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Functional based
ประเด็นที่ 3 :หัวข้อสุขภาพแม่และเด็ก
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ประเดน็การตรวจราชการ

1. การวิเคราะหส์ถานการณต์ามบรบิทพื้นท่ี

2. Mornitor ปัญหาโดย ดขูอ้มูล จาก HDC

3. การบรหิารจดัการระบบคุณภาพของหน่วยบรกิาร

4. วางแผนแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และกลไกแนวทางเขตสขุภาพ

5. มีแผนนเิทศตติามแนวแกปั้ญหา 
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1.ขอ้มูลดา้นแม่และเดก็

ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

3. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

4. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่่ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 75

5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ร้อยละ 100

6. ทารกแรกเกิดมีน้่าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7

7. ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน ไม่เกิน 25 : 1000 การเกิดทั้งหมด
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1.ขอ้มูลดา้นแม่และเดก็

ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย มี 3 ตัว ประกอบด้วย 
-ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย 
-ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการพบ พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
-ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี 

ร้อยละ 85
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ร้อยละ 54

2.เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการ
สมวัย

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

3. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นจนกลับมามีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 30



ระบบ   
ข้อมูล

• การบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง เพื่อความทันเวลาในการรายงาน ( DATA BASE )

พัฒนา   
ระบบ

• พัฒนาระบบ เครือข่าย PNC  / ANC  WCC  คุณภาพ ตามมาตรฐาน
• ระบบการจัดการครรภ เสี่ยงตาม Risk scoring ม มีเครือข่ายดูแลหญิงตั้งครรภ เสี่ยงที่ได้มาตรฐาน
• ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

โครง        
สร้าง

• โครงสร้างของ MCH Board ระดับจังหวัด /  MCHB อ าเภอ Strengthening



พฒันา

ศกัยภาพ

• จังหวัดพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุขด้านแม่และเด็ก  1ครั้ง/ปี

ภาคี
เครือข่าย

• เครือข่ายดูแลหญิงตั้งครรภ เสี่ยง และเด็ก  ให้ได้มาตรฐาน
• การขับเคลื่อนผ่าน พชอ.ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
• มีการสร้างHealthiteracy หญิงตั้งครรภ  ครอบครัว และชุมชน

แรงจูงใจ

• ระบบ On Top Payment มีค่าตอบแทนให้หน่วยบริการหญิงตั้งครรภ และ
การกระต้นพัฒนาการเมื่อเข้ามา register 
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Area based
Maternal dead
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ประเดน็การตรวจราชการ

1. มีการรายงาน แจง้ขอ้มูลตามข ัน้ตอน

2. มกีารวเิคราะห์การตายมารดาระดบัจังหวดัและส่งข้อมูล ทนัเวลา

3. มีการวิเคราะห ์แบบ RCAA

4. น าcaseวเิคราะห์ ระดบัเขต ร่วมกบั ผู้เช่ียวชาญ แบบสหสาขาวชิาชีพ

5. ทมี MCHB ระดบัเขต มกีารนิเทศตติาม ACTION ร่วมกบัจังหวดั
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Root  cause  Analysis

Story & timeline

Potential change

Listen to voice of staff

Swiss cheese

Creative solution



ตวัอย่าง Action Plan 
ประเดน็พฒันา แนวทางปฏบิตัิ รพ. ผูร้บัผดิชอบ สรปุการด าเนนิการ

High risk 

pregnancy

care

-Reassessment high risk  32 week และ วางแผนการคลอด

-เกณฑป์ระเมิน Low risk / high risk /Very high risk care เป็นเกณฑเ์ดยีวกนัท ัง้จงัหวดั

-มีสตูิแพทยจ์ากรพ.แม่ข่าย เยีย่มรพช.เดอืนละคร ัง้ เพือ่พฒันาทกัษะแพทยป์ระจ า

สงขลา

Very high risk care
-ส่งรพ.แม่ข่าย

-มีพยาบาลรบัผดิชอบติดตามตัง้แต่ ANC จนถงึหลงัคลอด

High risk care
-ANC มีแพทยป์ระจ าดแูล  

ANC clinic
-ปรบัระบบแพทยร์บัผดิชอบหมุนเวียน

จะนะ

พฒันาทกัษะการคดักรอง high risk และส่งต่อ  

No high risk care

รพ.สต.

