หมวด

ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
(PP&P Excellence)
แผนที่
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ
โครงการที่
1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
ระดับการแสดงผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัด
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
ตัวชี้วัด Proxy
จํานวนการตายมารดาไทย
คํานิยาม
- การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลัง
คลอด ภายใน 42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภที่ตําแหนงใด จาก
สาเหตุที่เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภและหรือการดูแลรักษา
ขณะตั้งครรภ และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน
เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
ไมเกิน 17 ตอการ ไมเกิน 17 ตอการ ไมเกิน 16 ตอการ ไมเกิน 15 ตอการ
เกิดมีชีพแสนคน
เกิดมีชีพแสนคน
เกิดมีชีพแสนคน
เกิดมีชีพแสนคน
วัตถุประสงค
1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐานอนามัยแม
และเด็กคุณภาพ
2. เฝาระวังหญิงชวงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการ
ตั้งครรภและการคลอดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จัดระบบการสงตอหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน
วิธีการจัดเก็บขอมูล
เมื่อเกิดมารดาตาย ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย
- แจงขอมูลมารดาตายเบื้องตนแกผูอํานวยการโรงพยาบาล, นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด
ภายใน 24 ชั่วโมง
- ดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management )และ
แกปญหาเบื้องตน
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- แจงขอมูลมารดาตายเบื้องตนแกศูนยเฝาระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง
3. คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
-

- เก็บรวบรวมขอมูลมารดาตายทั้งหมด เพื่อใชทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการ
ตายมารดา
4. ศูนยเฝาระวังมารดาตาย
สงรายงานการตายมารดาเบื้องตน ผาน http://savemom.anamai.moph.go.th ใหแก
กรมอนามัย ภายใน 7 วัน
- ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมขอมูลมารดา
ตาย
- จัดประชุมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา
- สงแบบฟอรมรายงานการตายมารดา (CE-62) ผาน
http://savemom.anamai.moph.go.th แกกรมอนามัย ภายใน 30 วัน
5. สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
- วิเคราะหขอมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
งานมารดาและทารกปริกําเนิด ทุก 3 เดือน
จัดทํารายงานประจําป และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอผูบริหารระดับสูง
หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สํานักงานทะเบียนราษฎร
A = จํานวนมารดาตายระหวางตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ
ยกเวนอุบัติเหตุ ในชวงเวลาที่กําหนด
B = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100,000
ปละ 1 ครั้ง

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไมเกิน 17 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน

ป 2563:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไมเกิน 17 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไมเกิน 16 ตอ

ป 2564:

การเกิดมีชีพแสนคน
ป 2565:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รายละเอียด
ขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไมเกิน 15 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย
- แบบรายงานการตายมารดา CE-62
- มาตรฐานบริการอนามัยแมและเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby
Friendly hospital)

Baseline
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2557 2558 2559 2560 256
อัตราสวน
อัตราสวนการตาย 23.3
24.6
26.6
18.4
17.
การตาย
ตอการเกิดมีชีพ
มารดา
แสนราย
พญ.พิมลพรรณ ตางวิวัฒน โทรศัพท 0 2590 4435 โทรศัพทมือถือ 08 1292 3849
นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทรศัพท 0 2590 4425 โทรศัพทมือถือ 08 4681 9667
โทรสาร 0 2590 4427
E-mail: noi_55@hotmail.com

หนวยงานประมวลผล สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
และจัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงาน นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ โทรศัพท 0 2590 4438 โทรศัพทมือถือ 06 2596 2294
ผลการดําเนินงาน
โทรสาร 0 2590 4427 E-mail: loogjun.ph@hotmail.com

