
 

 
ผลการวิเคราะหชองวางของระบบ 

ผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค ปจจัยแหงความสำเร็จ ขอเสนอแนะ และชองวางท่ีตองพัฒนา 

สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ไดจัดทำระบบเฝาระวังการตายมารดาระดับประเทศข้ึนตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 เปนตน เพื่อใชในการเฝาระวังและกำกับติดตามสถานการณการตายของมารดาไทยในพื้นท่ี
ตางๆ ทั้งในสวนของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกสังกัดทั่วประเทศ ทำใหกรมอนามัยทราบถึงสถานการณ ขนาด 
และความรุนแรงของปญหาในแตละพื ้นท่ีไดอยางรวดเร็วและทันทวงที 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
ศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู และ สรุปบทเรียน  

จากการดำเนินงานที่ผานมาพบวาการดำเนินงานผานระบบเฝาระวังอยางเขมแข็งและจริงจังโดยมี
ผูบริหารระดับสูงคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน สรางแรงตื่นตัวแกผูปฏิบัติงานทุกระดับและภาคีที่เกี่ยวของได
เปนอยางดี ทำใหการรายงานการตายมารดารวดเร็ว วองไวและแมนยำยิ่งข้ึน แตก็ยังพบปญหาของระบบดังนี ้

1. ความเขมแข็งในการขับเคลื่อนงานละความรวมมือของภาคีเครือขาย ความเขมแข็งของแตละภาคี
เครือขายที่ไมเทากัน จังหวัดที่มีเครือขายที่เขมแข็งจะสามารถดำเนินงานเพื่อเฝาระวังและลดการตาย
มารดาในพ้ืนท่ีไดดี   

2. ขาดการถายทอดขั้นตอนการดำเนินงานใหกับผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง เชนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
หองคลอดของโรงพยาบาล /เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กมีการเปลี่ยนหนาที่ ผูรับงาน
ใหมไมไดรับการถายทอดแนวทางการดำเนินงาน/แนวทางการรายงาน ทำใหไมเขาใจเนื้องานและไมเขาใจ
ระบบการรายงาน เกิดการรายงานลาชาหรือไมรายงานตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

3. การแจงขาวหรือการรายงานการตายมารดาในหลายแหงยังไมเปนไปตาม time line ท่ีกำหนด 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 ใหมีรูปแบบและกลวิธีท่ีสามารถรายงานสถานการณได
อยางทันทวงที สามารถสงขอมูลของหนวยบริการและแสดงผลขอมูลเขาสูสวนกลางในรูป web data base โดย
แสดงผลขอมูลผาน Web Browser บนหนา DOH Dashboard และเพื่อชั้นความลับเพื่อรักษาสิทธของผูเสียชีวิต



 

และครอบครัว ตาม พรบ.คอมพิวเตอร ฉบับเพ่ิมเติมป 2562 อันจะชวยเปนขอมูลสนับสนุนสำหรบัผูวางนโยบาย
และผูทำงานดานสาธารณสุขสามารถพัฒนาบริการสาธารณสุข จึงมีการปรับปรุงระบบเฝาระวังการตายมารดาดังนี้ 
1 พัฒนาข้ันตอน/กระบวนการการเฝาระวังการตายมารดาและระยะเวลาการจัดสงรายงานการตายมารดา 

1.1  ผังข้ันตอนการสงรายงานเดิม (ใชตั้งแตพ.ศ.260 – ปจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2  ผังข้ันตอน/กระบวนการเฝาระวังการตายมารดา ในปจจุบัน (2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

1.3 ข้ันตอน/กระบวนการการเฝาระวังการตายมารดา 
      ระบบเฝาระวังการตายมารดา 
      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 กรมอนามัย

ภายใน 30 วันหลังมารดาเสียชีวิต 
หมายเหตุ : 
1. การแจงขอมูลการตายเบื้องตน ตองแจงทันทีภายใน 24 ชม. 
2. ระยะเวลาการสงรายงานสามารถปรับใหเขากับบริบทในพ้ืนท่ีและความยากงายของ case 
3. แบบบันทึกขอมูลการตายมารดา (CE-62) และรายงานการสอบสวนการตายมารดา (รายงานการ Conference 
Case) ตองสงกรมอนามัยทุกราย 
2. การไดมาซ่ึงขอมูล 

2.1. รูปแบบการรายงาน 
- ผูรายงาน : สสจ. ศอ. สำนักสงเสริมสุขภาพ ผูบริหาร (กรม/กระทรวง) 
- ผูบันทึก/นำเขาขอมูล : สำนักสงเสริมสุขภาพ 

