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สถานการณ์การเสยีชวีติของมารดาไทยระดบัประเทศ 

เขตสุขภาพที ่12 และ จงัหวดัสงขลา

สถานการณ์
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มาตรการแกไ้ขปญัหา

การวเิคราะห/์มาตรการ
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House Model03

ขอบเขตน าเสนอ



สถานการณ์การตายมารดาไทย ปี 2561-2563ของเขตบริการสุขภาพท่ี 12

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทยวันที่ 30กันยายน  2563



สถานการณ์การตายของมารดาไทยจังหวัดสงขลา ปี 2558- 2563

อัตราต่อแสนการเกดิมชีพี

ปีพ.ศ.



อตัราสว่นการตายของมารดาไทย
จงัหวดัสงขลา

ปี 2563



หวัใจ, 15

DM+GDM, 342

HT+PIH, 130

PPH, 85

Thyroid, 28

HT&DM, 62

ยาเสพตดิ, 30

อืน่ ๆ, 77

จ านวนหญงิครรภเ์สีย่งจ าแนกตามโรค/ภาวะเสีย่ง ปี 2563

หมายเหต ุหญงิต ัง้ครรภท์ีย่งัต ัง้ครรภ ์ณ ปจัจุบนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563

(ยอดรวม 769 ราย) 



สถานการณ์งานอนามยัแมแ่ละเด็ก จงัหวดัสงขลา



ผลการด าเนนิงาน ANC คุณภาพและเยีย่มหลงัคลอด ปี 2559-2563



รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์ร ัง้แรกกอ่นหรอืเทา่กบั 12 สปัดาห์
ปี 2563

ไมน่อ้ยกวา่75%



รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภท์ ีไ่ดร้บัการดูแลกอ่นคลอด 5 คร ัง้ ตามเกณฑ ์ปี 2563

ไมน่อ้ยกวา่75%



รอ้ยละของหญงิหลงัคลอดไดร้บัการดูแลครบ 3 คร ัง้ตามเกณฑ์
ปื 2563

ไมน่อ้ยกวา่ 65%



รอ้ยละภาวะโลหติจางในหญงิต ัง้ครรภ ์ ปี 2563

ไมเ่กนิรอ้ยละ 16



การวิเคราะห์/มาตรการ

วิเคราะห์ปัญหา

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ประเดน็ท้าทาย

- Three Delay Model ระดบัเขต และจงัหวดั

- ระดบัเขต และจงัหวดั



การวเิคราะห ์Three  Delay  model จงัหวดัสงขลา

- ไม่มกีารวางแผนการมบีุตร 

- ไม่ใหค้วามส าคญักบัการดแูลสุขภาพตนเอง 
(BMI ต า่)

- ไม่มกีาร FP ในหญงิวยัเจรญิพนัธุท์ีเ่ป็นโรคร่วม

อายุกรรม
- ไม่ตระหนกัว่ามภีาวะเสีย่ง และไม่สามารถ 

detect ภาวะเสีย่งของตวัเอง

Delay in  Making  Decission for Seeking 

Care (2 ราย)

Delay in Reaching Care (0 ราย)

- ขาดการเชือ่มโยงประวตักิารดแูลครรภเ์สีย่ง

ระหว่างแผนกตา่ง ๆ
- ขาดทกัษะการประเมนิภาวะเสีย่งในหญงิต ัง้ครรภ์

- ไม่ปฏบิตัติาม Standing Order

- ขาด Nurse Case Manager ในการตดิตามครรภ์
เสีย่งในเขตเทศบาล

Delay in Receiving Adequate 

Health Care (2 ราย)

Three Delay 

Model



มาตรการการแกไ้ขปญัหา





ปญัหาทีท่ าใหไ้มบ่รรลุ

เป้าหมาย
โอกาสพฒันา

1. ไม่ใหค้วามส าคญัในการดแูล
สขุภาพตนเอง ( Health 
Literacy)

1.ผลติส ือ่สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย การให ้KM พฒันาทกัษะการ
ใหค้วามรูแ้กผู่ใ้หบ้รกิาร         

2.การใช้Application 
2. คณุภาพระบบบรกิาร  ทกัษะ
บคุลากรทางการแพทย ์ไม่
เพยีงพอ

1.พฒันาศกัยภาพบคุลากร แพทยใ์ชท้นุ  พยาบาล เฉพาะ
ทางดา้นแม่และเด็ก 
2.จดัระบบ Direct consult (one Province one labor room

3.ระบบ Seamless Refer 1. พฒันาระบบ seamless Refer refer in, refer out, refer 
back 

2. Smart refer  ( Digital data) 

3. Fast track refer ( Direct to OR LR )

4. Referal Audit
4.ระบบการเยีย่มบา้น คณุภาพ 
(COC)

1.ออกแบบการยีย่มหลงัคลอด ในรายทีเ่ส ีย่งเฉพาะโรค                                                  

2. ใช ้Digital Transformation ในการก ากบัตดิตามการเยีย่ม
หลงัคลอด 

3. ก ากบันเิทศ ตดิตามหนา้งาน
5.ระบบฐานขอ้มูลแมแ่ละเด็ก 1.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 





