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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม  
ไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงจำนวนทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ทั้งหมด 3,811 

คน มีจำนวนทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ตายทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.20 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ ไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)  อำเภอที่มีอัตราตายทารกแรกเกิด
อายุ ≤28 วัน มากที่สุดคืออำเภอเมือง และอำเภอปากพะยูน คิดเป็นร้อยละ 5.28 และ9.17 คน ตามลำดับ  
ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

การบริหารจัดการ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาและกำกับติดตาม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการ MCH board การระดับ จังหวัด และ
อำเภอเรื่อง ANC คุณภาพ LR คุณภาพ   

3. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก และ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการคลอดก่อน

กำหนดและมีน้ำหนักตัวน้อย ทำให้ปอดของทารกเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ระบบการหายใจผิดปกติ ทำให้เสียชีวิต
และได้มีวิธีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน โดยมีการขับเคลื่อนผ่านกลไก
คณะกรรมการ MCH board การระดับ จังหวัด และอำเภอ เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หญิงวัยเจริญพันธ์    
ถ้ารู้ว่าตั้งครรภ์ให้รีบมาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ คลินิกฝากครรภ์ให้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ 
กรมอนามัย ทุก รพ. มีแผนงานโครงการพัฒนาการงานคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบาย
ให้คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด ปฏิบัติงานตามแนวทาง CPG โดยสูตินารีเวช รพ.พัทลุง เป็นผู้เขียนแนวทางและ
เป็นประธาน MCH board จังหวัดพัทลุง 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิด

มีชีพ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 3.8 ต่อ 

1,000 ทารกเกิด 
มีชีพ  

เมืองพัทลุง 2,839 15 5.28 
3.97 5.28 4.41 กงหรา 62 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 63 0 0 
4.43 3.62 4.86 ตะโหมด 85 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 328 0 0 
5.27 3.47 5.64 ปากพะยุน 109 1 9.17 

 ศรีบรรพต 48 0 0 
ป่าบอน 97 0 0 
บางแก้ว 57 0 0 
ป่าพะยอม 122 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,811 16 4.20  

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   4 พฤศจิกายน   2562  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
มีการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตทุกหน่วยบริการ ให้ ANC คุณภาพ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานกรมอนามัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญการ

ฝากครรภ์ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์อายุครรภ์ไม่เกินอายุ12สัปดาห์และมาฝากครรภ์ตามนัดทุกนัด เพ่ือการดูสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์ตลอดจนถึงการคลอดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่จะคลอดออกมา
อย่างปลอดภัย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
ผู้รายงาน     นางมานิตา  เสรีประเสริฐ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ  
โทร   0887949586 

                                                   วัน/เดือน/ปี   4 พฤศจิกายน 2562      
e-mail :  manita18wan@gmail.com 