2.2. การรับสงขอมูลของสวนกลาง 
- ศูนยอนามัยรายงานการตายมารดาแกสวนกลาง 

2.3. รอบการตรวจสอบความถูกตอง/พรอมใชของการรายงานขอมูล 
- สวนกลางรวบรวมขอมูลและทบทวนขอมูลกลับภายในสัปดาหแรกของเดือน โดยยืนยันจำนวนและ

สาเหตุการตายรายบุคคล 
- บันทึกขอมูลลงระบบ DOH Dashboard ภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือน 
- นำเสนอขอมูลในการประชุมผูบริหารทุกวันอังคารท่ี 3 ของเดือน 
- Up date ขอมูลขึ้นระบบสำนักสงเสริมสุขภาพหลังจากผูบริหารพิจารณายืนยันขอมูลเรียบรอยแลว (ทุก

วันอังคารท่ี 3 ของเดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. แบบบันทึกขอมูลการตายมารดา (CE-62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. การประกาศใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     “มีขอมูลการตายมารดาแบบรายบุคคลเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลที่ครบถวน แมนยำ จนนำไปสูการ
วางแผน และกำหนดมาตรการที่ตรงประเด็นปญหามากยิ่งขึ้น และสามารถทำใหอัตราสวนการตายมารดา
เปนไปตามคาเปาหมายประเทศ” 
 

สรุปการวิเคราะหปญหาการตายมารดารายบุคคล 
จากขอมูลการตายมารดารายบุคคลท่ีไดจากการพัฒนาระบบเฝาระวังการตายมารดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล จากการพัฒนาระบบเฝาระวังการตายมารดาทั ้ง 5 

กระบวนการ ทำใหสำนักสงเสริมสุขภาพมีขอมูลแบบละเอียด เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกที่จัดเจน



 

ยิ่งขึ้น จากการวิเคราะหขอมูลรายบุคคลพบวา ปญหาการตายมารดามีความสัมพันธทางตรงกับปญหา 3 Delay 
ไดแก  
1 การตัดสินใจเขารับบริการลาชา (Delay in seeking care) จากการวิเคราะหขอมูลการตายมารดาพบวา

มารดาที่เสียชีวิตจากการตัดสินใจเขารับบริการลาชาถึงรอยละ 58.18% มีการตัดสินใจเขามารับบริการลาชา 
เชนเขารับบริการฝากครรภลาชา ฝากครรภไมครบ 5 ครั้ง หรือไมเขารับบริการฝากครรภเลย อันเนื่องมาจาก
ขาดความรู ความเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภเอง สวนหนึ่งมาจากไมตระหนักถึงความสำคัญ
ในการฝากครรภ กลัวขาดงาน ครอบครัวไมสนับสนุนใหมาฝากครรภ ปญหาความยากจน เปนตน (HL/Socio-
economic/cultural barriers)  

2 การเดินทาง/การเขาถึงบริการ (Delay in reaching care) จากการวิเคราะหขอมูลการตายมารดาพบวา
มารดาท่ีเสียชีวิตจากการเดินทาง/การเขาถึงบริการ ถึงรอยละ 5.45% สวนใหญเกิดจากปญหาการเดินทาง อยู
ในพ้ืนท่ีหางไกล ขาดระบบขนสงสาธารณท่ีดี (transportation)  

3 การไดรับบริการที ่ถูกตอง/มีคุณภาพ (Delay in receiving  adequate health care) จากการวิเคราะห
ขอมูลการตายมารดาพบวามารดาท่ีเสียชีวิตจากการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ ถึงรอยละ 83.64% โดย
ความลาชาในสวนท่ี 3 นี้ สามารถแบงสาเหตุหลักๆของความลาชาได 2 ระบบ ดังนี้ 

• ศักยภาพบุคลากรรอยละ 89.64% บุคลากรผูปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ ทักษะในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ขณะคลอด หลังคลอด และจำเปนตองมีการอบรมฟนฟูสม่ำเสมออยางนอยปละครั้ง 