Referral system แนวทางการรายงานอาการโดยใช ้ISBAR

แบบประเมินอาการ

จะนะ

ก าหนดเวลาการรบัส่งต่อหญงิต ัง้ครรภ์ ถา้ใชเ้วลานานกว่า 30 นาทีหรอืมีปัญหาการประสานงาน สามารถติดต่อหวัหนา้กลุ่มงานสติู

กรรม รพ.แม่ข่าย

สงขลา

ER consultation เกณฑจ์ าหน่ายผูป่้วยจากหอ้งฉกุเฉนิ ในผูป่้วยกลุ่มเสีย่ง เช่น หญงิต ัง้ครรภ์  เดก็เลก็ และผูส้งูอายุ จะนะ



แผนการทบทวน RCAA

Maternal death / Unplanned ICU

ส่ง RCA และ Action plans ให้ MCH broad

MCH broad ติดตามการด าเนินการตาม action plans และ สรุปการเรียนรู้
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Functional based
ประเด็นที่ 3 :หัวข้อ TB 



ตัวชี้วัดก ากับติดตาม ปีงบประมาณ  2563

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ 
อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ 

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
Bacteriogically confirm (B+)
Clinically diagnosis (B-)

> 85% 1. ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยเรือนจ า ที่รักษา รพ.
รัฐ ทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ไม่รวม รพ. 
เอกชน
2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตค. – 31 ธค.62) 

PA 

ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และ
กลับเป็นซ้ า

> 82.5% ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าท่ีขึ้นทะเบียน รพ.รัฐ ทั้ง
ในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข รวม รพ. เอกชน

การตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST) เพื่อค้นหา 
RR/MDR-TB 

>ร้อยละ 80 
ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยา
สูง ได้ตรวจ DST

ผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน ที่มีผลตรวจวินิจฉัยพบเชื้อ
วัณโรค ทั้งใน และ นอกปอด 
(ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1-2/63)



มาตรการ เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรมหลัก

1. ลดการเสียชีวิต 1. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรหลักและผู้มีอาการสงสัยวัณโรค ด้วยการเอ็กเรย์ปอดและวินิจฉัยที่รวดเร็ว
(Molecular test) พร้อมขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย 
2 .ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและตรวจทดสอบความไวต่อยา 
3.ให้บริการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในระยะเขม้ข้น ด้วยทีมสหวิชาชีพ 
4. ติดตาม และ เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรค 

2. ลดการขาดยา 1.Case management team ก ากับติดตามการรักษา  
2 .การมีส่วนร่วม อสม .การดูแลผู้ป่วยในชุมชน
3.ประสาน และ ด าเนินการร่วมกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ

3. พัฒนาคุณภาพและระบบ
การก ากับติดตามดูแลรักษา

1. ก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Monitoring and evaluation) ใช้ระบบข้อมูลที่มีคุณภาพในการก ากับติดตาม
ผู้ป่วยวัณโรค 
2. พัฒนาคุณภาพและประเมนิมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในสถานพยาบาล
3. พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมูลในการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ง
4.ใช้กลไกของ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการก ากับการขึ้นทะเบียนและติดตามการรักษาวัณโรค

กิจกรรม ใน House Model 



ประเด็นติดตาม การตรวจราชการ  

▪ มีการทบทวนสถานการณ์ การด าเนินงานวัณโรค ปี 2562 มีสรุปรายงานการวิเคราะห์ ทบทวน  
▪ มีการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต การขาดยา ของผู้ป่วยวัณโรค ระหว่างการรักษา ปี 2563 

มีสรุปรายงานการทบทวน 
▪ มีแผนด าเนินงานวัณโรค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ในการขับเคลื่อนงานวัณโรค ปี 2563
▪ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1/63

▪ ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และ กลับเป็นซ้ า
▪ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ อัตราการเสียชีวิต อัตราการขาดยา 
▪ การตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST) เพื่อค้นหา RR/MDR-TB 

รอบที่ 1

รอบที่ 2

• ติดตาม ผลการรักษา การเสียชีวิต การขาดยา  การส่งตรวจ DST
• การทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต การขาดยา ของผู้ป่วยวัณโรค ระหว่างการรักษา  
• การประชุม คณะท างานวัณโรค (ค าสั่งCase Management Team) ของโรงพยาบาล   
• การประเมินความส าเร็จ ตัวชี้วัด

- อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   > ร้อยละ 85 
- ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ และ กลับเป็นซ้ า > ร้อยละ 82.5



จ านวนคาดประมาณ ปีงบประมาณ 2563 จ าแนกรายจังหวัด เขต 12

จังหวัด 
ประชากร

(ราย)

จ านวนคาดประมาณ 

ผู้ป่วยวัณโรคที่

153 : 100000 ประชากร 

(ราย)

เป้าหมาย 

ร้อยละ 82.5 จ านวนคาดประมาณ

(ราย)

จ.สงขลา 1,432,628 2,192 1,808
จ.สตูล 321,574 492 406
จ.ตรัง 643,116 984 812
จ.พัทลุง 525,044 803 663
จ.ปัตตานี 718,077 1,099 906
จ.ยะลา 532,326 814 672
จ.นราธิวาส 802,474 1,228 1,013
เขต 12 4,975,239 7,612 6,280
ประเทศ 66,413,979 101,613 83,831

แหล่งข้อมูล จาก กองวัณโรค 




