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รายงานการประชุมเครือขายประเด็นสุขภาวะตามชวงวัย (แมและเด็ก) เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 

วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.   

ณ มูลนิธชิุมชนสงขลา  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 

    

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

๑. ดร.นฤทธ์ิ  ดวงสุวรรณ  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๐๘๑-๗๖๖๑๓๕๖ 

๒. นายบุญเรือง ขาวนวล  สมาคมหมออนามัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ๐๘๕- 

๘๘๘๐๘๕๖ 

๓. นายชาญวิทูร สขุสวาง  สภาวัฒนธรรมอําเภอบางกล่ํา จ.สงขลา ๐๘๘-๗๘๖๒๓๗๙ 

๔. นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ศูนยฟาใสเครือขายเยาวชนจังหวัดยะลา ๐๘๒-๘๒๗๐๕๙๑ 

๕. ดร.จุฑารัตน สถิรปญญา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๐๘๙-๑๔๕๓๒๖๑ 

๖. นางเปรมยุดา พัฒชนะ  โรงพยาบาลสตูล ๐๘๘-๗๙๑๒๓๕๗ 

๗. นายอลัน สาดีน   ศูนยเรียนรูการพฒันาสตรีและครอบครัวภาคใต ๕๙๐ ม.๑๑  

ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๐๘๖-๘๓๒๓๙๔๔,๐๗๔-

๕๘๔๑๑๑ 

๘. นางวาสนา  ชูคง   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๐๘๑-๐๙๐๘๔๑๗ 

๙. นายอิลฟาน ตอแลมา  ๓๙ ซ.ศรีเจรญิ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๐๘๐-๐๖๖๖๓๙๖ 

๑๐. นางสาวกมลทิพย อินทะโณ ศูนยประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ 

๑๑. นางสาวปราณี วุนฝาย  มูลนิธิชุมชนสงขลา 

๑๒. นางสาวอนัญญา แสะหล ี  สมาคมผูบริโภคสตูล ๐๘๑-๖๐๘๐๔๓๓ 

๑๓. นางทรงสมร พิเชียรโสภณ  ศูนยอนามัยที่ ๑๒ ยะลา ๐๘๖-๔๙๑๔๔๓๐ 

๑๔. นายสุเทน  มานะสุวรรณ  ศูนยบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต (ศบ.สต.) ๐๘๑- 

๗๙๘๔๖๓๙ 

๑๕. นางสาวพิชญสินี บุญยอด  ศูนยบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต (ศบ.สต.) ๐๘๘- 

๒๖๕๓๙๒๕ 

๑๖. นางสาวภควดี นนทพันธ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ๐๘๖-๕๕๘๙๑๗๒ 
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๑๗. นางอารยา  ชีวะสาธน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี  ๐๘๘-๗๘๔๗๑๓๐ 

๑๘. นายกิตติเชษฐ  สุขเกษม  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ๐๙๐-๘๘๑๔๕๓๓ 

๑๙. นางขนิษฐา  สวนแสง  สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๑๒ สงขลา ๐๙๐- 

๑๙๗๕๒๕๙ 

  

สรุปการประชุม 

๑.ขอมลูสถานการณภาพรวมแมและเด็กในเขต ๑๒ 

โดยดร.จุฑารัตน สถิรปญญาและนางทรงสมร พิเชียรโสภณ 

- อัตราสวนการตายของแม ป ๒๕๕๔-๒๕๖๒ มีแนวโนมไมไดลดลง อัตราการฝากครรภไมไดตามมาตรฐาน 

ทําใหแมเสียชีวิตมีอัตราการตาย ๓๕ ตอ ๑๐๐,๐๐๐ การเกิดมีชีพ เปาหมายไมเกินรอยละ ๒๕  เขต ๑๒ 

มีอัตราการตายสูงสุด ซึ่งกระทรวงฯมีเปาหมายในการลดอัตราการตายในเด็กใหได   

๒.ขอมูลสถานการณการสงเสริมสุขภาพแม  

(ขอมูลจาก โปรแกรม HDC ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

• อัตราสวนการสงเสริมสุขภาพแม  

- อัตราสวนการตายไมเกิน ๒๐ ตอแสนการเกิดมีชีพ เขต ๑๒ มี ๗๐ เกินมาตรฐาน ๓ ๕ เทา  รอยละหญิง

ต้ังครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภตํ่ากวา ๑๒ สัปดาหเปาหมาย ๖๐ เขต ๑๒ ได ๗๒ 

