบสงตอและเยี่ยม



One Province One MCH Team 
4.การฝกปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางสตูิกรรม (Obstetric Crisis) 
เชน คลอดติดไหล/Breech assisting/ NCPR และ CPR อยาง
ตอเน่ือง  
5.มีแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและวินิจฉัยโรควัณโรครายท่ี
ตรวจมีประวัตสิัมผัสโรค และมีอาการทุกราย  ใหตรวจวินิจฉัย 
Gene Expert ทุกราย 
6.มีการพัฒนาระบบการกำกับตดิตามขอมูลเชน จังหวัด
มหาสารคาม พัฒนาระบบสงตอและเยีย่มบานหญิงตั้งครรภราย
ปกติและท่ีมภีาวะเสี่ยง (COCr9) จังหวัดรอยเอ็ด พัฒนา
ระบบสื่อสาร Nemo care เพ่ือสงตอและสงกลับขอมลู และ 
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสนิธุ กำลังพัฒนาโปรแกรมเฝา
ระวัง ติดตามหญิงวัยเจริญพันธุและหญิงตั้งครรภเสี่ยง (GIS 

บานหญิงตั้งครรภรายปกติและท่ีมภีาวะเสี่ยง 

มาตรการท่ี 3 การสรางภาคีเครือขาย  
1. ใชกลไก MCH Board /CIPOขับเคลื่อนงานอนามัยแมและ
เด็ก บูรณาการงานรวมกับ Service Plan และ พชอ. โดยการ
สะทอนกลับปญหาท่ีไดจากการconference กรณีมารดา
เสียชีวิต เชน เนนการวางแผนคุมกำเนิดและใหคำปรึกษา 
ประชาสมัพันธในหญิงวัยเจรญิพันธุท่ีมีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง
ไมควรตั้งครรภ เปนตน เพ่ือกำหนดแนวทางปองกันรวมกัน ใน
พ้ืนท่ีมีการประสานงานและวางแผนรวมกันเพ่ือใชรถ EMS เพ่ือ
การสงตอท่ีรวดเร็ว 
2. จัดประชุม/อบรมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 
วันแรกของชีวิตในทุกอำเภอ รวมกับภาคีเครือขาย อปท. อสม. 
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหชุมชนเห็นความสำคัญและตะหนัก
ในการดูแลหญิงตั้งครรภและเด็กปฐมวัย 
3. จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกนมีแผนพัฒนาระบบ
เฝาระวังและลดมารดาตายระดับประเทศ (PNC) อยางเปน
รูปธรรม 
4. มีการอบรม Early Warning Sign ให กับอสม.ในพ้ืนท่ี เพ่ือ
คัดกรองหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง 

1 ใชกลไก MCH Board /CIPOขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็ก บูรณาการงานรวมกับ Service 
Plan และ พชอ. 
2. ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 วัน 
3. สนับสนุนระบบเฝาระวังและลดมารดาตาย
ระดับประเทศ (PNC) 
4. การอบรม Early Warning Sign ให กับอสม.ใน
พ้ืนท่ี 

 มาตรการท่ี 4 : การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปจจยั
เสี่ยง  
1. วางแผนดำเนินการเชิงรุกในทีมหมอครอบครัว (FCT) และ 
 อสม. คนหาและเยีย่มบานหญิงตัง้ครรภท่ีมีความเสี่ยงและสงตอ
เพ่ือฝากครรภทันที 
2.การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพและลดปจจัยเสีย่งแกหญิง
ตั้งครรภ โดยการสรางความตระหนักรูแกหญิงตั้งครรภและ
ครอบครัวผานกระบวนการโรงเรียนพอแมและการใชสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็กใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันภาวะ
คลอดกอนกำหนด สำหรบัครู ก จงัหวัดขอนแกน เพ่ือใหครู ก 
ระดับอำเภอ ถายทอดความรูลงสูรพ.สต.และนำไปสูการปฏิบัติ
และแนวทางเดียวกันเดียวกันท้ังจงัหวัด 
 

การสรางความตระหนักรูแกหญิงตั้งครรภและ
ครอบครัวผานกระบวนการโรงเรียนพอแมและการใช
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กใหเกิดประโยชนสูงสดุ 



