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21/01/2564 
หนวยงานเจาภาพ สำนักสงเสริมสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
หนวยงานท่ีรับการ
ประเมิน  

สำนักสงเสริมสุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ     

คำนิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอด และ
หลังคลอด ภายใน 42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั ้งครรภท่ี
ตำแหนงใด จากสาเหตุท่ีเก่ียวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภ
และคลอดหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภรวมถึงการฆาตัวตาย แตไมใชจาก
อุบัติเหตุ ตอการเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เม่ือเกิดมารดาตาย ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้  
1. โรงพยาบาลท่ีมีมารดาตาย 

- แจงขอมูลมารดาตายเบื้องตนแกผูอำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับ
จังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง  

- ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) และแกปญหาเบื้องตน 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- แจงขอมูลมารดาตายเบื้องตนแกศูนยเฝาระวังมารดาตาย ภายใน 24 

ชั่วโมง 
3. คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด 

- เก็บรวบรวมขอมูลมารดาตายท้ังหมด เพ่ือใชทบทวนและวิเคราะหสาเหตุ
การตายมารดา  

4. ศูนยเฝาระวังมารดาตาย 
- ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัดเพ่ือรวบรวม

ขอมูลมารดาตาย 
- สงรายงานการตายมารดาเบื้องตน ผาน 

http://savemom.anamai.moph.go.th ใหแกกรมอนามัย ภายใน 24 
ชั่วโมง 

- ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัดเพ่ือรวบรวม
ขอมูลมารดาตาย  

- จัดประชุมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา  
- สงแบบฟอรมรายงานการตายมารดา (CE-62) ผาน 

http://savemom.anamai.moph.go.th แกกรมอนามัย ภายใน 30 วัน 
5. สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

- วิเคราะหขอมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแกคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน 

- จัดทำรายงานประจำป และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูง 
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แหลงขอมูล หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ  สำนักงานทะเบียนราษฎร 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนมารดาตายระหวางตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน  
      ทุกสาเหตุ ยกเวนอุบัติเหตุ ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนการเกิดมีชีพท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  
 

(A/B)  x 100,000 

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) 
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 

เกณฑการประเมิน : 
รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) และรอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
2564) 
ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู
ท่ีนำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด 
 

1 1. ผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินงาน 
-แสดงผลผลิตผลลัพธระดับ C 
(Comparisons) การเปรียบเทียบอัตราสวน
การตายมารดากับประเทศอาเซียน 
-แสดงผลลัพธระดับ T (Trends) แนวโนม
อัตราสวนการตายมารดายอนหลัง 5 ป 
-แสดงผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการ
ดำเนินงานอัตราสวนการตายมารดาใน
ปจจุบันจำแนกรายเขตสุขภาพ 
2.มีขอมูล/ความตองการ/ความพึงพอใจ/
ขอเสนอแนะของผูรับบริการ 
-กลุมผูรับบริการปจจุบัน 
-กลุมผูรับบริการในอนาคต 
-ความตองการของผูรับบริการ 
-ความคาดหวัง 
-ความผูกพัน 
-ความพึงพอใจ 
-ความไมพึงพอใจ 
-ขอเสนอแนะ 
3.มีขอมูลความตองการ/คาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสีย 
-กลุมผูมีสวนไดสวนเสียปจจุบบัน 
-กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต 
-ความตองการ 
-ความคาดหวัง 
-ความผูกพัน 
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-ความพึงพอใจ 
-ความไมพึงพอใจ 
-ขอเสนอแนะ 
4.จัดทำขอมูลประเมินความเส่ียงการ
ดำเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา 
-ระดับความเสี่ยง 
-ผลกระทบความเสี่ยง 
-โอกาสเกิดความเสี่ยง 
5.ดานเทคโนโลยีการส่ือสารและดิจิทัล 
-แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การทำงานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
-ผลการวิเคราะหระบบคัดกรองความเสี่ยง
หญิงตั้งครรภ (Save mom) และโอกาสใน
การพัฒนนารูปแบบการดำเนินงาน 
6.ขอมูลวิชาการอ่ืนๆ 
-มีขอเสนอเชิงนโยบาย 
-การปรับปรุงกระบวน 
-การพัฒนาสินคาหรือบริการ 
-ความรูท่ีใหผูรับบริการ 
-แนวทางพัฒนาบุคคลากรหนวยงาน 
-แนวทางพัฒนาตนเอง 

