
 
 

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

ประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑  ระหว่างวันที่   12-13 กุมภาพันธ์  2561 
---------------------------------------- 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) Health Outcome 
ตัวช้ีวัด ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) 
ค่าเป้าหมาย  ลดลงร้อยละ 10เทียบจากปีท่ีผ่านมา 

1. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาอัตราทารกแรกเกิดมีน  าหนักตัวน้อยกว่า 2500 กรัม ระหว่างปี 2546-2560 
พบว่าจังหวัดล าพูนมีอัตราเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7 ทุกปี เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าเกิด
จากการคลอดก่อนก าหนดร้อยละ 50  
 ดังนั นการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดเป็นกระบวนส าคัญในการที่จะลดอัตราแรกเกิดน  าหนักตัว
น้อย  การที่หญิงตั งครรภ์มาฝากครรภ์ตั งแต่รู้ตัวว่าตั งครรภ์ มีความใส่ใจในสุขภาพ และสังเกตอาการผิดปกติ
ของตนเองรวมถึงการมาฝากครรภ์ตามนัดทุกครั ง ร่วมกับการใช้Progesterone ในหญิงตั งครรภ์กลุ่มเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด  
 1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ และผลงานย้อนหลัง 

เครื่องชี วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
(3 เดือน) 

1.อัตราการคลอดก่อนก าหนด ลดลง 
ร้อยละ 

10 

285/2607 
(10.93) 

271/2509 
(10.80) 

319/2527 
(12.62) 

82/665 
 (12.33) 

2.อัตราการตรวจวัดความยาวปาก
มดลูก 
-Routine 
-กลุ่มเสี่ยง 

 

 

 
 

NA 
NA 

 
 

NA 
NA 

 
 

NA 
95.12 

 
 

84.62 
ไม่มีกลุ่มเสี่ยง 

3.อัตราการคลอดก่อนก าหนดของ
หญิงตั งครรภ์ที่ได้รับยา 
utrogestan 

 
NA 36% 38.46% 50% 

4.อัตราการยับยั งการคลอดส าเร็จ 
- แรกรับปากมดลูกเปิด< 3 ซม 
- แรกรับปากมดลูกเปิด> 3 ซม 

 
 

NA 
NA 

 
91.74 
23.78 

 
94.00 
19.15 

 
90.48 
17.24 

5. ทารกคลอดก่อนก าหนดแรกเกิด
น  าหนักน้อยกว่า 2500 gm 

 161/285 
(56.49) 

139/271 
(51.29) 

154/319 
(48.26) 

38/83 
(45.78) 
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โรงพยาบาล จ านวนหญิงคลอด 
(ราย) 

จ านวนหญิงคลอด  
ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด(ราย) 

ร้อยละ 

ล าพูน 
665 82 12.33 

แม่ทา 17 0 0 

บ้านโฮ่ง 18 1 5.58 

ลี  55 4 7.27 

ทุ่งหัวช้าง 19 3 17.79 

ป่าซาง 19 1 5.26 

บ้านธิ 27 0 0 

รวม 820 91 11.09 
 
 

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.การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่แลเด็ก ร่วมกับ Service plan 
3.มีการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
มาตรการที่ 1 Primary Prevention 
- การลดการตั งครรภ์วัยรุ่นมีการวางแผนการคุมก าเนิดโดยเน้นการคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร (ยาฝัง

คุมก าเนิด) เพ่ือป้องกันการตั งครรภ์ซ  า 
- การให้ยา Folic acid and calcium supplement 
- หลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหรี่ตลอดการตั งครรภ์ 

 มาตรการที่ 2 Secondary Prevention 
- การวัด Cervical lengthที่อายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์ 
- การให้ยา Progesterone มาใช้เพื่อป้องกันการคลอดก่อนก าหนดในกลุ่มที่มีประวัติการคลอด

ก่อนก าหนดในครรภ์ก่อน 
- การให้ยาProgesteroneในรายที่ปากมดลูกสั น 
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 มาตรการที่ 3 Tertiary Prevention 
- การให้ยาระงับการเจ็บครรภ์คลอด 
- การให้ยา Dexamethasone  ระหว่าง 24-36 สัปดาห์ 
- การให้ยาปฏิชีวนะ 

5. มีการเยี่ยมติดตามเพ่ือเสริมพลัง ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแก่แพทย์โรงพยาบาลชุมชนในการวัด 
Cervical length   

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กทั งเครือข่ายเพ่ือการค้นหากลุ่มสี่ยง 
 

