
การวิเคราะหสถานการณการตายมารดาไทยประจำปงบประมาณ 2563 

(เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

จากระบบเฝาระวังการตายมารดา สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
สวนท่ี 6 ขอมูลวิชาการอ่ืนๆ 

6.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

6.1.1 เรงการดำเนินงานลดการตายมารดาจากสาเหตุท่ีปองกันไดใหลดลงจากปท่ีผานมา 
6.1.2 สรางระบบการเฝาระวังความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภรายบุคคลโดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม

ในการเฝาระวังความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ 
6.1.3 ดำเนินงานเฝาระวังการตายมารดาผานระบบ MDSR system เนนวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

ผานกระบวนการ Six steps of a mortality audit cycle และนำผลการวิเคราะหวางแผนแกไข
ปญหา ออกมาตรการท่ีสอดคลอดกับปญหาในพ้ืนท่ี 

6.1.4 การดำเนินงานมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให
ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน การดูแลแบบไรรอยตอ (seamless service) 
– พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กโดยเพิ ่มมาตรฐานการสงตอแบบเครือขายที ่มี

ประสิทธิภาพขึ้นเพื่อใหระบบบริการพื้นฐานที ่เปนมาตรฐานเดียวกัน การดูแลแบบไร
รอยตอ (seamless service) เปน “มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด” 

– เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 
– มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ  สนับสนุนสื่อความรูและเทคโนโลยี แกพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความ

ตระหนักรูแกหญิงตั้งครรภและครอบครัว ผลักดัน สนับสนุน สื่อสาร ฝากครรภทุกท่ีฟรีทุก

สิทธิ์  

– เรงรัดการคนหาและจัดการหญิงตั้งครรภเสี่ยงรายบุคคลเชิงรุกโดยการใชเทคโนโลยี/

Application ผาน Save mom สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  โปรแกรม9ยางเพ่ือสราง

ลูกหรือเครื่องมืออ่ืน 

– กระบวนการโรงเรียนพอแม   

6.2 การปรับปรุงกระบวนการ 

จากสถานการณการตายมารดาในปงบประมาณ 2563 จะเห็นไดวา ปญหาที่ทำใหเกิดการตาย

ของมารดาเกิดจาก 2 องคประกอบคือ 1.ตัวผูรับบริการและครอบครัว และ 2.ตัวผูใหบริการ ตั้งแตศักยภาพ

บุคลากร ความพรอมของระบบบริการ และอุปกรณ เครื ่องมือ คลังเลือดคลังยา ซึ ่งสามารถปรับปรุง

กระบวนการการดำเนินงานเพ่ือแกไขและพัฒนางานไดดังนี้ 

1. ระยะกอนตั้งครรภ  

1.1 ปญหา:   

ขาดการวางแผนการตั้งครรภที่ดีในหญิงวัยเจริญพันธุปกติ และหญิงวัยเจริญพันธุที่ปวยดวยโรค 

NCD, โรคติดเชื้อและอายุรกรรมรายแรง รวมท้ังหญิงท่ีปวยดวยโรคทางพันธุกรรม 

1.2 แนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนา :  



วางแผน/คลินิกใหคำปรึกษา การตั้งครรภท่ีดีในหญิงวัยเจริญพันธุปกติ และหญิงวัยเจริญพันธุท่ีปวย

ดวยโรค NCD, โรคติดเชื้อและอายุรกรรมรายแรง รวมท้ังหญิงท่ีปวยดวยโรคทางพันธุกรรม 

– กรณีที ่ไมสามารถตั ้งครรภได : จัดระบบใหคำปรึกษาแกหญิงวัยเจริญพันธ และ 

ครอบครัวใหทราบถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการตั้งครรภโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญท้ัง

