
การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการขับเคลื่อน 

การดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา 
1. ขอมูลดานผูรับบริการ 

กลุมผูรับบริการปจจุบัน กลุมผูรับบริการในอนาคต 
– โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง 
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 
– ศูนยอนามัยท่ี 1 – 12  
– กรมการแพทย 
– กรมควบคุมโรค 
– กรมสุขภาพจิต 
– ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทยแหงประเทศไทย 
– ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
– กระทรวงพัฒนาส ังคมและความมั ่นคงของ

มนุษย 
– กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
– สำนักสถิติแหงชาติ 
– โรงพยาบาลคาย สังกัดกรมแพทยทหารบก 

กระทรวงกลาโหม 
– โ ร ง พ ย า บ า ล  ส ั ง ก ั ด ส ำ น ั ก ก า ร แ พ ท ย  

กรุงเทพมหานคร 
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
– องคการอนามัยโลก WHO 
– กองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ UNICEF 
– กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ United 

Nations Population Fund (UNFPA) 
– โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

แพทยศาสตร (โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย) 
– ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  

– มหาวิทยาลัยนเรศวร 
– ศิริราชพยาบาล 

 

– โรงพยาบาลเอกชน 
– โรงพยาบาล สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
– โรงพยาบาล สังกัดกรมแพทยทหารเรือ 
– โรงพยาบาล สังกัดกรมแพทยทหารอากาศ 
– โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานแพทยใหญ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
– โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สังกัดการรถไฟ

แหงประเทศไทย 
– โรงพยาบาลการทาเรือแหงประเทศไทย 

สังกัดการทาเรือแหงประเทศไทย 
– โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง สังกัดการ

ไฟฟานครหลวง 
– โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ สังกัด

กระทรวงการคลัง 
– ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ สังกัด

กระทรวงยุตธิรรม 
– โรงพยาบาลบานแพว สังกัดองคการมหาชน 
– มหาวิทยาลัย 
– หนวยงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับงานสตรี

และเด็กปฐมวัย 
– ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ 
– กลุมประเทศอาเซียน 
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2. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 

2.1 กรมอนามัยทำหนาท่ีเปนผูนำดานวิชาการ 

− เปนผูนำดานวิชาการและเปนศูนยประสานดานการรับ สง และคืนขอมูล 

− สงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพของระบบบริการงานอนามัยแมและเด็ก 
โดยใชการประเมิน การเยี่ยมสำรวจจากภายนอกและการรับรองกระบวนการคุณภาพการ
ใหบริการงานอนามัยแมและเด็กเปนกลไกกระตุน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
อยางสมดุล 

− ใหขอเสนอแนะในฐานะผูเชี่ยวชาญ (expert opinion)  

− จัดหา/ประสาน ผูเชี่ยวชาญในการใหคำแนะนำหรือชี้ใหเปนถึงขอผิดพลาดและแนวทางการ
พัฒนางาน  

− บังคับใชกฎหมาย/ขอกำหนด/มาตรการ/นโยบาย/ในบริหารจัดการระบบบริการใหมีคุณภาพ 
ชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชนขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภรายใหมทุกราย ตรวจคัด
กรองความเสี่ยงในคลินิกฝากครรภที่ รพ.สต. โดยใชแบบคัดกรองความเสี่ยง 18 ขอในสมุดสี
ชมพู  ถาพบความเสี่ยงสงตอให โรงพยาบาลชุมชนตองสงตอหมอสูติทุกราย ในรายที่มีความ
เสี่ยงอายุระกรรมท่ีกำหนดตองไดพบแพทยเฉพาะทางทุกราย เปนตน 

2.2 พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพ ผูรับบริการไดรับบริการตามมาตรฐานสากลอยางเทาเทียบ 
2.2.1 ยกระดับภาคีเครือขาย 

− พัฒนาหลัดสูตรสุขศึกษา บรรจุแผนการเรียนการสอนเรื่ออนามัยครอบครัว การ
วางแผนครอบครัว การตั้งครรภ พัฒนาการเด็ก การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 

− พัฒนาหลัดสูตรการศึกษานอกระบบ ตองไดรับความรูจากผูนำชุมชนหรือผูนำศาสนา 
เนนครอบครัวมีสวนรวม วางแผนเลือกคูชีวิต วางแผนการมีบุตรในวัยและเวลาท่ี
เหมาะสม 

− พัฒนาสิทธิประโยชนอันพึงไดรับกลุมสตรีตั้งครรภ สามี และเด็กปฐมวัย 

− มาตรฐานท่ีใช/QA มาตรฐานอนามัยแมและเด็ก/HA ANC ครบวงจร/ANC คุณภาพ 
การดูแลตอเนื่อง และเทาเทียมในโรงพยาบาลทุกสังกัดรวมถึงโรงพยาบาลเอกชน 

