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คำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
เป้าประสงค์ที่ 1 ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน)
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ)
 Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุทเี่ กี่ยวข้อง
หรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษา ขณะตั้งครรภ์
รวมถึงการฆ่าตัวตายแต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุและฆาตรกรรม ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานอนามัย
แม่และเด็กอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดเพื่อลดการตายมารดาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดระบบการส่งต่อภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน
เมื่อเกิดมารดาตายให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลที่มมี ารดาตาย
- แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง
- ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์อนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง
3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด
- เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมดเพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย
- ส่งรายงานการตายมารดาเบือ้ งต้นผ่านhttp://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่
กรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง
- ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย
เพิ่มเติม
- จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
- ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดาผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th แก่
กรมอนามัย ภายใน 30 วัน
5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
- วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวมและรายงานแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน
มารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน
- จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
1. ข้อมูลมารดาตาย จากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
2. ข้อมูลเด็กเกิดมีชีพ จากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้น
อุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 3 เดือน
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2565
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 17
ไม่เกิน 17
ไม่เกิน 17
ไม่เกิน 17
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สำนักส่งเสริมสุขภาพ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย
- ระบบรายงานมารดาตาย กรมอนามัย http://savemom.anamai.moph.go.th
- มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Motherhood and Baby Friendly hospital)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

อัตราส่วนการตาย
ต่อการเกิดมีชีพแสนราย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิ าค
การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
การเผยแพร่ข้อมูล

2560
21.8

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
โทรศัพท์ : 0 2590 4435
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
19.9
22.5
22.9

2564
39.0

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
E-mail : pimolphantang@gmail.com

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0 2590 4438
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12
2. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0 2590 4438
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1-12
1. กำกับติดตามและเฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดา
จากการ ตั้งครรภ์ และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ
1. https://savemom.anamai.moph.go.th/Dashboard
2. http://dashboard.anamai.moph.go.th/Dashboard
3. http://healthkpi.moph.go.th

รายละเอียดรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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