
วิเคราะหสถานการณการตายมารดาไทยปงบประมาณ 2562 

 
สถานการณการตายมารดาในประเทศไทย (Maternal mortality in Thailand) 

จากขอมูลสถานการณการตายมารดาไทยจากระบบเฝาระวังการตายมารดา กรมอนามัย พบวา ผลการ

ดำเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 อัตราสวนการตายมารดาไทย เทากับ 19.8 ตอการเกิด

มีชีพแสนคน ซึ่งถือวาคาอัตราสวนการตายมารดาไมแตกตางจากปที่ผานมา แตเมื่อนำขอมูลมาเปรียบเทียบกับ

เปาหมายท่ีกำหนดไว แสดงใหเห็นวาในป 2562 การดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดายังไมบรรลุตามเปาหมายท่ี

กำหนด (เปาหมาเทากับ อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) ซ่ึงในป 2562 กรมอนามัย

มีการดำเนินงานลดการตายมารดาผานเฝาระวังการตายมารดาเชิงรุกที่ตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ.2560 เปนตนมา     

โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาที่ชัดเจน พรอมทั้งประกาศนโยบายและมาตรการท่ี

สอดคลองกับปญหาของพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน โดยมาตรการท้ัง 7 ขอมีดังนี้ 

1. มาตรการเรงดวน  
- ลดการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด และความดันโลหิตสูง 
- การคัดกรองความเสี่ยง/โรคอายุรกรรม ในหญิงตั้งครรภ 
- นโยบาย One province One MCH team (Provincial Network)  

2. สรางความรอบรูภาวะแทรกซอน/โรค ท่ีเสี่ยงในหญิงตั้งครรภและวิธีปฏิบัติตัวแกภาคประชาชน 
3. พ ัฒนาระบบค ัดกรองและเฝ  าระว ั งหญ ิงว ัย เจร ิญพ ันธ ุ  /หญ ิ งต ั ้ งครรภ ท ี ่ ม ี โรคเร ื ้ อร ั งและ 

โรคทางอายุรกรรมอยางมีคุณภาพ รวมกับสหวิชาชีพ และnon - health sectors โดย 
4. พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน ในดานบุคลากร ทรัพยากรและการบริหารจัดการเพื่อลดการตาย

มารดา โดยการ 
5. พัฒนาระบบ High risk pregnancy fast tract ระดับจังหวัด โดย 
6. ระบบรายงานการเฝาระวังการตายมารดา  
7. ปรับเปลี่ยนการรายงานและสรุปสาเหตุการตายตามคำแนะนำองคการอนามัยโลก (The WHO Application 

of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and puerperium: ICD-MM)  
 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : พ.ศ. 2555-2561 กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

        พ.ศ. 2562 สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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กราฟท่ี 1 แนวโนมอัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 2555 – 2562



 

 

ท่ีมา : ระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

เมื่อนำขอมูลผลการดำเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2562 

ตามรายเขตบริการสุขภาพ พบวาในปงบประมาณ 2562 เขตบริการสุขภาพท่ี 1 2 4 5 7 และ 10  มีอัตราสวน

การตายมารดาไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ทั้งนี้มีเพียง 3 เขตบริการสุขภาพท่ีมีอัตราสวนการตายมารดา

ลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ไดแก เขตบริการสุขภาพท่ี 2 4 และ 10 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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กราฟที่ 2 ผลการดําเนินงานอัตราสวนการตายมารดาตอการเกิดมีชีพแสนคน
เทียบกับเปาหมาย ปงบประมาณ 2559 - 2562

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
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กราฟที่ 3 เปรียบเทียบอัตราสวนการตายมารดารายเขตจากระบบเฝาระวังกรมอนามัย
ปงบประมาณ 2561 – 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน
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เมื่อนำขอมูลผลการดำเนินงานระบบเฝาระวังการตายมารดารายเดือน สำนักสงเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย มาทำการวิเคราะหหาสาเหตุการเสียชีวิตพบวา สาเหตุการตายของมารดาตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 

ถึง กันยายน 2562 มารดาเสียชีวิตจากสาเหตุทางตรงรอยละ 58 และจากสาเหตุทางออมรอยละ 34 นอกจากนี้

ยังพบวาเปนการตายที่ไมสามารถระบุสาเหตุการตายได รอยละ 9 จากการวิเคราะหขอมูลสาเหตุการตายมารดา

