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ศูนยเฝาระวัง

มารดาตาย 

สถานที่ต้ัง : ศูนยอนามัยที่ 1-12

ผูอํานวยการ : ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 - 12 
เลขานุการ :  นักวิชาการผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

MDSR Team ทีมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

: เขต 1-12 โดยมี MCH Board ระดับเขตเปนประธาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุ
การตายมารดา พรอมทั้งผลิตคูมือแนวทางการดําเนินงานระบบเฝาระวัง
มารดาตายสําหรับประเทศไทย (MDSR)

วิเคราะหการเฝาระวังการตายมารดาผานกระบวนการ Six steps of a 
mortality audit cycle และบริหารจัดการหญิงต้ังครรภเสี่ยงสูงรายบุคคล

ความกาวหนาการดําเนินงานศูนยเฝาระวังมารดาตาย
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Six steps of a mortality audit cycle HPC 06
โรงพยาบาลตน้ทางทบทวน

และตรวจสอบขอ้มลู

- พบการตาย 14 ราย

- AFE 2

- Abortion 1

- Pre eclampsia 1

- PPH 1

- Ruptured Ectopic Pregnancy 2

- Pulmonary Embolism 1

- Intentional self – harm 1 

- CA tounque 1

- Septic Shock 1

- Heart vascular disease 1

- Unknown 1

GAP ปญหา 3 Delay

-Decision/Treatment

-Refer แนวทางไมชัด สงตอไมได

-บริหารจัดการภายในขาดการ

ประสานสูติ-อายุ, ER, Ward, OPD 

อุปกรณไมพรอมใชงาน

-ขาด CPG ท่ีจําเปนเชน CPG

termination of pregnancy 

/Early ANC and Ultrasound 

--ปรับ CPG refer/ termination of pregnancy / Early ANC and 

Ultrasound เพ่ือลด Ruptured ectopic pregnancy

-พัฒนาระบบ coaching training and Counsel โดยมี รพ.ชลบุรีเปนพ่ีเลี้ยง

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรความรู ทักษะ การสื่อ สรางความสัมพันธท่ีเปนมิตร

-พัฒนาระบบสื่อสารภายใน

เน่ืองจากความแตกตางดานบริบทการ

ทํางานของพ้ืนท่ี วัฒนธรรม ความ

หลากหลายของประชากร แรงงานยาย

ถ่ิน จึงเนนใหแตละจังหวัดพัฒนาตาม

ขอเสนแนะโดยมี จ.ชลบุรีเปนพ่ีเลี้ยง

ประเมินผลรอบ 6 เดือนหลัง 2563
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โรงพยาบาลตน้ทางทบทวน

และตรวจสอบขอ้มลู

พบการตาย 5

-Abortion=1, 

-Suicide=1

-HIV=1, 

-Pulmonary embolism =1

-Unknown=1

GAP
- ระบบบริการ Delay Dx, TX และ

ระบบสงตอ 

- หญิงตั้งครรภขาดHLการดูแลตนเอง

ใชสารเสพติด

- การคน คัดกรอง และจัดการความ

เสี่ยงหญิงตั้งครรภ

-ติดตามในกรณีหญิงตั้งครรภท่ีมีความ

เสี่ยงสูงเขาสูระบบทุกราย

-MCH Board ทุกจังหวัดทบทวน 

Time line วิเคราะห GAP ทุกราย

-จัดทํา Guide line คัดกรอองสุขภาพจิต /การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภใชสาร

เสพติด /การใหวัคซีนไขหวัดใหญ /Stigma

- พัฒนาระบบสงตอใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

- ผลักดันการใชงานโปรแกรม 9 ยางเพ่ือสรางลูกเพ่ือสรางHLเพ่ิมสายดวน 

(hot line) เพ่ือการปรึกษาเบ้ืองตนไดทันที

ดําเนินการตามมาตรการเขต

บริการสุขภาพท่ี 7 ทุกจังหวัด

ประเมินผลรอบ 6 เดือนหลัง 2563
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Six steps of a mortality audit cycle HPC 10
โรงพยาบาลตน้ทางทบทวน

และตรวจสอบขอ้มลู
-ทบทวนภายใน 1 สัปดาหหลังเกิด

การตาย พบการตาย 5 ราย

-Amniotic fluid embolism

-Internal Bleeding

-Placenta Acretary

-placenta accreta c coronary 

occusion c nalador side 

effect

-Previous C/S with pracenta

previa with PPH

GAP 
• Previous C/S : 80%

• การเตรียมกอน C/S 

• C/S นอกเวลา

• 3 Delay

(Decision/Treatment/

ปญหา Refer...ศูนยสงตอ รพ.สปส.)

CPG Previous C/S

-ฝากครรภท่ี รพ., รพท. หรือ รพศ. เทาน้ัน

-Pre/Post-operation เตรียมความพรอมคลังเลือด ยา ทีม

-U/S กอนผาตัดคลอดทุกราย 

-Elective C/S ใหทาเฉพาะในเวรเชาเทาน้ัน 

-Observe V/S & Check blood loss 

ประเมินผลรอบ 6 เดือนหลัง 2563

ดําเนินการใหเปนแนวปฏิบัติ

เดียวกันท้ังพ้ืนท่ีเขตบริการ

สุขภาพท่ี 10



1 

กําหนดใหหนวยบริการสาธารณสุขใช “แนวทางการดําเนินงานระบบเฝาระวังมารดาตายสําหรับ

ประเทศไทย” เปนคูมือในการปฏิบัติงาน

2 

3 

4 

1 

การดําเนินงานระบบเฝาระวังมารดาตาย ควรทําควบคูไปกับการพัฒนาระบบทะเบยีนราษฎรและ

สถิติชีพ (CRVS) 

การประเมินระบบเฝาระวังและแนวทางการทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา 

หลังจากมีการนําไปใชแลวเปนระยะๆ เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

กาวตอไป 

การเก็บขอมูลมารดาตายขยายระยะเวลาไปถึง 1 ปหลังสิ้นสุดการตั้งครรภ (Late Maternal Death) 

และการวิเคราะหสาเหตุการตายทารกปริกําเนิด
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