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

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแม่และเด็ก 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  
-อัตราส่วนการตายมารดา<15:แสนการเกิดมีชีพไม่มีการตายจากตกเลือดหลังคลอด 
-อัตราการผ่าตัดคลอดใน รพศ.รพท.ลดลง ร้อยละ10 จากปีที่ผ่านมา 
-ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด < 5ต่อพันการเกิดมีชีพ 
 

2. สถานการณ์ 
         การด าเนินงานแม่และเด็ก สูติกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีกลไกการบริหารจัดการ โดย

คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  และคณะกรรมการ  Service Plan สาขาแม่และเด็กร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดสุพรรณบุรี มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบาย  การควบคุมก ากับและติดตาม
ประเมินผล  มีการจัดระบบบริการ โดยมีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช(A)เป็นแม่ข่าย ในการรับส่งต่อและให้
ค าปรึกษาจาก โรงพยาบาลชุมชน ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ ที่มีความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงในการคลอดก่อน
ก าหนดและหญิง หลังคลอดที่อยู่ในระยะวิกฤต มีการใช้ One Labor One province มีการเปิดLine กลุ่ม
LR ทั้งจังหวัดเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราช เพื่อการบริหารจัดการ และการเฝ้าระวังการตายมารดาร่วมกันในภาพรวมระดับจังหวัด  

             ข้อมูลอัตรามารดาเสียชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ.2561-2564  ปี2561ยังไม่มีมารดา
เสียชีวิต ปี2562 คิดเป็น 30.85:แสนLB ปี2563และปี2564 ไม่มีมารดาเสียชีวิต  ปี2562 มีมารดาเสียชีวิต 2 
คนจากสาเหตุมดลูกแตก Shock จากการเสียเลือดInternal bleeding  และจากการมีภาวะตกเลือดหลัง
คลอดหลังจากการคลอดจากการท า Caesarean  section  พ.ศ.2561-2564มีการท า Caesarean  
section  ร้อยละ,54.12 ,54.56 ,53.92 และ54.05  มารดาหลังคลอดมีภาวะตกเลือด  พ.ศ.2561-2564ร้อย
ละ 2.91,2.93, 2.79และ3.08ไม่เกินเกณฑ์ แต่ดูในรายอ าเภอจะมี 2 แห่งที่เกินเกณฑ์ คืออ าเภอเดิมบางนาง
บวช,อ าเภออู่ทองและอ าเภอศรีประจันต์ คิดเป็นร้อยละ 7.69,5.63และ5.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ตัวช้ีวัด :1. ร้อยละของการตกเลือดหลังคลอด 24 ชั่วโมงหลังคลอด<ร้อยละ5 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง  659 21 3.19 
   สองพ่ีน้อง 469 8 1.71 

เขต 5 อู่ทอง 284 16 5.63 
   ด่านช้าง 172 1 0.58 

จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 39 3 7.69 
2.91 2.95 

 
ศรีประจันต์ 72 4 5.56 

ปีงบประมาณ 2564 สามชุก 47 1 2.16 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ดอนเจดีย์ 53 1 1.87 

3.08  หนองหญ้าไซ 20 1 5 

 
บางปลาม้า 35 1 2.86 
รวม 1,850 57 3.08 

 
 
ตัวช้ีวัด :2อัตราการผ่าตัดคลอดใน รพศ.รพท.ลดลง ร้อยละ10 จากปีที่ผ่านมา 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 31  ธันวาคม  2563 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง 659 476 72.23 
   สองพ่ีน้อง 469 323 68.87 

เขต 5 อู่ทอง 284 121 42.61 
   ด่านช้าง 172 42 24.42 
จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 39 0 0 

    ศรีประจันต์ 72 14 19.44 

ปีงบประมาณ 2564 สามชุก 47 24 51.06 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ดอนเจดีย์ 53 0 0 

  หนองหญ้าไซ 20 0 0 

 
บางปลาม้า 35 0 0 
รวม 1,850 1,000 54.05 

ที่มา : ข้อมูล  ณ.วันท่ี 31  ธันวาคม 2563 

 
 
 



4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของการตกเลือดหลังคลอด 24 
ชั่วโมงหลังคลอด<ร้อยละ5 

2. ในระดับจังหวัด ร้อยละ3.08 แต่ใน
ระดับอ าเภอมีสูงกว่าเกณฑ์มีดังนี้
อ าเภออู่ทองร้อยละ5.63 อ าเภอศรี
ประจันต์ร้อยละ5.56 