รายบุคคลพบวา การตายหลักของมาราดจากสาเหตุทางตรง (Direct Cause) ยังคงเปนสาเหตุจากการตกเลือด 

จำนวน 27 ราย รองลงมาไดแก ความดันโลหิตสูง จำนวน 13 ราย และพบมารดาเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย 

จำนวน 5 ราย Amniotic fluid embolism จำนวน 4 ราย นอกจากนี้ยังพบวาสาเหตุการตายมารดาจากสาเหตุ

ทางออม (Indirect Cause) โดยสาเหตุที่พบมากที่สุด จากการติดเชื้อ จำนวน 8 ราย ในจำนวนนี้เกิดจากไขหวัด

ใหญ 2 ราย สาเหตุรองลงมาคือโรคหัวใจ จำนวน 7 ราย โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 5 ราย  (ดังกราฟท่ี4) (เอา

ขอมูลสาเหตุการตายในระบบเฝาระวัง 8 กลุมมาใส) มีการรายงานแมทุกรายแตมีการแยกรายงานจากอัตราสวน

การตายมารดาไทย 

กราฟท่ี 4 สาเหตุการตายมารดาตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

4.1 รอยละสาเหตุการตายมารดาทางตรง ทางออม 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 จำนวนสาเหตุพ้ืนฐานของการเสียชีวิตในระหวางตั้งครรภ คลอด หลังคลอด จำแนกตาม WHO (ICD-MM) 
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กราฟท่ี 4.3 รอยละสาเหตุการตายมารดาทางออมตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

ท่ีมา : ระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

หมายเหตุ :  

(1) ปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) มีแมตายท้ังสิ้น 110 ราย 
(2) แผนภูมิท่ี 4.1 แสดงรอยละสาเหตุการตายมารดาทางตรง ทางออม 
(3) แผนภูมิท่ี 4.2 แสดงจำนวนสาเหตุพ้ืนฐานของการเสียชีวิตในระหวางตั้งครรภ คลอด หลังคลอด 

จำแนกตาม WHO (ICD-MM) 
(4) แผนภูมิที ่ 4.3 แสดงรอยละสาเหตุการตายมารดาทางออมตั ้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง 

กันยายน 2562 
บทสรุป 

การรายงานผลการดำเนินงานเฝาระวังการตายมารดา  ไดสะทอนถึงขนาดและความรุนแรงของปญหาใน

แตละพื้นที่ มีการเผยแพรสถานการณและรายงานผลการดำเนินงานเชิงรุกใหแกหนวยงานไดรับรู  เพื่อการนำ

ขอมูลไปใชในการกำหนดทิศทางการวางแผนเฝาระวังและปองกันการเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนการกำหนดนโยบายและ

มาตรการ พรอมทั้งวางแผนเพื่อบูรณาการกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ  ทั้งนี้การปองกันและลดการตายมารดา

จำเปนตองมีการทบทวนสาเหตุการตายของมารดา เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลมารดาตั้งครรภ คลอดและ

หลังคลอดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามบริบทของพื้นที่ เนนการจัดการรายบุคคลโดยเฉพาะระบบคัดกรองภาวะ

เสี่ยงทางสูติกรรม โรคทางอายุรกรรม และทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหวางการตั้งครรภ การคลอดและหลัง

คลอด ไดมีการนำเสนอผลการเฝาระวังใหกับผูบริหารกรมอนามัยทุกเดือน เพื่อผูบริหารทราบและสั่งการเพื่อให

เกิดการเรียนรูสู การปฏิบัติและพัฒนา อันนำไปสู การติดตามเยี ่ยมเสริมพลัง การแลกเปลี ่ยนประสบการณ               

การรวมกันวิเคราะหปญหาใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และใหการสนับสนุนตาม

ภารกิจของกรมอนามัย    

สรุป จากการเฝาระวังการตายมารดาไทยปงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) พบมีมารดาเสียชีวิต 

110 ราย คิดเปนอัตราสวนการตายมารดาเทากับ 19.8 ตอการเกิดมีชีพแสนคน มารดามากกวาครึ่งหนึ่งเสียชีวิต

จากสาเหตุทางตรง สาเหตุการเสียชีวิตอันดับท่ี 1 ไดแก ตกเลือด (กลุ มที ่ 3 Obstetrice heamorrhage) 