เขตสุขภาพท่ี 8 
มาตรการท่ี 1 : สรางกระบวนการพัฒนา 
 

1. การประชุม MCH Board 
2. การจัดทำโปรแกรมจัดเก็บขอมูลสำคัญ

ของเขต 
3. การคืนขอมูลความเสี่ยง  
4. การติดตามกลุมเสี่ยง/คำแนะนำ 
5.  โรงเรียนพอแมรายบุคคล 
6. นิเทศ/Coaching 
 

มาตรการท่ี 2 : เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย
ทุกระดับ 

1. คนหาหญิงวัยเจริญพันธุท่ีมีความเสี่ยงสูงถา
มีการตั้งครรภ 

2. คัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ 
3. ประชาสัมพันธรวมกับ อปท.,พม.,ในการ

ขับเคลื่อนงานแมและเด็ก 
มาตรการท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแมและ
เด็ก 

1.พัฒนาการทำ MM conference ใหมี
คุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง (KM & CQI ) ผานทุกรูปแบบ 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลภาวะ
วิกฤติฉุกเฉินในหญิงตั้งครรภ/หญิงคลอด/มี
การซอมแผนการดูแลภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
4.ฝกทักษะบุคลากรในประเด็นท่ีเปนปญหา
ของแตละพ้ืนท่ี 

 เขตสุขภาพท่ี 9 
มาตรการท่ี 1 : การใชกลไก MCH board / MM 
conference และทบทวนสาเหตุการตายของมารดา ได
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีไข และ ท่ีมีอาการของ
Sepsis และจัดตั้งระบบการคัดกรองความเสี่ยงท้ังเขต 
 

1. จัดตั้ง Pre conceptual clinic ให
คำปรึกษาและวางแผนคุมกำเนิดในโรคทาง
อายุรกรรม 
2. วางระบบconsult แพทยเฉพาะทาง ดาน
จิตเวช อายุรกรรม และศัลยกรรมท่ีชัดเจน 
เชนเม่ือสงสัย sepsis หรือ Pneumonia 
3. เยี่ยมบานหลังคลอด 3 ครั้งโดยเจาหนาท่ี
สาธารณสุข 
4.ทบทวนความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน 
Influenza  

 มาตรการท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำป ระบบ oriented แพทยและพยาบาลจบใหม มีการ
นำเสนอ MM ในมารดายอนหลัง 5 ป 

 มาตรการท่ี 3 : วางระบบ Teleline และระบบ Fast tract ท่ี
มีประสิทธิภาพ และทบทวน Guideline / ยา /เครื่องมือ ใหมี
ศักยภาพและพรอมใช 

1. ระบบ oriented แพทยและพยาบาลจบใหม มี
การนำเสนอ MM ในมารดายอนหลัง 5 ป 
2. การจดัการความเสี่ยงการปองกันการเสยีชีวิตดวย 
PPH PIH  ดวยการใชถุงตวงเลือด การใช Balloon 
temponade  การใช PPH Box และ PIH Box 

 เขตสุขภาพท่ี 10 
มาตรการท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพในการคัดกรองและการ

พัฒนาแนวทางพัฒนาแนวทางการดูแลหญิง



จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ  
 
 

ตั้งครรภแบบมีสวนรวม ผูเชี่ยวชาญ/
stakeholders (รพสต./รพช)เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในการ ANC ใหมีประสิทธิภาพ 
(ทบทวนแบบประเมินความเสี่ยง/ เกณฑการ
จำแนกการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง
ทางสูติกรรม/มาตรฐาน ANC คุณภาพ ใน รพ.
สต) 
 

 มาตรการท่ี 2 : พัฒนาระบบการสงตอ  Fast track  /
ระบบ Consult แมขาย-ลูกขาย 

พัฒนาระบบการสงตอท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องการ
ดูแลและจัดการภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ คลอด และหลัง
คลอด 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับ
แพทยและพยาบาล ประจำป ๒๕6๓” 
2. การพัฒนาองคความรูและฝกทักษะ
บุคลากร ANC  LR  PP ในการจัดการภาวะ
เสี่ยง  

 เขตสุขภาพท่ี 11 
มาตรการท่ี 1 : ถายทอดนโยบายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือขายครบทุกเขต 
 
 
 

ขับเคลื่อน MCH Board   ใหมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
 
 

 

 มาตรการท่ี 2 : ประสาน Service plan สูตฯิจัดระบบ Fast  
tract ระหวางจังหวัดในเขต 11 

