ตก. 1 รายงานระดับจังหวัด
จังหวัด....สุพรรณบุรี..........เขตบริการสุขภาพที่......ตรวจราชการวันที่..3-5 กุมภาพันธ์2559..................
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
ประเด็นการตรวจราชการ :การลดการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ลาดับ

1.

2.

ประเด็น/หัวข้อ

ระบบบริหารจัดการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
จังหวัดได้จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกับผู้อานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอาเภอ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2558 ณ รพศ. เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
มีการขับเคลื่อนโดย MCHboard ร่วมกับ Service plan ประชุมอย่างน้อยทุก 3
เดือน วิเคราะห์ วางแผนงาน โครงการ การกากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯ ตาม
สภาพปัญหาพื้นที่ ไปแล้ว 1 ครั้ง
จัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติ
แพทย์เพื่อรับการรักษาในสถานบริการที่ใกล้เคียงกันก่อนส่งต่อมายัง รพศ. แบ่ง
โซนนิ่ง ไว้ 4 โซน คือ
1) โซน รพ.สามชุก เครือข่ายคือ รพ.เดิมบางนางบวช
2) โซน รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เครือข่ายคือ รพ.อู่ทอง
3) โซน รพ.ด่านช้าง เครือข่ายคือ รพ. หนองหญ้าไซ
4) โซน รพ.เจ้าพระยายมราช เครือข่ายคือ รพ.บางปลาม้า, ดอนเจดีย์, ศรี
ประจันต์
จังหวัดได้ดาเนินการการถ่ายทอดนโยบาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้
คาปรึกษาก่อนสมรส (ทีม ครู ก.) อบรมครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม “การใช้คู่มือ
DSPM” ประชุมชี้แจงเกณฑ์แก่ทีมประเมินระดับจังหวัด/อาเภอ เพื่อการกากับ
ติดตามประเมินผลงาน
การจัดการระบบข้อมูลมารดาตาย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อเสน
ปัญหา ต่อหน่วยรับ ต่อส่วน
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ผู้บร

ลาดับ

ประเด็น/หัวข้อ

มีการใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดในการ
วางแผน ป้องกัน โดยการประเมินความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดทุกราย
รวมทั้งมีการนาข้อมูลความเสี่ยงที่พบในหน่วยงานมาทบทวนร่วมกับทีม PCT สูติฯเด็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้เหมาะสม
มีข้อมูลการสืบสวนการตายของมารดา (แบบฟอร์ม ก1-CE ) ส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง
(สสจ/กรมอนามัย)
และมีการจัดทา Conference case ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกับทีมระดับ
อาเภอ/จังหวัด สรุปรายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็น
ปัจจุบัน สาหรับในปี 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีมารดาตาย 1 ราย คือ อาเภอ
สามชุก เมือเดือน พ.ย.2558 ด้วยสาเหตุ Amniotic fluid embolism syndrome
การจัดการระบบข้อมูลมารดาตาย
1) มีการใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอด
ในการวางแผน ป้องกัน โดยการประเมินความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอด
ทุกราย รวมทั้งมีการนาข้อมูลความเสี่ยงที่พบในหน่วยงานมาทบทวนร่วมกับทีม
PCT สูติฯ-เด็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้เหมาะสม
2) มีข้อมูลการสืบสวนการตายของมารดา (แบบฟอร์ม ก1-CE ) ส่งข้อมูลให้
ส่วนกลาง (สสจ/กรมอนามัย)
3) มีการจัดทา Conference case ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกับทีมระดับ
อาเภอ/จังหวัด สรุปรายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็น
ปัจจุบัน สาหรับในปี 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีมารดาตาย 1 ราย คือ อาเภอ
สามชุก เมือเดือน พ.ย.2558 ด้วยสาเหตุ Amniotic fluid embolism syndrome
(ภาวะน้าคร่าอุดกั้นปอดทาให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบระบบหายใจล้มเหลว)
อายุครรภ์ขณะมารดาเสียชีวิต 33+2 wks ตั้งครรภ์ ครั้งที่ 2 เคยคลอด 1 ครั้ง
ไม่เคยแท้ง วันที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 10 สัปดาห์ จานวนครั้งของการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ 3 ครั้ง น้าหนักของมารดาเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก 37.5 กิโลกรัม
ส่วนสูง 150 ซม.หนักของมารดา ล่าสุด 43 กิโลกรัม (3พ.ย.58)Hb/Hct 9.4,31%
ครั้งที่ 1 Hb/Hct 11.5,36% ครั้งที่ 2 Anti HIV Negative , Thalassemia
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ประเด็น/หัวข้อ

OF+,DCIP + (สามีตรวจปกติในครรภ์แรก)

3.

