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บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็น    : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด     : อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
เป้าหมาย  : ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
ผลลัพธ์  : อัตราส่วนการตายมารดาไทย17.1 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง  
3. การสร้างภาคีเครือข่าย     
4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การตายมารดาของประเทศ

ไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ จากฐานข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรอบ 9 เดือนปีงบประมาณ 
2561 (เดือน ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) พบว่าภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพมีแม่ตายทั้งสิ้นจ านวน 76 ราย 
คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาไทยเท่ากับ 17.1 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือไม่
เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) เม่ือน าผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 
เปรียบเทียบกับ ปี 2561 (เดือน มีนาคม – มิถุนายน) พบว่าอัตราส่วนการตายมารดาไทยปี 2561 ลดลงจากปี 
2560 ซึ่งมีอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 20.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งผลการด าเนินงานในปี 2561          
เขตบริการสุขภาพที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 และ 11 มีอัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
ถึงแม้ผลการด าเนินงานในปี 2561 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดแต่ก็ยังพบว่าเขตบริการสุขภาพที่ 5 ,7,8,9,10 
และ 12 มีอัตราส่วนการตายมารดาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560  

ในปี 2561 กรมอนามัย ได้เร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาจากสาเหตุที่ป้องกัน 
(PPH&PIH) ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านว่าพบว่า การตายมารดาจากสาเหตุตกเลือดลดลงจากปี 
2560 ร้อยละ 40.7 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตามการตายมารดาจากสาเหตุความดัน
โลหิตสูงขณะตั้งครรภ์กลับเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 40 ท าให้ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และยังพบว่าการตายมารดาด้วยสาเหตุทางตรงคิดเป็นร้อยละ 52 อีกส่วนหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนทางอายุ
รกรรมและศัลยกรรมถึงร้อยละ 40 เช่น โรคหัวใจ,  Sepsis, โรคปอด เป็นต้น และการตายที่ยังไม่สามารถระบุ
สาเหตุได้อีกร้อยละ 8  ทั้งนี้สาเหตุการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อมที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นได้แก่กลุ่มของ
โรคหัวใจ ดังนั้นจึงต้องมุ่งเน้นการทบทวนสาเหตุการตายของมารดาเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการดูแลมารดา
ตั้งครรภ์และหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามบริบทของพ้ืนที่ เน้นการจัดการรายบุคคลโดยเฉพาะระบบคัด
กรองภาวะเสี่ยงทางสูติกรรม โรคทางอายุรกรรม และทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหว่างการคลอดและหลัง
คลอด 

 
 
 
 

3. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success)  
1. ตัวชี้วัดระดับสากล ตัวชี้วัดระดับประเทศ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ 
2. ขับเคลื่อนนโยบายผ่าน MCH Board อย่างเป็นระบบ และเข้มแข็ง 
3. มีระบบเฝ้าระวังและการรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  



๕๕๗ 
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4. มีการสอบสวนการตายมารดาทุกราย 
5. ระบบโซนนิ่งและเครือข่ายแข็งแรง 

4. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1. การด าเนินงานเชิงรุกผ่าน MCH Board ในบางพ้ืนที่ยังไม่เข้มแข็ง 
2. ทักษะการคัดกรองความเสี่ยงที่ ANC : ค้นไม่เจอ จัดการไม่ได้ 
3. การส่งต่อเพ่ือการดูแลหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคอายุรกรรม เช่น อายุรกรรมรุนแรงไม่

ควรตั้งครรภ์/หญิงตั้งครรภ์ป่วยอายุรกรรมที่มาฝากครรภ์ต้องพบแพทย์อายุรกรรมทุกราย  
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา (What Next) 
1. มาตรการเข้มข้นในพ้ืนที่ที่มีการตายสูง เน้นการจัดการหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ANC High Risk และการเฝ้า

ระวังปัจจัยเสี่ยงโดยครอบครัว ชุมชน 
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ชี้เป้าพ้ืนที่เสี่ยงและก ากับติดตามเพ่ิมศักยภาพการ

ด าเนินงานคัดกรอง เน้นป้องกันการตายจากโรคท่ีป้องกันได้ (PIH&PPH) และโรคทางอายุรกรรม 
3. สร้างเครือข่ายสุขภาพเพ่ือลดการตายมารดาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด (PNC) 
4. Set Zero MMR จาก PPH พร้อมทั้งการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน

ภายใต้มาตรการของเขตสู่การปฏิบัติ 
5. ระบบการดูแลแบบสหวิชาชีพระหว่างสูติแพทย์และอายุรแพทย์เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกัน แบบ Case 

Management ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด  
6. การบริการเชิงรุก และการเยี่ยมบ้าน “ค้นให้เจอ จัดการให้ได้” 
7. เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐาน จากทีมระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ

ตามล าดับ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการของ
เครือข่าย 

 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1. การใช้ถงุตวงเลือดขยายผลทั่วประเทศและได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ 
2. มาตรฐานเครือข่ายเพ่ือลดการตายมารดา : PNC 

 

 7. ผู้รับผิดชอบ/เขียนรายงานผล 
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