สูติแพทยและอายุรแพทย 

– กรณีตั้งครรภได : จัดระบบใหคำปรึกษาแกหญิงวัยเจริญพันธและ ครอบครัว ตอง

วางแผนการตั้งครรภ การดูแล และการพบผูเชี่ยวชาญ โดยการตั้งครรภนี้ตองไดรับการ

ดูแลจากทีมแพทยผูเชี่ยวชาญอยางใกลชิด (สูติแพทยและอายุรแพทย) 

2. ระยะตัง้ครรภ 

2.1 ปญหา:   

– หญิงตั้งครรภและครอบครัวขาดความตระหนักรู ฝากครรภชา ตัดสินใจเขารับบริการฝาก 

ครรภลาชา 

– ไมไดรับการคัดกรองและจัดการความเสี่ยงท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เหมาะสม 

 

2.2 แนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนา :  

– สงเสริมประชาสัมพันธการฝากครรภ และคนหา คัดกรอง ความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภรายใหม 

– เรงรัดการคนหา คัดกรอง และจัดการความเสี่ยง ANC Hight Risk รายบุคคลเชิงรุกโดย

ใชนวัฒกรรม/เทคโนโลยี เชน Application Save mom หรือเครื่องมืออ่ืน 

– ปรับกระบวนการโรงเรียนพอแมโดยการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการสื่อสารสรางความรู 

ความเขาใจ เชน โรงเรียนพอแมออนไลน 

3. ระยะคลอด 

3.1 ปญหา:  

ศักยภาพของบุคลากรและระบบสงตอท่ีขาดประสิทธิภาพ 

3.2 แนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนา :  

– พัฒนามาตรฐานการสงตอ และเครือขายบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังกำกับ

ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน 

– ทุกหนวยบริการตองผานการประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและ

เครือขายบริการสุขภาพ และตองประเมินซ้ำทุก 3 ป  

– พัฒนาศักยภาพบุคลกรในการวินิจฉัยและดูแล เนนฝกการวินิจฉัยความเสี่ยงหรือความ

ผิดปกติอยางเหมาะสม ฝกซอมภาคปฏิบัติเพื่อฟนฟูศักยภาพเรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ

ในภาวะวิกฤตอยางนอยปละ 1 ครั้ง พัฒนาเกณฑและระบบสงตอท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. ระยะหลังคลอด 

4.1 ปญหา: ขาดการติดตามหลังคลอดอยางตอเนื่อง และจริงจังในกลุมหญิงตั้งครรภเสี่ยง 

4.2 แนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนา :  



– พัฒนาระบบติดตามเยี่ยมหลังคลอด เนนกำกับติดตามหญิงตั้งครรภเสี่ยงทุกรายตอง

ไดรับการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง และมีระบบสงตอ/คืนขอมูลแกหนวยงานในพ้ืนท่ี 

– พัฒนาระบบเยี่ยมบาน/ติดตามหลังคลอด 

5. พัฒนามาตรฐานและรพบบกำกับติดตามงานอนามัยแมและเด็ก เพิ ่มมาตรฐานการสงตอแบบ

เครือขายที่มีประสิทธิภาพขึ้น เปน “มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการสุขภาพ

ระดับจังหวัด”เพ่ือใหระบบบริการพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน การดูแลแบบไรรอยตอ (seamless 

service) 

6.3 การพัฒนาสินคาหรือบริการ 

การพัฒนาสินคา 

     สินคาที่พัฒนา “ระบบประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการสุขภาพระดับ

จังหวัด” ซ่ึงกระบวนการพัฒนาสินคาประกอบไปดวย 4 ระยะ ดังนี้ 

1) ระยะการวางแผน  

ปจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปญหาอัตราการเพิ่มประชากรมีแนวโนมลดลง ในชวง 50 ป          

ที่ผานมาพบวา เด็กเกิดลดลงจาก 1.2 ลานคน/ป (พ.ศ.2513) เปน 618,000คน/ป (พ.ศ.2562) 

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับท่ี2 (พ.ศ.2560 - 2569) จึงได

มุงเนนการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ความหมายคือ ทุกการเกิดจะตองมีการ