แนวโนมดีข้ึน รอยละของหญิงต้ังครรภไดรับรกิารฝากครรภคุณภาพครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ เปาหมาย ๖๐ 

เขตทําได ๗๒ รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ ๓ ครั้งตามเกณฑเปาหมาย ๖๕ เขต ๑๒ ได 

๗๗ ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภเปาหมาย ๒๐ เขต ๑๒ ได ๑๗ มีจังหวัดนราธิวาสที่สูงกวาเกณฑ ๒๐ 

กวา รอยละการผานมาตรฐานระบบบริการอนามัยแมและเด็กคุณภาพการเปาหมายรอยละ ๗๐ เขต ๑๒ 

ได ๑๕ ทารกนํ้าหนักแรกเกิด ไมนอยกวา ๒๕๐๐ กรัม เขต ๑๒ ได ๑,๔๑๓ กรัม 

• สถานการณแมตาย  

- ข้ึนอยูกับระบบบริการและพื้นฐานของแม ตอนน้ีมีการทําใหเกิดระบบบริการ และการดูแลสุขภาพให

ถูกตอง กรณีที่แมตายหลายๆ เคส เปนกรณีทองแลวเสี่ยง เชน แมเปนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมี

ภาวะอวนมาก เมื่อทองระบบรางกายจะเปลี่ยนไป นอกจากน้ียังมีภาวะเสี่ยงแลวทอง แตญาติและผูปวย

ไมเห็นความสําคัญกับการฝากครรภ   

- บางเคส ปวยดวยโรคแทรกซอนอื่นๆ เชน โรคเอดส ถูกทําราย แตใหนับรวมเปนเคสแมตาย ยกเวนเคส

อุบัติเหตุอยางเดียว 

- แมต้ังครรภครัง้ที่ ๗, ๘ เมื่ออายุมากข้ึน ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงมากข้ึน เชน อาจทําใหเกิดการตกเลือดมาก

ข้ึนได 

- ในป ๒๕๖๐ จังหวัดปตตานี เริ่มมีการบูรณาการเรื่องโภชนาการ วัคซีน ทันตกรรมและพัฒนาการของ

เด็ก โดยมีโปรแกรมในการประเมิน หากเกิน ๘๕ จะผานเกณฑ จะประเมินปละครั้ง โดยมีเกณฑคือ

กลุมเปาหมายต้ังไดรอยละ ๖๐ ถึงจะผาน 
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- ตําบลรูสะมิแล จังหวัดปตตานี มีแนวโนมในการทําใหเกิด Smart Kids โดยการใชวิธีสรางแรงจูงใจกับข้ัน

เงินเดือนของบุคลากร ในการทํางานรวมกับกลุม อสม. ผูใหญบาน ผูนําชุมชน กองทุนสตรี โดยใชทุกเวที

ในการสื่อสาร โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของวัคซีนหัด วัคซีนไมฮาลาล และมีผู นําศาสนารวมทั้ ง 

คณะกรรมการอิสลาม สื่อสารใหเขาใจวาวัคซีนปลอดภัย สามารถที่จะใชได  การสื่อสารของอสม.ตอ

ชาวบานทุกๆ พื้นที่ ทําใหปญหาเรื่องการไมรับวัคซีนหมดไป จากการถอดบทเรียนมีกลุมที่เกี่ยวของ ๒ 

กลุมคือ กลุมที่มีเศรษฐกิจดีและกลุมเศรษฐกิจไมดีมีความรูนอย ปจจัยหน่ึงที่เปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการ

ต้ังครรภในพื้นที่มากข้ึน คือ ผูหญิงไมมีอาชีพทํา ทําหนาที่เลี้ยงลูกอยางเดียว  

- เครือขายศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพจงัหวัดสตูล มีกิจกรรมรณรงคใหความเขาใจตอเรื่องความ

เขาใจของการรบัวัคซีน ในพื้นทีจ่ังหวัดสตูล สงขลา นราธิวาส ปตตานี และยะลา ครอบคลุมวัคซีนไอกรน 

คอตีบดวย โดยพื้นที่จังหวัดสตูล ดําเนินการ ๒๐๐ เคส จังหวัดสงขลา ๓๐๐ เคส จังหวัดปตตานี ยะลา 

นราธิวาสพื้นทีล่ะ  ๕๐๐ เคส  ตอนน้ีอยูระหวางการดําเนินการและบางพื้นที่ทําไดแลว  ซึ่งหากมี อสม.