สงเสริมสุขภาพมารดาตั้งแตกอนตัง้ครรภจนถึงหลัง
คลอดอยางมีคณุภาพ    

 มาตรการท่ี 3 : ขับเคลื่อนผานคณะกรรมการ MCH Board เขต 
- มีการจัดตั้งศูนยเฝาระวังการตายมารดาระดับเขต 
- เชิดชูเกียรติ เวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูและเผยแพร Bird’s eye 

view เพ่ือเปนนวตกรรมเปนท่ีเรยีนรู ,up to you  เพ่ือให
ความรูกับประชาชน 

1. พัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลดวย
เทคโนโลยีและนวตกรรม  
2. สรางความตระหนักรูดานสุขภาพแกครอบครัว 
ชุมชน 

 เขตสุขภาพท่ี 12 
มาตรการท่ี 1 :  ปรับระบบ Seamless refer 

1. ระบบ Fast track Refer 
2. Timing CPG  
3. จัด Zoning  สตูิแพทย  

4. มีการดำเนินงาน PNC 

5. ระบบเยี่ยมบานระหวางตั้งครรภและหลังคลอด  

 มาตรการท่ี 2 : พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง                            
(Patient   Safety) 

1. จัดInterdepartment (Med –สูติ)รวมทำCPG 

ปองกันการตั้งครรภ   

2.ใช Trigger tool ในการทบทวนเวชระเบียน 

3. ใช RCA 5 step ทบทวนอุบัติการณ  กำกับ

ติดตามAction Plan หลังทบทวน  

4. จัด near miss Conferences prehos 

5.สรางตัวช้ีวัด การสงตอ  

 



 
 

 มาตรการท่ี 3 : ระบบการกำกับติดตาม 
 
 
 
 
 
นโยบายการ เขาถึงยาฝง                                                                                                     

1. กำหนดนโยบาย โดย MCH Board ดูแลANC 

High Risk ตอเน่ืองถึงหลังคลอดในชุมชนจัดทำ

แนวทางระดับความเสี่ยง 

2. จัดระบบการใหความรู Health literacy 

Promotion ในชุมชน                             

3. พัฒนาระบบการใหคำปรึกษา BP โดยสูตแิพทย 

แพทยผูดูแล มีผลตอการ ตัดสินใจรับบริการเวนชวง

ระยะการมีบุตรในหญิงตั้งครรภ High  Risk   

4. เพ่ิม ทัศนคตเิชิงบวกใหกับจนท.ติดตามหญิง

ตั้งครรภเสีย่ง ไดรบั BS 

 

 

5. Small Success (ท่ีเปน Key Result ในมมุของจังหวัด) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
เขตสุขภาพท่ี 1  
1. มีมาตรการลดมารดาตาย
ของเขตสขุภาพท่ี 1 
2. มีการประกาศมาตรการลด
มารดาตายของเขตสุขภาพท่ี 
1 ผานการขับเคลื่อนกลไก
โดย MCH Board 
3. มีคณะทำงานสืบสวนและ
วิเคราะหสาเหตุการตาย
มารดา เขตสุขภาพท่ี 1 
ประจำป 2563 

1. มีการติดตามเยี่ยมเสรมิ
พลัง 
2. รพ.ท่ียังไมผานเกณฑ
มาตรฐานอนามัยและเด็ก 
ไดรับการประเมินครบรอยละ 
100 
 

1. มีการติดตามเยี่ยมเสรมิ
พลัง ANC คณุภาพ  / LR 
คุณภาพ / PP / WCC 
คุณภาพ ของ MCB Board 
จังหวัด/เขตสุขภาพท่ี 1  
2. อัตราสวนการตายของ
มารดาไทยจากสาเหตุการ
ตายท่ีปองกันได Direct 
Cause ไดแก ตกเลือดหลัง
คลอด และ ความดันโลหติสูง 
เทากับ 0 

1. อัตราสวนการตายของ
มารดาไทยจากสาเหตุการ
ตายท่ีปองกันได Direct 
Cause ไดแก ตกเลือดหลัง
คลอด และ ความดันโลหติ
สูง เทากับ 0 
2. อัตราสวนการตายของ
มารดาไทยลดลง  
< 17 : 100000 การเกิด
มีชีพ (Direct Cause / 
Indirect Cause) 