2.3 ก าหนดเป้าหมายระยะสั น Task List , ๒.๔ก าหนดกิจกรรรม/โครงการที่ด าเนินการ (Activities/Project) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีการก าหนดแผนงาน
และนโยบายพร้อมวาง
มาตรการเพื่อป้องกันการ
คลอดก่อนก าหนดโดย 
MCH Board ระดับ 
จังหวัด 
2 ก าหนดการรายงาน
ข้อมูล/การคัดกรองหญิง
ตั งครรภ์กลุ่มเสี่ยงให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั ง
จังหวัด 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 4 
1.ทุก รพสต/รพช/รพท มีการ
ค้นหาหญิงตั งครรภ์ที่มปีระวตัิ
คลอดก่อนก าหนดนครรภ์ก่อน 
2.มีการวัด cervical length ใน 
รพท  75% รพช 30% 
3.รพช/รพท มีการป้องกนัการ
ตั งครรภ์ซ  าในวัยรุ่นรพท  75% 
รพช 30% 
4.รพช/รพท มีการใช้ยา 
progesterone ในราย 
previous preterm , short 
cervix รพท 75% รพช 30% 
5.รพสต/รพช/รพท มี ANC 
คุณภาพ 100% (focus หยุดสูบ
บุหรี่ โภชนาการที่ดี ใช้ 
folic,caicium ลด
ความเครยีด)     
6.รพช/รพท ม ี LR คุณภาพ 
100% มีการใช้ Tocolytic 
drugs และ Dexamethasone 
100% ตาม CPG 
 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 6 
1.ทุก รพสต/รพช/รพท มีการ
ค้นหาหญิงตั งครรภ์ที่มปีระวตัิ
คลอดก่อนก าหนดนครรภ์ก่อน 
2.มีการวัด cervical length ใน 
รพท 85% รพช 40% 
3.รพช/รพท มีการป้องกันการ
ตั งครรภ์ซ  าในวัยรุ่นรพท85% 
รพช 40% 
4.รพช/รพท มีการใช้ยา 
progesterone ในราย 
previous preterm , short 
cervix รพท 85% รพช 40% 
5.รพสต/รพช/รพท มี ANC 
คุณภาพ 100% (focus หยุดสูบ
บุหรี่ โภชนาการที่ดี ใช้ 
folic,caicium ลด
ความเครยีด)     
6.รพช/รพท ม ี LR คุณภาพ 
100% มีการใช้ Tocolytic 
drugs,Antibiotic และ 
Dexamethasone 100% ตาม 
CPG 

อัตราการคลอดก่อน
ก าหนดลดลง ร้อยละ 10 
1.ทุก รพสต/รพช/รพท มี
การค้นหาหญิงตั งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนก าหนด
นครรภ์ก่อน 
2.มีการวัด cervical length 
ใน รพท 100% รพช 60% 
3.รพช/รพท มีการป้องกัน
การตั งครรภ์ซ  าในวัยรุ่นรพท 
100% รพช 60% 
4.รพช/รพท มีการใช้ยา 
progesterone ในราย 
previous preterm , short 
cervix รพท 100% รพช 
60% 
5.รพสต/รพช/รพท มี ANC 
คุณภาพ 100% (focus 
หยุดสูบบหุรี่ โภชนาการที่ดี 
ใช้ folic,caicium ลด
ความเครยีด)     
6.รพช/รพท ม ี LR คุณภาพ 
100% มีการใช้ Tocolytic 
drugs,Antibiotic  และ 
Dexamethasone 100% 
ตาม CPG 
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4. ปัญหาอุปสรรค  
1.การค้นหาหญิงตั งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนดยังพบในอัตราที่ต่ า 
2.ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด การสังเกตอาการผิดปกติท่ีอาจน ามาซึ่งการ

คลอดก่อนก าหนด และการเฝ้าระวังอาการเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด เพ่ือให้หญิงตั งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเกิดความ
ตระหนักและมารับการรักษาขณะที่ปากมดลูกยังเปิดน้อยหรือยังไม่เปิด 

3.การวัดความยาวของคอปากมดลูกในหญิงตั งครรภ์ทุกรายที่ช่วงอายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์ ยังพบ
ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ในเรื่อง และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ น 

4.ยังพบปัญหาหญิงตั งครรภ์ที่ยังไม่เข้าสู่บริการฝากครรภ์เพ่ือประเมินภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อน
ก าหนด 

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

เป้าหมายตัวชี วัดไปในทิศทางเดียวกัน  
2. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมในพื นท่ี 

 
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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