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ชื่อหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 
ชื่อหนวยงานเจาภาพ สำนักสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด 1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
หนวยงานที่รับการประเมิน  สำนักสงเสริมสุขภาพ, ศูนยอนามัยที่ 1- 12     
คำนิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด 

ภายใน 42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภที่ตำแหนงใด จากสาเหตุที่
เก่ียวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภและหรือการดูแลรักษาขณะ
ตั้งครรภรวมถึงการการฆาตัวตาย และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การรายงานการตายมารดา : สถานบริการสาธารณสุขแจงขอมูลการตายมารดาแก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการ
ตายมาดาแกศูนยอนามัยและกรมอนามัย ภายใน 24 ชัว่โมง ศูนยอนามัยแจงขอมูลการ
ตายพรอมสาเหตุการตายแกกรมอนามัย ภายใน 7 วนั 
2. การรายงานแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) : สถานบริการสาธารณสุขสงแบบ
สอบสวนการตายมาดา (CE-62) แกสำนักงานสาธารณสุขจังหวดัภายใน ๑๕ วัน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและสงแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) แก
ศูนยอนามัยภายใน 20 วัน และสงแบบสอบสวนการตายมาดา ( CE-62) ตอกรมอนามัย
ภายใน 30 วัน  
3. ศูนยอนามัยจัดใหมีการ Conference Case มารดาตายรวมกับ MCH board เขต 
จังหวัด และสงรายงานตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน 

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

ยกเวนอุบัติเหตุ ในชวงเวลาที่กำหนด 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
เกณฑการประเมิน : 
รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1.1 รายการขอมูลท่ีนำมาใชเพ่ือ 
- กำหนดนโยบาย (หมวด 1) 
- กำหนดมาตรการ (หมวด 2) 
- กำหนดความรูของประชาชนหรอืผูรับบริการ 
(หมวด 3) 
1.2 ความรูท่ีนำมาใชเพ่ือ 
- กำหนดนโยบาย (หมวด 1) 
- กำหนดมาตรการ (หมวด 2) 
- กำหนดความรูของประชาชนหรอืผูรับบริการ 
(หมวด 3) 
1.3 มรีายงานผลการวิเคราะหขอมูลและ

1 1. มีรายการขอมลู (0.25) 
- มีรายงานสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา
อยางครบถวน    
- มีขอมูลความตองการ/คาดหวังของผูรับบริการหรือผู
มีสวนไดสวนเสีย 
 
2. มีความรู (0.25) 
-มีความรูท่ีเก่ียวกับสาเหตุการตายมารดาจากการ
สืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย /งานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 
 
3. มรีายงานผลการวิเคราะห (0.5)  
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ความรูเพ่ือ 
- กำหนดนโยบาย (หมวด 1) จำนวนไมเกิน 
400 คำ 
- กำหนดมาตรการ (หมวด 2) จำนวนไมเกิน 
400 คำ 
- กำหนดความรูของประชาชนหรอืผูรับบริการ 
(หมวด 3) จำนวนไมเกิน 400 คำ 

 -ผลการวิเคราะหสถานการณการตายมารดายอนหลัง 
3 ป  ในภาพประเทศ/เขตสุขภาพ  ประกอบดวย 
อัตราสวนการตายมารดา  จำนวนมารดาตาย    รอย
ละสาเหตุการตายทางตรงและทางออม    สาเหตุการ
ตาย 5 อันดับแรก    ปญหา/อุปรรค  ขอเสนอแนะ/
การแกไข   ท่ีนำไปสูการกำหนดนโยบาย มาตรการ
และความรูสำหรับประชาชน 
 

2 Advocacy / Intervention (จากผลการ
วิเคราะห Assessment) 
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 
2.2 มีขอเสนอมาตรการ (หมวด 2) 
2.3 มีประเด็นความรู (หมวด 3) 

1 1. มีขอเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคลองกับขอมูล
และความรู (0.5) 

-มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ/เขต  
-มีมาตรการระดับประเทศ/เขต ท่ีสอดคลองกับขอมลู

และความรู 
-มีประเด็นความรูสำคญัในการลดการตายมารดา 
 
2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหมในการปฏริูป* 

(0.5) 
-มีกิจกรรม/การดำเนินงาน ท่ีสอดคลองกับระดับ

บทบาทใหมของกรมอนามัย 
 

3 Management and Governance 
3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย  
3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ 
3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู 

1 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2) 
-มีแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองตามนโยบาย/

มาตรการ 
 
2. มีการขับเคลื่อนท่ีเปนไปตามแผน (0.3) 
-มีรายงานการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน 
-มีการเผยแพร องคความรู  สื่อ  โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผานชองทางตางๆ  
 
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ ทุกเดือน และนำข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 

4 Output ผลผลิตกระบวนการตาม 
4.1 นโยบาย  
4.2 มาตรการ 
4.3 ความรู 

1 1. มีผลผลติครบตามจำนวนขอเสนอนโยบาย (0.25) 
 เชน ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือดลงรอยละ 20 
 
2. มีผลผลติครบตามมาตรการท่ีกำหนดในแผนการ

ขับเคลื่อน (0.5) เชน รอยละหญิงตั้งครรภฝากครรภ
ครบ 5 ครั้ง   รอยละโรงพยาบาลประเมินตนเอง
ผานระบบออนไลน   

 
3. มีผลผลติครบตามประเด็นความรูท่ีกำหนดใน

แผนการขับเคลื่อน และเปนไปมาตรฐาน RRHL  
   (ถามี) (0.25)    

5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 1 อัตราสวนการตายมารดาไทย 
 คะแนนรวม 5  
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เง่ือนไข :  (ถามี) 
หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหมในการปฏิรูป มีดังน้ี 

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 
หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 
หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger 

เอกสารสนับสนุน :  สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  คูมือมือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมตามขอแนะนำ
องคการอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
 ตอการเกิดมีชีพแสนคน 21.8 19.9 19.98 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางพิมลพรรณ ตางวิวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ  
  สำนักสงเสริมสุขภาพ โทรศัพท: 0 2590 4435     
  Email: pimolphantang@gmail.com 
2.นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
  สำนักสงเสริมสุขภาพ โทรศัพท: 0 2590 4425  
  E-mail: noi_55@hotmail.com 

ผูรายงานตัวชี้วัดของ
หนวยงานเจาภาพ 
 

1.นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุข   
  สำนักสงเสริมสุขภาพ เบอรโทร: 0 2590 4438 โทรสาร: 0 2590 4427  
  E-mail: loogjun.ph@hotmail.com  

ผูรายงานตัวชี้วัดของ
หนวยงาน 

...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทท่ีทำงาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, 
ผูรายงานตัวชี้วัดของหนวยงาน)... 

 
ตัวอยาง *กรณีหนวยงานท่ีรับการประเมิน แตละหนวยงานรับคาเปาหมายไมเทากัน ใหเพ่ิมเติมตารางคาเปาหมาย (ระดับท่ี 5) 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน
การคำนวณ 

รอบการประเมิน 
คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของ

ตัวชี้วัด)  
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

สำนักสงเสรมิสุขภาพ   6 เดือนแรก 24 23 22 21 20 
6 เดือนหลัง 21 20 19 18 17 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ   6 เดือนแรก 24 23 22 21 20 
6 เดือนหลัง 21 20 19 18 17 

ศูนยอนามัยท่ี 1 - 11  6 เดือนแรก 24 23 22 21 20 
6 เดือนหลัง 21 20 19 18 17 

ศูนยอนามัยท่ี 12  6 เดือนแรก 42 41 40 39 38 

6 เดือนหลัง 39 38 37 36 35 
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