เขตสุขภาพท่ี 2  

๑. ประกาศนโยบายระดับ
เขตถายทอดและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
๒. MCH Board ทุกระดับ
ประชุมวางแผนติดตาม
งานทุก 3 เดือน 
๓. รพศ./รพท./Node มี
และปฏิบัติตามขอตกลง
รวมระหวางสหสาขา
วิชาชีพในการดูแลภาวะ
เสี่ยงทุกระยะ 
๔. นิเทศ กำกับ 
Coaching 

1. ระดับความสำเร็จการ

เตรียมปจจัยนำเขา การ

ดำเนินการตาม

กระบวนงาน ผลลัพธ ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ 

เง่ือนไข  

2. ความครอบคลุมการ

พัฒนาระบบบริการ

อนามัยแมและเด็ก ดวย 6 

โปรแกรมคุณคาสราง

เด็กไทยคุณภาพ (Six 

Value MCH Program) 

ใน รพศ. รพท. รพช.รพ

1. Coaching on the 
job training  
2. MM Conference 
,CQI 
 

1. อัตราสวนการตาย
มารดา 13.89 ตอ
แสน LB          

2. อัตราตายทารกแรก
เกิดอายุ ≤28 วัน 
3.67 ตอแสน LB        

3. การตั้งครรภซ้ำใน
หญิงอายุ<20 ป 
15.89% 

4. ความครอบคลุม
การคัดกรอง
พัฒนาการ 88.83%  
พัฒนาการสงสัยลาชา 
20.59%  ติดตาม



๕. ซอมแผนปฏิบัติการ
ดูแลภาวะวิกฤตมารดา
และทารก 

สต. 

 

กระตุน 79.96%  
พัฒนาการสมวัย 
95.95%  TEDA4I 
39.06%     
5. เด็กปฐมวัยสูงดีสม
สวน 50.6% 
 

เขตสขุภาพท่ี 3 
1.มีแผนปฏิบัติการ/แผนการ
ดำเนินงานท่ีสอดคลองกับ
สถานการณในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 3 
2.มีการถายทอดนโยบายและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เครือขาย 
 
3. มีการจัดตั้งศูนย/ทีม
วิเคราะหมารดาตายของเขต
สุขภาพท่ี 3 
 

มีการสืบสวนมารดาตายทุก
รายและมีการออกมาตราการ
เพ่ือแกไขปญหาเชิงระบบ
พรอมรายงานภายใน 1 เดือน 

วิเคราะหผลการทำงาน - ติดตามประเมินผล 
1. MMR 17 : 100000 
LB 
2. ลดการตายจาก PPH = 
0 

เขตสุขภาพท่ี 4 - - อัตราสวนการตายมารดา
ไมเกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ 

เขตสุขภาพท่ี 5 
 

- - อัตราสวนการตายมารดา
ไมเกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ 

เขตสุขภาพท่ี 6 
1.บุคลากรสาธารณสุขไดรับ
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการ
ดำเนินงานสงเสรมิสุขภาพ
กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
2.สนับสนุน และขับเคลื่อน
กลไกคณะกรรมการMCH 
Board, คณะอนุกรรมการสตรี
และเด็กปฐมวัยจังหวัด
,คปสอ.,พชอ. 
3.พัฒนาระบบการเฝาระวัง
คนหามารดาเสี่ยง 
 
 
 
 
 

เยี่ยมเสรมิพลัง ติดตาม
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
มาตรฐานอนามัยแมและเด็ก  
 

1.รณรงค/สื่อสาร
ประชาสมัพันธโครงการ
เตรียมความพรอมกอนดารมี
บุตร ไดแก สาวแกมแดง  
2.สนับสนุนการจัดการ
นวัตกรรม/Best Practice 
รวบรม สื่อสาร และขยายผล 
3. ติดตามการบูรณาการ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 
วัน 

