
สรปุการประชุมรายงานผลการติดตามกาํกบัตวัช้ีวดัประจาํเดือนพฤษภาคม 

วนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 

ณ ห้องประชุมกลุ่มวยัเรียน อาคาร 7 ชัน้ 4 สาํนักส่งเสริมสุขภาพ  

ทีป่ระชุมไดม้กีารนําเสนอผลการตดิตามการดาํเนินงานตวัชีว้ดัทีส่าํนกัสง่เสรมิสุขภาพรบัผดิชอบจํานวน 10 

ตวัชีว้ดั ซึง่เป็นผลการดาํเนินงานประจาํเดอืนเมษายน  รายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ตวัชีว้ดั 
กจิกรรมตามแผนการ

ดาํเนินงาน 

ผลผลติ ผลลพัธ ์

 1.1 อตัราส่วน

การตายมารดา

ไทย 

อตัราส่วนการตาย

มารดาไทย 

 อตัราสว่นการตายมารดาเท่ากบั 

20.35 ต่อแสนการเกดิมชีพี 

 

อัตราสวนการตายมารดาเดือน 
ตุลาคม - พฤษภาคม 2562 

จำนวน
แมตาย 

เด็กเกิดมีชีพ MMR 

4 28016 14.28 
5 16670 29.99 
2 12049 16.60 
2 27860 7.18 
5 28635 17.46 
14 45791 30.57 
5 22160 22.56 
5 26946 18.56 
4 31992 12.50 
5 22554 22.17 
5 30282 16.51 
12 41131 29.18 
68       334,086  20.35 

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจ

ราชการและนิเทศงาน 

 รายงานสรุปผลการตรวจราชการ

กลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวยั 

อตัราสว่นการตายมารดารอบ 6 

เดอืนแรก (ต.ค.62-ม.ีค.63)

เท่ากบั 20.6 ต่อแสนการเกดิมชีพี 

ประชุม Video Conference 
กับศูนยเขตท่ีรับผิดชอบงาน
อนามัยแมและเด็ก ทุกเดือนเพ่ือ

ศูนยอ์นามยัที ่1-12 และ สสม.  

เขา้ร่วม ประชุม Video 

Conference 

มมีตเิหน็ชอบตามมตทิีป่ระชุมให้

ศูนยอ์นามยัที ่1-12 และ สสม.  

ดาํเนินการตามขอ้ 1-6 



ตวัชีว้ดั 
กจิกรรมตามแผนการ

ดาํเนินงาน 

ผลผลติ ผลลพัธ ์

สื่อสารแนวทางและมาตรการ
ตางๆ 

สรุปประเดน็ตดิตามงานจากการ

ประชุมตดิตามงานแม่และเดก็

รอบ 6 เดอืนหลงั 

วนัที ่21 พ.ค.2563 ณ หอ้ง

ประชุมสํานกัสง่เสรมิสุขภาพ 

กรมอนามยั 

ศูนยอ์นามยัเร่งดําเนินการ

ตดิตาม 

1. HIV  

- ความครอบคลุมการสง่

รายงานการดาํเนินงานการ

ป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี

จากแม่สูลู่ก Program PHIMS  

- ตดิตามใหโ้รงพยาบาล

รายงานการตดิเชือ้เอชไอวรีาย

ใหม่และ/หรอืการเสยีชวีติจาก

การตดิเชือ้เอชไอวใีนเดก็อายุ

ตํ่ากว่า 18 เดอืน 

2. Down syndrome 

- ตดิตามการจดัทาํรายละเอยีด

การขยายการคดักรองดาวน์ใน

หญงิตัง้ครรภ์ทุกราย 

- เร่งวางแผนดําเนินการให้

จงัหวดัทีย่งัไม่มคีวามพรอ้มใน

การดําเนินงานใหส้ามารถส่ง

ผูร้บับรกิารใหส้ามารถรบับรกิาร

ตามสทิธิข์อง สปสช. ไดค้วาม

แผนการดาํเนินงานปี 64 



ตวัชีว้ดั 
กจิกรรมตามแผนการ

ดาํเนินงาน 

ผลผลติ ผลลพัธ ์

3. พรบ. ตดิตามการออกบตัร

แต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีต่าม

ประกาศกระทรวงทีอ่อกตาม 

พ.ร.บ. และการลงนามของผูว้่า

ราชการจงัหวดัในพืน้ที่

รบัผดิชอบ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

เดอืนมถิุนายน 2563 

4. ตดิตามแผนการกระจายสมุด

บนัทกึสุขภาพแม่และเดก็รายจงั

เพือ่จดัสง่มายงัสํานกัสง่เสรมิ

สุขภาพ กรมอนามยั 

5. กระตุน้การลงทะเบยีนหญงิ

ตัง้ครรภแ์ละการดาํเนินงาน 

โปรแกรม Save mom ใน

จงัหวดันําร่อง 

6. เร่งบนัทกึการตายมารดาผ่าน

ระบบ CE Online หากพืน้ทีใ่ด

เกดิปัญหา หรอืระบบไม่บนัทกึ

ขอ้มลูสามารถประสานแกไ้ขได ้

 

