
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 
ช่ือตัวช้ีวัด อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
ผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.-พฤษภาคม 64   แมไทยตาย 83 คน 
                                                       แมตางดาวตาย 8 คน 

 
 
กิจกรรมตามแผน (ประจำเดือนพฤษภาคม) 

1. ประชุมติดตามความกาวหนาการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคุณแม (Zoom Meeting) วันที่ 11 
พ.ค. 2564 

2. ประชุมทบทวนสาเหตุการตายมมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมกลุมอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย 

3. การประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบเฝาระวังทารกตายปริ
กำเนิด (PNDR) คร้ังที่ 2  ผานระบบ Zoom Meeting วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 
09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมกลุมอนามัยแมและเด็ก ชั้น 2 อาคาร 7 กรมอนามัย 

4. การประชุมขับเคล่ือนระบบบริการสาธารณสุขประเด็น : วัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ 
ผานระบบ Zoom Meeting วันที่ 24  พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00น. 

5. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ คร้ังที่ 1/2564 ณ หองประชุมกำธร 
สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผานระบบ Web Conference กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผน (ประจำเดือนพฤษภาคม) 
1. ประชุมติดตามความกาวหนาการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคุณแม ผานระบบ Zoom Meeting

วันที่ 11 พ.ค. 2564 
ผลผลิต  
ประชุมติดตามความคืบหนาการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคุณแมรวมกับทีมพัฒนาโปรแกรมจาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยมีการพัฒนาเนื้อหาวิชาการและออกแบบเชิงเทคนิค ใน 3 สวน ไดแก 

1. Profile คุณแม 

2. Profile คุณลูก 

3. การดูแลครรภ  

โดยโครงการจะเร่ิมพัฒนาระบบในเดือนมิถุนายน ใชเวลาในการพัฒนา App.เพื่อเปดใชงานแก

ประชาชนประมาณ 1 ปคร่ึง โดยชวง 3-6 เดือนแรกจะพัฒนาเนื้อหาวิชาการ ชวง 6-9 เดือนจะ

พัฒนาในสวนของเทคนิคและจะมีการทดลองใชในกลุมเปาหมาย และปรับปรุง App.ใหใชงานงาย

เปดใหใชงานทั่วประเทศ 

ผลลัพธ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบกลุมอนามัยแมและเด็กสนับสนุนดานเนื้อหา

วิชาการแกทีมพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ประชุมทบทวนสาเหตุการตายมมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมกลุมอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผลผลิต  
1. วัตถุประสงคการประชุม 1) เพื่อทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา 2) เพื่อหา

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานปองกันการตายมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ แพทยผูเชี่ยวชาญ

จาก รพ.จุฬาลงกรณ รพ.ราชวิถี รพ.สงขลานครินทร รพ.อุดรธานี รพ. เจาพระยาอภัย
ภูเบศร และนักวิชาการสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก 

3. สรุปสาเหตุที่ทำใหมารดาเสียชีวิต 1) หญิงตั้งครรภตัดสินใจเขารับบริการที่สถานพยาบาล
ลาชาเนื่องจากปญหาทางสังคม ครอบครัว และขาดความตระหนักรู 2) ขาดทีมแพทยที่มี
ความชำนาญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ มีความลาชาในการ
ตัดสินใจปรับแผนการรักษา 3) การติดตามผูปวยเพื่อเขารับการรักษาลาชา และระบบสง
ตอผูปวยภาวะวิกฤตยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน ไมสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
ผลลัพธ ที่ประชุมมมีติให 
1. กรมอนามัย 

1.1 พัฒนาระบบบริการ 
– จัดระบบเครือขายการดูแลและสงตอในเขตกรุงเทพมหานครที่ชัดเจน กำหนด

โรงพยาบาลแมขายและลูกขาย พรอมทั้งบังคับใชแนวปฏิบัติการสงตอใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน  

– ส่ือสารสรางความเขาใจแกโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใหเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดวาเปนกลุมที่มีความเส่ียงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง เนน
ใหมีชองทางการสงตอแบบ fast track  

– เพิ่มชองทางการใหคำปรึกษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ (Teleconsultation) 
1.2 การส่ือสารสรางความรอบรู 

– กรมวิชาการตางๆที่เกี่ยวของจัดทำส่ือในรูปแบบตางๆ เผยแพรส่ือสารแก
ประชาชน ใหเกิดความเขาใจวาหญิงตั้งครรภถือเปนกลุมเส่ียงที่จะเกิดความ
รุนแรงไดหากติดเชื้อ 

– ส่ือสารขอความรวมมือสถานประกอบการใหเห็นความสำคัญของการลดการ
ทำงานของหญิงตั้งครรภ ณ สถานที่ตั้ง หรือลดการทำงานที่ตองพบปะคนจำนวน
มากโดยการปรับเปล่ียนหนาที่ใหทำงานในสวนที่มีความเส่ียงตอการติดเชื้อ
นอยลง 

1.3 การฉีดวัคซีนแกหญิงตัง้ครรภ 
– ผลักดันใหหญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป และมีการให
ขอมูลผลประโยชนและความเส่ียงกอนตัดสินใจ 