อัตราสวนการตายมารดา
ไมเกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ 
 

เขตสุขภาพท่ี 7  1. มาตรฐานงานอนามัยแม 1.มีระบบการประเมินผล 1.อัตราสวนการตาย



1. มีขอมูลเพ่ือวิเคราะห
ปญหาเพ่ือนำไปสูการ แกไข
ปญหา  
2.วิเคราะหสถานการณและ 
ปญหาการดำเนินงานเพ่ือลด
การตายมารดาไทย  
3. มีแผนปฏิบัติการ/แผนการ 
ดำเนินงาน/ข้ันตอนการ 
ดำเนินงาน (Action plan) ท่ี
สอดคลองกับปญหาท่ี
วิเคราะห ขางตนได  
4. มีมาตรการ ขอเสนอเชิง 
นโยบาย เพ่ือใชขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานเพ่ือลดการตาย
มารดา ในพ้ืนท่ี  
5. ถายทอดนโยบายสูการ
ปฏิบัติ และใชมาตรการ/
ขอเสนอเชิง นโยบายในการ
ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพ่ือ
ปองกันและลด การตาย
มารดา  
6. การบริหารจดัการเพ่ือลด
การ ตายมารดา  
- การปองกันการเกิด 3D :  
Delay Detection, Delay 
Decision, Delay Refer  
- จัด Zoning ผูเช่ียวชาญและ
การจัดการระบบสงตอ
ชวยเหลือ มารดาเสี่ยง  
- มีStanding Order  
- มีคูมือ/แนวทางในการ
ปองกัน การตายมารดาจาก
การตกเลือด และความดัน
โลหิตสูง  
- ประชุม MCH board อยาง 
นอย 3 เดือนครั้ง /ประชุม 
MMR conference  
 - ระบบคนหา คัดกรองและ 
จัดการหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะ 
เสี่ยงท่ี ANC&LR  
- สงเสริมหญิงตั้งครรภดาน 
โภชนาการ เชนไดรับอาหาร 
ครบถวน เพียงพอ ไมหวาน
มันเค็มจดั ตามหลัก
โภชนาการ ตดิตามการกินยา

และเด็ก 
-สนับสนุนใหหนวยบริการใน
พ้ืนท่ีจัดบริการตามมาตรฐาน
งานอนามัยแมและเด็ก 
-เยี่ยมเสรมิพลงัมาตรฐานงาน
นอนามัยแมและเด็ก 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการคัดกรองและ
จัดการหญิงตั้งครรภ/หญิง
ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสีย่ง/การสง
ตอหญิงตั้งครรภท่ีมภีาวะ
ฉุกเฉิน 
3. รอยละ 20การตายมารดา
จากสาเหตุการตกเลือดลดลง
จากป 62 
4 รอยละ 30 ของการตาย
มารดาจากความดันโลหิตสูง
จากป 62 
5 รอยละ20 การตายจาก
สาเหตุทางออมลดลงจากป 
62 
6.รอยละ 90 หญิงตั้งครรภ
ไดรับการคัดกรองความเสี่ยง 
7. รอยละ  หญิงตั้งครรภท่ีมี
ความเสีย่ง 
8.รอยละ 100 หญิงตั้งครรภ
ท่ีมีความเสี่ยงไดรับการจัดการ
และสงตอดูแลรักษา 
10 รอยละ 40 มีการ
ประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผานระบบออนไลน 
11.สืบสวนมารดาตาย/ 
MMR conference ทุกราย 

มาตรการและวิเคราะหสาเหตุ
การตายมารดา 
 - ทบทวนสถานการณ 
ปรับปรุงมาตรการ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูจากฺBest 
Practice 
2.มีแผนการดำเนินงานท่ี
ปรับปรุงสอดคลองเพ่ือ
แกปญหา(Action Plan) 5 
เดือนแรก 
3.HL โดยใฃสื่อโครงการ 9 
ยางเพ่ือสรางลูก 
4.เยีย่มเสริมพลังมาตรฐาน
งานนอนามัยแมและเด็ก 
5. สงเสริมการใช early 
warning signs เพ่ือคนหา 
คัดกรองและ จดัการหญิง
ตั้งครรภท่ีมีภาวะ เสี่ยงใน
ชุมชน 
6. สนับสนุนการขับเคลื่อน  
PNC /Save Mom 
7. รอยละ 50 มีการประเมิน
และรับรองมาตรฐานผาน
ระบบออนไลน 
 

มารดาไมเกินรอยละ 17
ตอการเกิดมีชีพแสนคน 
2. รอยละ 20การตาย
มารดาจากสาเหตุการตก
เลือดลดลงจากป 62 
3. รอยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากความดัน
โลหิตสูงจากป 62 
4. รอยละ20 การตาย
จากสาเหตุทางออมลดลง
จากป 62 
5.รอยละ 90 หญิง
ตั้งครรภไดรับการคัดกรอง
ความเสีย่ง 
6. รอยละหญิงตั้งครรภท่ีมี
ความเสีย่ง 
7.รอยละ 100 หญิง
ตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยง
ไดรับการจัดการและสงตอ
ดูแลรักษา 
8 รอยละ 60 มกีาร
ประเมินและรับรอง
มาตรฐานผานระบบ
ออนไลน 
 