2.2.2 ยกระดับคุณภาพบริการ 

− พัฒนามาตรฐานบริการงานอนามัยแมและเด็กสำหรับสถานบริการและเครือขาย
บริการสุขภาพระดับจังหวัดเทียบเทามาตรฐานสากล 

− ความรูที่ผูรับบริการ หญิงตั้งครรภและครอบครัว ตองไดรับความรูและเกิดความ
ตระหนักรู ตลอดจนนำความรูสูการปฏิบัติเพ่ือการดูแลท่ีถูกตอง เหมาะสม กอใหเกิด
ความปลอดภัยดานสุขภาพ (HL ท่ีตองไดรับ)  

− พัฒนาศักยภาพใหผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก เพิ่มอัตรากำลัง สรางแรงจูงใจในการ
ปฏบิัติงาน  

 
 
 
 



2.3 ความคาดหวังในการกาวสูความเปนผูนำในระดับสากล 

1 ประเทศไทยเปนผูนำดานอนามัยแมและเด็กของภูมิภาคอาเซียน 
2 สรางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาการใหบริการงานอนามัยแม

และเด็กใหมีคุณภาพเทียบเทากับสากล 
3 ประเทศไทยเปนศูนยความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีงานอนามัยแมและเด็กของภูมิภาค

อาเซียน สรางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาการใหบริการงาน
อนามัยแมและเด็กใหมีคุณภาพเทียบเทากับสากล  

4 ประเทศไทยเปนศูนยการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความรู ทักษะ สื่อสาร 
สรางความรอบรูและตระหนักในการสงเสริมสุขภาพในการพัฒนาอนามัยแมและเด็กในระดับ
อาเซียน 

 
3. ความผูกพัน 

ภาพลักษณและระดับความสัมพันธระหวางผูรับบริการกับสำนักสงเสริมสุขภาพ 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของการดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธเก่ียวกับการดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ 

 

จากการสำรวจขอมูลความคิดเห็นของผู ร ับบริการที ่มีตอการบริการ และบุคลากร เกี ่ยวกับ

ภาพลักษณและระดับความสัมพันธระหวางผูรับบริการกับสินคา/บริการ งานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริม

สุขภาพ พบวารอยละ 51.7 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจมากตอสินคาและบริการของกลุมอนามัยแมและเด็ก

สำนักสงเสริมสุขภาพ รอยละ 36.4 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนางานอนามัยแม

และเด็กรวมกับสำนักสงเสริมสุขภาพ รอยละ 42.4 ของผู ร ับบริการพอใจมากที ่สำนักสงเสริมสุขภาพมี

ประสิทธิภาพในการใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว และมีใจพรอมในความใหบริการ รอยละ 50 

ของผูรับบริการพอใจมากที่เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพใหบริการอยางเสมอ

ภาค เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ  พรรอมทั้งใหบริการดวยความโปรงใส  ไมทุจริต ไมรับสินบน รอยละ 44.9 

ของผูรับบริการเห็นวาเจาหนาหนาที่งานอนามัยแมและเด็กมีความรู ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย สามารถใหคำปรึกษาดานวิชาการไดอยางเหมาะสม และรอยละ 50 ของผูรับบริการพอใจมากและ

ประสบความสำเร็จในการขอรับบริการดานงานอนามมัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ 

นอกจากนี้ผลการสำรวจยังสามารถบงชี้ดานภาพลักของสินคาและบริการงานอนามัยแมและเด็ก

สำนักสงเสริมสุขภาพ ไดวา ครึ่งหนึ่งของผูรับบริการเห็นวาสินคาและบริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริม

สุขภาพสามารถเปนศูนยกลางการพัฒนาขีดความสามารถแกเจาหนาท่ี พรอมท้ังเปนแหลงความรูและสนับบสนุน

ดานวิชาการและมีความเปนผุนำดานการขับเคลทอนนโยบายในระดับประเทศในระดับปานกลาง โดยสรุปรอยละ 

45.3 ของผูรับบริการมีความสมพันธกับสินคา บริการ งานอนามัยแมและเด็กสำนักสงเสริมสุขภาพอยูในระดับ

มาก และรอยละ 54.1 ของผูรับบริการจะแนะนำใหภาคีเครือขายอื่นๆมาใชสินคา บริการ งานอนามัยแมและ

เด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 



4. วิเคราะหความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/กระบวนงาน ท่ีเกี่ยวของกับการ

สงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 

4.1 ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตอสินคา/บริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือการดูแลสตรีตั้งครรภ

และเด็กปฐมวัย และลดการตายมารดา  

 

จากการสำรวจขอมูลความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมสิ้นคา/บริการงาน

อนามัยแมและเด็ก ของสำนักสงเสริมสุขภาพพบวา รอยละ 98.3 ของผูตอบคำถามรูจักและเคยใชผลิตภัรฑ 

สินคา และบริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ โดยสิ้นคาที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นท่ี

ที่สุดไดแก มาตรฐานงานอนนามัยแมและเด็ก  นอกจากนี้มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กยังเปนสินคาที่ผูตอบ

แบบสอบถามเห็นวาเปนสินคาที่ชวยสนับสนุนใหเจาที่ทำงานไดงายขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ และมีการขับเคลื่อน

การดำเนินงานที่ชัดเจนที่สุด แตสินคาหรือบริการที่ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุดไดแก สมุด

บันทึกสุขภาพแมและเด็ก 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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4.2 ความไมพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจตอสินคา/บริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนนักสงเสริมสุขภาพ เพื่อการดูแลสตรีตั้งครรภ

และเด็กปฐมวัย และลดการตายมารดา : ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย 

 

 

จากการสำรวจขอมูลความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมสิ้นคา/บริการงาน

อนามัยแมและเด็ก ของสำนักสงเสริมสุขภาพพบวา รอยละ 15.4 ของผูตอบคำถามไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 

สินคา และบริการงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ โดยสิ้นคาที่ไมสอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นท่ี

ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู ในแงของจำนวนการผลิตนอย ไมเพียงพอตอความตองการของพื้นที่ และการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมุดที่มีบอยจนเกินไป  นอกจากนี้สินคาที่ไมชวยสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ไดแก

โปรแกรม Save mom เนื่องจากเปนการเพิ่มภาระในการลงขอมูลในนระบบ และซ้ำซอนในบางพื้นที่ที่สามารถ

ผลิตและบริหารจัดการขขอมูลไดเอง นอกจากนี้เนื่องจาก Save mom ยังเปนโปรแกรมใหม จึงควรที่จะมีการ

นำรรองในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกอน เพื่อปรับปรุงรูปแบบงาน แลละโปรแกรม ใหมีความพรอมมากขึ้น และมีการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ไมชัดเจน ขาดการอบรมเจาหนาที่ จึงทำใหกระดำเนินงานไมประสบความสำเร็จ

เทาท่ีควร 

 

 

 

 

 

 

 

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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5. ขอเสนอแนะของผูรับบริการ 

5.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงสินคาและบริการงานอนามัยแมและเด็ก 

5.1.1 มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กสำหรับสถานบริการและเครือขายบริการสุขภาพระดับ

จังหวัด 

– พัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และมีขั้นตอน/

รูปแบบ/กระบวนการ การประเมินและการเก็บขอมูลท่ีชัดเจน   

– พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองมาตรฐานงานอนนามัยแมและเด็กทั้งในระดับเขต

และจังหวัด ใหมีศักยภาพท่ีเทาเทียม และเปนไปในแนวเดียวกัน 

– จัดลำดับการประเมินมาตรฐานและมอบโลเชิดชูเกียรติแกโรงพยาบาลผานการประเมิน

รับรองมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก ดังนี้ 1) หนวยงานที่สามารถผานการประเมิน

ฯ ดวยคะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป มอบโลและใบกระกาศเชิดชูเกียรติ 2) หนวยงานท่ี

สามารถผานการประเมินฯ ดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไปแตไมเกิน 90 มอบใบกระ

กาศเชิดชูเกียรติ     

5.1.2 สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

– การจัดสงสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กใหตรงรอบ/ตรงระยะเวลา การใชงานของพ้ืนท่ี 

– ปรับปรุงเนื้อหาเรื่องตารางการใหวัคซีนใหตรงตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคปรับปรุง 

– ไมควรปรับเนื้อหาบอยเกินไป 

5.1.3 9 ยางเพ่ือสรางลูก  

– เพ่ิมการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือเปนการกระตุนการใชงาน 

– สงเสริม สนับสนุนใหโปรแกรม 9 ยางเพื่อสรางลูก เปนกิจกรรมหนึ่งในมาตรฐานการ

ฝากครรภ  หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี  

5.1.4 Save mom 

– เพ่ิมเนื้อหาแบบประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภดวยตนเอง 

– พัฒนาชุดความรูภายในโปรแกรม 

– ปรับปรุงโปรแกรมใหหญิงตั้งครรภสามารถประเมินตนเองทุกวัน เพื่อกระตุนการดูแล

และเฝาระวังสุขภาพตนเอง 

– เพ่ิมความนาสนใจของโปรแกรม/สีสัน/รูปแบบ 


