หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ประเทศ
2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลัง
คลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จากสาเหตุที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และ/หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์
คลอด และหลังคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน
การเยี่ ยมเสริ มพลั ง เป็ นการเสริ มพลั งใจพลั งความคิ ดให้ ผู้ บริ หาร ผู้ ให้ บริ การ
ตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกาลังในการดาเนินงาน
พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท เช่น การเสริม
พลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างานการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการ
พัฒนา

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไม่เกิน 20 ต่อ
ไม่เกิน 17 ต่อ
ไม่เกิน 17 ต่อ
ไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพแสน การเกิดมีชีพแสน การเกิดมีชีพแสน การเกิดมีชีพแสน
คน
คน
คน
คน
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กคุณภาพ
2. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ
3.
จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงพยาบาลที่เกิดกรณีแม่ตายรายงาน สสจ.ภายใน24 ชั่วโมง สสจ.รายงานศูนย์
อนามัยภายใน7วัน
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน
3. รายงานผลการ Conference maternal death case
แหล่งข้อมูล
หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
รายการข้อมูล 1
A = จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด
ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กาหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
หมายเหตุ
การรายงานข้อมูล : ทุกเดือน

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไม่เกิน 20 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 17 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

ปี 2562:

ปี 2563:

ปี 2564:

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ

รอบ 12เดือน
ไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน
กรมอนามัย นาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหา
สัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย
1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อื่นๆถ้ามี)
2. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby
Friendly hospital )
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
สานักส่งเสริม อัตราส่วนการ
24.23
24.26
23.75
สุขภาพ กรม ตายมารดาต่อ
อนามัย
การเกิดมีชีพ
100,000 คน
1. แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904435
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904427
E-mail :
pimolphantang@gmail.com
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904425 โทรศัพท์มือถือ : 086-8997380
โทรสาร : 02-5904427
E-mail : noi_55@hotmail.com
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
1. สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางวรรณชนก ลิ้มจารูญ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904438 โทรศัพท์มือถือ : 089-5465561
โทรสาร : 02-5904427
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

