
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

พัฒนาคุณภาพการดูแลทารกแรกเกิด 
 

2. หัวข้อ   
2.1 ลดอัตราตายทารกแรกเกิด <28 วันที่รอดออกมาน ้าหนัก ≥500 กรัม เป้าหมาย <3.6:1,000 เกิดมีชีพ 
2.2 เพ่ิมเตียง NICU  ให้ได้ตามเกณฑ์ เป้าหมาย < 1: 500  เกิดมีชีพ 

 

3. สถานการณ์ 
ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสุพรรณบุรีมีการเกิดมีชีพ  6,548 ราย  พบทารกแรก

เกิดอายุน้อยกว่า 28 วัน ที่รอดออกมาน ้าหนัก ≥ 500กรัม เสียชีวิต จ้านวน 21 ราย  จากการทบทวนสาเหตุ
การตายทารกแรกเกิด ที่เป็นปัญหาหลัก คือ 

1. ทารกคลอดก่อนก้าหนดน ้าหนักน้อยมาก มีภาวะหายใจล้าบาก 4 ราย 
2.ทารก มีภาวะติดเชื อในกระแสโลหิต 8 ราย (คลอดก่อนก้าหนดน ้าหนัก < 1,000 กรัม 6 ราย  

คลอดครบก้าหนด 1  ราย) 
3. ภาวะขาดออกซิเจนรุนแรงขณะคลอด 3 ราย  
4. โรคทางศัลยกรรมซับซ้อน 3 ราย 
5. ภาวะพิการจากโครโมโซมผิดปกติ 3 ราย 

และพบว่าจ้านวนเตียง NICU   ปัจจุบัน มี 13 เตียง   (เจ้าพระยายมราช 8 เตียง สังฆราช 5 เตียง )   คิดเป็น
สัดส่วน  1:533  ยังไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่มีการปฏิเสธการส่งต่อ และไม่มีการส่งต่อออกนอกเขต
เนื่องจากเตียง NICU ไม่เพียงพอ    

ประเด็นที่พบ อัตราการตายทารกแรกเกิดมีแนวโน้มลดลงและไม่เกินเกณฑ์ และจ้านวนเตียง NICU 
คิดเป็น1: 533  ยังไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย < 1: 500  เกิดมีชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

4.1 ตั ว ชี วั ด  :อั ต ราต าย ท ารก แ รก เกิ ด  <  2 8  วั น  ที่ ร อ ด อ อ ก ม าน ้ าห นั ก  ≥  5 00ก รั ม                     
เป้าหมาย < 3.6:1,000 เกิดมีชีพ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค. 2563 

2561 2562 2563 อ้าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง < 
3.6:1,000 
เกิดมีชีพ 

2/660 3.03 
4.26 4.52 4.20 สองพ่ีน้อง 0/364 0 

 ด่านช้าง 0/171 0 
เขต 5 เดิมบางนางบวช 0/32 0 

3.82 4.06 4.23 บางปลาม้า 0/30 0 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 0/60 0 

3.32 3.28 2.90 ดอนเจดีย์ 0/41 0 
ปีงบประมาณ 2564 สามชุก 0/47 0 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 อู่ทอง 0/226 0 

1.21  หนองหญ้าไซ 0/16 0 

 
รวม  2/1647  1.21   

 

   ที่มา : http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi-list/view/?id=1439  
          http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=777&kpi_year=2561,2562,2563 
 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
 

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ผลการ
ด้าเนินงาน 

1.NICU ยังไม่เพียงพอ 1.1เพิ่ม NICU 2 เตียงที ่รพท.    1.1  ด้าเนินการปี 2565 

2. บุคลากรใหม่ยั งมี
ความรู้ ทักษะในการ
ดูแลทารกแรกเกิดไม่
เพียงพอ 

 