– จัดชองทางพิเศษในการรับวัคซีนใหแกหญิงตั้งครรภ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย 
ลดการรวมตัวหรือสัมผัสกับผูรอรับวัคซีนทั่วไป  มีการติดตามอาการขางเคียงและ
ผลของการตั้งครรภในระยะยาว 

2. มอบราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย  
– ผลักดันใหหญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
– จัดประชุมวิชาการเพื่อใหความรูแกแพทย รวมถึงการใหคำปรึกษา หรือถอด

บทเรียนเกี่ยวกับการปองกันและการดูแลรักษาหญิงตัง้ครรภและทารกที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

– การจัดการความรูและออกแนวปฏิบัติการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ใหทันสมัยอยูเสมอ  

– จัดทำส่ือ “คำถามที่พบบอย” เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหญิง
ตั้งครรภเพื่อเผยแพรแกประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



3. การประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบเฝาระวังทารกตายปริ
กำเนิด (PNDR) คร้ังที่ 2  ผานระบบ Zoom Meeting วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 
09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมกลุมอนามัยแมและเด็ก ชั้น 2 อาคาร 7 กรมอนามัย 
ผลผลิต  
1. วัตถุประสงคการประชุม 1) พิจารณา รางแนวทางการทบทวนสาเหตุการตายทารกปริ

กำเนิด 2) หารือแนวทางการขับเคล่ือนงานการเฝาระวังทารกตายปริกำเนิด 
2. ผูเขารวมประชุม : คณะทำงานพัฒนาแนวทางการวิเคราะหสาเหตุการตายทารกปริ

กำเนิด ประธานและเลขานุการ Service Plan สาขาแมและเด็กระดับเขต  12 เขต, 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, IHPP, Ultal stark 
dies Bloom Burg, นักวิชาการผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่ 1 – 
12 และสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผลลัพธ 
1. พิจารณาและแกไข รางแนวทางการทบทวนสาเหตุการตายทารกปริกำเนิด และ

แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชเก็บขอมูล 
2. การรายงานแบบฟอรมสรุปรายงานการคลอดและการปวย/การตายของมารดาและ

ทารก     ผานโปรแกรม Excel Online โดยรพ.ทุกแหง รายงานมาที่สำนักสงเสริม
สุขภาพ ภายในวันที่ 5  ของทุก 3 เดือน และสำนักสงเสริมสุขภาพ รายงานไปที่กอง
แผนงาน เพื่อนำขอมูลขึ้น Dashboard กรมอนามัย ภายในวันที่ 10 ของทุก 3 เดือน 

3. กำหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุ
การตายทารกปริกำเนิด (ออนไลน) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อทดสอบเคร่ืองมือ
ในพื้นที่นำรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



4. การประชุมขับเคล่ือนระบบบริการสาธารณสุขประเด็น : วัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ 
ผานระบบ Zoom Meeting วันที่ 24  พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00น. 
ผลผลิต  

1. วัตถุประสงคการประชุม เพื่อปรึกษาหารือประเด็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิง
ตั้งครรภ 

2. ผูเขารวมประชุมประกอบดวย รองอธิบดี กรมควบคุมโรค แพทยผูเชี่ยวชาญจาก
ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทยแหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ
ไทย คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานักครินทร มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศ
ไทย 

ผลลัพธ 
1. ที่ประชุมเห็นชอบใหออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภและให

นมบุตร 
2. การขับเคล่ือนระบบบริการวัคซีนในหญิงตั้งครรภ 
– กรมอนามัย จัดทำหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อประกาศเพิ่ม

หญิงตั้งครรภเปนกลุมเส่ียงที่จะไดรับวัคซีนกอน  
– จัดบริการฉีดวัคซีนโดยสถานพยาบาลที่ฝากครรภอยู และพิจารณาจัดสรรวัคซีน

ชนิดที่มี systemic adverse event นอยที่สุดเปนลำดับแรก เนนฉีดในหญิง
ตั้งครรภกลุมเส่ียงกอน 

– กรมอนามัย จัดทำระบบติดตามขอมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ ผาน Google 
form 

3. ใหมีการส่ือสารแกบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนโดยภาคีเครือขาย 
4. นำเสนอรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก

แหงชาติตอไปเพื่อเสนอขอความเห็นชอบในหลักการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
5. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ คร้ังที่ 1/2564 ณ หองประชุมกำธร สุวรรณ

กิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผานระบบ Web Conference กรมอนามัย 
ผลผลิต  

1. ประธานการประชมุ นายแพทยยงยศ  ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. วัตถุประสงคการประชุม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในประเด็นดังตอไปนี้ 

– การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร 

– ระบบเฝาระวังการตายทารกปริกำเนิด 

– แนวทางการเตรียมเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

– แนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กและครอบครัวท่ีติดเชื้อโควิด 19 

– แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรีและเด็กปฐมวัย ป 2565 – 2569 

ผลลัพธ 
วาระท่ี 1 ประธานแจงเพ่ือทราบ  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