2 มาตรการ/ความรูใหผูรับบริการ 
 
 

1 1.มีมาตรการ/ความรู ท่ีสอดคลองกับ
ปญหาเพ่ือลดการตายมารดา 
– Advocacy สื่อสารสาธารณะเพ่ือสราง

ความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือลดการตาย
มารดา 

– Partnership ขับเคลื่อนการดำเนินงาน, 
มาตรการ ผานกลไกคณะกรรมและภาคี
เครือขายในทุกระดับ (MCH Board, 
คกก.มารดาและทารกปริกำเนิด,คกก.การ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและหลังคลอดท่ี
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019) 

– Investment มีการลงทุน/งบประมาณท่ี
ไดรับเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือลด
การตายมารดา 

– Building Capacity สนับสนุนใหมีการ
จัดบริการสุขภาพแกแมและเด็กท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานงานอนามัยแมและ
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เด็กและเครือขายบริการสุขภาพ เพ่ือลด
การตายมารดา โดยการพัฒนาศักยยภาพ
บุคคลากร 

– มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับ 
ประเทศ 

2.ประเด็นความรู 
– สำหรับประชาชน 
– สำหรับผูมีสวนไดสวนเสีย 

3 Management and Governance 
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 
-การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

1 1. กิจกรรม 
-  มีแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองตาม
นโยบาย/มาตรการ 

2. ขับเคลื่อนมาตรการ 
- มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผนและ
มาตรการดำเนินงาน 

3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำ
ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน
น 

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

4 Output ผลผลิต 
มีผลการดำเนินงานตามแผนและ
มาตรการท่ีกำหนด 

1 1. มีผลผลิตครบตามมาตรการ/ขอเสนอเชิง
นโยบายท่ีกำหนดในแผนการขับเคลื่อน 
(0.5) ไดแกเชน ลดการตายจากสาเหตุ
การตกเลือดลงรอยละ 20 เปนตน 

2. มีผลผลิตครบครบตามท่ีกำหนด (0.5) 
ไดแก 

  - รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภฝากครรภ
ครบ   5 ครั้ง 

  - รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภฝากครรภ
ครั้งแรก เม่ืออายุครรภ≤12 สัปดาห  

  - รอยละ 75 ของหญิงหลังคลอดไดรับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 1 ผลลัพธอัตราสวนการตายมารดาไทย ตาม
ตารางแนบทาย 

 คะแนนรวม 5  
เง่ือนไข :  (ถามี) : - 
เอกสารสนับสนุน :  คูมือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ ท่ีเก่ียวของ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
อัตราสวนการตายมารดา
ไทย 

ตอการเกิดมีชีพแสน
คน 

19.9 20.3 23.1 

 

ตารางคาเปาหมายผลลัพธของตัวช้ีวัดในระดับท่ี 5 (1 คะแนน) 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน

การ
คำนวณ 

รอบการ
ประเมิน 

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย  
(ผลลัพธของตัวช้ีวัด)  

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
สำนักสงเสริมสุขภาพ 
สำนักอนามัยการเจริญ

พันธุ     

  5 เดือนแรก 28 26 24 22 20 
5 เดือนหลัง 25 23 21 19 17 

 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

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 

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ
หนวยงานเจาภาพ 
 

นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
สำนักสงเสริมสุขภาพ              โทรศัพท: 0 2590 4438           
โทรสาร: 0 2590 4427           E-mail: loogjun.ph@hotmail.com  
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