
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ตัวช้ีวัด Proxy จำนวนการตายมารดาไทย 
คำนิยาม - การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลัง

คลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จาก
สาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษา
ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่เกิน 17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 16 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 15 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กคุณภาพ 

2. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพ่ือลดการตายของมารดาจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การรายงานการตายมารดา : สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการ
ตายมาดาแก่ศูนย์อนามัยและกรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง ศูนย์อนามัยแจ้งข้อมูลการ
ตายพร้อมสาเหตุการตายแก่กรมอนามัย ภายใน 7 วัน 
2. การรายงานแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) : สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบ
สอบสวนการตายมาดา (CE-62) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วัน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและส่งแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) แก่
ศูนย์อนามัยภายใน 20 วัน และส่งแบบสอบสวนการตายมาดา ( CE-62) ต่อกรมอนามัย
ภายใน 30 วัน  
3. ศูนย์อนามัยจัดให้มกีาร Conference Case มารดาตายร่วมกับ MCH board เขต 
จังหวัด และส่งรายงานต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน 



แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ  สำนักงานทะเบียนราษฎร์ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์  คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ 

ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด   (A/B)  x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

ปี 2565: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 16 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 15 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการประเมินผล  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย  
เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการตายมารดา CE-62  

- มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  
Friendly  hospital) 
 
 
 



รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 2561 

อัตราส่วน
การตาย
มารดา 

อัตราส่วนการตาย
ต่อการเกิดมีชีพ
แสนราย 

23.3 24.6 26.6 18.4 17.1 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์  โทรศัพท์ 0 2590 4435   โทรศัพท์มือถือ 08 1292 3849                                               
นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน   โทรศัพท์ 0 2590 4425   โทรศัพท์มือถือ 08 4681 9667        
โทรสาร 0 2590 4427       E-mail: noi_55@hotmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางวรรณชนก  ลิ้มจำรูญ    โทรศัพท์ 0 2590 4438    โทรศัพท์มือถือ 06 2596 2294 
โทรสาร 0 2590 4427      E-mail: loogjun.ph@hotmail.com 

 
 
 