และเมื่อวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานแบบรายเดือนพบวา เดือนที่มีจำนวนมารดาตายสูงสุด 
ไดแกเดือนตุลาคมอาจจะเปนเพราะเดือนตุลาคมเปนชวงเดือนที่มีการโยกยายบุคลากร หรือเปลี่ยนงานใหม ดวย
เหตุท่ีพยาบาลหองคลอดตองรับผิดชอบสูงและมีภาระงานท่ีหนัก แตไมไดรับการพิจารณาผลงานจึงทำใหมีการขอ
ยายงานบอย ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ ทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ ขณะคลอด หลังคลอด  
โดยเฉพาะพยาบาลหองคลอดตองมีศักยภาพในการคัดกรองความเสี่ยงและการประเมินสถานการณความเสี่ยงของ
หญิงตั้งครรภ  ซึ่งจำเปนตองมีการอบรมฟนฟูสม่ำเสมออยางนอยปละครั้ง  เชนเดียวกับชวงเดือนกรกฎาคม ซ่ึง
เปนชวงที่แพทยจบใหมประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของป จะมีการหมุนเวียนแพทยจบใหมไปปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน  จะพบปญหาในเรื่องประสบการณ ทักษะในการดูแลรักษา การวินิจฉัยลาชาสงผลใหการ
รักษาลาชา แพทยจบใหมควรไดรับการฝกปฏิบัติการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภในภาวะฉุกเฉิน และหัตถการท่ีจำเปน
ทางสูติกรรม ในโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนยกอนลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และตองมีการ
Coaching แพทยจบใหมในชวงแรกของการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นการตายมารดาอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการ
ระบาดของโรคในชวงฤดูกาลตางๆที่อาจจะมีผลตอการเจ็บปวยหรือสุขภาพของหญิงตั้งครรภเชนไขหวัดใหญ 
ไขเลือดออก ซึ่งขอมูลเทาที่มียังไมสามารถอธิบายไดถึงการระบาดของโรคในแตละชวงเวลาในภาพรวม จะตองมี
การเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษาในแตละพ้ืนท่ี 

• เวชภัณฑ, ยา, คลังเลือด และระบบสงตอรอยละ 45.65% ซึ ่งเกิดจากปญหาในการบริหารยา 
เวชภัณฑ ความไมพรอมในการบริหารยารักษาภาวะตกเลือด Oxytocin,  Ergometrine, Prostsgland, Cytotex 
ที่เพียงพอและพรอมใชงานใหทันทวงที ขาดระบบเลือดสำรองและสารน้ำที่เพียงพอพรอมใชงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน รวมทั้งการใชถุงตวงเลือดที่ไดมาตรฐานในการคลอดทุกรายเพื่อการวินิจฉัยการตกเลือดอยางรวดเร็ว เม่ือ
การวินิจฉัยการตกเลือดไมแมนยำและลาชาจึงกอใหเกิดการสงตอท่ีลาชาตามมาอีกดวย 

 
 
 
 
 



 

 
จุดออนของระบบเฝาระวังการตายมาดา 

1. ความครอบคลุมของขอมูลซึ่งเปนขอจำกัดในการรวบรวมขอมูล สำนักสงเสริมสุขภาพยังไมสามารถ
รวบรวมขอมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดเขตกรุงเทพมหานคร   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได  

2. การวินิจฉัยสาเหตุการตาย เนื่องจากเมื่อทบทวนสาเหตุการตายพบวายังมีการวินิจฉัยสาเหตุการตายไม
ถูกตอง ซ่ึงจะทำใหการวางแผนแกไขปญหาไมตรงกับสาเหตุท่ีแทจริง 

จุดแข็งของระบบเฝาระวังการตายมารดา 
1. การรายงานผลการดำเนินงานเฝาระวังการตายมารดา  ไดสะทอนถึงขนาดและความรุนแรงของปญหาใน

แตละพ้ืนท่ี มีการเผยแพรสถานการณและรายงานผลการดำเนินงานเชิงรุกใหแกหนวยงานไดรับรูเพ่ือการ
นำขอมูลไปใชในการกำหนดทิศทางการวางแผนเฝาระวังและปองกันการเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนการกำหนด
นโยบายและมาตรการ พรอมท้ังวางแผนเพ่ือบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

2. มีขอมูลรายบุคคลในระดับพื้นที่เพื่อใชในการวิเคราะหและวางแผนพัฒนาระบบการดูแลมารดาตั้งครรภ 
คลอดและหลังคลอดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามบริบทของพื้นที่ เนนการจัดการรายบุคคลโดยเฉพาะ
ระบบคัดกรองภาวะเสี่ยงทางสตูิกรรม โรคทางอายุรกรรม และทบทวนระบบการดแูลรักษาในระหวางการ
ตั้งครรภ การคลอดและหลังคลอด      

3. ผูบริหารระดับกระทรวง กรมอนามัย กอง ที่เกี่ยวของไดรับรู รับทราบสถานการณการตายมารดาอยาง
ใกลชิดทุกเดือน และสั่งการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูสูการปฏิบัติและพัฒนา อันนำไปสูการติดตามเยี่ยมเสริม
พลังแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันวิเคราะหปญหาใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับบรบิท
ของพ้ืนท่ี และใหการสนับสนุนตามภารกิจของกรมอนามัย    

 