มาตรการทา้ทายเพือ่ลดการตาย
มารดาไทยจงัหวดัสงขลา ปี 2564

- ด าเนนิการบูรณาการรว่มกบัคลนิกิ NCD
- การใชแ้บบฟอรม์บนัทกึการใหค้ าปรกึษา/การใหบ้รกิาร 
- การอบรมทกัษะการใหค้ าปรกึษา

การจดัระบบบรกิาร FP 

- ลดการปฏเิสธ Refer
- On The Job Training รพ.แมข่า่ยและลูกขา่ย
- การใชร้ะบบ IT เชือ่มโยงขอ้มูลคนไข ้

Seamless and Smart Refer

- พฒันาระบบ IT เพือ่การตดิตามครรภเ์สีย่ง  (M RISK SONGKHLA)

Smart IT

- พฒันา PNC งานสูตกิรรม

PNC



House Model
ลดการตายมารดาไทย







บรูณาการ MCH Board 

และ Service Plan สตูกิรรม

การจดัการครรภเ์ส ีย่ง

และการฝากครรภค์ุณภาพ

การด าเนนิการตามมาตรฐาน

งานอนามยัแมแ่ละเด็ก

1.การประชุมและการก ากบัตดิตาม

งาน โดย MCH Board ทุกระดบั

2. การพฒันาศกัยภาพแพทย ์

พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข

ทางสูตกิรรม

3. การวเิคราะหส์าเหตุการตายของ

มารดา และปิดช่องวา่งในระบบการ

ใหบ้รกิารทางสูตกิรรม

1. ด าเนนิการ BS และ FP หญงิวยั

เจรญิพนัธุท์ ีเ่ป็นโรค NCD

2. Near Miss Case Conference 

ครรภเ์สีย่งสูงและทบทวน CPG

3. คน้หาและเผา้ระวงัหญงิต ัง้ครรภท์ี่

มภีาวะเสีย่ง

4. Nurse Case Manager ครรภเ์สีย่ง

สูง

5. Early ANC และการฝากครรภ ์

คุณภาพครบตามเกณฑ์

6. พฒันาระบบ IT เพือ่การตดิตาม

ครรภเ์สีย่ง  (M RISK SONGKHLA)

1. พฒันาและคงสภาพมาตรฐานหอ้ง

คลอด และมาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละ

เด็กในทุกระดบั

2. พฒันาระบบสง่ตอ่ทางสูตกิรรม

(Seamless Refer)

3. PNC งานสูตกิรรม

4. การเป็นพีเ่ล ีย้งของ รพ.แมข่า่ย 

ใหก้บั รพ.ลูกขา่ย

มาตรการ



Timeline

Your Text  Here Your Text  Here Your Text  Here

Add Text Here Add Text Here Add Text Here

3 เดอืน

- ถ่ายทอดนโยบาย/ แผน

- มแีผนงาน โครงการ กจิกรรมใน

การพฒันางานอนามยัแม่และเด็ก

- จดัระบบ FP ในหญงิวยัเจรญิพนัธุ์
ทีม่ภีาวะเสีย่งโรค NCD

- วางแนวทางการพฒันา PNC

- ทบทวนมาตรฐานคลนิกิฝากครรภ์

คณุภาพ /คลนิกิสุขภาพเด็กดี

ของ รพ.สต.  

- พฒันาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
งานอนามยัแม่และเด็ก

- พฒันาระบบขอ้มูลการตดิตาม

ครรภเ์สีย่งสูง

- ก ากบัตดิตามเคสครรภเ์สีย่งสูง

- ก ากบัตดิตามการด าเนนิงาน 

Seamless Refer

6 และ 9 เดอืน

- พฒันาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน

งานอนามยัแม่และเด็กตอ่เนือ่ง

- ก ากบัตดิตามครรภเ์สีย่งสูง

- ก ากบัตดิตาม Seamless Refer

- เยีย่มเสรมิพลงัแม่ขา่ยลูกขา่ยทาง
สูตกิรรมและทารกแรกเกดิ

- วเิคราะห ์และทบทวน Nearmiss 

Case ครรภเ์สีย่งสูง

- ทบทวน CPG/ Standing Order 

ครรภเ์สีย่งสูง

- BS และ FP ในหญงิวยัเจรญิพนัธุท์ี่
มภีาวะเสีย่ง จากโรค NCD

- PNC ในงานสูตกิรรม

12 เดอืน

- ตวัชีว้ดัส าคญัผ่านตามเกณฑค์า่

เป้าหมาย

- ทบทวนมาตรการแนวทางการ
ด าเนนิงาน เพือ่วางแผนพฒันาในปี

ตอ่ไป



ขอบคณุครบั