รองลงมาได แก  รองลงมาได แก  ความดันโลหิตส ูง (กล ุ มท ี ่  2 Hypertensive disorders in pregnancy, 

childbirth, and the puerperium) สาเหตุทางออมที่พบมากที่สุดคือ การติดเชื้อตางๆ (Infections that are not 
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a direct result of pregnancy และ Heart vascular diseases) รองลงมาไดแก หลอดเลือดสมอง (Cerebral 

hemorrhage) เขตสุขภาพท่ีสามารถลดการตายมารดาเสียชีวิตมากที ่สุดไดแกเขตสุขภาพที่12,  3 และ 8 

ตามลำดับ  ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลจากระบบเฝาระวังการตายมารดาอาจจะมีตัวแปรที่สำคัญบางตัวขาดหายไป  

ปจจุบันกรมอนามัยยังมีการดำเนินงานเพื่อการเฝาระวังอยางตอเนื่อง มีการวิเคราะหสถานการณ และนำเสนอใน

เวทีผูบริหารทุกเดือน และไดมีการปรับปรุงระบบเฝาระวังการตายมารดาเพิ่มเติมในป 2563 อันจะนำไปสูการ

ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาตอไป    

 
ผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค ปจจัยแหงความสำเร็จ ขอเสนอแนะ และชองวางท่ีตองพัฒนา 

สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ไดจัดทำระบบเฝาระวังการตายมารดาระดับประเทศขึ้นตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 เปนตน เพื่อใชในการเฝาระวังและกำกับติดตามสถานการณการตายของมารดาไทยในพื้นท่ี
ตางๆ ทั้งในสวนของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกสังกัดทั่วประเทศ ทำใหกรมอนามัยทราบถึงสถานการณ ขนาด 
และความรุนแรงของปญหาในแตละพื้นที่ไดอยางรวดเร็วและทันทวงที สามารถเรงดำเนินงานเชิงรุกรวมกับ
หนวยงานในพื้นที่ไดอยางตรงจุด และสามารถนำขอมูลไปใชในการกำหนดทิศทางการวางแผนเฝาระวังและปองกัน
การเกิดเหตุซ้ำ เจาะพื้นที่เพื่อแกปญหารายเขต ออกแบบการดำเนินงานและมาตรการเชิงรุกตามบริบทของแตละ
เขตบริการสุขภาพ นอกจากนี้ กรมอนามัยยังสนับสนุนงบประมาณลงสูพื้นที่ภายใตการดำเนินกิจกรรมโครงการ
ตั้งครรภคุณภาพเพ่ือลูกเกิดรอดแมปลอดภัย ปงบประมาณ 2562 เพ่ือใหเครือขายมีการจัดการระบบเฝาระวังการ
ตายมารดาและใชในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานประกอบดวย (1) กำหนด
มาตรการและนโยบายระดับภูมิภาคและประเทศ (2) การสรางความเขาใจในการรายงานตามระบบเฝาระวังกับพ้ืนท่ี 
(3) การถายทอดองคความรู แผนงานและ แนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (4) พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู และ สรุปบทเรียน  

จากการดำเนินงานที่ผานมาพบวาการดำเนินงานผานระบบเฝาระวังอยางเขมแข็งและจริงจังโดยมี
ผูบริหารระดับสูงคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน สรางแรงตื่นตัวแกผูปฏิบัติงานทุกระดับและภาคีที่เกี่ยวของได
เปนอยางดี ทำใหการรายงานการตายมารดารวดเร็ว วองไวและแมนยำยิ่งข้ึน แตก็ยังพบปญหาของระบบดังนี ้

1. ความเขมแข็งในการขับเคลื ่อนงานละความรวมมือของภาคีเครือขาย ความเขมแข็งของแตละภาคี
เครือขายที่ไมเทากัน จังหวัดท่ีมีเครือขายที่เขมแข็งจะสามารถดำเนินงานเพื่อเฝาระวังและลดการตาย
มารดาในพ้ืนท่ีไดดี   

2. ขาดการถายทอดขั้นตอนการดำเนินงานใหกับผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง เชนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
หองคลอดของโรงพยาบาล /เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กมีการเปลี่ยนหนาท่ี ผูรับงานใหม
ไมไดรับการถายทอดแนวทางการดำเนินงาน/แนวทางการรายงาน ทำใหไมเขาใจเนื้องานและไมเขาใจ
ระบบการรายงาน เกิดการรายงานลาชาหรือไมรายงานตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

