
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561   
 รอบ 3 เดือนแรก (1 ตุลาคม –31 ธันวาคม  2560)  จังหวัดล าพูน 

ประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1  ระหว่างวันที่   12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
---------------------------------------- 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) Health Outcome 
ตัวช้ีวัด อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
ค่าเป้าหมาย  0 
 

1. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)  
 ผลการเฝ้าระวังอัตราตายมารดาของจังหวัดล าพูน พบว่าตั้งแต่งบประมาณ 2546 ถึง ปี 2560 พบมี
มารดาตาย 2 ปี คือ ปี 2549 และปี 2553 ปีละ 1 ราย สาเหตุมาจาก  Amniotic fluid embolism และปี 
2556 พบรายงานมารดาตายจ านวน 2 ราย สาเหตุการตายคือ ตกเลือดหลังคลอด 1 ราย และ Pre eclampsia 
1 ราย หลังจากนั้นไม่พบรายงานมารดาตาย 
 ส่วนการเผ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอด จังหวัดล าพูนที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดล าพูนมีอัตราตกเลือด
หลังคลอดต่ ากว่า ร้อยละ 5 ต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตามการเผ้าระวังการตกเลือดหลังคลอดเป็นประเด็นส าคัญ
ทีต่้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดที่ก าหนดจากคณะกรรมการ
เขตสุขภาพที ่1 
 1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ และผลงานย้อนหลัง 

   
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

(3 เดือน) 
1 อัตราส่วนการตายมารดา 

 
20 : เกิดมีชีพ
แสนคน 

0 0 0 0 

  
 
 

รพ.ล าพูน เป้าหมาย 2558 2559 2560  2561(3ด)  

1.อัตราการตกเลือดหลังคลอด < 5 % 56/2607 
(2.12) 

45/2509 
(1.79) 

55/2527 
(2.17) 

665/14 
2.11 

2. อัตราการให้เลือดในภาวะ PPH < 1 % 8/2607 
0.31% 

6/2509 
(0.24) 

11/2527 
(0.45) 

1/665 
(0.15) 

3. อัตราการตัดมดลูกในภาวะ 
PPH 

0% 
0% 

1/2509 
(0.039) 

4/2527 
(0.16) 0 
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จ านวนและร้อยละหญิงคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจังหวัดล าพูน แยกรายโรงพยาบาลปีงบประมาณ 
2561 (ข้อมูลต.ค.2560–ธ.ค.2561)   

โรงพยาบาล จ านวนหญิงคลอด 
(ราย) 

จ านวนหญิงคลอด  
ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด(ราย) 

ร้อยละ 

ล าพูน 
665 14 2.11 

แม่ทา 17 1 5.88 

บ้านโฮ่ง 18 0 0 

ลี้ 55 2 3.64 

ทุ่งหัวช้าง 19 0 0 

ป่าซาง 19 1 5.26 

บ้านธิ 27 0 0 

รวม 820 18 2.20 
 
 

1.2 พื้นที่เสี่ยง Hot Spot 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 ก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ (Structure-Function) 

มีการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการของ MCH board ที่เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพทุก
ระดับ 
2.2 ก าหนดกรอบในการวางแผนเพ่ือด าเนินการ (Framework) 
1.ประชุม MCH Board อย่างสม่ าเสมอตามแผนท่ีก าหนดและจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี ร่วมกัน 
2.Perinatal conference และ Dead case conference ระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด ทุก ๓ เดือน 
3.การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่แลเด็ก ร่วมกับ Service plan 
4.มีการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันมารดาตายร่วมกับการใช้มาตรการ 5 ด้านของเขตสุขภาพที่ 1 

ได้แก่ 
1. มาตรการ LABOR ร่วมกับการใช้Standing order  ในภาวะ PPH 
2. มาตรการการดูแล PIH ร่วมกับการใช้Standing order  ในภาวะ PPH  
3. ป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้บริการ R-SA 1663  
4. การดูแลร่วมกันกับอายุรกรรม มีการวางแผนคุมก าเนิดในโรคเรื้อรัง มีระบบนัดติดตามในรายที่มี

ความเสี่ยงสูงตั้งแต่ก่อนคลอดและหลังคลอด 
5. การประเมินสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาและการส่งต่อกับจิตเวชอย่าง

เหมาะสมโดยใช้มาตรการ SUICIDE และเน้นกลุ่มเสี่ยงเช่นชนเผ่า No ANC 
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5.มีการเยี่ยมติดตามเพ่ือเสริมพลัง ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร สอนท า condom balloon 
technique เพ่ือการดูแลขณะส่งต่อ MCH Lamphun Strengthening  

5. สร้างระบบMCH consult  ที่เข้าถึงง่ายรวดเร็ว/จัดท า high risk  pregnancy fast track มีการใช้ 
Application LINE “ LPN Labour Room ” “One Province One Lanor Room ”เป็นช่องทอง
ในการสื่อสารระหว่างห้องคลอดของโรงพยาบาลในเครือข่าย 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กท้ังเครือข่าย 
 

2.3 ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น Task List , 2.4ก าหนดกิจกรรรม/โครงการที่ด าเนินการ (Activities/Project) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีการก าหนดแผนงาน
ของ MCH Board ระดบั 
จังหวัด 
2.มีการด าเนินงานตาม
มาตรการเพ่ือป้องกัน
มารดาตายร่วมกับการ
ใช้มาตรการ 5 ด้าน
ของเขตสุขภาพที่ 1 
3.มีระบบ MCH consult 
ที่เข้าถึงง่ายรวดเร็ว 

1. ประชุมวิชาการพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็ก (Preterm) 
/Perinatal conference  ครั้ง
ที่ 1/256๑  

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อนามัยแม่และเด็กร่วมกับ MCH 
Board ระดับเขต 

 
 

-.MCHB จังหวัด เยี่ยมเสรมิพลัง
ผู้ปฏิบัติงานใน รพช. รพสต. 
เพื่อสร้างขวัญก าลังใและตดิตาม
การแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้ KM 

 

- อัตราการตายของมารดา
จากภาวะ PIH และ PPH 
เป็น 0 
- อุบัติการณ์การตกเลือด
หลังคลอดทีม่ีภาวะ shock 
ก่อนการส่งต่อ เป็น 0 
- อัตราตายของมารดา< 
15:100,000 การเกิดมีชีพ 

 

4. ปัญหาอุปสรรค  
1.ปัญหาการไม่ฝากครรภ์ 
2.Anemia ในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มากฝากครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 11.53 
3.ปัญหาอัตราการฝากครรภ์ช้าและไม่ครบตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ครั้ง 

5. ข้อเสนอแนะ /ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1. การบูรณาการ service plan ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้การวางแผนงานและก าหนด

เป้าหมายตัวชี้วัดไปในทิศทางเดียวกัน  
2. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมในพื้นท่ี 

6.ผู้รับผิดชอบ 
-นายสุธิต คุณประดิษฐ์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการแพทย์ โรงพยาบาลล าพูน 081-9989282 
-นาทองเหรียญ มูลชีพ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลล าพูน 081/5954107 
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