
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.- มิ.ย. 64    แม่ไทยตาย 88 คน 
                                                 แมต่่างด้าวตาย 8 คน 
 

 
 
 
กิจกรรมตามแผน (ประจำเดือนพฤษภาคม) 

1. การประชุมปรึกษาหารือการเก็บข้อมูล หญิงตัง้ครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

2. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา จังหวัดนครปฐม  
3. ประชุมคณะ ทำงานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 “ประเด็น : การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน Covid-19 ในหญิงตั้งครรภ์” 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด คร้ังที่ 2/64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผน (ประจำเดือนมิถุนายน 2564) 

1. การประชุมปรึกษาหารือการเก็บข้อมูล หญิงตัง้ครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Web Conference (Zoom 
Meeting) 

ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 User ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1-
12 และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ 

1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์รายเขตสุขภาพได้ที่ https://moph.cc/B5rZOCo01 
และ https://moph.cc/OYOWryCTE 

2. ให้ศูนย์อนามัยที ่ 1-12 เร่งประชาสัมพันธ์เรื ่องคำแนะนำการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
สถานการณ์โควิด 19 แก่ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ 

3. การจัดสรรหนังสือสร้างความรอบรู้แก่พื้นที่ให้จัดสรรตามจำนวน สพด. เป้าหมายแก่ ศอ.1-
12 และ สสม. และ ให้ ศอ.1-12 และ สสม. ดำเนินการจัดสรรวัสดุและหนังสือสร้างความ
รอบรู้ให้กับ สพด. ในพื้นที่   

4. การเก็บข้อมูลการตั้งครรภ์และอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้
สถานพยาบาลและห้องคลอด รายงานข้อมูลฯ ผ่าน google form  

5. รายงาน CE ให้ศูนย์อนามัยส่ง CE ทั้งแบบ Paper และ ระบบออนไลน์ 
6. ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในดำเนินงานระบบเฝ้าระวัง

ทารกตายปริกำเนิด (PNDSR) ในพื้นที่โครงการ Safe Birth for All ให้กับศูนย์อนามัยที่ 1 
2 5 12 เพ่ือประชุม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 



 
 
 
 



2. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา จังหวัดนครปฐม  วันที่ 11 
มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารอำนายการ โรงพยาบาลนครปฐม 

ผลผลิต  
1. ผู้เข้ารร่วมประชุมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย สูติแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย
ที่ 5 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รพศ.นครปฐม รพ.สามพราน รพ.พุทธ
มณฑล  รพช. และ รพสต.ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปสาเหตุการตายมารดา 
กรณีศึกษารายที่1 : Gram-neg septicemia related to Covid -19 
กรณีศึกษารายที่ 2 : Amniotic fluid embolism 

ผลลัพธ์ 
1. พัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการดูแลรักษาที่ทันท่วงททีั้งในรายภาวะเส่ียงทางสูติกรรม และในรายที่
สงสัยติดเช้ือ Covid19 ในหญิงตั้งครรภ์ 
2. การตรวจและการออกผล Lab PCR ของหญิงตั้งครรภ์จัดให้เป็นกรณีเร่งด่วน และในรายที่สงสัย
ติดเช้ือ Covid19 ส่ง รพ.นครปฐมทุกราย 
3. รพช ทุกแห่งทบทวนระบบบริการให้เหมาะสม เพ่ิมทางเลือกในการรับบริการแก่ประชาชนให้
มากขึ้น 
4. สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ข้อ มติที่ประชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 Plan management ในกลุ่ม High risk Plan ANC, Plan 
delivery เน้นเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ COVID-19 เน้น
หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Obesity, DM ,หรือโรค
ร่วมอ่ืนๆ ต้องได้รับการวางแผนในการดูแลรักษา และส่งต่อ
แบบรายบุคคลทุกราย 

รพศ.นครปฐม, รพช.ทุกแห่ง, รพ.
จันทรุเบกษา 

2 กำหนดให้หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีต้องได้รับวัคซีน
ป้องกัน Covid-19 

คณะกรรมการ MCH Board ระดับ
จังหวัด 

3 ในคลินิก AIR กลุ่มเสี่ยงให้วัด O2 sat ทุกราย รพศ.นครปฐม, รพช.ทุกแห่ง,รพ.
จันทรุเบกษา 

4 การตรวจ PCR ในหญิงตั้งครรภ์ให้ออกผลแบบเร่งด่วนทุกราย  รพศ.นครปฐม, รพช.ทุกแห่ง,รพ.
จันทรุเบกษา 

5 ทบทวนแนวทางการคัดกรองความเสี่ยง การวินิจฉัย DM  คกก. Service plan สาขาสูติ 

6 การสร้างระบบการติดตามหลังการส่งต่อ (refer) คกก. Service plan สาขาสูติ 
 



 
 
 
 



3. ประชุมคณะ ทำงานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 “ประเด็น : การประชุมการบันทึกข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์และผลลัพธ์ของการ
ตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ” วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
ผ่านระบบ Web Conference (Zoom Meeting) 

ผลผลิต  
ผลลัพธ์ 

1. วิธีลงข้อมูลในแบบฟอร์มสังเกตอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน  
– หญิงตั้งครรภ์บันทึกข้อมูลด้วยตนเองลงในแบบฟอร์มสังเกตอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด

วัคซีนที่แนบมากับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
– เจ้าหน้าที่ห้องคลอดนำข้อมูลในข้อ 1 และข้อมูลผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์บันทึกลงใน 

Google form เมื่อสิ้นสุดการคลอด 
 

2. ร่างแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 

 
 
 

                                                                          

                        



 
3. แผนผังช่องทางการบันทึกข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในหญิง

หลังคลอดที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
 

 
 

4. ร่าง อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน Covid-19 ในหญิงตัง้ครรภ์และ
ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงทางสูติกรร 

 
 
 

        

                      

           

          

                      

                

                         
   

      
              

      



 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด คร้ังที่ 2/64 วันที่ 29 มิถุนายน 

2564 
ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน web conference จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมกำธร
สุวรรณกิจ กรมอนามัย จำนวน 11 คน 
ผลลัพธ์ 

1. รับรองรายงานการประชุมคณะอนุมารดาและทารกปริกำเนิดครั้งที่1/64 
2. มอบศูนย์อนามัยที่ 1- 12 สสม และ กทม กำกับติดตามรายงานสถานการณ์การตายการ

ติดเช้ือโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรในพื้นที่แก่สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือ
ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุการตายและออกมาตรการดำเนินงานต่อไป  

3. มอบสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
4. พัฒนาระบบข้อมูลการติดเชื้อหญิงตั้งครรภ์และทารกให้สามารถใช้งานได้สะดวกและพร้อม

ให้บริการด้านข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะและมาตรการ

ดำเนินงานแก่สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการขับเคล่ือนงานให้เป็น
แนวทางเดียวกันและทันตอ่สถานการณ์ 

5. การขับเคล่ือการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ 
6. การบริหารจัดการวัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามกลไกการขับเคล่ือนของศูนย์บริหาร

จัดการวัคซีน 
7. จี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์แก่แพทย์ พยาบาล หญิง

ตั้งครรภ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
6. เห็นชอบให้ปรับวิธีการจำแนกสาเหตุการตายทารกปริกำเนิดโดยใช้  ICD - PM ใน

สถานพยาบาลทุกแห่ง 



 
 
 
 

 



 
 
 

 