เขามารวมในการทําความเขาใจจะดําเนินการไดดี ประเด็นที่เปนขอสงัเกตตอเรื่องการปฏิเสธการรบั

วัคซีน คือเมื่อแมไปฉีดวัคซีนที่คลินิกแลวเด็กไมปวย ซึ่งประเด็นอาการปวยสําคัญกวา วัคซีนไมฮาลาล 

โดยเครือขายจะไดดําเนินการคนหาขอเท็จจรงิตอประเด็นน้ีตอไป 

- พื้นที่จังหวัดยะลา มีการทํางานรวมกับ สสจ. สสอ.และรพ.สต โดยอสม.เขามามสีวนรวมและมีบทบาท

สําคัญในการใหขอมลูเด็กที่ยังเขาไมถึงการรับวัคซีน และพาลงพื้นที่ เริ่มดําเนินการที่ตําบลยุโป ซึง่ตอง

สรางความเขาใจใหเกิดความตระหนักหลายๆ ครั้ง  รวมทัง้ทํางานกบัผูนําศาสนา  ในการเก็บขอมูลจะ

เลือกพื้นที่ทีม่ีการฉีดวัคซีนนอยที่สุดกอน เชน ตําบลธารโต  

- สถานการณแมตาย ณ ปจจบุันมี ๒๑ เคส เมือ่วิเคราะหจะพบวาสาเหตุเกิดจากภาวะของการต้ังครรภ

เชน การตกเลือด ๘ ราย เปนโรคทางอายุรกรรม ๙ ราย เชน ไทรอย ลูคิวเมีย หอบ อวน ความดันโลหิต

สูง ตกเลือกหลงัคลอดทีม่ดลกูหดตัวไมดี ทําแทง  เมื่อวิเคราะหสาเหตุลึกๆ คือ ในเรื่องของการตัดสินใจ

ชาในการรับบรกิารทีส่ถานบริการ เรือ่งของความเช่ือผเีขาเปาของโดนมนต ไมมาตามนัด-รักษาตัวเอง 

ขาดการวางแผนครอบครัวในกลุมคนทีท่องหลายครั้งอายุมาก การเขาถึงบริการ เชน ปญหาเศรษฐกิจ ยา

เสพติด ภาวะพึ่งพาผูนําครอบครัว เปลี่ยนสามีใหม เรือ่งของระบบบริการ เชน ระบบสงตัวจาก

โรงพยาบาลหน่ึงมายังอีกโรงพยาบาลหน่ึง  

- ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อเกิดภาวะเสี่ยงของแมต้ังครรภ โรงพยาบาลชุมชนจะมีความพยายามควบคุม

จัดการใหเจาหนาที่ติดตามอยางเรงดวน โดยรองนายแพทยสาธารสุขจะติดตามดวยตัวเอง ซึ่งจะพบ

ขอมูลวาจังหวัดสงขลาในป ๒๕๖๒ มีอัตราการตายเทากับศูนย และมีการจัดการติดตามเคสที่ไมมาหา

หมอ โดยมีการเตรียมการเชน มีรถโรงพยาบาลไปรับ ติดตามจากโรงพยาบาลชุมชน ตอนน้ีเนนและเฝา

ระวังเคสเสี่ยง เชน เคสที่ปวยเปนโรคหัวใจ ความดัน อวน ซึ่งไดมีการปรับแผนการทํางานาโดยมีการให

ขอมูลคนวัยเจริญพันธุในคลินิกเบาหวาน-ความดันของโรงพยาบาลดวยใหมีการเฝาระวังหากมีภาวะ

ต้ังครรภ นอกจากน้ีทุก รพ.สต มีการเฝาระวังเรื่องอาหารในหญิงต้ังครรภ โดยมีการสาธิตอาหาร จัดทํา

เปนหลักสูตรอนามัยรวมกับจังหวัด นําอาหารและกับขาวจริงๆ มาสาธิตใหหญิงต้ังครรภไดเขาใจ และมี
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การดําเนินการในเรื่องโรงเรียนพอแม มีการสอนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหสามีเขามาเรียนรูดวย 

ปจจัยที่ทําไดยากคือ ตัวคนไขและครอบครัว  

- จังหวัดนราธิวาส ในการทํางานมีการสุมตรวจเย่ียมของเจาหนาที่ มีการสุม ๕๐ เปอรเซ็น ซึ่งมีบางเคสที่

เจาหนาที่โทรถามอาการ แตไมไดลงเย่ียมในพื้นที่ จากการติดตามสวนใหญเกิดจากภาวะพฤติกรรมการ