ว.ด.ป. เข้ารับการรักษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 01.35 ที่ ER
สถานภาพที่มาถึงสถานบริการ ไอมีเสมหะมาก เหนื่อย หายใจไม่สะดวก, O2sat
=93%
สถานภาพผู้ป่วยเมื่อถึงสถานบริการ รู้สึกตัวดีท้องไม่แข็ง ไม่มี contraction ,ไม่
มีน้าเดิน,ไม่มีมูกเลือดให้ประวัติว่าลูกดิ้นดี T=37c, P=134 ครั้ง/นาที, R=28ครั้ง/
นาที , BP=130/100mmHg, FHS=140ครั้ง/นาที
PT. Admit ที่ตึกผู้ป่วยใน 01.40 น.ประมาณ 2 ชม. ผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดสด
ปนน้าลาย กระสับกระส่าย จุกแน่นคอ รูม่านตาเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม.มีความไว
ต่อแสงสัญญาณชีพ ความดันโลหิต 180/100 mm.Hg. ชีพจร 150 ครั้ง/นาที
O2Sat 60-62 % ฟังปอดพบ Wheezing และ Crepitation เสียงหัวใจทารกใน
ครรภ์ 140 ครั้ง/นาที รายงานแพทย์เวร ให้ส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC ,BUN ,Cr., Electrolyte ,LFT,UA ,G/M PRC 1 unit ต่อมาเวลา 04.15 น.
ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นวัดความดันโลหิตไม่ได้ เริ่ม CPR เริ่มมีชีพจร หลังจากนั้นเริ่ม
คลาพบชีพจรเบามาก On Defibrillator Mornitor ซึ่งผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤติ
ทางทีมแพทย์และพยาบาลให้การช่วยเหลือต่อตลอดเวลา เวลา 05.30 น. แพทย์
เวรแจ้งความคืบหน้าของอาการผู้ป่วย และเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขณะเคลื่อนย้าย
ญาติยืนยันต้องการส่งต่อ รพศ. เจ้าพระยายมราช เมื่อถึง รพศ. ญาติต้องการให้
ผ่าตัดเอาเด็กออก แพทย์จึงได้ดาเนินการให้ เด็กเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์มารดา
สรุปความสาคัญข้างต้น เป็นโรคที่ไม่สามารถจะคาดการณ์และป้องกันได้การดูแล
ผู้ป่วยเมื่อเข้ามารับบริการเป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา รพช.สามชุก
1. การสื่อสารและการให้ข้อมูลกับญาติ
2. การประชาสัมพันธ์เรื่องช่วงเวลาที่สามารถให้
บริการผ่าตัดคลอดได้
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงของมารดา
1) มีการสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด
และการเลี้ยงดูลูกด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
**สนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพมารดาทารกแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย
**มีการประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งที่มารับ
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บริการ ให้ความรู้ตามคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
**มีการประเมินติดตามภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์เทียบกับกราฟ
โภชนาการ (vallop curve) ทุกราย โดยหากพบความผิดปกติจะส่งพบ
แพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป และส่งพบนักโภชนากรเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเฝ้าระวัง ติดตามหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดตลอดการตั้งครรภ์ ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวใน
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
**ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมารดา ทารก
-จัดทาแบบประเมินความรู้ในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
ภายหลังจากให้สุขศึกษาในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ทุกครั้ง
2) สร้างพ่อแม่คุณภาพโดยผ่าน โรงเรียนพ่อแม่ ให้ความรู้ ฝึกทักษะการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น
เล่า การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตามวัยในหน่วยบริการฯ ทุกระดับ ศูนย์
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
**รพ. ดาเนินการโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์ หลังคลอด และ คลินิก
สุขภาพเด็กดี
**รพสต.ดาเนินการ รร. พ่อแม่ในชุมชน โดยมีครอบครัว ปู่ย่า ตายาย มีส่วนร่วม
**ศพด.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก โดยมีครอบครัวมีส่วนร่วม
**มีคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยให้ความรู้แก่ครอบครัว โดยใช้คู่มือ DSPM
3) ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และแนะนากิน
ยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
โฟลิก เริ่มที่ไตรมาสแรก
**อสม.เป็นแกนนาในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ให้มาฝากครรภ์ทันที่
**อสม.เป็นแกนนา สังเกตหญิงวัยเจริญพันธ์ที่แต่งงานแล้ว เพื่อเตรียมตัวการ
ตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์
**คลินิกฝากครรภ์ รพ/รพสต.สนับสนุน ยาเม็ดเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ทุก
รายตลอดการตั้งครรภ์ ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ (แพ้ยา/โรคที่ห้ามใช้ยา)
4) ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยจัดทาแผนพัฒนาแม่และเด็กองค์รวมในระดับ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อเสน
ปัญหา ต่อหน่วยรับ ต่อส่วน
อุปสรรค
ตรวจ
หร
ผู้บร