Video Conference ทบทวน

การตายมารดา  
สรุปขอ้แนะนําเพือ่การพฒันา 

1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ

ระบบการสง่ต่อระหว่าง

โรงพยาบาล ดา้นวชิาการ และ

ระบบบรกิาร  

2. พฒันาระบบสือ่สารระหว่าง

ผูป้ฏบิตังิาระหว่างแผนกเพื่อ

เชื่อมโยงการรกัษาอย่างเป็น

ศูนยอ์นามยัที ่6 ชลบุร ีเหน็ชอบ

ตามขอ้เสนอแนะและเร่ง

ดาํเนินการ 

 



ตวัชีว้ดั 
กจิกรรมตามแผนการ

ดาํเนินงาน 

ผลผลติ ผลลพัธ ์

ระบบ และลดความเสีย่งของการ 

delay treatment หรอืการส่ง

ขอ้มลูทีล่่าชา้ 

3. พฒันาระบบการ triage 

ผูป่้วย ลดเวลาในการสง่ต่อ

ผูป่้วยขา้มแผนก 

4. ดแูลเครื่องมอืและอุปกรณ์

ทางการแพทยใ์หพ้รอ้มใช้

ตลอดเวลา 

5. จดัระบบเฝ้าระวงัและคดั

กรองความเสีย่ง สง่ต่อผูป่้วยใน

รายทีม่โีรคทางอายุรกรรมทีม่ี

ความรุนแรงเกนิศกัยภาพของ

หน่วยงาน ไปยงัหน่วยงานทีม่ี

ศกัยภาพสงูกว่า และเสรมิทกัษะ

เรื่องการ counselling  

6. เน้น Early ANC and 

Ultrasound ฝากครรภ ์5 ครัง้

คุณภาพ เพือ่ลดความเสีย่งใน

การพบภาวะแทรกซอ้นชา้ เช่น 

Ruptured ectopic pregnancy 

7. ควรมรีะบบสง่ต่อขอ้มลู

ระหว่างโรงพยาบาลหรอืคลนิิก

เอกชนในพืน้ทีเ่พือ่ใหผู้ป่้วยไม่

เสยีโอกาสในการสง่ต่อหรอื

รกัษาตามระบบ 

ผลติสือ่ปฏบิตักิารใชง้าน

โปรแกรม Save mom 

อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอ

จดัซือ้จดัจา้ง 

 อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอ

จดัซือ้จดัจา้ง 



ตวัชีว้ดั 
กจิกรรมตามแผนการ

ดาํเนินงาน 

ผลผลติ ผลลพัธ ์

- จดัทํา Clip VDO ฝึก

ปฏบิตักิารใชง้าน

โปรแกรม Save mom 

ในสว่นของ ผ่านทาง 

YouTube, Line สาํหรบั 

หญงิตัง้ครรภ์, อสม., 

เจา้หน้าที ่

- จัดทำและพิมพคูมือการใช
งานโปรแกรม save mom 
ในรูปแบบ electronic และ
สื่อตนแบบ 

จัดทำรางปฏิบัติสำหรับหญิง

ตั้งครรภในการกักตัว 
ร่างปฏบิตัสิาํหรบัหญงิตัง้ครรภ์

ในการกกัตวั 

 ประกาศใชแ้นวทาง 

 

- จัดทำรางรูปแบบการ
ใหบริการฝากครรภแบบปกติ
ใหม (The New normal 
service modal for ANC) 

รูปแบบการใหบริการฝากครรภแบบ

ปกติใหม (The New normal service 

modal for ANC) 

 อยู่ระหว่างพจิารณาร่างของ   

 ผูเ้ชีย่วชาญและคณะกรรมการ 

 ประชุมช้ีแจงความกาวหนาระบบ

เฝาระวังกรมอนามยั ระบบ 

MDSR 

รายงานความก้าวหน้าของระบบ

และการนําระบบ MDSR ไปใช้

แกปั้ญหาเขต 6 7 10 

ผูบ้รหิารมมีตใิหทุ้กเขตสุขภาพนํา

ระบบ MDSR แกปั้ญหาการตาย

มารดาในพืน้ที ่

 