บริโภคของแม เชน บริโภคหวาน มัน เค็ม และบริโภคอาหารที่ไมมีประโยชน เชน มามา ซึ่งเปนสาเหตุให

แมตาย  

- ประเด็นเรื่องของการคุมกําเนิดทําไดยาก แตควรใชวิธีเวนระยะ ใครจะเปนคนตัดสินใจ และผูหญิงจะมี

วิธีการดูแลตัวเองโดยการยอมรับภายใตศาสนาไดอยางไร 

- ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรแีละครอบครัวภาคใต ไดมีการทดลองโมเดลโรงเรียนพอแมรวมกับผูนําศาสนา, 

โตะอิหมาม  ๓๐ กวามัสยิด โดยการถอดบทเรียนและความพรอม พบวามีการเตรียมความพรอมในเรื่อง

ของการแตงงาน การอบรมกอนการแตงงาน สิ่งที่พบตรงกันคือ ความรูในเรื่องของโรค และมิติศาสนา ใน

กลุมเปาหมายประมาณ ๖๐ ครอบครัว  แตขาดความรูสนับสนุนในเชิงโรคความเสี่ยง เรื่องเพศ หรือโรคที่

เปนตนเหตุ ที่ยังไมมีรายละเอียดมากนัก  

- การใหความรูผานหลักสูตรครุซุส  มีเวลาจํากัดในเรื่องของเน้ือหาและเวลา โดยครุซุสจะเนนในเรื่องมิติ

ความเช่ือศาสนาเปนหลัก ยังขาดเน้ือหาที่บูรณาการกัน หลักสูตรครุซุลควรตองเปนหลักสูตรที่ตอเน่ือง 

อยางนอย ๓ ครั้ง โดยประสานงานผานกรรมการอิสลาม เชน เรื่องกฎหมาย อาชีพ การสรางเสริม

สุขภาพ การผานหลักสูตรครุซุล คือสามารถแตงงานไดโดยมีใบรับรองการแตงงาน แตหากไมผาน

หลักสูตรตองมีการรับรองจากโตะอิหมามกอน ซึ่งหลักสูตรแบบน้ีไมมีในชาวพุทธ ทําอยางไรใหมีใน

หลักสูตรของศาสนาพุทธดวย หลักสูตรครุซุสควรมีการเจรจากันในเชิงนโยบาย เชน ประธานกรรมการ

อิสลาม สสจ. จัดโครงสรางหลักสูตรใหมีความชัดเจนและเปนประโยชนที่แทจริง  

- อัตราหยารางเพิ่มข้ึนในพื้นที่นราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง  ซึ่งควรมีการศึกษาขอมูลวาเกิดจาก

สาเหตุอะไร  

- ประเด็นเรื่องมหัศจรรย ๑,๐๐๐ วัน ภาคีบางสวนไมเขาใจบทบาท ยังไมมีภาคีอื่นๆ ทีห่ลากหลาย ขาด

หนวยงานระดับเขต จึงดําเนินการเพียงระดับตําบล ทําอยู ๘๒ ตําบล มีความเขมขนไมเทากัน  

 

๓.รวมกันวิเคราะหปจจัยกําหนดสุขภาพดานแมและเด็ก 

• พฤติกรรมบุคคล 

- ความเช่ือบุตรที่เกิดมาคือของขวัญจากพระเจา ไมวาจะเกดิมาโดยสภาพอยางไรตองยอมรบั  

- ความไมรูไมเขาใจในการดูแลสุขภาพ 

- รูเขาใจแตไมปฏิบัติตาม 

- แมมีภาวะเสี่ยง เชน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ภาวะอวนมาก แตทองซ้ําหลายครัง้ 

- ไมเห็นความสําคัญของการฝากครรภ 

- แมต้ังครรภครั้งที่ ๗, ๘ เมือ่อายุมากข้ึน 



๕ 
 

- ผูหญิงไมมีอาชีพทํา ทําหนาที่เลี้ยงลูกอยางเดียว ทําใหมเีวลาวางมีลกูมาก 

- ความเช่ือตอเรื่องการรบัวัคซีนที่คลินิกไมปวยแตรบัวัคซีนที่รพ.ปวย /ความเช่ือผีเขาเปาของโดนมนต 

- การตัดสินใจชาในการรับบริการทีส่ถานบริการ 

- ไมมาตามนัด แตซื้อยากิน/รักษาตัวเอง  

- ขาดการวางแผนครอบครัวในกลุมคนทีท่องหลายครั้งและมีอายุมาก  

- พฤติกรรมการบริโภคของแม บริโภคหวาน มัน เค็ม และบริโภคอาหารที่ไมมปีระโยชน เชน บะหมี่กึง่

