
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็น    : เรื่องการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด     : อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
เป้าหมาย  : อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
ผลลัพธ์  : อัตราส่วนการตายมารดาไทย17.1 ต่อแสนการเกิดมีชีพ   

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง  
3. การสร้างภาคีเครือข่าย     
4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ  

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จากการส ารวจของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว่า ปี พ.ศ.2547 ,  2549, 2551, 2556, 

2559 และ 2560 อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคนเท่ากับ 44.5, 41.6, 38.5, 31.2, 26.6 และ 18.4 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การตายมารดาของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ และผลการ
ด าเนินงานการตายมารดาจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – 
มิถุนายน 2561) พบว่าผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ มีแม่ตายทั้งสิ้นจ านวน 76 ราย คิดเป็น
อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 17.1 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือไม่เกิน 20 
ต่อแสนการเกิดมีชีพ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)  

กราฟที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์การตายมารดาปี 2547 - มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด รายการ เขตท่ี 1 เขตท่ี 2 เขตท่ี 3 เขตท่ี 4 เขตท่ี 5 เขตท่ี 6 เขตท่ี 7 เขตท่ี 8 เขตท่ี 9 เขตท่ี 10 เขตท่ี 11 เขตท่ี 12 ภาพรวม

แบบรายงาน ตก. 2 



๕๕๗ 
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ข้อมูล ประเทศ 

อัตราส่วน
การตาย

มารดาไทยไม่
เกิน 20 ต่อ
แสนการเกิด

มีชีพ 

เด็กเกิดมีชีพ 39755 24972 15574 36223 42634 59916 28093 35589 40994 41513 27897 51177 444337 

จ านวน
แม่ตาย 2 3 2 7 5 7 5 8 6 5 4 22 76 

อัตราต่อแสน
การเกิดมีชีพ 5.0 12.0 12.8 19.3 11.7 11.7 17.8 22.5 14.6 12.0 14.3 43.0 17.1 

 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการด าเนินงานภาพรวมของประเทศในปีงบประมาณ 2561 พบว่าเมื่อน าผลการด าเนินงานใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เปรียบเทียบกับ ปี 2561 (เดือน มีนาคม – มิถุนายน) อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 20.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน และเมื่อ
พิจารณาอัตราส่านการตายมารดาปี 2561 แบบรายเขตพบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 1 , 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 
และ 11 มีอัตราส่วนการตายมารดาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ถึงแม้
ผลการด าเนินงานในปี 2561 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ก็ยังพบว่าเขตบริการสุขภาพที่ 5,7,8,9,10 
และ 12 ที่มีอัตราส่วนการตายมารดาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ดัง
กราฟที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนการตายมารดาไทยปี 2560- 2561 

กราฟที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนการตายมารดาไทยปี 2560- 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
จากผลการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังกายตายมารดารายเดือน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปี 

2560 พบว่าสาเหตุหลักของการตายมารดาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางตรงจากภาวะแทรกซ้อนทางสูติติกรรม
ในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด อันได้แก่ ภาวะ PPH และ PIH  ดังนั้นกรมอนามัยจึงเร่งรัดการ
ด าเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาจากสาเหตุที่ป้องกัน (PPH&PIH) ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านว่า
พบว่า การตายมารดาจากสาเหตุตกเลือดลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 40.7 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แต่อย่างไรก็ตามการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์กลับเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 40. ท า
ให้ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 
 



๕๕๘ 
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นอกจากนี้ในปี 2561 ยังพบว่าการตายมารดาด้วยสาเหตุทางตรงคิดเป็นร้อยละ 52 อีกส่วนหนึ่งมา

จากภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมและศัลยกรรมถึงร้อยละ 40 เช่น โรคหัวใจ,  Sepsis, โรคปอด เป็นต้น และการ
ตายที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้อีกร้อยละ 8  ทั้งนี้สาเหตุการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อมที่มีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้นได้แก่กลุ่มของโรคหัวใจ ดังนั้นจึงต้องมุ่งเน้นการทบทวนสาเหตุการตายของมารดา    เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบ
การดูแลมารดาตั้งครรภ์และหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามบริบทของพ้ืนที่ เน้นการจัดการรายบุคคล
โดยเฉพาะระบบคัดกรองภาวะเสี่ยงทางสูติกรรม โรคทางอายุรกรรม และทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหว่าง
การคลอดและหลังคลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายของมารดาส่วนหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอด

และหลังคลอด ได้แก่ ภาวะ PPH และ PIH  อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากสาเหตุโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น 
โรคหัวใจ,  Sepsis, HIV เป็นต้น จึงต้องมุ่งเน้นการทบทวนสาเหตุการตายของมารดาเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการ
ดูแลมารดาตั้งครรภ์และหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทางอายุ
รกรรมและการจัดการรายบุคคลและทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหว่างการคลอดและหลังคลอด ส าหรับผลการ
จัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กพบว่า โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และจ านวน 616 
แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 706 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.25 นอกจากนี้งานบริการฝากครรภ์คุณภาพ ได้แก่การ
ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง 
และภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 74.19, 62.57 และ 



๕๕๙ 
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ร้อยละ 16.14 ตามล าดับ ส่วนการดูแลหลังคลอดครบ 3  ครั้ง ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 60) คือ ร้อย
ละ 58.47 (HDC service ณ 31 ก.ค.2561) อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรมอนามัยได้มีตัวชี้วัด
กระบวนการในประเด็นการแก้ไขปัญหามารดาตายระดับจังหวัด คือ จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการ
ตายมารดาในพ้ืนที่ร้อยละ 100  โดยจังหวัดสามารถด าเนินการได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) มีคณะกรรมการ 
MCH board  2)  มีการด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 3) มีการจัดโซนนิ่งและระบบส่งต่อ 4) มี
การสืบสวนสาเหตุการตาย และ 5) รวบรวม วิเคราะห์และส่งกลับ   
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1.1 การสื่อสารนโยบายส าคัญให้ถึงผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่าย ไม่สามารถดึงดูดและสร้างความส าคัญ
ของงานเพ่ือจูงใจภาคีเครือข่ายในการให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญของงานอนามัยแม่และเด็ก
ในพ้ืนที่ของตนได้ การถ่ายทอดนโยบายขาดความชัดเจน หรือมีความคลาดเคลื่อน  

1.2 ระบบการดูแลแบบสหวิชาชีพระหว่างสูติแพทย์และอายุรแพทย์เพ่ือวางแผนการดูแลร่วมกัน แบบ 
Case Management ในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอดและหลังคลอด 

1.3 ขาดแคลนบุคคลากร สูติแพทย์และกุมารแพทย์ พยาบาลห้องคลอด พยาบาลคลินิกฝากครรภ์  
2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปัจจัยเสี่ยง  

2.1 กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของครอบครัว 
ชุมชน โดยเฉพาะสามีผู้ดูแลใกล้ชิดขาดความร่วมมือและช่วยดูแล ดังนั้นต้องเร่งสร้างความเข้าใจ สร้าง
แรงจูงใจ  เพ่ือให้เห็นความส าคัญ  โดยสร้างการมีส่วนร่วมของสามีให้มากขึ้น ตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึง
หลังคลอด 

2.2 ความร่วมมือจากชุมชน/หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้าและการฝากครรภ์คุณภาพต่ า เนื่องจาก
ไม่ทราบว่าตนตั้งครรภ์ ไม่มีเวลาฝากครรภ์ ปิดบังข้อมูล ไม่ให้ความร่วมมือ ย้ายถิ่นฐานบ่อย และความ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคมเมืองที่ขาดความสนใจซึ่งกันและกัน 