ลาดับ

ประเด็น/หัวข้อ

ตาบล
**มีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับ
ตาบล/อาเภอ/จังหวัด
**ชุมชนสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(ไม่บริโภคนมผสม)
**ท้องถิ่นรณรงค์การฝากครรภ์เร็วในชุมชน
**มีการจัดทาตาบลนมแม่ /ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม
5) มีแผนการประชาสัมพันธ์ สื่อท้องถิน สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว
โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ
**มีประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ความรู้เรื่องไอโอดีน การมาฝากครรภ์ การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่
**มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การฝากครรภ์เร็ว ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน
**ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน
** มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเขตเทศบาล/ รพ. และสื่อแผ่นพับ
เกี่ยวกับฝากท้องเร็ว ให้กับผู้รับบริการและญาติที่มารับบริการใน รพ.ทุกวัน
**มีการประเมินภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ทุก
ราย
**มีการประเมินพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ์เปรียบเทียบกับค่า BMI
และ Vallop curve ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ทุกรายและ
ทุกครั้งที่มารับบริการ หากพบมีภาวะเสี่ยงจะส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับการดูแล
รักษาจากสูติแพทย์ และวางแผนการดูแลร่วมกับนักโภชนากรทุกราย รวมทั้งการ
ส่ง HHC
4

