
แบบฟอรมการสง best practice : ระบบเฝาระวังการตายมาราดา 
 
๑. ช่ือเรื่อง “ระบบเฝาระวังการตายมาราดา” 
๒. หนวยงาน สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
๓. ความเปนมา/ความสำคัญของปญหา 

การตายของมารดามีผลกระทบตอการพัฒนาสาธารณสุขอยางสูง อัตราสวนการตายมารดา (Maternal 

mortality ratio, MMR) เปนเครื่องบงชี้ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนและถูกใชเปนตัวชี้วัดท่ีสำคัญของงานอนามัย

แมและเด็ก ประเทศตางๆท่ัวโลกตางก็ตระหนักถึงความจำเปนในการสงเสริมสุขภาพของสตรีและมารดา จุดเริ่มตนของ

การวัดผลการวัดการตายมารดาเกิดข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2530 มีการประชุมสัมมนาลูกเกิดรอดแมปลอดภัย 

(Safe Motherhood) ณ เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ไดกอใหเกิดการเริ่มตนดำเนินงานในเรื่องลูกเกิดรอดแมปลอดภัยซ่ึง

นำไปสูกิจกรรมในระดับนานาชาติเพ่ือลดการตายของมารดาใหไดครึ่งหนึ่งของอัตราในป พ.ศ. 2533 ภายในป พ.ศ. 2543 

อยางไรก็ตาม การดำเนินการตามเปาหมายดังกลาวมีปญหาสองประการคือการวัดหรือคาดประมาณอัตราสวนการมารดา

ตายทำไดยาก และ ประเทศตางๆ ไมมีตัวเลขขอมูลพ้ืนฐานท่ีดีของการคาดประมาณอัตราสวนการตายมารดา สำหรับ

ประเทศไทยขอมูลสถิติชีพท่ีมีอยูก็มีปญหาความครบถวนของขอมูลและการวินิจฉัยสาเหตุการตายเชนเดียวกับ

ตางประเทศ เพ่ือเปนการแกไขปญหาดานขอมูล สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จึงไดดำเนินการศึกษา “การตาย

มารดาของประเทศไทยโดยใชวิธีการ RAMOS ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2547, และ 2549 อัตราสวนการตาย

มารดาตอการเกิดมีชีพแสนคนเทากับ 44.5, และ 41.6 ตามลำดับ จะเห็นไดวาการใชวิธีการ RAMOS เปนผลใหไดทราบ

ขนาดของปญหาท่ีแทจริง  

แตอยางไรก็ตามวิธีการ RAMOS เปนงานท่ีตองใชเวลา, มีความซับซอนในการดำเนินการ และมีคาใชจายสูงสำหรับ

การนำไปใชในระดับประเทศ ดวยเหตุนี้สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จึงไดคิดหาวิธีอ่ืนๆ ท่ีสามารถ  คาดประมาณ

การตายมารดาไดถูกตองครอบคลุมข้ึน และสามารถแกไขปญหาความยุงยากซับซอนและลดตนทุน ในการดำเนินงาน โดย

ในป พ.ศ. 2556 สำนักสงเสริมสุขภาพ โดยความรวมมือดานขอมูลจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร : สนย.) ไดทำการเก็บขอมูลการตายมารดาจากหลาย

แหลงขอมูล อันไดแก ขอมูลการตายจากกระทรวงมหาดไทย ขอมูลการรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ขอมูลการเบิกจายคารักษาพยาบาลและการดูแลการตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด จากสำนักงานประกันสังคม

และกรมบัญชีกลาง อัตราสวนการตายมารดาใชการคาดประมาณจากการลงทะเบียนเกิดและการลงทะเบียนตายมาใชใน

การวิเคราะหผล ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2556 และ 2559 อัตราสวนการตายมารดาตอการเกิดมีชีพแสนคน

เทากับ 31.2 และ 26.6 ตามลำดับ  

เพ่ือเปนการติดตามสถานการณการตายมารดาอยางตอเนื่อง และรายงานขอมูลการตายมารดาท่ีทันทวงที ในป พ.ศ. 