2.3 ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เป็นอุปสรรค์ต่อการให้ HL ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ 
สร้างความเข้าใจในบทบาทชายหญิงให้สามารถด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น  เน้นพัฒนา
ยกระดับความรักในสุขภาพตนเอง ดึงผู้รับบริการเข้าสู่ยุกต์ Healthy ให้มาก ที่ส าคัญหญิงตั้งครรภ์
หรือมารดาจะต้องมีความรู้มีศักยภาพในการดูแลตัวเองและลูก 

2.4 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 
3. การสร้างภาคีเครือข่าย     

3.1 การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอ าเภอ มีการด าเนินงานได้ดีเป็นรูปธรรม แต่ในระดับพ้ืนที่
ต าบล ยังขาดการมีส่วนร่วมควรมีการสร้างความเข้าใจ และองค์ความรู้ ในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

3.2 ระบบข้อมูลข่าวสารจากภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ เช่นขาดข้อมูลจากภาคเอกชนและ กทม.  
4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ  

4.1 การดูแลทางคลินิกแบบสหวิชาชีพระหว่างสูติแพทย์และอายุรแพทย์เพ่ือวางแผนการดูแลร่วมกัน แบบ 
Case Management ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด 

4.2 ความครอบคลุมในการคัดกรองความเสี่ยงและการปฏิบัติจริงตามแนวทางคัดกรองความเสี่ยงอย่างถูกต้อง
และทันเวลา 
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4.3 ระบบส่งต่อ การประสานข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่ชัดเจน ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนและการซักซ้อมภาวะ
วิกฤต เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถจัดการปัญหาได้ 

    
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 

  

1.1 การด าเนินงานเชิงรุกผ่าน MCH 
Board ในบางพ้ืนที่ยังไม่เข้มแข็ง 

การขับคลื่นและผลักดันให้เกิด
การประชุมและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของทีม MCH Board 
ระดับเขตอย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง 

 

การหมุนเวียนเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน 
ท าให้ 
   - การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
   - ขาดความเข้าใจ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมาตรฐาน 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือทดแทนกรณีขาด
แคลน 
-สร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินงาน/ระบบพ่ีดูแลน้อง 

 

2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
และลดปัจจัยเสี่ยง  

  

  - เชื้อชาติ/ความเชื่อ/ชนเผ่า 
  - สื่อประชาสัมพันธ์ไม่ทันสมัย /ขาด
งบประมาณในการผลิต 
 - ขาดการด าเนินงานเชิงรุกในชุมชน
และการส่งคืนข้อมูลเพื่อติดตาม
ต้ังครรภ์เสี่ยง และติดตามยี่ยมหลัง
คลอด 
- การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ ผ่านโรงเรียนพ่อแม่ 
ยังไม่ครอบคลุม ในระดับต าบล  และ
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นยังไม่เต็มที่ 
-หญิงตั้งครรภ์ สามี และครอบครัว ยัง
ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว  ให้ความสนใจ
การหารายได้เลี้ยงชีพมากกว่า และมี
ความเชื่อค่านิยมในเรื่องการคลอดกับ
ผดุงครรภ์โบราณในพ้ืนที่ 

-การจัดท าสื่อที่ทันสมัยพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบท
พ้ืนที่ 
-สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
-สนับสนุนการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กให้เป็น
เครื่องมือในการให้ความรู้และ
สร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของหญิงตั้งครรภ์  หญิง
หลังคลอด และการเลี้ยงดูลูกผ่าน
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในหน่วย
บริการ ANC และแผนกหลัง
คลอด  
-หน่วยบริการแนะน าหญิง
ตั้งครรภ์ในการท า Birth Plan 
ร่วมกับสามีและครอบครัว   
รวมทั้งสร้างกระแสการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงด้วยตนเองและ
ครอบครัว 
-ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
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พฤติกรรมสุขภาพผ่านสื่อ
สาธารณะให้มากข้ึนและ
ส่วนกลางสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านวิชาการและกลวิธี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

3. การสร้างภาคีเครือข่าย       
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ของครอบครัว 
ชุมชน 

-ส่งเสริมการด าเนินงานแบบ
การบูรณาและสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
ตั้งแต่  ครอบครัว  โรงเรียน  
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  อปท  วัด
และชุมชน 