ประเด็น มติท่ีประชุม 
3.1 สถานการณสตรีและเด็กปฐมวัย    1. รับทราบ 

2. มอบทีมเลขานุการจัดทำรายละเอียดเนื้อหาวิชาการ 
แนวปฏิบัติตาง ๆ เปนเอกสารเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือเผยแพรใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

3.2 รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนความรวมมือ 
4 กระทรวงแบบบูรณาการกลุมเด็กปฐมวัย 

รับทราบ 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประเด็น มติท่ีประชุม 

4.1 การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิง
ตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร 

1. ใหออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิง
ตั้งครรภและหญิงใหนมบุตร 

2. การขับเคลื่อนระบบบริการวัคซีนในหญิงตั้งครรภ
ผานสถานพยาบาลที่ฝากครรภอยูทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 
วาระท่ี 4.2 ระบบเฝาระวังการตายทารกปริกำเนิด ๑. คำนิยามของทารกเกิดไรชีพ สำหรับบริบท

ประเทศไทย 
๒. ระบบรายงานขอมูลการคลอดและการปวย 

การตายของมารดาและทารกปริกำเนิดทุก  3 
เดือน ใชทดแทนรายงาน ก2 



ประเด็น มติท่ีประชุม 
๓. สำนักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดและ MCHB 

ระดับจังหวัดรวมกันขับเคลื่อนงานเฝาระวัง
การตายทารกปริกำเนิด 

๔. กรมอนามัย จัดเก็บขอมูล และแสดงผลผาน 
Dashboard เริ่มปงบประมาณ2565 

วาระท่ี 4.3 แนวทางการเตรียมเปดสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในสถานการณโควิด 19 
 

1. เห็นชอบ 
2. มอบทีมเลขานุการ จัดทำเอกสารรายละเอียดตาง 

 ๆจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนำไปปฏิบัต ิ
วาระท่ี 4.4 แนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กและ
ครอบครัวท่ีติดเชื้อโควิด 19  

 

1. เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
งานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

2. มอบทีมเลขานุการ 
– เพ่ิมเติมเนื้อหาในกรณีท่ี 2 ดังนี้ แนวทาง

ปฏิบัติ เขาโรงพยาบาล ฮอสพิเทล หรือ
โรงพยาบาลสนาม ถาเขาโรงพยาบาล
สนามตองจัดแยกพ้ืนท่ีจากผูปวยอ่ืนอยาง
ชัดเจน 

– จัดสงเอกสารแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วาระท่ี 4.5 แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรีและเด็ก
ปฐมวัย ป 2565 – 2569 
 

1. เห็นชอบในหลักการ ให (ราง) แผนปฏิบัติการพัฒ
สตรีและเด็กปฐมวัย ป 2565 – 2569 เปนแผ
ระดับกระทรวง และเครือขายที ่เก ี ่ยวของ แล
เพิ่มเติมกิจกรรมหลักในกลยุทธที่ 2   1. ระยะกอ
สมรสและกอนตั้งครรภ  ใหมีการวางแผนการตั้งครร
ใหชัดเจนเพื่อปองกันการตั้งครรภที่มีโรคแทรกซอ
ทางอายุรกรรม  3. ระยะคลอด ใหเนนที่การพัฒน
ศักยภาพบุคลากรที่ทำคลอด เพื่อใหสอดคลองก
ระบบบริการอนามัยแมและเด็กที่จะพัฒนาขึ้น   
ยุทธที ่ 4 ใหมีการติดตามอัตราการผาคลอด โดยใ
แยกเป  นกล ุ  ม  primary caesarean section แล  
repeated caesarean section และเพ่ิมเติมเรื่องคว
ครอบคลุมของฐานขอมูลกลางมารดาและทารก 

2. มอบกรมอนามัยเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินก
พัฒนาแผนและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประเด็น มติท่ีประชุม 
5.1. การจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและ
เด็กแหงชาติ ควรมีการประชุมทุก 3 เดือน เพ่ือการ
ติดตามความกาวหนาของงาน 

เห็นชอบ 

5.2. มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กฉบับ
ปรับปรุง ควรมีการพัฒนาและประกาศใชใหเร็ว
ท่ีสุด เนื่องจากมีการเพ่ิมการประเมินเครือขาย
บริการสุขภาพระดับจังหวัด ถาสามารถขับเคลื่อน
ใหรวดเร็ว จะทำใหระบบบริการดีข้ึนไปดวย 

มอบทีมเลขานุการนำเขาเปนวาระการประชุมในการ
ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติใน
ครั้งตอไป 

5.3 การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนแผนงาน

การป้ องกนัและการดแูลรกัษาทารกพิการแต่กาํเนิดใ  

หอยูภายใตคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก
แหงชาติ 

เห็นชอบในหลักการ  มอบทีมเลขานำเสนอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป  
กำหนดใหอธิบดีกรมอนามัยเปนประธาน
คณะอนุกรรมการฯ สำนักสงเสริมสุขภาพและสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีเปนเลขานุการ 

5.4 กำหนดการประชุมครั ้งตอไป ปลายเดือน
สิงหาคม 2564 
 

เห็นชอบ 

 

 



 