 อ าเภอเดิมบางนางบวชร้อยละ7.69 
 

1.ประชุมผ่านคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กมีการจัก
ประชุมภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม Conference case เพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดให้อ าเภออู่ทอง อ าเภอศรีประจันต์ 
และอ าเภอเดิมบางนางบวช วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดภาวะตก
เลือดหลังคลอดและจัดท าคู่มือ( CPG)ท้ังจังหวัดเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติก ากับเพ่ือผลงานอยู่ในเป้าหมายอ าเภออู่ทองมีอัตราการตก
เลือดลดลง แต่อีกแต่ทั้ง 3 อ าเภอยังมีภาวะตกเลือดหลังคลอดเกิน
เป้าหมายมีการประเมินการฝากครรภ์และการประเมินห้องคลอด
คุณภาพ มอบนโยบายการใช้มาตรฐาน LABOR คือ Labor=ห้อง
คลอดมาตรฐาน ให้Oytocin ภายใน 1นาทีหลังทารกคลอด
,Assessment=ใช้ถุงตวงเลือดทุกรายถ้าเลือดออก>300ml.ให้ยา
รักษาทันที,Stop bleeding ให้ได้ภายใน 30นาทีโดยมียาคลังเลือด
พร้อมใช้,On time=Referทันทีท่ีเลือดไม่หยุดภายใน30นาที OR 
Fast track ,Ready team=ทีมผ่านการอบรมALSOP(Advance 
live support in Obstetrics and Pediatrics) 

2.อัตราการผ่าตัดคลอดใน รพศ. รพท. 
ลดลง ร้อยละ10 จากปีท่ีผ่านมา 

2.มีการน ามาทบทวนในคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กและการ
ประชุม Service plan  สูติกรรม  สูติแพทย์อบรม Robson Ten 
Group Classification  น าไปใช้ในการแบ่งกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ตาม
Robson Ten Group Classification มาใช้ และพบว่า อัตราการ
ผ่าตัดคลอดบุตรมีแนวโน้มลดลงใน รพท.แต่ รพศ.ยังไม่ลดลงตาม
แผน 

 
5. ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที ่1 *** 

 

ข้อสั่ง
การ/

ข้อเสนอ
แนะ 
ของ

ผู้ตรวจ
ราชการ 

ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 



เนื่องจาก
การ
ผ่าตัด
คลอด
บุตรทาง
หน้าท้อง
ในปีที
ผ่านมา
พบว่า มี
การท า
การ
ผ่าตัด
คลอด
บุตรเป็น
จ านวน
มาก จึง
ท าให้
ต้องมี
การท า
หัตถการ
ผ่าตัด
คลอด
บุตรทาง
หน้าท้อง
ใน
จ านวนที่
ค่อนข้าง
มาก 
และเพ่ือ
ป้องกัน
ความ
เสี่ยงที่
รุนแรงที่
จะเกิด
กับผู้ป่วย
จึงมีการ
ท า
หัตถการ
ผ่าตัดที่
ค่อนข้าง
มาก 

-เนืองจาก รพศ.รพท.เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีศักยภาพในการรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีตั้งแต่
ตั้งครรภ์จนคลอดบุตร และเป็น โรงพยาบาลที่มีความพร้อม ทั้งบุคลากร ของใช้ในการดูแลมารดา
และทารก โดยเฉพาะในรายที่รับส่งตัวมาที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วม และการป้องกัน
การตั้งครรภ์ของมารดาที่มีโรคทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ SLE Thyrotoxicosis Chronic 
Hypertension DM และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ่ืนๆที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 



6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  
      มีการรับนโยบายและมีการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางถึงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
        - มีการถ่ายทอด นโยบายผ่านที่ประชุมระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม ระดับจังหวัดผ่าน 

คณะกรรมการทุกอ าเภอร่วมกับการประชุม MCH Board , การประชุมชี้แจงการใช้ข้อมูลจากรายงานการเก็บ
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด และแนวทางในการเก็บตัวชี้วัด เช่น การลดการผ่าตัดคลอดบุตรโดยใช้ Robson Ten 
Group Classification เพ่ือมีการ ผ่าตัดคลอดที่สมเหตุและผล   การแบ่งกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคทาง 
อายุรกรรม หรือกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงในการคลอด  การประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอด วิธีการใช้ถุงตวงเลือด
หลังคลอดทางช่องคลอด การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด โดยมีการให้ยาProgesterone ในทุกโรงพยาบาล 
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด โดย มีแผนงาน/โครงการลดปัญหาแม่ตายในพ้ืนที่ และการเฝ้า
ระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนดและหญิงหลังคลอดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด  