 

4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ    
4.1 ทักษะการคัดกรองความเสี่ยงที่ 

ANC : ค้นไม่เจอ จัดการไม่ได้ 
-พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการ
คัดกรองความเสี่ยงและเน้นการ
จัดการหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ANC 
High Risk และการเฝ้าระวัง
ปัจจัยเสี่ยงโดยครอบครัว ชุมชน 
-พัฒนาระบบเฝ้าระวังที่มีความ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ชี้เป้าพ้ืนที่เสี่ยง
และก ากับติดตามเพ่ิมศักยภาพ
การด าเนินงานคัดกรองเน้น
ป้องกันการตายจากโรคที่ป้องกัน
ได้ (PIH&PPH) และโรคทางอายุ
รกรรม 

 

4.2 การส่งต่อเพ่ือการดูแลหญิงวัย
เจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มี
โรคอายุรกรรม เช่น อายุรกรรม
รุนแรงไม่ควรตั้งครรภ์/หญิง
ตั้งครรภ์ป่วยอายุรกรรมที่มาฝาก
ครรภ์ต้องพบแพทย์อายุรกรรมทุก
ราย 

การวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพแบบ
รายบุคคลในรายที่มีความเสี่ยงสูง 

 

4.3 การพัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

- การด าเนินการให้บริการตาม
มาตรฐาน มีการเยี่ยมเสริมพลัง
และประเมินรับรองจากทีม
ระดับเขต ระดับจังหวัด และ
ระดับอ าเภอตามล าดับ เพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
เครือข่ายและความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพบริการของ
เครือข่าย 
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- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการบริการตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติ 
ANC&LR  
- การวางระบบดูแลเพื่อป้องกัน
มารดาตาย โดยเฉพาะการดูแล
ในช่วงเวรดึก และวันหยุดที่มี
อัตราก าลังน้อย และการ
ฝึกอบรมแพทย์หมุนเวียนที่ไม่มี
ประสบการณ์งานสูติกรรม 
- การจัดโซนนิ่ง (Zoning) และ
ระบบส่งต่อ เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ 

4.4 สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
- ไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุม 
- ตัวหนังสือเล็กมาก ลงข้อมูลยาก 
หญิงตั้งครรภ์และคนในครอบครัว
ไม่เห็นความส าคัญ ไม่ค่อยเปิด
อ่าน                                                  

 น าประเด็นปัญหาสมุดสีชมพูแจ้งให้
กรมอนามัยทราบเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
ในครั้งต่อไป 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. นโยบาย “การฝากครรภ์คุณภาพ” ต้องครอบคลุมคุณภาพทางสูติกรรม อายุรกรรม และจิตเวช เร่งรัดการ

ด าเนินงานนโยบาย One province one maternal and child team พัฒนา Provincial network  
2. เน้นระบบส่งต่อ fast tract ด าเนินการโดย Provincial network และการช่วยเหลือส่งต่อท้องไม่พร้อมเพ่ือยุติการ

ตั้งครรภ์และเครือข่าย (RSA) 
3. ภาครัฐต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังมารดาตานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ด าเนินการอย่างจริงจังและมีคุณภาพ    

ภาคชุมชนท้องถิ่นประสานผู้น าชุมชนในท้องถิ่น เพ่ือเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า       
ภาคประชาชนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เน้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในหญิงที่มีโรค        
ทางอายุรกรรมและเสี่ยงต่อการตกเลือดขณะคลอด 

4. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่  ความก้าวหน้าเรื่องหน้าที่การงาน ลดความเสี่ยงในการท างาน สร้าง 
Empowerment ในการด าเนินงาน 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1. การใช้ถุงตวงเลือดขยายผลทั่วประเทศและได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ 
2. มาตรฐานเครือข่ายเพ่ือลดการตายมารดา : PNC 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 
1. นงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุข 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 

025904425 noi_55@hotmail.com 

2. วรรณชนก   ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 

025904438 Loogjun.ph@hotmail.com 
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