
สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  ปงบประมาณ2563 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ) 
แผนที ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการที ่ โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
ตัวชี้วัด Proxy จำนวนการตายมารดาไทย 
คำนิยาม - การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด ภายใน     

42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภที่ตำแหนงใด จากสาเหตุที่เก่ียวของหรือกอใหเกิด
ความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภและหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุ
ตอการเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑเปาหมาย 

 

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
ไมเกิน 17 ตอการเกิด

มีชีพแสนคน 
ไมเกิน 17 ตอการเกิด

มีชีพแสนคน 
ไมเกิน 16 ตอการเกิด

มีชีพแสนคน 
ไมเกิน 15 ตอการเกิด

มีชีพแสนคน 

วัตถุประสงค ๑. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
คุณภาพ 

๒. เฝาระวังหญิงชวงต้ังครรภ คลอด และหลังคลอดเพ่ือลดการตายของมารดาจากการต้ังครรภ
และการคลอดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. จัดระบบการสงตอหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หญิงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การรายงานการตายมารดา : สถานบริการสาธารณสุขแจงขอมูลการตายมารดาแกสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมาดาแกศูนย
อนามัยและกรมอนามยั ภายใน 24 ชั่วโมง ศูนยอนามัยแจงขอมูลการตายพรอมสาเหตุการตายแกกรม
อนามัย ภายใน 7 วนั 
2. การรายงานแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) : สถานบริการสาธารณสุขสงแบบสอบสวนการ
ตายมาดา (CE-62) แกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน ๑๕ วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั
ตรวจสอบและสงแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) แกศูนยอนามัยภายใน 20 วนั และสงแบบ
สอบสวนการตายมาดา ( CE-62) ตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน  
3. ศูนยอนามัยจัดใหมีการ Conference Case มารดาตายรวมกับ MCH board เขต จังหวัด และสง
รายงานตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน 

แหลงขอมูล หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ  สำนักงานทะเบียนราษฎร 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนมารดาตายระหวางตั้งครรภ  คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเวน

อุบัติเหตุ ในชวงเวลาที่กำหนด 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนการเกิดมีชีพทัง้หมดในชวงเวลาเดียวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด   (A/B)  x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ปละ 1 คร้ัง 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2562: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 



ป 2563: 

ป 2564: 

ป 2565: 
 

- - - ไมเกิน 17 ตอ 
การเกิดมีชีพแสนคน 

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 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไมเกิน 15 ตอ 

การเกิดมีชีพแสนคน 
วิธีการประเมินผล  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคาเปาหมาย  
เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการตายมารดา CE-62  

- มาตรฐานบริการอนามัยแมและเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  
hospital) 

รายละเอียด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 2561 

อัตราสวนการ
ตายมารดา 

อัตราสวนการตายตอ
การเกิดมีชีพแสนราย 

23.3 24.6 26.6 18.4 17.1 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ผู
ประสานงานตัวชี้วัด 

พญ.พิมลพรรณ  ตางวิวฒัน  โทรศัพท 0 2590 4435   โทรศัพทมือถือ 08 1292 3849                                               
นางนงลักษณ  รุงทรัพยสนิ   โทรศัพท 0 2590 4425   โทรศัพทมือถือ 08 4681 9667        
โทรสาร 0 2590 4427       E-mail: noi_55@hotmail.com 

หนวยงานประมวลผล 
และจัดทำขอมูล 

สำนักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางวรรณชนก  ลิ้มจำรูญ    โทรศัพท 0 2590 4438    โทรศัพทมือถือ 08 6546 5561 
โทรสาร 0 2590 4427      E-mail: loogjun.ph@hotmail.com 

 