สําเร็จรูป    

- แมไปทํางานในประเทศมาเลยเซีย เดินทางไปๆมาๆ ทําใหติดตามหลงัคลอดไมได  

- แมติดยาเสพติด 

- ฝากครรภกับคลินิก หมอไมใหความสําคัญในการติดตามเคส 

- ฝากทองเพื่อตองการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล 

- เปลี่ยนสามีใหม สามีใหมมีเงื่อนไขใหมลีูกดวยกัน  

- ภาวะพึ่งพาหัวหนาครอบครัว ตองเช่ือฟง ไมสามารถพึง่ตนเองได เมื่อสามีอยากมลีูกหลายคนก็ตองมีให 

 

• สิ่งแวดลอม 

- การเขาถึงบรกิาร เชน ปญหาเศรษฐกิจ ยาเสพติด 

- สามี/หัวหนาครอบครัวไมมสีวนรวมกบัหญิงต้ังครรภ 

- ไมมีกลไกการมีสวนรวม ในการตัดสนิใจการเวนระยะหางของการต้ังครรภ หรือการยุติการต้ังครรภ 

- หลักสูตรครุซสุทีม่ีอยู ยังไมมเีน้ือหารายละเอียดที่ครอบคลมุการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภ 

 

• ระบบบริการและกลไก 

-  หมอสูตินารี ไมใหความรวมมือ 

- ระบบสงตัวจากโรงพยาบาลหน่ึงมายังอกีโรงพยาบาลหน่ึง  

- ความแออัดของสถานพยาบาล ระบบการดูแลไมทั่วถึง 

 

๔.ขอเสนอแนะท่ัวไป 

- การสรางความรูเพื่อใหเกิดความตระหนัก เชน การนําโมเดลอาหารแตละจาน แตละอยางใน ๑ วัน มา

สาธิตเพื่อสรางความเขาใจของหญิงต้ังครรภ 

- ความเช่ือในมิติเดิมๆ ซึง่อาจเปลี่ยนไปแลว ซึ่งควรทําวิจัยใหเห็นวา สถานการณแมตาย เกิดจากสาเหตุ

แนชัดอะไร  

- การประเมินความเขาใจของหญงิต้ังครรภ และมกีารติดตามผลอยางตอเน่ือง 



๖ 
 

- ทําอยางไรใหมีการปฏิบัติการไดถูก เชน โรงเรียนพอแม ในเรื่องหญิงต้ังครรภสามีตองมสีวนรวมในการ

ดูแล  

- เราตองนําความจรงิมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เชน สงขลามีระบบ Node มีศูนยบริการที่ถวงดุล มี รพ.

สงขลา รพ.นาทวี รพ.มอ. รพ.หาดใหญ ซึ่งเปนกลไกหลกั ในพื้นที่ยะลา เสี่ยง ๕ โรคที่ไมควรต้ังทอง แต

ยังต้ังทอง ในเรื่องของบริการ เชน กรณีศูนยอนามยัปด ทําใหคนไขเขาไปแออัดในรพ.ยะลา คนไขลน 

การรบัสงตอยากข้ึน ในเรือ่งของระบบการดูแล ทําไดยากเพราะมีโรคอื่นๆ ที่แทรกซอนเขามา เชน 

ไทรอยด ความดันโลหิตสูง    

- การพัฒนาระบบ กลไก ที่ใหชุมชน ผูนําศาสนา เจาหนาทีส่าธารณสุข ภาคประชาสังคม ทองถ่ิน หรอืคน

ที่คนไขเช่ือถือได เขามามีสวนรวมกบัการคุมกําเนิด หรือยุติการต้ังครรภ หรอืไมใหต้ังครรภในครัง้ตอไป 

โดยมีพื้นที่นํารองอยางนอย ๑ พื้นที ่

- การสรางสิ่งแวดลอม ใหแมบาน มีอาชีพมีงานทําที่หลากหลายข้ึน เพื่อลดปจจัยใหเกิดการต้ังครรภซ้ํา 

และถ่ี 

- มีหลกัสูตรการเตรียมความพรอมในการแตงงาน และเพิ่มเติมขอมูลในเรื่องขอจํากัด เรื่องของโรคและ