วางแผน มีความตั้งใจ ครอบครัวมีความพรอม นำไปสูการคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพ

แข็งแรง เติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสรางการเขาถึงบริการอยางเทา

เทียมเปนยุทธศาสตรหนึ่งของการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

การจัดบริการอนามัยแมและเด็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยอมนำไปสูการมีสุขภาพแข็งแรง 

ปลอดภัย ทั้งมารดาและบุตร กรมอนามัยซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสุขภาพของประชากรทุกกลุม

วัยไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน จึงไดพัฒนามาตรฐานการบริการข้ึน

เพื่อการใหบริการงานอนามัยแมและเด็กเปนไปตามาตรฐานมาตรฐานสากลของ องคการอนามัยโลก         

(World Health Organization: WHO) และเปนชุดสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐานในหลักประกันสุขภาพถวน

หนาโดยใหความสำคัญกับการทำงานแบบเครือขายในระดับจังหวัด ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกระดับท้ัง

ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองคกรทองถิ่นและชุมชน มุงเนนใหมีกระบวนการทำงานรวมกันแบบไร

รอยตอ การใชทรัพยากรรวมกัน รวมถึงการสรางระบบสงตอที่เปนมิตรกับทุกฝาย จึงไดพัฒนามาตรฐาน

งานอนามัยแมและเด็ก เปน มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด   

สงเสริมการจัดระบบสงตอท่ีมีคุณภาพ จนกลายเปนมาตรฐานการใหบริการท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
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1.พัฒนา/จัดทำมาตรฐาน                        

2.ทดลองใชมาตรฐาน     
  

                

3.ปรับปรุงมาตรฐาน                         

4. พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน  

    รับรองมาตรฐาน 

                        

5. ประมวลผล/วิเคราะห             

6.ถอดบทเรยีน 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) ออกแบบสินคาคือ  

หลักการในการจัดเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด เพ่ือใหเกิดระบบบริการสุขภาพท่ี

มีประสิทธิภาพ  มีการบูรณาการ และการสงตอระหวางบริการในแตละระดับไดอยางไมมีชองวาง 

ครอบคลุมบริการงานอนามัยแมและเด็ก เอื้อใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพและการดูแลประชาชนอยาง

ตอเนื่อง 
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ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม
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เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว

เด็ก 0-5 ป พัฒนาการสมวัย

อัตราสวนการตายมารดาจากสาเหตุ
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    ข้ันตอนการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก    
 1. โรงพยาบาลทุกระดับประเมินตนเองผานโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก เมื่อพิจารณา
วาผานใหทำหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับการประเมิน พรอมสงเอกสารผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลและรายชื่อผูประสานงาน 
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานโรงพยาบาลใหทราบวันเวลาที่จะทำการประเมิน และมอบ
ทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด ลงประเมินโรงพยาบาลชุมชน และแจงผลการ
ประเมิน      แกศูนยอนามัย สำหรับโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลทั่วไป ใหสสจ. แจงตอศูนยอนามัยเพ่ือ
ขอรับการประเมิน 
 3. ทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กระดับเขต (ศูนยอนามัย) ประเมินโรงพยาบาลศูนย/ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหแจงผลการประเมินเปนลายลักษณ
อักษร    แกหนวยงานท่ีรับการประเมิน  

 4. โรงพยาบาลทุกระดับจะตองประเมินงานมาตรฐานอนามัยแมและเด็กซ้ำทุก 3 ป 
 5. ศูนยอนามัยแจงผลประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดแกกรม
อนามัย 

 

 
 

 

 

 



ข้ันตอนการประเมินมาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยื่นแสดงความจำนงขอรับการประเมินมาตรฐานเครือขายบริการ

สุขภาพ  
    ระดับจังหวัดตอศูนยอนามัย พรอมสงเอกสารใหศูนยอนามัยลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
        เอกสารประกอบดวย  