3. การแจงขาวหรือการรายงานการตายมารดาในหลายแหงยังไมเปนไปตาม time line ที่กำหนด ทำใหไมมี
การแจงขาวเหตุการณการตายมารดาโดยทันทีท่ีเกิดเหตุ 

4. ขาดมาตรการท่ีหนักแนนในการเรียกเก็บแบบรายงานการตายมารดา (CE-62)  
5. การจัดทำรายงานการวิเคราะหสาเหตุการตายรายบุคคล Conferece case ลาชาไมเปนไปตาม Time 

line หรือไมมีการจัดทำแบบรายบุคคลทุกราย 
6. ในรายท่ีไมสามารถระบุสาเหตุการตายท่ีแทจริงได ไมมีการชันสูตรเพ่ือยืนยัน 
7. ปญหาการปกปดขอมูล การตายมารดาเปนเรื่องที่ออนไหวตอครอบครัวและสังคม ทำใหมีการปกปดใน

เรื่องการตายและ/หรือสาเหตุการตาย รวมถึงมีการโทษหรือตำหนิผูปฏิบัติงาน 
8. ขาดขอมูลการตายในบางพ้ืนท่ีเชน โรงพยาบาลเอกชนบางแหงและ กทม. 



จากปญหาดังกลาว สำนักสงเสริมสุขภาพ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาในประเด็นขางตน     
จึงไดจัดประชุมเพื่อขอคำปรึกษา และความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อหาทางแกปญหาและพัฒนาระบบขอมูล
ดังกลาว และหาทางพัฒนาระบบเฝาระวังการตายมารดา ใหมีรูปแบบและกลวิธีที่สามารถรายงานสถานการณได
อยางทันทวงที สามารถสงขอมูลของหนวยบริการและแสดงผลขอมูลเขาสูสวนกลางในรูป web data base โดย
แสดงผลขอมูลผาน Web Browser บนหนา DOH Dashboard และเพื่อชั้นความลับเพื่อรักษาสิทธของผูเสียชวีิต
และครอบครัว ตาม พรบ.คอมพิวเตอร ฉบับเพ่ิมเติมป 2562 อันจะชวยเปนขอมูลสนับสนุนสำหรับผูวางนโยบาย
และผูทำงานดานสาธารณสุขสามารถพัฒนาบริการสาธารณสุข จึงมีการปรับปรุงระบบเฝาระวังการตายมารดาดังนี้ 
 
ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2562 
1. สัมมนาวิชาการอนามัยแมและเด็กและการประชุมวิชาการสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 11    

ภายใตหัวขอ “ มหัศจรรย 1,000 วัน แรกของชีวิต เพ่ือเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็กเปนเครื่องมือสำหรับครอบครัว” จัดขึ้นระหวางวันที่ 12-14 ธันวาคม ซึ่งในปนี้กระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทยเปนเจาภาพรวมกับคณะกรรมการสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กระหวางประเทศ โดยใน
ปนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ในฐานะหนวยงานหลักที่สงเสริมการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก     
ไดรวมกับเครือขายประเทศตางๆ ประกาศรับรอง “ปฏิญญากรุงเทพวาดวยสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก” ซ่ึงเปน
เครื่องมือสำหรับครอบครัวในการสงเสริมความมหัศจรรยของ 1000 วันแรกแหงชีวิตตอไป 
 
2. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู MCH Board ระดับประเทศ เพ่ือลดการตายมารดา  

ประธานในการประชุม นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ มีการประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู  MCH Board 
ระดับประเทศ เพื่อลดการตายมารดา โดยมีรายงานการผลการเฝาระวังการตายมารดา ป 2561 การสรุปสาเหตุ
การตายมารดาและการลงรหัส ICD การอภิปรายการสืบสวนการตายมารดาเปนรายเขต เพื่อเรียนรูและวิเคราะห
เรื่องบริบท ขอจำกัด การใหบริการงานอนามัยแมและเด็กและงานปองกันการตายมารดาในพื้นที่ รวมถึงการหา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหาจากผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งหาแนวทางในการดำเนินงานพัฒนางานอนามัยแม
และเด็กตอไป 

 
3. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายระดับจังหวัด เพ่ือลดระดับการตายมารดา  

มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู รูปแบบและกระบวนการพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการดำเนินงานระดับเครือขายเพื่อลดการตายมารดา และการแบงกลุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูมาตรฐานระหวางศูนยอนามัยและจังหวัดเพื่อคนหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาผาน

มาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูใหการปรึกษาทางพันธุศาสตรเพ่ือปองการเกิดทารกกลุม
อาการดาวน (ครู ก.)  