ภาวะเสี่ยงใหกับคูทีเ่ตรียมความพรอมดวย 

- การเช่ือมโยงการและการทํางานอยางบูรณาการกบัครุซสุ และสมาคมผูหญงิสามจงัหวัดชายแดนใต  

- สรางคอนเซบใหม คือ ใหคนทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง เมื่อมปีญหาจึงคอยมาที่โรงพยาบาล 

- ใสความรูในหลักสูตรการศึกษา ต้ังแตประถมวัย เปนหลักสตูรการดูแลสุขภาพตนเอง จนถึงวัยที่พรอมจะ

มีครอบครัว 

- ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในหลักสูตรครุซลุ เชน แอพลิเคช่ัน บรรจุในหลักสูตรมัธยม 

- ถอดบทเรียนพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา วาทําอยางไร ใหมอีัตราการตายของแม ลดลงมาเหลือศูนย วิเคราะห

เงื่อนไขปจจัยที่เกี่ยวของ 

- กําหนดพื้นที่นํารอง ในพื้นที่ ๓ จงัหวัด โดยมีการวิเคราะหสาเหตุของแมตายในพื้นที่ และองคประกอบ

ภาคีความรวมมือ  

- การพัฒนาโครงการทีเ่กี่ยวกบัแมและเด็ก ผลักดันเขาสูกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับตําบล 

 

๕.แผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 

เปาหมาย ลดการตายในหญิงต้ังครรภที่มีความเสี่ยง 

ป ๒๕๖๒ คนหาหญิงต้ังครรภในภาวะเสี่ยง (โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ ไทรอยด  ความดัน โรคเอดส  อวน  

ธาลสัซีเมีย ลมชัก) 

เริ่มจาก 

๑. คนหาหญงิต้ังครรภใหไดต้ังแตแรก โดยภาคประชาชนตองเขามาชวย  

๒. คัดกรองความเสี่ยง  

๓. เขาสูระบบบริการ (การดูแลระหวางต้ังครรภและหลงัคลอด)   



๗ 
 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค แนวทาง ผูรับผิดชอบหลัก พ้ืนท่ีนํารอง 

๑.Smart Mom ๑.๑. ลดการตาย

ในหญิงต้ังครรภ 

  

๑. คนหาคัดกรอง 

  

 

- เจาหนาที่

โรงพยาบาลสตูล,

สงขลา,ยะลา,

นราธิวาส,ปตตานี  

- นสพ.(นักสงเสรมิ

สุขภาพระดับ

ครอบครัว)  

- อปท. 

- ศธ. 

- ภาคประชาสังคม

(สมาคมผูบริโภค

จังหวัดสตูล,) 

- ทองถ่ิน 

- ผูนําศาสนา 

- ชุมชน 

- หมอส ู

- อสม. 

- แกนนําชุมชน 

 

- ยะลา  

- นราธิวาส 

- ปตตานี 

- สตูล 

- สงขลา 

 

 

 ๒. ดูแลกลุมเสี่ยง 

 

   

 ๓. ลงเย่ียมติดตาม 

 

   

 ๔. ติดตามผลลพัธ 

 

   

๕.  มีโมเดลระดับ

อําเภอและตําบล  

 

  

๑.๒. การเตรียม

ความพรอมใน

ภาวะฉุกเฉิน ใน

๑.ความรูอะไรคือภาวะ

ฉุกเฉิน 

- ศธ. 

- ผูนําศาสนา 

 

    



๘ 
 

การสงตัว     

๑.๓.ถอดตนแบบ

ระบบการคัด

กรอง 

 ๑.คนหาพื้นที่รปูธรรม

ตนแบบในการคัดกรอง

ระบบการดูแลสุขภาพ 

- สธ. 

- อปท. 

- ศธ 

-พชอ. 

- นราธิวาส (รพสต.โละจูด) 

๑.๔. ปฏิบัติการ

รวมกับภาคีความ

รวมมือ 

๑.เวทีพูดคุย

แลกเปลี่ยน กบัภาคี

ความรวมมือตางๆ  

  

 

ประเด็นคร้ังตอไป 

- ใหแตละพื้นที่คนหาพื้นทีรู่ปธรรมวาจะทําในระดับไหน(ระดับตําบล อําเภอ จํานวนเทาไหร) 

- คนหาภาคีความรวมมือที่เกี่ยวของ พรอมทั้งบทบาทในการหนุนเสริม  

 

 

ปดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

   

       นางสาวปราณี วุนฝาย บันทึก 

       นายชาคริต โภชะเรือง ตรวจทาน 

 

 

 

 

 

 