2560 สำนักสงเสริมสุขภาพกรมอนามัย ไดจัดทำระบบกำกับติดตามสถานการณการตายมารดารายเดือนข้ึน เพ่ือใชในการ

กำกับติดตามการดำเนินงานท่ีทันตอสถานการณและมีขอมูลท่ีสามารถนำมาวิเคราะหเพ่ือการเฝาระวังสถานการไดอยาง

ทันเวลาเพ่ือปองกันการเกิดเหตุซ้ำ ข้ึนและดำเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

แบบฟอรม BP 01 



๔. วัตถุประสงค 
มีระบบรายงานการตายมารดาท่ีมีความครบถวนของขอมูลและสามารถนำขอมูลสูการวนิิจฉัยสาเหตุการตายได

อยางถูกตองแมนยำตาม The WHO Application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and the 
puerperium: ICD-MM 
๕. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

การพัฒนาระบบเฝาระวังการตายมารดาเปนสิ่งท่ีทาทาย เนื่องจากจะตองคำนึงถึงความถูกตอง ครบถวนถวน 

และคำแมนยำของขอมูล นอกจากนี้ตองคุมคา คุมทุน และลดคาใชจายในการดำเนินงาน โดยตองมีคาใชจายนอยกวาการ

จัดทำรายงานดวยวิธี RAMOS แตประสิทธิภาพของขอมูลตองไมตางกันมากนัก อยูในเกณฑท่ียอมรับได 

วิธีดำเนินการ 
1. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหรูปแบบการไดมาของขอมูลดวยวิธีตางๆในประเทศท่ีผานมา เชนการทำ RAMOS, 

การศึกษาผลลัพธทางสุขภาพ และความเปนธรรมทางสุขภาพ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย:TDRI 
2558, สถานการณการตายมารดาและทารกในประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 2554 
เปนตน 

2. จัดทำระบบ 
3. ใชระบบ 
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 

ข้ันตอนการดำเนินการของระบบ 
ระบบเฝาระวังการตายมารดา (2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาครั้งท่ี 1 ระบบเฝาระวังการตายมารดา (2560) 

1. โรงพยาบาลท่ีมีมารดาเสียชีวิต (โรงพยาบาลตนทางและปลายทาง)  

- แจงขอมูลการตายมารดาแกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทางโทรศัพทภายใน 24 ชม. 

- จัดทำและจัดสงแบบบันทึกขอมูลการตายมาดา (ก1 หรือ CE) แกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วัน  

- สงรายงานการสอบสวนการตายมารดา (รายงานการ Conference Case) ใหศูนยอนามัยภายใน 30 วัน 



2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (เลขา MCH Board จังหวัด) 

- แจงขอมูลการตายมารดาแกศูนยอนามัยทางโทรศัพทภายใน 24 ชม. 

- ตรวจสอบและเพ่ิมเติมขอมูลในแบบบันทึกขอมูลการตายมาดา (ก1 หรือ CE)  ใหสมบูรณ  

- สงแบบบันทึกขอมูลการตายมาดา (ก1 หรือ CE) แกศูนยอนามัยภายใน 20 วัน 

- จัด MM - Conference โดยประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลทุกแหงท่ีเก่ียวของ 

3. ศูนยอนามัย 

- แจงขอมูลการตายมารดา พรอมสาเหตุการตายแกกรมอนามัยภายใน 7 วัน 

- สงแบบบันทึกขอมูลการตายมาดา (ก1 หรือ CE) แกกรมอนามัยภายใน 30 วัน 

- สงรายงานการสอบสวนการตายมารดา (รายงานการ Conference Case) ใหกรมอนามัยภายใน 45 วนั 

หมายเหตุ :  

1. การแจงขอมูลการตายเบื้องตน ตองแจงทันท่ีภายใน 24 ชม.  

2. ระยะเวลาการสงรายงานสามารถปรับใหเขากับบริบทในพ้ืนท่ีและความยากงายของ case  

3. แบบบันทึกขอมูลการตายมาดา (ก1หรือ CE) และรายงานการสอบสวนการตายมารดา (รายงานการ 

Conference Case) ตองสงกรมอนามัยทุกราย 

แบบบันทึกการตายมารดา CE-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบเฝาระวังการตายมารดา (2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาครั้งท่ี 2 ระบบเฝาระวังการตายมารดา (2562) 

      1. โรงพยาบาลท่ีมีมารดาเสียชีวิต (โรงพยาบาลตนทางและปลายทาง) 

- แจงขอมูลการตายมารดาแกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทางโทรศัพทภายใน 24 ชม. 

- จัดทำและจัดสงแบบบันทึกขอมูลการตายมาดา (CE-62) แกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วัน 



      2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (เลขา MCH Board จังหวัด) 

- แจงขอมูลการตายมารดาแกศูนยอนามัยทางโทรศัพทภายใน 24 ชม. 

