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8/12/2564 
หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, ศูนย์อนามัยกลุ ่มชาติพันธุ์        

ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
คำนิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 

ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษาขณะ
ตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุและฆาตกรรม   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย 

- แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 
ภายใน 24 ชั่วโมง  

- ดำเนินการตามกระบวนการบรหิารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
และแก้ปัญหาเบื้องตน้ 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดา
ตาย ภายใน 24 ชัว่โมง 
3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเดก็ระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลมารดาตายทัง้หมด 
เพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา  
4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย 

- ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล
มารดาตาย 

- ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน 
http://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง 

- ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล
มารดาตาย  

- จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา  
- ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน 

http://savemom.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 
5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

- วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแก่คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน 

- จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชงินโยบายเสนอต่อผูบ้ริหารระดับสูง 
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ  สำนักงานทะเบียนราษฎร์ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั ้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน           

ทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุ และฆาตกรรม ในช่วงเวลาที่กำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 
มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตวัชี้วัด 
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรูท้ี่
นำมาใช ้

1.00 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และ
ความรูท้ี่นำมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ (0.5) 
- ผลผลติ/ผลลัพธ์ระดบั C (Comparisons) 

การเปรียบเทียบ 
- ผลผลติ/ผลลัพธ์ ระดบั T (Trends) แนวโน้ม 
- ผลผลติ/ผลลัพธ์ระดบั Le (Level)   ของผล

การดำเนินการในปัจจบุัน 
- ความรู้ที่นำมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ 

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
- ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
- ความผูกพัน 
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ 
- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(SH) (0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลือ่น
การดำเนินงานตัวชี้วัด 

1.00 2.1 ข้อมูลการขบัเคลื่อนตวัชี้วดัทีส่อดคล้องกับ PIRAB (0.5) 
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (SH) (0.5) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 
- การติดตามประเมนิผลการ

ดำเนินงาน 
- มีมาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) 

ของตัวชี้วัด 

1.00 3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวชี้วัด (0.25) 
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวชี้วัดตามคำ

รับรองฯ ทุกเดือนและ  นำขึน้เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายใน วนัที่ 10 ของเดือนถัดไป  (0.5) 

3.3 มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ของตวัชี้วดั (0.25) 

4 Output ผลผลิต 
มีผลการดำเนนิงานตามแผนและ
มาตรการที่กำหนด 

1 4.1 ผลผลติตามมาตรการ (0.5)  
4.1.1 ลดการตายมารดาจากการติดเชือ้โควิด 19  

5 เดือนแรก อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด 
19 ไม่เกิน 1.55 

5 เดือนหลัง อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด
19 ไม่เกิน 1.55 

4.1.2 ลดการตายจากสาเหตุการตกเลอืด 
5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ 10 
5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ 20 
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4.2 มีผลผลติครบครบตามที่กำหนด (0.5) ได้แก ่
4.2.1 ร้อยละ 75 ของหญิงตัง้ครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 
4.2.2 ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรก
เมื่ออายุครรภ์≤12 สัปดาห์  
4.2.3 ร้อยละ 75 ของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล
ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
** ตามตารางแนบท้าย 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชีว้ัด 1.0 ผลลพัธ์อัตราส่วนการตายมารดาไทย ตามตารางแนบท้าย 
 คะแนนรวม 5  

เงื่อนไข :  (ถ้ามี) : - 
ตารางค่าเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในระดบัที่ 4 (1 คะแนน) 

หน่วยงาน 
ข้อมูลฐาน

การ
คำนวณ 

รอบการประเมิน 
ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย  

(ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)  
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

สำนักสง่เสริมสุขภาพ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์     

4.2.1 5 เดือนแรก 40 45 50 55 60 

4.2.2 5 เดือนแรก 40 45 50 55 60 

4.2.3 5 เดือนแรก 30 35 40 45 50 

4.2.1 5 เดือนหลงั 55 60 65 70 75 

4.2.2 5 เดือนหลงั 55 60 65 70 75 

4.2.3 5 เดือนหลงั 55 60 65 70 75 

ตารางค่าเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในระดบัที่ 5 (1 คะแนน) 

หน่วยงาน 
ข้อมูลฐาน

การ
คำนวณ 

รอบการประเมิน 
ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย  

(ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)  
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

สำนักสง่เสริมสุขภาพ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์     

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

 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวชิาการ ที่เก่ียวข้อง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ.) 
2562 2563 2564 

อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 22.5 22.9 37.16 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์    นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ          โทรศัพท์: 0 2590 4435     
    Email: pimolphantang@gmail.com 

ผู้รายงานตัวชี้วัดของ
หน่วยงานเจ้าภาพ 
 

นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ          นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัตกิาร   
สำนักสง่เสริมสุขภาพ              โทรศัพท์: 0 2590 4438           
โทรสาร: 0 2590 4427           E-mail: loogjun.ph@hotmail.com  
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