เม็ดเสรมิ ไอโอดีน เหล็ก 
และโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ  
- สงเสริมการใช early 
warning signs เพ่ือคนหา คดั
กรองและ จัดการหญิง
ตั้งครรภท่ีมีภาวะ เสี่ยงใน
ชุมชน 
-สงเสรมิการใชสมุดสีชมพู 
-ประชาสัมพันธ โครงการ 9 
ยางเพ่ือสรางลูก 
- สนับสนุนการขับเคลื่อน  
PNC /Save Mom 
– ขับเคลื่อนการประเมิน
มาตรฐานงานอนามัยแมและ
เด็กผานระบบออนไลน 
เขตสุขภาพท่ี 8 

๑. ประกาศนโยบายระดับ
เขตถายทอดและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
๒. MCH Board ทุกระดับ
ประชุมวางแผนติดตาม
งานทุก 3 เดือน 
๓. รพศ./รพท./Node มี
และปฏิบัติตามขอตกลง
รวมระหวางสหสาขา
วิชาชีพในการดูแลภาวะ
เสี่ยงทุกระยะ 
๔. นิเทศ กำกับ 
Coaching 
๕. ซอมแผนปฏิบัติการ
ดูแลภาวะวิกฤตมารดา
และทารก 

๑. นิเทศ กำกับนโยบาย 
การใช Warning signs สู
การปฏิบัติ 
๒. นิเทศ กำกับ การ
ปฏิบัติตามแนวทาง 
Region 8 Model 
๓. Coaching on the 
job training  
๔. MM Conference 
,CQI 
๕. เยี่ยมเสริมพลัง 
 

๑. Coaching on the 
job training  
๒. MM Conference 
,CQI 
 

๑. อัตราสวนการตาย
มารดาไมเกิน ๕ ราย 
(ลดลง ๕๐%จากปท่ี
ผานมา) 
๒. อัตราทารกตายจาก 
BA ลดลง ๕๐% 
๓. จังหวัดในเขต ผาน 
PNC MCH ปละ ๒ 
จังหวัด(ป ๒๕๖๒ 
จังหวัดสกลนครและ
จังหวัดหนองบัวลำภู/ป
๒๕๖๓ จังหวัด
นครพนมและจงัหวัด
เลย) 
๔. อัตราการคลอดกอน
กำหนดลดลง ๑๐% 
๕. MM Conference 
,CQI 

เขตสุขภาพท่ี 9 
 

- - อัตรามารดาเสียชีวิตไมเกิน 
17 ตอแสนการเกิดมีชีพ 

เขตสุขภาพท่ี 10 
1.ทบทวน ระบบขอมลู ท่ี
เก่ียวของกับการคัดกรองและ
การดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมี
ภาวะเสี่ยงทางสูติกรรม 
2.ทบทวนแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ANC คุณภาพ ใน 
รพช./รพ.สต 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 
รพช.ท่ีมีภาวะเสี่ยงตอการเกิด  
  มารดาเสียชีวิต 
2.พัฒนาระบบการคดักรอง
และการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมี
ภาวะเสี่ยงทางสูติกรรม 
 

1. จังหวัดมรีะบบการคัด
กรองและการดูแลหญิง
ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสีย่งทางสูติ
กรรม 
2. มีระบบการสงตอท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะ
เสี่ยงไดรับการคัดกรอง
และดูแลทุกราย 
2. อัตรามารดาเสียชีวิตไม
เกิน 17 ตอแสนการเกิดมี
ชีพ 



เขตสุขภาพท่ี  11  
1. มีแผนปฏิบัติการ/แผน
ดำเนินงาน ท่ีสอดคลองกับ
สถานการณปญหาในพ้ืนท่ี
และมรีะบบประเมินผลและ
วิเคราะหเพ่ือกำหนด
มาตรการ MCH Board 
จัดระบบ Fast  tract  ใน
จังหวัด 
2.ถายทอดนโยบายและจดัทำ
แผนสูการปฏิบัติ ในระดับ
จังหวัด /รพ. 
3.พัฒนาศักยภาพทีมงาน
ทบทวนทักษะ องคความรู  
เนน  ANC Risk ,CPG ใน
ระดับจังหวัด 
4.Pre นิเทศถายทอดและ
แลกเปลีย่นแผนการ
ดำเนินงานรวมกัน เพ่ือเปน
ขอมูลในการนิเทศครั้งท่ี 1 