- ตรวจสอบและเพ่ิมเติมขอมูลในแบบบันทึกขอมูลการตายมาดา (CE-62) ใหสมบูรณ 

- สงแบบบันทึกขอมูลการตายมารดา (CE-62) แกศูนยอนามัย 

- จัด MM - Conference โดยประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลทุกแหงท่ีเก่ียวของ 

     3. ศูนยอนามัย 

- แจงขอมูลการตายมารดา พรอมสาเหตุการตายแกกรมอนามัยภายใน 7 วัน 

- สงแบบบันทึกขอมูลการตายมารดา (CE-62) และรายงานการสอบสวนการตายมารดาแก กรมอนามัยภายใน 30 

วันหลังมารดาเสียชีวิต 

หมายเหตุ : 

1. การแจงขอมูลการตายเบื้องตน ตองแจงทันทีภายใน 24 ชม. 

2. ระยะเวลาการสงรายงานสามารถปรับใหเขากับบริบทในพ้ืนท่ีและความยากงายของ case 

3. แบบบันทึกขอมูลการตายมารดา (CE-62) และรายงานการสอบสวนการตายมารดา (รายงานการ Conference Case) 

ตองสงกรมอนามัยทุกราย 

แบบบันทึกการตายมารดา CE-62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ผลการดำเนินการท่ีเห็นเปนรูปธรรม และมีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัด 

จากการดำเนินงานระบบเฝาระวังการตายมารดา กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน  ในป 2560 

และ 2561 พบวา มีมารดาตายจำนวนท้ังสิ้น 112 ราย และ 102 คิดเปนอัตราสวนการตายมารดาตอการเกิดมีชีพแสนคน

เทากับ 18.4  และ 17.1 ตามลำดับ (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) ซ่ึงเปาหมายกระทรวงสาธารณสุขไมเกิน 20 ตอการเกิดมี

ชีพแสนคน แสดงวาการดำเนินงานในชวงเวลาดังกลาวผลการดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาเปนตามเปาหมายตัวชี้วัด

กระทรวงท่ีกำหนดไว และในป 2562 หลังจากมีการปรับปรุงระบบเฝาระวังการตายมารดาพบวา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 พบมารดาตายจำนวน 80 ราย คิดเปนอัตราสวนการตายมารดาตอการเกิดมีชีพแสนคน

เทากับ 19.3 และสามารถจัดกลุมวิเคราะหตาม The WHO Application of ICD-10 to deaths during pregnancy, 

childbirth and the puerperium: ICD-MM ไดดังนี้  

กราฟท่ี 1 สาเหตุการตายมารดาตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : ระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนกัสงเสริมสุขภพ กรมอนามัย 
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จากผลการดำเนินงานระบบเฝาระวังการตายมารดารายเดือน สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย            

ปงบประมาณ 2562 พบวาสาเหตุการตายของมารดาตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 มารดาเสียชีวิตจาก

สาเหตุทางตรงรอยละ 51 และจากสาเหตุทางออมรอยละ 41 นอกจากนี้ยังพบวาเปนการตายท่ีไมสามารถระบุสาเหตุการ

ตายได รอยละ 8 จากการวิเคราะหขอมูลสาเหตุการตายมารดารายบุคคลพบวา การตายหลักของมาราดจากสาเหตุ

ทางตรง (Direct Cause) ยังคงเปนสาเหตุจาก GROUP 3 Obstetric haemorrhage จำนวน 19 รายรองลงมาไดแก 

Group 5 Other obstetric complications จ ำน วน  9  และ  Group 2 Hypertensive disorders in pregnancy, 

childbirth, and the puerperium จำนวน 8 ราย ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบวาสาเหตุการตายมารดาจากสาเหตุ

ทางออม (Indirect Cause) Group 7 Non-obstetric complications มีจำนวนการตายถึง 33 ราย และมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (ดังกราฟท่ี1) 

กราฟท่ี 2 สาเหตุการตายมารดาจากสาเหตุทางออมตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 3 สาเหตุการตายมารดาจากสาเหตุทางออมตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภพ กรมอนามัย 
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เนื่องจากปงบประมาณ 2560 – 2562 มีการตายมารดาจากสาเหตุทางออม (Indirect Cause Group 7 Non-

obstetric complications : WHO) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และจากขอมูลระบบเฝาระวังการตายมารดาสำนักสงเสริม

สุขภาพ ปงบประมาณ 2560 – 2562  พบวา มีมารดาตายดวยสาเหตุการตายทางออมคิดเปนรอยละ 31.1, 41.2 และ 

41.0 ตามลำดับ (ดังกราฟท่ี 2) โดยในป 2562 มีจำนวนการตายจากสาเหตุทางออมถึง 33 ราย จากแนวโนมการตายดวย