ระบบบริการที่มีคุณภาพ
1) มีการจัดบริการตามสิทธิประโยชน์กลุ่มแม่และเด็ก พื้นที่ดาเนินการ
**มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ในชุมชน
**ประกาศสิทธิการได้รับการดูแลจากรัฐบาล(ค่าเลี้ยงดูบุตร) โดยมีแผ่นพับ/
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
**ให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์(เช่น ตรวจครรภ์ ตรวจเลือด ยาเสริมธาตุเหล็ก
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เป็นต้น)
2) หน่วยบริการฯทุกระดับนาแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตาม
ข้อแนะนาองค์การอนามัยโลกในบริบทประเทศไทยและการคลอดคุณภาพใช้ในการ
3) จัดระบบริการ(คู่มือกรมอนามัย) โดย MCH. Board (ชี้แจงในการประชุม PM
ระดับจังหวัด) ให้ดาเนินการตามแนวทางองค์การอนามัยโลก และการปรับใช้กราฟ
ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูงให้ใช้แบบใหม่ตามองค์การยูนิเซฟ
จังหวัดได้ให้พื้นที่ดาเนินการประเมินมาตรฐานแม่และเด็กและเด็กด้วยตนเอง และ
ทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้า ส่งผลการประเมินฯไปยังทีมศูนย์
อนามัยเขตสุ่มประเมินฯ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาในปี 2558
1. ตาบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ประเมินทั้งหมด 20 ตาบล ผ่านเกณฑ์ จานวน
20 ตาบล ผ่าน16 ตาบล กาลังดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งครบกาหนดภายใน
เดือนมกราคม อีก 4 ตาบล คือ 1) อบต. สนามคลี อ.เมืองฯ 2)อบต.องค์พระ อ.
ด่านช้าง 3)อบต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ 4) อบต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า
2. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โดยทีมประเมิน
ระดับจังหวัด จานวน 20 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 20 แห่ง กาลังรอศูนย์เขตประเมินต่อไป
3. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ ปี 58 โดยทีมประเมินระดับจังหวัด จานวน 15
แห่ง ไม่ผ่าน 11 แห่ง ผ่าน 4 แห่ง คือ 1)ศพด.ทต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง 2) ศพด.
อบต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง 3) ศพด.หนองลุโลก ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง 4)
ศพด.ท่ากุ่ม ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์
4) หน่วยบริการใช้แบบประเมินหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่ANC และหญิงคลอดที่ LR
เพื่อลดอุบัติการณ์เกิด PPH,PIH ฯลฯ ดังนี้
**คลินิกฝากครรภ์ใช้แบบประเมินหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง
**ห้องคลอดใช้แบบประเมินความเสี่ยงหญิงคลอดที่ LR เพื่อลดอุบัติการณ์เกิด
PPH,PIH
***จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมินฯ จานวน 1,949 และพบความ
เสี่ยง จานวน 964 คน ร้อยละ 49.46
*** PPH จานวน 18 ราย พบมากที่สุด ที่ รพ.อู่ทอง 8 ราย คือ มดลูกไม่หดรัด
ตัว รพ.ศรีประจันต์ คือ มดลูกไม่หดรัดตัว รกค้าง/รกติด ภาวะฉีกขาดของช่องทาง
คลอด รพ.เดิมบางนางบวช คือ มดลูกไม่หดรัดตัว รกค้าง/รกติด สารับที่รพ.สมเด็จ
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พระสังฆราช องค์ที่ 17,สามชุก,ดอนเจดีย์ บางปลาม้า รพ.ละ 1 ราย สาเหตุ มดลูก
ไม่หดรัดตัว/ภาวะฉีกขาดของช่องทางคลอด/รกค้าง/รกติด
***PIH พบมากที่สุดที่ รพท.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จานวน 15 คน
รองลงมาที่ รพ.อู่ทอง จานวน 6 ราย บางปลาม้า 2 ราย สามชุก,เดิมบางที่ ละ 1
ราย
การจัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญดูแลมารดาและการจัดการระบบส่งต่อและช่วยเหลือ
มารดาเสี่ยง มีการจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์เพื่อรับการรักษาในสถานบริการที่ใกล้เคียงกันก่อนส่งต่อมา
ยัง รพศ. แบ่งโซนนิ่ง ไว้ 4 โซน คือ
1) โซน รพ.สามชุก เครือข่ายคือ รพ.เดิมบางนางบวช
2) โซน รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เครือข่ายคือ รพ.อู่ทอง
3) โซน รพ.ด่านช้าง เครือข่ายคือ รพ. หนองหญ้าไซ
4) โซน รพ.เจ้าพระยายมราช เครือข่ายคือ รพ.บางปลาม้า, ดอนเจดีย์, ศรี
ประจันต์
การรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและการประกาศเกียรติคุณ ปี 58 ตาบล
พัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2 แห่ง เทศบาล
คือ ศพด.เทศบาลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง และ อบต. คือ ศพด.อบต.บ่อสุพรรณ อ.
สองพี่น้อง
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ระบบบริหารจัดการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
จังหวัดได้จัดทาบันทึกข้อตกลง(MOU )ระหว่าง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับผู้อานวยการ
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอาเภอ เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2558 ณ รพศ. เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCH.board ประชุม
ร่วมกับ Service plan สาขาเด็กและคณะกรรมการเด็ก
ปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อน
การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ทุก 3 เดือน ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจา
โรงพยาบาล จานวน 10 แห่ง
อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงเด็ก 4 รุ่น 10 อาเภอ จานวน
295 คน
อบรมหลักสูตรมิสนมแม่ จานวน 10 อาเภอ ใน
โรงพยาบาล จานวน 1 รุ่น 26 คน นอกนั้นเป็น มิสนม
ใน รพ.สต. จานวน 7 รุ่น 288 คน
อบรมหลักสูตร ครู ก.ให้กับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็ก
เล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการตาบล
พัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ในสถานบริการสาธารณสุขทุก
แห่ง
การจัดการระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย
จังหวัดมีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก 43 แฟ้มสรุป
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วิเคราะห์ทุก 3 เดือน
ใช้ข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็กประกอบวิเคราะห์
วางแผนแก้ปัญหาและการป้องกัน ได้แก่ 1)ทารกคลอด
ก่อนกาหนด 2)ทารกแรกเกิดน้าหนัก≥2,500กรัม 3)
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน 5) พัฒนาการเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้า, การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
6)ภาวะโภชนาการ 7)สุขภาพช่องปาก 8)การได้รับ
วัคซีนตามวัย เป็นต้น
การสารวจสถานการณ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัยปี 2559 ร่วมกับศูนย์อนามัยและจังหวัด
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง
เด็กปฐมวัย
1) มีและใช้แผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
(โรงเรียนพ่อแม่) การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน
กอด เล่น เล่า ในหน่วยบริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก พื้นที่มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
***ในคลินิกสุขภาพเด็กดี ของ รพ. จัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่
***ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชี้แจงนโยบายการจัด
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อดาเนินการร่วมกับกิจกรรม
กิน กอด เล่น เล่า โดยครูผู้ดูแลเด็ก
จังหวัดมีการดาเนินการโดยมีการชี้แจงให้ศูนย์เด็กเล็ก
ทุกแห่งจัดกิจกรรมชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท
หมายถึง เล่นกับ“ธรรมชาติ:nature”
สิ่งมีชีวิต :พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ครู พี่เลี้ยง
เพื่อน รวมทั้งต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
สิ่งไม่มีชีวิต : ดิน ทราย น้า ลม ไฟ รวมทั้งของเล่นของ
ใช้ภายในบ้านที่ไม่เป็นอันตราย(สานักโครงการและการ
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จัดการความรู้ ,2558)
โดยให้ศูนย์เด็กเล็กดาเนินการตามกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมกับกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์เด็กเล็ก
และการสื่อสารสังคมด้วยสื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น
การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า
ให้กับชุมชนโดยจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชนให้
ปู่ย่า ตายายร่วมกันดูแลเด็ก อีกทั้งมีทีมหมอครอบครัว
(FCT)เยี่ยมบ้านค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือน ส่งต่อเข้า
รับการประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าขึน้ ทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ อปท. มีการจัดทา
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ พัฒนาแม่และเด็กองค์รวม
โดยชุมชน ท้องถิ่น
ระบบบริการที่มีคุณภาพ
หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก โดยให้การดูแลเกี่ยวกับวัคซีน
พัฒนาการ ทันตกรรม โภชนาการ ฯลฯ
เสริมสร้างระบบเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กตาม
ข้อแนะนาราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ตามคู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ ของกรมอนามัย ดังนี้ คือ
1) มีแนวทางและระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการ
2) มีระบบการส่งต่อรายที่มีปัญหาพัฒนาการ
3) มีระบบการให้บริการตรวจพัฒนาการแยกออก
จากคลินิกวัคซีน
4) รพสต.ให้บริการตรวจพัฒนาการเด็กตาม
กลุ่มเป้าหมาย /รพ.เพิ่มวันให้บริการในเด็ก
กลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า
บริการเชิงรุกในกลุ่มประชากรเสี่ยง เข้าถึงบริการ
ลาบาก โดยการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
เคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็กให้บริการตรวจประเมิน