มีการสอบสวนการตายมารดา
และมีการออกมาตรการเพ่ือ
แกปญหาเชิงระบบ พรอม
รายงานภายใน 1 เดือน 
 

1.ANC คณุภาพ 5 ครั้ง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 
2.รอยละ 57 ของหญิง
ตั้งครรภไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปากและขัดทำ
ความสะอาด 
3.นิเทศตดิตามและรับฟง
ปญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานรวมกัน เพ่ือเปน
ขอมูลในการนิเทศครั้งท่ี 2 

อัตราการตายมารดาไมเกิน 
17 ตอแสนการเกิดมีชีพ 

เขตสุขภาพท่ี  12 
1 ประชุมจดัระบบ Referใน
ระดับเขต  
2 วางระบบรายงานและ
ทบทวน 

- อัตราการปฏิบัติตาม CPG  
- อัตราการชะลอการรับ 
refer 

3.สนับสนุน ยาฝงคุมกำเนิด 
4.อบรมทีมนำขับเคลื่อน
เครือขาย PNC  

1.ดำเนินงานและติดตาม              
การทบทวนเวชระเบียน 
2.ติดตามตัวช้ีวัด   
3.พัฒนาศักยภาพ แพทย 
พยาบาล  trainning   
4.ประชุมวิชาการอนามัยแม
และเด็ก  

1.ประเมินรับรอง MCH 
/PNC  
2. นิเทศเสริมพลัง 
3.วิเคราะหผลการดำเนินงาน  

- ติดตามและประเมินผล 
1.MMR < 34:100,000 
LB  
2. ลดการตายจาก PPH  
=0  
3. ตายจาก PIH ลดลงจาก
เดิม 25%  

 
 
 

6. ขอเสนอเชิงนโยบาย 

1. การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและลดปจจัยเสี่ยง โดยการสื่อสารสรางความตระหนักรูของหญิงตั้งครรภและครอบครัว 

สงเสริมการฝากทองเร็ว / สรางกระแสสังคมการดำเนินงานเกายางเพ่ือสรางลูก / ยกระดับ HL ภาคประชาชน  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมและฝกซอมการชวยชีวิตเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (CPR) ฝกซอมเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางสูติ

กรรมแบบบูรณาการท้ังระบบ อยางนอยปละครั้งโดยเนนภาวะตกเลือดและความดันโลหิตสูง 

3. พัฒนาระบบบริการ  

− คลินิกฝากครรภคุณภาพ แกไขภาวะซีด โภชนาการ น้ำหนักทารก การติดเช้ือ  

− หองคลอดคุณภาพ Standing Order, ลดการตายมารดาจากสาเหตุท่ีปองกันได PPH, PIH ,ระบบสงตอ On 

time refer, ทีมชวยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางสูติกรรมตลอด 24 ชม. ready team 

4. พัฒนาเครือขายและระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด Zoning & Network 



− จัด Zoning เพ่ือการดูแลแบบไรรอยตอ (seamless) จัด High Risk Pregnancy fast track โดยการกำหนด

ขอตกลงรวมกันระหวาง Node เพ่ือการสงพบแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลท่ีศักยภาพสูงกวา 

− สรางเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด Provincial network  

− ระบบ Coaching แบบพ่ีดูแลนอง 

− มีระบบการสงตอ Fast tract ในการสงตอมารดาท่ีมีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน ทางสูติกรรมไดอยางปลอดภัย 

ในการสงมารดาที่มีภาวะเสี ่ยง เชน PPH PIH (กำหนดเกณฑการสงตอท่ีเปนลายลักษณอักษรรวมกัน

ระหวาง รพช และโรงพยาบาลแมขาย) 

5. พัฒนาระบบรายงานเฝาระวังมารดาตายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
7. ผูรายงาน.......................................................................... หนวยงาน........................................................................................... 

โทรศัพท........................................................................... e-mail ……………………………………………………………………………………. 
 

สงกองแผนงานทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส evaluation.a@anamai.mail.go.th 
ภายในวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 