สาเหตุทางออมท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สำนักสงเสริมสุขภาพ จึงนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแบบรายบุคคลและพบวา 

การตายมารดาจากสาเหตุทางออม 33 ราย ในป งบประมาณ 2562 นั้น      การตายมารดาจากสาเหตุทางออม 3 อันดับ

แรก ไดแก pneumonia จำนวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 19, Cerebral hemorrhage จำนวน5 ราย คิดเปนรอยละ 15 

และ Heart vascular diseases จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 12 ของการตายมารดาจากสาเหตุทางออม (ดังกราฟท่ี 3) 

สรุปการวิเคราะหปญหาการตายมารดารายบุคคล 

จากขอมูลการตายมารดารายบุคคลท่ีไดจากการพัฒนาระบบเฝาระวังการตายมารดา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล จากการพัฒนาระบบเฝาระวังการตายมารดาท้ัง 5 กระบวนการ ทำ

ใหสำนักสงเสริมสุขภาพมีขอมูลแบบละเอียด เพ่ือนำมาวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกท่ีจัดเจนยิ่งข้ึน จากการวิเคราะห

ขอมูลรายบุคคลพบวา ปญหาการตายมารดามีความสัมพันธทางตรงกับปญหา 3 Delay ไดแก  

1 การตัดสินใจเขารับบริการลาชา (Delay in seeking care) จากการวิเคราะหขอมูลการตายมารดาพบวามารดาท่ี
เสียชีวิตจากการตัดสินใจเขารับบริการลาชาถึงรอยละ 58.18% มีการตัดสินใจเขามารับบริการลาชา เชนเขารับ
บริการฝากครรภลาชา ฝากครรภไมครบ 5 ครั้ง หรือไมเขารับบริการฝากครรภเลย อันเนื่องมาจากขาดความรู ความ
เขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภเอง สวนหนึ่งมาจากไมตระหนักถึงความสำคัญในการฝากครรภ กลัวขาด
งาน ครอบครัวไมสนับสนุนใหมาฝากครรภ ปญหาความยากจน เปนตน (HL/Socio-economic/cultural barriers)  

2 การเดินทาง/การเขาถึงบริการ (Delay in reaching care) จากการวิเคราะหขอมูลการตายมารดาพบวามารดาท่ี
เสียชีวิตจากการเดินทาง/การเขาถึงบริการ ถึงรอยละ 5.45% สวนใหญเกิดจากปญหาการเดินทาง อยูในพ้ืนท่ีหางไกล 
ขาดระบบขนสงสาธารณท่ีดี (transportation)  



3 การไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ (Delay in receiving  adequate health care) จากการวิเคราะหขอมูลการ
ตายมารดาพบวามารดาท่ีเสียชีวิตจากการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ ถึงรอยละ 83.64% โดยความลาชาในสวน
ท่ี 3 นี้ สามารถแบงสาเหตุหลักๆของความลาชาได 2 ระบบ ดังนี้ 

• ศักยภาพบุคลากรรอยละ 89.64% บุคลากรผูปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ ทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ 
ขณะคลอด หลังคลอด และจำเปนตองมีการอบรมฟนฟูสม่ำเสมออยางนอยปละครั้ง 

และเม่ือวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานแบบรายเดือนพบวา เดือนท่ีมีจำนวนมารดาตายสูงสุด ไดแกเดือน

ตุลาคมอาจจะเปนเพราะเดือนตุลาคมเปนชวงเดือนท่ีมีการโยกยายบุคลากร หรือเปลี่ยนงานใหม ดวยเหตุท่ีพยาบาลหอง

คลอดตองรับผิดชอบสูงและมีภาระงานท่ีหนัก แตไมไดรับการพิจารณาผลงานจึงทำใหมีการขอยายงานบอย ทำให

บุคลากรผูปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ ทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ ขณะคลอด หลังคลอด  โดยเฉพาะพยาบาลหอง

คลอดตองมีศักยภาพในการคัดกรองความเสี่ยงและการประเมินสถานการณความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ  ซ่ึงจำเปนตองมี

การอบรมฟนฟูสม่ำเสมออยางนอยปละครั้ง  เชนเดียวกับชวงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเปนชวงท่ีแพทยจบใหมประมาณเดือน

มิถุนายน – กรกฎาคมของป จะมีการหมุนเวียนแพทยจบใหมไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  จะพบปญหาในเรื่อง

ประสบการณ ทักษะในการดูแลรักษา การวินิจฉัยลาชาสงผลใหการรักษาลาชา แพทยจบใหมควรไดรับการฝกปฏิบัติการ