ข้อสังเกต
ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับ
ตรวจ

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลาง
หรือผู้บริหาร

ลาดับ

ประเด็น/หัวข้อ

พัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 2 ครั้ง
(เทอมละ1ครั้ง)
การจัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตาม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝ้า
ระวังพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของ
ลูก โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก โดยเน้นการ
ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(สีชมพู) และการใช้
คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(DSPM/DAIM)
การประเมินตนเองมาตรฐานWCCและศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ ตาบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ทีมประเมิน
มาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้า ส่งผลการประเมินฯ
ไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมินและรับรอง
มาตรฐาน

ข้อสังเกต
ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับ
ตรวจ

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลาง
หรือผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหามารดาตายและเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
ลำดับ
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

กิจกรรม
ภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์ (ตรวจ
ครั้งที่ 1)
ระบบเฝ้าระวัง
มารดาตายเพื่อลด
การตายมารดาของ
โรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบ
อัตราส่วนมารดา
ตาย
เด็ก 9, 18, 30,
42 เดือน ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ
และพบเด็กสงสัย
ล่าช้า
เด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปีรูปร่างดี
สูงสมส่วน
ระบบเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กแรก
เกิดถึง 5 ปีที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ไม่เกิน
2,016
ร้อยละ 18 คน

323 คน

16.02

16.02

ผลงำน ณ
วันที่ รับ
ตรวจฯ
16.02

ร้อยละ 60 10 รพ.
ของรพ.
ทั้งหมด

10 รพ.

100

100

100

ไม่เกิน 15 2,026
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน
ไม่น้อยกว่า 6,478
ร้อยละ 20

1

49.36

49.36

49.36

1,733

26.75

26.75

26.75

ร้อยละ100 1,733

1,733

100

100

100

ร้อยละ 65

24,269

77.1

77.1

77.1

10 รพ.

100

100

100

33,978

ร้อยละ 60 10 รพ.
ของรพ.
ทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ/
อัตรำ

ผลงำน ณ
ไตรมำสที่ 1

ส่วนที่ 3 รูปแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เป็นแบบอย่าง (ผ่านการประเมินตามระเบียบวิธีวิจัยมาแล้ว)
...................................................ไม่ม.ี ........................................................................................................
................................................................................................................................... ........................................
ผู้รายงาน ชื่อ นางสุนรี
สกุล ศรีผุดผ่อง ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ชื่อ นางฉวีวรรณ สกุล ดาคาทา ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ

