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(เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

จากระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานผูรับบริการ 

2.1 กลุมผูรับบริการปจจุบัน 

– กรมการแพทย 

– กรมสุขภาพจิต 

– กรมควบคุมโรค 

– ศูนยอนามัยท่ี 1 – 12  

– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 

– โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง 

– องคการอนามัยโลก ประจำประเทศไทย 

– สำนักสถิติแหงชาติ 

– กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

– ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทยแหงประเทศไทย 

– โรงพยาบาลคาย สังกัดกรมแพทยทหารบก กระทรวงกลาโหม 

– โรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

 

ผูรับผิดชชอบงานอนามัยแมและเด็กในสวนภูมิภาคประจำเขตสุขภาพท่ี 1-12 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพท E-mail 

1 พิมพดวงใจ ชัยชนะ 
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ 

ศูนยอนามัยท่ี 1 
เชียงใหม 

085-868-
6026 

pimchai-
@hotmail.com 

2 ดร.กฤษณา  กาเผือก 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 

ศูนยอนามัยท่ี 1 
เชียงใหม 

085-821-
4017 

kapheak@gmail. 
com 

3 นางดวงหทัย จันทรเชื้อ 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 2 
พิษณุโลก 

089-703-
5736 

D_janchua@hotm
ail.com 

4 นส. สุพัตรา ธรรมวงษ 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 3 
นครสวรรค 

091-884-
7070 

hospital08@gmail
.com 

5 นางสาววัชรี เรือนคง 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 

ศูนยอนามัยท่ี 4 
สระบุรี 

081-853-
9640 

ree-
charee@hotmail. 
com 

6 นส.สกาวรัตน เทพรักษ 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 5 
ราชบุรี 

089-915-
3894 

skawlab@yahoo.c
om 

7 นางปาณิสรา สิทธินาม 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 6 
ชลบุร ี

094-545-
2495 

panisara2403@m
ailgmail.com 



ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพท E-mail 

8 นางสุจิรา ขวาแซน 
นายแพทยชำนาญการ
พิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 7 
ขอนแกน 

088-560-
3860 

sujira_jew@hotma
il.com 

9 นส.จันทิยา เนติวิภัชธรรม 
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ 

ศูนยอนามัยท่ี 7 
ขอนแกน 

089-712-
3454 

Janthiya183@hot
mail.com 

10 น.ส.ดวงใจ กันธิญา 
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ 

ศูนยอนามัยท่ี 8 
อุดรธาน ี

 895832530 duangjaikan@hotm
ail.com 
 

11 นางชัชฎา  ประจุดทะเก 
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ 

ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา 

081-549-
0458 

chatchada74@ho
tmail.com 

12 นางมลุลี แสนใจ 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 10 
อุบลราชธานี 

091-829-
7457 

malulee.nang@gm
ail.com 

13 นางสาววีรวรรณ บุญวงศ 
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 11 
นครศรีธรรมราช 

084064399
9 

Werawan.b@ana
maimail.mail.go.th 

14 นางเริงฤทัย หลี่เส็ง 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 

ศูนยอนามัยท่ี 12 
ยะลา 

085-894-
1540 

neabigbike@hotm
ail.com 

 

2.2 กลุมผูรับบริการในอนาคต 

2.2.1 โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนเชน 
– โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยแพทยศาสตร (โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย) 
– โรงพยาบาลเอกชน 
– โรงพยาบาล สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
– โรงพยาบาล สังกัดกรมแพทยทหารเรือ 
– โรงพยาบาล สังกัดกรมแพทยทหารอากาศ 
– โรงพยาบาล สังกัด37สำนักงานแพทยใหญ สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
– โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สังกัด37การรถไฟแหงประเทศไทย 
– โรงพยาบาลการทาเรือแหงประเทศไทย สังกัด37การทาเรือแหงประเทศไทย 
– โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง สังกัด37การไฟฟานครหลวง 
– โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ สังกัด37กระทรวงการคลัง 
– ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ สังกัด37กระทรวงยุติธรรม 
– โรงพยาบาลบานแพว สังกัด37องคการมหาชน 

2.2.2 มหาวิทยาลัย 
2.2.3 หนวยงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับงานสตรีและเด็กปฐมวัย 
2.2.4 ภาครรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ 
2.2.5 กลุมประเทศอาเซียน 
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%A7


2.3 ความตองการของผูรับบริการท้ังในปจจุบันและพึงมีในอนาคตในการดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาไทย 

– ทำหนาท่ีเปนศูนยประสานดานการรับ สง และคืนขอมูลใหผูเชี่ยวชาญศึกษา cases และใหคำแนะนำ 
ชี้ใหเปนถึงขอผิดพลาดและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งใหขอเสนอแนะ ในฐานะ expert opinion ท่ี
ไมมีสวนไดสวนเสีย โดยท่ีขบวนการท้ังหมดตองมี security มากพอท่ีจะทำใหหนวยบริการม่ันใจไดวา
ขอมูลเหลานี้จะไมหลุดไปถึงญาติผู ปวยเอามาฟองโรงพยาบาล เพื่อสงกลับตนทางใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไข  

– ทำหนาที่ในการพิจารณาสาเหตุการตายและยืนยัน/รับรองในหนังสือรับรองการตาย เพื่อปองกันการ
ผิดพลาดในการลงสาเหตุการตายมารดา  

– วางระบบการบริหารจัดการในระบบบริการที่ชัดเจน เปนแนวปฏิบัติเดียวกัน และบังคับใชเปนการ
ใหบริการขั้นพื้นฐานที่จำเปนตองปฏิบัติ  เชน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงในคลินิกฝากครรภที่ รพ.สต. 
โดยใชแบบคัดกรองความเสี่ยง 18 ขอในสมุดสีชมพู  ถาพบความเสี่ยงสงตอให โรงพยาบาลชุมชน
ตองสงตอหมอสูติทุกราย ในรายที่มีความเสี่ยงอายุระกรรมที่กำหนดตองไดพบแพทยเฉพาะทางทุก
ราย เปนตน 

– ทบทวนมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในการประเมินรับรองคุณภาพของการบริการฝากครรภและ
การคลอดคุณภาพ  โดยเฉพาะในหองคลอด ตองมีสรางสถานการณจำลอง   การสาธิตการชวยฟนคืน
ชีพ  การเคลื่อนยายผูปวยเขาหองผาตัด  เพ่ือใหแนใจวาบุคลากรสามารถจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนได
อยางทันทวงที 

– ระบบบริการท่ีมีคุณภาพ ผูรับบริการไดรับบริการตามมาตรฐานสากลอยางเทาเทียบ 
วัยเรียน • บรรจุแผนการศึกษาเรื่องการตั้งครรภท่ีพึงประสงค 

• การตั้งครรภและการวางแผนครอบครัว/ความตระหนักในการดูแลตนเอง
เพ่ือการคลอดปลอดภัย 

วัยเจริญพันธุกอน
แตงงาน/กอน
ตั้งครรภ  

• เพ่ิมหลักสูตรวิชาสุขศึกษาเพ่ือสอนในโรงเรียนใหครอบคลุมงานสงเสริม
สุขภาพเชน นมแม การดูแลแมและทารก วิชาอนามัยครอบครัว อนามัย
แมและเด็ก เปนตน 

• ผูรับบริการ(นอกระบบการศึกษา) ตองไดรับความรูจากผูนำชุมชนหรอืผูนำศาสนา 
• เนนครอบครัวมีสวนรวม วางแผนเลือกคูชีวิต 
• วัยเจริญพันธุท่ีเสี่ยงเปนโรค รวมกับคลินิก NCD Activity ตองไดรับ

ความรู และการวางแผนครอบครัวท่ีดี 
• ตรวจเลือดกอนแตงงานฟร ีบังคับตรวจกอนจดทะเบียนสมรส/เขาอบรมกอนแตงงาน 
• ตำบลอนามัยเจริญพันธุ ไดแก เรื่องการทองเม่ือพรอม/การตั้งครรภไม

พรอม การสื่อสารเรื่องการฝากครรภเร็ว 
แตงงาน  • วางแผนการมีบุตรในวัยและเวลาท่ีเหมาะสม 

• การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 
ตั้งครรภ 
ผูรับบริการ : หญิง
ตั้งครรภทุกคน สามี 
และครอบครัว  

• มาตรฐานท่ีใช/QA มาตรฐานอนามัยแมและเด็ก/HA ANC ครบวงจร/
ANC คุณภาพ การดูแลตอเนื่อง 

• เนนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ อยางจริงจัง 
ครบถวน ท่ัวถึง เทาเทียม 



• Early ANC, ANC เปนคู  
• แยกกลุมเสี่ยง High risk, Low risk /Standard screen for risk 
• โรงเรียนพอแมเตรียมการเปนบิดามารดาท่ีสมบรูณ / มณีเวช/เตรียม BF ทุกราย 
• ความรูท่ีผูรับบริการ หญิงตั้งครรภและครอบครัว ตองไดรับ (HL ท่ีตอง

ไดรับ) เพ่ือการปฏิบัติตัวถูกตองเชน รูจัก 1669 เม่ือมีภาวะวิกฤต การ
ดูแลตนเองขณะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
เดียวตลอด 6 เดือน    เปนตน 

คลอด + หลังคลอด มาตรฐานงานบริการ 

• มาตรฐาน QA  
• LR คุณภาพ 
• Early Bornding  
• งานมาตรฐาน BFHI Skin to skin Early bonding Breast feeding 

Early sucking Rooming in Bedding in D/C Plan สงเสริมการคลอดท่ี
ปลอดภัย PP for birth spacey สงตอ Program Home Health Care 
เพ่ือการติดตามเยี่ยมบาน เฝาระวังกลุมเสี่ยง 

• เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลลูกขาย  ติดตามประเมินผล 
• พัฒนาศักยภาพใหผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก 

ผูรับบริการ : หญิงตั้งครรภ พรอมครอบครัว สามี 

• รูอาการผิดปกติท่ีตองมากอน 
• เลือกคลอดในสถานบริการท่ีเหมาะสม/มีคุณภาพ 
• ความรูท่ีจำเปนท่ีตองไดรับเพ่ือการดูแลตนเอง และการดูแลของครอบครัว 

หลังคลอด 

• ประเมินและเฝาระวังกลุมเสี่ยง แมและลูก 
• นมแม 
• การวางแผนครอบครัว เวนระยะการมีบุตร  
• โรงเรียนพอแม 
• สงตอ-เยี่ยมบาน 
• เก็บนม และการสงตอ 
• D/C Plan 
• F/U Teen mom  
• นัดแมท่ีมีปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพ่ือติดตาม 
• คัดกรองพังผืดใตลิ้น 
• ติดตามกลุมเสี่ยงแมลูก  

 
 
 
 



2.4 ความคาดหวัง 

1 ประเทศไทยเปนผูนำดานอนามัยแมและเด็กของภูมิภาคอาเซียน 
2 สรางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาการใหบริการงานอนามัยแมและเด็ก

ใหมีคุณภาพเทียบเทากับสากล 
3 ประเทศไทยเปนศูนยความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีงานอนามัยแมและเด็กของภูมิภาคอาเซียน 

สรางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาการใหบริการงานอนามัยแมและเด็ก
ใหมีคุณภาพเทียบเทากับสากล  

4 ประเทศไทยเปนศูนยการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความรู ทักษะ สื่อสาร สราง
ความรอบรูและตระหนักในการสงเสริมสุขภาพในการพัฒนาอนามัยแมและเด็กในระดับอาเซียน 
 

2.5 ความผูกพัน 

ภาพลักษณและระดับความสัมพันธระหวางผูรับบริการกับสำนักสงเสริมสุขภาพ 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของการดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธเก่ียวกับการดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ 

 



จากการสำรวจขอมูลความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอการบริการ และบุคลากร เกี ่ยวกับ

ภาพลักษณและระดับความสัมพันธระหวางผูรับบริการกับสินคา/บริการ งานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริม

สุขภาพ พบวารอยละ 51.7 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจมากตอสินคาและบริการของกลุมอนามัยแมและ

เด็กสำนักสงเสริมสุขภาพ รอยละ 36.4 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนางาน

อนามัยแมและเด็กรวมกับสำนักสงเสริมสุขภาพ รอยละ 42.4 ของผูรับบริการพอใจมากที่สำนักสงเสริม

สุขภาพมีประสิทธิภาพในการใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว และมีใจพรอมในความใหบริการ 

รอยละ 50 ของผูรับบริการพอใจมากที่เจาหนาที่ที ่ปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ

ใหบริการอยางเสมอภาค เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ  พรรอมท้ังใหบริการดวยความโปรงใส  ไมทุจริต ไมรับ

สินบน รอยละ 44.9 ของผูรับบริการเห็นวาเจาหนาหนาที่งานอนามัยแมและเด็กมีความรู ความเชี่ยวชาญ 

เหมาะสมกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สามารถใหคำปรึกษาดานวิชาการไดอยางเหมาะสม และรอยละ 50 

ของผูรับบริการพอใจมากและประสบความสำเร็จในการขอรับบริการดานงานอนามมัยแมและเด็ก สำนัก

สงเสริมสุขภาพ 

นอกจากนี้ผลการสำรวจยังสามารถบงชี้ดานภาพลักของสินคาและบริการงานอนามัยแมและ

เด็กสำนักสงเสริมสุขภาพ ไดวา ครึ่งหนึ่งของผูรับบริการเห็นวาสินคาและบริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนัก

สงเสริมสุขภาพสามารถเปนศูนยกลางการพัฒนาขีดความสามารถแกเจาหนาท่ี พรอมท้ังเปนแหลงความรูและ

สนับบสนุนดานวิชาการและมีความเปนผุนำดานการขับเคลทอนนโยบายในระดับประเทศในระดับปานกลาง 

โดยสรุปรอยละ 45.3 ของผูรับบริการมีความสมพันธกับสินคา บริการ งานอนามัยแมและเด็กสำนักสงเสริม

สุขภาพอยูในระดับมาก และรอยละ 54.1 ของผูรับบริการจะแนะนำใหภาคีเครือขายอ่ืนๆมาใชสินคา บริการ 

งานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตอสินคา/บริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือการดูแลสตรีตั้งครรภและเด็ก

ปฐมวัย และลดการตายมารดา : ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย  

 

จากการสำรวจขอมูลความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมสิ้นคา/บริการ

งานอนามัยแมและเด็ก ของสำนักสงเสริมสุขภาพพบวา รอยละ 98.3 ของผูตอบคำถามรูจักและเคยใชผลิต

ภัรฑ สินคา และบริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ โดยสิ้นคาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาใน

พ้ืนท่ีท่ีสุดไดแก มาตรฐานงานอนนามัยแมและเด็ก  นอกจากนี้มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กยังเปนสินคาท่ี

ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเปนสินคาที่ชวยสนับสนุนใหเจาที่ทำงานไดงายขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานท่ีชัดเจนท่ีสุด แตสินคาหรือบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจในภาพรวมมากท่ีสุด

ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ท่ีมีการใชอยางแพรหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาในพืน้ท่ี

สนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงาน

ไดดี้ขึน้
มีความชดัเจนในการใชง้าน

ความพงึพอใจโดยรวมอง

สนิคา้

มาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็ก 84.6 91.4 91.4 56

สมดุบนัทกึสขุภาพแม่และเด็ก 78.6 87.7 87 61.2

9 ย่างเพื่อสรา้งลกู 82.8 89.7 87.9 54.3

Save mom 80.7 75.3 70.5 50.1
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2.7 ความไมพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจตอสินคา/บริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนนักสงเสริมสุขภาพ เพื่อการดูแลสตรี

ตั้งครรภและเด็กปฐมวัย และลดการตายมารดา : ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย 

 

 

จากการสำรวจขอมูลความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมสิ้นคา/บริการ

งานอนามัยแมและเด็ก ของสำนักสงเสริมสุขภาพพบวา รอยละ 15.4 ของผูตอบคำถามไมพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑ สินคา และบริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ โดยสิ้นคาที่ไมสอดคลองกับสภาพ

ปญหาในพ้ืนท่ีไดแก สมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู ในแงของจำนวนการผลิตนอย ไมเพียงพอตอความตองการของ

พื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมุดที่มีบอยจนเกินไป  นอกจากนี้สินคาที่ไมชวยสนับสนุนการทำงาน

ของพื้นที่ไดแกโปรแกรม Save mom เนื่องจากเปนการเพิ่มภาระในการลงขอมูลในนระบบ และซ้ำซอนใน

บางพื้นที่ที่สามารถผลิตและบริหารจัดการขขอมูลไดเอง นอกจากนี้เนื่องจาก Save mom ยังเปนโปรแกรม

ใหม จึงควรที่จะมีการนำรรองในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกอน เพื่อปรับปรุงรูปแบบงาน แลละโปรแกรม ใหมีความ

พรอมมากข้ึน และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานท่ีไมชัดเจน ขาดการอบรมเจาหนาท่ี จึงทำใหกระดำเนินงาน

ไมประสบความสำเร็จเทาท่ีควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาในพืน้ท่ี

สนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงาน

ไดดี้ขึน้
มีความชดัเจนในการใชง้าน

ความพงึพอใจโดยรวมอง

สนิคา้

มาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็ก 15.4 8.6 8.6 44

สมดุบนัทกึสขุภาพแม่และเด็ก 21.4 12.3 13 38.8

9 ย่างเพื่อสรา้งลกู 17.2 10.3 12.1 45.7

Save mom 19.3 24.7 29.5 49.9
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2.8 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงสินคาและบริการงานอนามัยแมและเด็ก 

1. มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก  

– ปรับรูปแบบโปรแกรมการรายงานใหสามารถใชงานไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากการดาวน

โหลดและอัปโหลดขอมูลมีข้ันตอนซับซอน  

– พิจารณปรับเกณฑมาตรฐานใหม เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสวนของ BFHI 

2019 

– อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองมาตรฐานงานอนนามัยแมและเด็กระดับเขตเพ่ิมเติม 

– มอบโลเชิดชูเกียรติแกโรงพยาบาลผานการประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กท่ี

สามารถผานการประเมินฯดวยคะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป และมอบใบกระกาศรับรองการประเมิน

มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กแกผโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑคะแนนรอยละ 80 แตไมเกิน 90 

2. สมุดสีชมพู 

-ขอเสนอแนะ 

– การจัดสงสื่อโปสเตอร/สมุดสีชมพู ขอใหสงตรงที่แตละอำเภอ เนื่องจากหนวยงานระดับ

จังหวัดมีขอจำกัดเรื่องท่ีเก็บเอกสาร 

– ปรับปรุงเนื้อหา แบงสมุดสีชมพูควรเปนชวงๆ เชน ตั้งครรภ, 0-5 ป, สาระความรู เปนตน 

– ปรับปรุงเนื้อหาเรื่องตารางการใหวัคซีน ในสวนของกำหนดนัดหมายและขอมูลลงบันทึกให

อยูหนาเดียวกันเพื่อความสะดวก และควรเพื่มคำแนะนำการเฝาระวังการแพวัคซีนและการ

แกไขเบื้องตน 

– เนื้อหาสมุดควรมีการปรับปรุงเพ่ิมภาพประกอบ ใหมีสีสันสวยงาม นาอาน 

3 9 ยางเพ่ือสรางลูก 

ขอเสนอแนะ:  

– ชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานแกเจาหนาท่ีทุกระดับ  

– เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อเปนการกระตุน การสรางความรอบรูดานสุขภาพในประชาชน 

เพิ่มการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง อสม. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สราง

แรงจูงใจในการดำเนินงาน เชน การมอบโลหรือประกาศนียบัตรใหแก พชอ.หรือพ้ืนท่ีท่ีเขมแข็ง  

– ผลักดันใหเปนนโยบายเชิงพื้นที่ - เจาหนาที่ใหความเห็นวา ควรผลักดันใหเปนนโยบายเขต

สุขภาพ ที่ผูตรวจราชการ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด รับทราบ สนับสนุน และมีสวนรวม

ในการนิเทศติดตาม นอกจากนี ้ ควรมีการเพิ ่ม 9 ยางเพื ่อสรางลูก ใหเปนกิจกรรมหนึ่งใน

มาตรฐานการฝากครรภ  หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี  

– ติดตามความกาวหนา เยี่ยมสรางพลัง และคืนขอมูลแกเครือขาย เพื่อใหสามารถติดตามผลการ

ทำงานได  

 

 

 



4 Save mom 

– ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันของผูปฏิบัติงานในพื้นที่และผู

กำหนดนโยบาย 

– พัฒนาศักยภาพบุคคลากรระดับบพื้นที ่ทั ้งรูปแบบการสอนเปนชั้นเรียนและรูปแบบออนไลนแก

ตัวแทนศูนยอนามัย พรอมจังหวัดนำรองในพ้ืนท่ี  

– พัฒนาแนวทางการคืนขอมูลจากท้ังสวนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัดเพ่ือใหพ้ืนท่ีไดรับประโยชน

จากโปรแกรมอยางเต็มศักยภาพ และเปดการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง SAVE MOM 2 และ SAVE 

MOM 3 

– ขับเคลื่อนการดำเนินงานผานกลไก MCH Board ระดับเขต หรือระดับจังหวัด หรือนโยบายจาก

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เพื่อใหเกิดการนำนโยบายไปขับเคลื่อนและมีการกำกับติดตามอยาง

ตอเนื่องและจริงจัง 

– แกไขประเด็นขอผิดพลาดเชิงเทคนิคของโปรแกรมและพัฒนาใหโปรแกรมมีความนาสนใจมากข้ึนโดย

วางแผนจางโปรแกรมเมอรผูดูแลระบบรายใหมเนื่องจากหมดสัญญาจางกับโปรแกรมเมอรรายเดิม 


	– โรงพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
	– โรงพยาบาล สังกัด37Tสำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