ในการประชุมครั้งนี้ทำใหผูเขารวมประชุมมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการปรึกษาทางพันธุศาสตร เพ่ือ
ปองกันการเกิดทารกกลุมอาการดาวน และมีความม่ันใจในการขยายตอการจัดบริการการปองกันการเกิดทารก
กลุมอาการดาวน และมีการวางแผนเครือขายการดำเนินงานและขยายการดำเนินงานตอในพ้ืนท่ี และมีแผนแนว
ทางการดำเนินงานและการกำกับติดตามในพ้ืนท่ี โดยมีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจากศูนยอนามัยท่ี 1 
– 12 โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 100 คน 

 
 



5. เย่ียมเสริมพลังงานอนามัยแมและเด็กเพ่ือลดการตายมารดา ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
นพ.ชัยพร พรหมสิงห ผูทรงคุณวุฒิ นพ.สราวุธ บุญสุข ผูอำนวยการศูนยอนามัยท่ี 10 พรอมคณะ ไดไป

เยี่ยมเสริมพลังอนามัยแมและเด็กเพ่ือเปนขวัญกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนงาน
เพ่ือลดการตายมารดา โดยมีประธานคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก เครือขาย รพช.พิบูลยมังสาหาร 
คณะกรรมการบริหารและเจาหนาท่ีใหการตอนรับ ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูพบวา ปจจัยสำคัญในการลดการ
ตายมารดา ไดแก 1. ทีมนำผูบริหารใหความสำคัญและมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 2. การสรางทีมงาน 
รพช. ท่ีเขมแข็ง 3. การพัฒนาเครือขายท้ังแมขาย-ลูกขายและมีความสัมพันธทีดี 
2. โครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือปองกันการคลอดกอนกำหนด รวมกับกองทุนทีปงกรนภัทรบุตร               
ในพระราชูปถัมภ มีจังหวัดท่ีเขารวมโครงการ จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบดวย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 
นครปฐม สุพรรณบุรี รอยเอ็ด ขอนแกน สงขลาและยะลา วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและกำหนดรูปแบบการสราง
เสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือปองกันภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกำหนด  

กิจกรรม 
 1. การวิเคราะหสถานการณ วิเคราะหบริบทเชิงลึก ขอมูลการคลอดกอนกำหนด ของแตละจังหวัด 
(ระดับโรงพยาบาลอำเภอ, เครือขาย รพ.สต.)  
    ๒. การวิเคราะหระบบการสรางเสริมสุขภาพงานอนามัยแมและเด็ก ของอำเภอ จังหวัด, การเก็บขอมูล 
และนำผลท่ีได มาวางแผนหาแนวทางการแกไขตามบริบทพ้ืนท่ี และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานระดับจังหวัด  

๓. การประชุมประชุมสรุปรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อปองกันภาวะเจ็บครรภคลอดกอน
กำหนดสำหร ับแกนนำ ว ันที ่  20 และ 27 ส ิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมาร ี แอร พอร ต ดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ  ๑.๗42,800 บาท ใชงบประมาณไปแลวท้ังสิ้น 1,066,847 บาท  
๓. โครงการการสนับสนุนนมผสมสำหรับทารกท่ีเกิดจากแมท่ีติดเช้ือ เอชไอวี งบประมาณ  ๑๘.๘ ลานบาท 
โดยสวนกลางมีการจัดสรรและกระจายนมผมไปยังศูนยอนามัยท่ี 1-12 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ท่ัวประเทศ ดังนี้  

1. นมดัดแปลงสำหรับทารก (แรกเกิด – 6 เดือน) จำนวน 80,000 กิโลกรัม ภายในวงเงิน 
3,600,000 บาท  

2. นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุ > 6 เดือน – 18 เดือน) จำนวน 160,000 
กิโลกรัม ภายในวงเงิน 15,200,000 บาท 
 

 