3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม เพ่ือป้องกันการตก
เลือดหลังคลอด  การป้องมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด และป้องกันการคลอดก่อนก าหนดการ
อบรมภาวะวิกฤตทางสูติกรรมในปีที่ผ่านมา การประชุม MCH Bord  และการให้ความรู้การดูแลหญิงตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยงสูง 

 3.3 การพัฒนาระบบบริการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดโซนนิ่ง (Zoning)  และ
พัฒนาระบบการรับ-ส่งต่อ เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดที่มีความเสี่ยงให้ได้รับการดูแล  มีระบบ Fastrack  
PPH เป็นช่องทางในการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย  
             - มีการจัดท า One Labor One Province จดัท าLine LR ทั้งจังหวัดและมีการส่งเวรทุกวันและ
ปรึกกันได้ 24 ชั่วโมงเพ่ือให้มีการปรึกษารักษาได้รวดเร็วถูกต้องและพัฒนาระบบการส่งต่อ เพ่ือให้หญิง
ตั้งครรภ์/หลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการตรวจรักษาจากสูติแพทย์ได้ทันท่วงที 
 
7.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1.การรับและถ่ายทอดนโยบายร่วมกับการ
ขับเคลื่อนงานลงสู่ภาคปฏิบัติในพ้ืนที่ 
- การถ่ายทอดนโยบายไม่ถึงผู้ปฏิบัติ 
- ผู้ปฏิบัติมีภาระงานมาก รับทราบแต่ไม่ได้
ปฏิบัติ 
- ขาดความเข้าใจ ความใส่ใจ 
- ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่องานและการ
ทอดนโยบาย 
-เมื่อเปลี่ยนผู้น าแผนการท างานก็เปลี่ยน 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานล่าช้า 
ไม่เป็นปัจจุบัน 

- การถ่ายทอดนโยบายควรถึงตัวผู้รับผิดชอบงาน เพราะ
การรับเรื่องแทนหรือการถ่ายทอดต่อ บางครั้งไม่สามารถ
สื่อสารให้เข้าใจได้ถูกต้อง 
- การผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัดเปลี่ยนบ่อยเกินไปท า
ให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
-แนวทางการปฏิบัติทั้งการเขียนแผน งบประมาณและการ
น าไปปฏิบัติยังขาดความสอดคล้อง 
-ควรมี Centerของเขตในการเก็บข้อมูลในทุกเรื่องทุกคณะ 
 -ควรแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานก่อน
ปีงบประมาณหรือก่อนที่จะเขียนแผนด าเนินงาน 
-งบในการด าเนินงานควรมีเพียงพอ 



7.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม 
-การจัดฝึกอบรมปฏิบัติมีเจ้าหน้าที่
หมุนเวียนน้อย 
 

- ควรให้มีเจ้าหน้าเพียงพอสามารถฝึกปฏิบัติได้ตามความ
เหมาะสม 
-เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านสูติกรรม ควรผ่านการอบรมภาวะ
ฉุกเฉินทางสูติกรรม หลักสูตร4เดือนทุกโรงพยาบาล 

-การวัดความยาวปากมดลูกโดยการตรวจทางอัลตราซาวด์
เพ่ือคัดกรองภาวะPreterm 
 

3.พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
-มีการจัดโซนในการดูแลรักษาพยาบาล แต่
ยังมีปัญหาด้านระดับการรักษา และ
ศักยภาพในการดูแลรักษา 

 

-ในการจัดโซนมีปัญหาด้านสภาพภูมิประเทศ เช่น  รพ.M2
ไม่สามารถเป็นโซนในการรับการดูแลได้ ควรพัฒนาให้รพ.ที่
เป็นหัวหน้าโซน(F2)มีศักยภาพมากข้ึน 
 

 
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 1. การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรักษา และการวางแผน
อัตราก าลังให้มีความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
      2. การสร้างเสริมขวัญก าลังใจของบุคลากรระดับต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

นายมงคล   ลือสกลกิจ ประธาน Service plan  
สาขาสูติกรรม 

081-259-1346 Mongkolz@gmail.com    

นางดนยา..โรจนชีวะ เลขานุการคณะท างาน 
Service plan 
สาขาสูติกรรม 

094-3879535 Keepp1@hotmail.com 

 
 
 