ดูแลรักษาหญิงตั้งครรภในภาวะฉุกเฉิน และหัตถการท่ีจำเปนทางสูติกรรม ในโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนยกอนลง

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และตองมีการCoaching แพทยจบใหมในชวงแรกของการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นการ

ตายมารดาอาจจะเก่ียวเนื่องกับการระบาดของโรคในชวงฤดูกาลตางๆท่ีอาจจะมีผลตอการเจ็บปวยหรือสุขภาพของหญิง

ต้ังครรภเชนไขหวัดใหญ ไขเลือดออก ซ่ึงขอมูลเทาท่ีมียังไมสามารถอธิบายไดถึงการระบาดของโรคในแตละชวงเวลาใน

ภาพรวม จะตองมีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษาในแตละพ้ืนท่ี 

• เวชภัณฑ, ยา, คลังเลือด และระบบสงตอรอยละ 45.65% ซ่ึงเกิดจากปญหาในการบริหารยา เวชภัณฑ 
ความไมพรอมในการบริหารยารักษาภาวะตกเลือด Oxytocin,  Ergometrine, Prostsgland, Cytotex ท่ีเพียงพอและ
พรอมใชงานใหทันทวงที ขาดระบบเลือดสำรองและสารน้ำท่ีเพียงพอพรอมใชงานทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังการใช
ถุงตวงเลือดท่ีไดมาตรฐานในการคลอดทุกรายเพ่ือการวินิจฉัยการตกเลือดอยางรวดเร็ว เม่ือการวินิจฉัยการตกเลือดไม
แมนยำและลาชาจึงกอใหเกิดการสงตอท่ีลาชาตามมาอีกดวย 
จุดออนของระบบเฝาระวังการตายมาดา 

1. ความครอบคลุมของขอมูลซ่ึงเปนขอจำกัดในการรวบรวมขอมูล สำนักสงเสริมสุขภาพยังไมสามารถรวบรวม
ขอมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดเขตกรุงเทพมหานคร   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได  

2. การวินิจฉัยสาเหตุการตาย เนื่องจากเม่ือทบทวนสาเหตุการตายพบวายังมีการวินิจฉัยสาเหตุการตายไมถูกตอง 
ซ่ึงจะทำใหการวางแผนแกไขปญหาไมตรงกับสาเหตุท่ีแทจริง 

 

จุดแข็งของระบบเฝาระวังการตายมารดา 

1. สามารถรายงานผลการตายมารดา และสาเหตุการตายมารดาในระดับสากลไดตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เปรียบเทียบรายงานกับตางประเทศได (The WHO Application of ICD-10 to deaths during pregnancy, 
childbirth and the puerperium: ICD-MM) 

2. การรายงานผลการดำเนินงานเฝาระวังการตายมารดา  ไดสะทอนถึงขนาดและความรุนแรงของปญหาในแตละ
พ้ืนท่ี มีการเผยแพรสถานการณและรายงานผลการดำเนินงานเชิงรุกใหแกหนวยงานไดรับรูเพ่ือการนำขอมูลไปใช



ในการกำหนดทิศทางการวางแผนเฝาระวังและปองกันการเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนการกำหนดนโยบายและมาตรการ 
พรอมท้ังวางแผนเพ่ือบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

3. มีขอมูลรายบุคคลในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการวิเคราะหและวางแผนพัฒนาระบบการดูแลมารดาต้ังครรภ คลอด
และหลังคลอดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามบริบทของพ้ืนท่ี เนนการจัดการรายบุคคลโดยเฉพาะระบบคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงทางสูติกรรม โรคทางอายุรกรรม และทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหวางการตั้งครรภ การคลอด
และหลังคลอด      

4. ผูบริหารระดับกระทรวง กรมอนามัย กอง ท่ีเก่ียวของไดรับรู รับทราบสถานการณการตายมารดาอยางใกลชิดทุก
เดือน และสั่งการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูสูการปฏิบัติและพัฒนา อันนำไปสูการติดตามเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รวมกันวิเคราะหปญหาใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และใหการ
สนับสนนุตามภารกิจของกรมอนามัย    

 
7. ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

1. การสรางความรวมมือในการทำงานลดแมตายในเขตสุขภาพท่ี 1-12 รวมกับศูนยวิชาการตางๆในระดับประเทศ ถือเปน

หัวใจหลักของการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี 

2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานอยางจริงจังและเขมแข็งจากผูบริหารในระดับตางๆ เพ่ือผลักดันงานใหประสบความสำเร็จ 

3. ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนำขอมูลมาใชในการบริหารจัดการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีไดจริง ตรงประเด็น 

 
 