2.1  จัดอบรม NCPR 
2.2  ส่งอบรมพยาบาลเฉพาะทางวิกฤติทารก
แรกเกิด  

   2.1  ชะลอการจัดไปไตร
มาสที่3 เดือน ช่วงเมษายน/
พฤษภาคม   
   2.2 ปี 2564 งดจัดอบรม
จากสถานการณ์ Covid -19  
ระบาดรอบ 2 วางแผนจัดปี
2565 

 
 
 

 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=777&kpi_year=2561,2562,2563


6. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด้าเนินงาน 

อัตราตายทารกแรกเกิด < 28 วัน ที่รอดออกมา
น ้าหนัก ≥ 500กรัม เป้าหมาย 3.6:1,000 เกิดมีชีพ 

1.21:1,000 เกิดมีชีพ 

เตียง NICU  ให้ได้ตามเกณฑ์ 
 เป้าหมาย < 1: 500  เกิดมีชีพ 

1:533 NICU 13  เตียงเท่าเดิม  
-รพ.เจ้าพระยายมราช 8 เตียง 
-รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 จ้านวน 5 เตียง 

 
7. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การด้าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ 
ผู้บริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 

ขาดอัตราก้าลังพยาบาล เพ่ิมพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับจ้านวนเตียง ทารก
แรกเกิด  sick newborn และ NICU ที่จะเพ่ิมขึ นให้ได้
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 

เครื่องมือที่จ้าเป็นยังไม่มีใช้/ไม่เพียงพอใช้/ไม่
ทันสมัย 

จัดสรรงบประมาณ/จัดหา เครื่องมือที่จ้าเป็น  
-รพช. ขาด O2 Blender 
-  รพท. Radiant warmer, Incubator 
-  รพศ. Incubator ชนิดท้าหัตถการได้  ใช้ในกลุ่มทารก
คลอดก่อนก้าหนดน ้าหนัก < 1,500 กรัม  ทุกราย 

 ศักยภาพในการรับส่งต่อทารกน ้าหนักน้อยกว่า 
1,000  กรัม จาก รพช. 

ทารกน ้าหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม ที่คลอดใน รพช. ให้
ส่งต่อ รพ.เจ้าพระยายมราช  เนื่องจาก ไม่มีแพทย์เฉพาะ
ทางทารกแรกเกิด  

 
8. ผลงานเด่น/นวัตกรรม/ ตัวอย่างที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
  1. การเปรียบเทียบอุณหภูมิ ของทารกเกิดก่อนก้าหนดและความพึงพอใจของมารดาระหว่างก่อนและ
หลังการใช้แนวปฏิบัติการดูแลทารกเกิดก่อนก้าหนดแบบแกงการู 

2. การเปรียบเทียบอัตราการอุดตันของสาย PICC ระหว่างการใช้แนวปฏิบัติแบบใหม่และแบบเดิมใน
ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 

3. วงล้อ NTE ใช้ส้าหรับตั งอุณหภูมิตู้อบทารกแรกเกิด ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 

4. วงล้อ Adrenaline  ใช้ส้าหรับค้านวณปริมาณยา Adrenaline ที่จะให้ทาง IV  หรือ ETT 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

 
 
 



9.ผู้รับผิดชอบงาน 
 

ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

นพ.ณรงค์ ประกายรุ้งทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 086-8037517 nrpr1967@hotmail.com 

พญ.มณีวรรณ แช่มประเสริฐ นายแพทย์ช้านาญการ 081-6177028 champrasert@hotmail.com 

พญ.แพร วงศ์ตั งมั่น นายแพทย์ช้านาญการ 085-1257384 Praewongtangman@yahoo.com 

นางเรวดี เสร็จกิจ 
พยาบาลวิชาชีพ
ช้านาญการ 

083-4281249 rewadee_yomr@hotmail.com 

นางอัจฉรา คงจัด 
พยาบาลวิชาชีพ
ช้านาญการ 

081-8400848 nokkatoi@gmail.com 

 
 
 

 
 
 