- ขอมูลพ้ืนฐานของเครือขาย : ชื่อเครือขาย จังหวัด ขอบเขตสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ขนาด อาณาเขต สภาพทางภูมิศาสตร อาชีพ ภาษาพูด ศาสนา 
 - ขอมูลท่ัวไปของจังหวัด 

    - ขอมูลประชากร 
    - ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
    - สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 
    - เครือขายระบบสงตอของชุมชน 
    - ภาพรวมอัตรากำลัง : จำนวนบุคลากรสาธารณสุขตามปงบประมาณ  
    - จำนวนผูรบับริการ      
    - ขอมูลการตายมารดาและทารกปริกำเนิด 
    - วัสดุ/ อุปกรณ 

 2. ศูนยอนามัยตรวจสอบขอมูลเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัดใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณา    
   และ ประสานจังหวัดนัดวันเวลาลงประเมิน 
 3. ทีมประเมินมาตรฐานระดับเขตลงประเมินเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
 4. ศูนยอนามัยแจงผลประเมินมาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัดแกกรมอนามัย 
 5. กรมอนามัยออกใบรับรองผานมาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
 6. ประเมินมาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัดซ้ำทุก 3 ป  

 

 
 



3) ชวงปฏิบัติการตามแผน เปนชวงของกระบวนการพัฒนาชุดความรู ชุดมาตรฐาน และเครื่องมือ/ใช

เทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการทดสอบเครื่องมือตางๆ สรางตนแบบ ประเมินผล และพัฒนากรอบ

ความคิดวาสามารถตอบสนองตามเปาหมาย/ความตองการ  

4) ชวงสิ้นสุดการพัฒนาและนำเครื่องมือสื่อการปฏิบัติ เมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น จะตองดำเนินการ

โดยการประกาศใชมาตรฐานพรอมกันท้ังประเทศ 

6.4 ความรูท่ีใหผูรับบริการ 

เจาหนาท่ี 

– สถิติสุขภาพโลก 2020 (World Health Statistics 2020) 

 
– Maternal mortality: Levels and trends 2000 to 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 



– แนวทางการดำเนินงานระบบเฝาระวังมารดาตาย สำหรับประเทศไทย 

 
– ความเสี่ยงของคุณแมขณะตั้งครรภวัย 35 ป ข้ึนไป 

 

 

 



– คูมือการใชงานโปรแกรม SAVE mom 

 

– แนวปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีบริการฝากครรภ ตรวจหลังคลอด ในสถานการณ COVID-19 

 



– แนวทางเวชปฏบิัตขิองราชวทิยาลยัสูตนิรีแพทยแหงประเทศไทยเรื่อง การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ

ท่ีติดโรคโควิด-19 

 

ประชาชน 

– คูมือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ หลังคลอด และเด็กเล็กในสถานการณการแพรระบาด 

ของเชื้อ COVID – 19 

 

 



– ขอควรรูสำหรับคุณแม 

 
– การตั้งครรภคุณภาพและการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 
 



– แมทอง อาบน้ำอุนไดไหม ? ได แต…… 

 
– เตือนแมทองดื่มเบียร ลางไขลูก ไมได 

 
 



– หญิงตั้งครรภนวดไดหรือไม? 

 
– วิธีคลายเครียด ลดกังวล สำหรับคุณแมมือใหม 

 
 



– ทาออกกำลังกาย สำหรับคุณแมตั้งครรภ 

 
6.5 แนวทางพัฒนนาบุคคลากรหนวยงาน 

– พัฒนาศักยภาพและถายทอดแนวทางการใชงานโปรแกรมดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็ก Save 

Mom Operation, Pink book online 

– พัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กและเครือขายบริการสุขภาพระดับ

จังหวัด 

6.6 แนวทางพัฒนาตนเอง 

– อบรมหลักสูตรวิทยากรขอมูลสุขภาพของประชาชน (Data Science) 

 

 


