มาตราฐานการปฏิบัติงานการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8
1.วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังสุขภาวะด้านอนามัยแม่และเด็ก
3.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการตายมารดา
2. ขอบเขตของงาน
กระบวนการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8 คือการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการตายมารดาและหามาตรการป้องกัน พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดการ
ตายมารดาจากสาเหตุที่ป้องกันได้ โดยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดและระดับเขต
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเฝ้าระวังมารดาตาย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
4. เอกสารอ้างอิง
แนวทางการดาเนินงานระบบเฝ้าระวังมารดาตายสาหรับประเทศไทย พ.ศ.2563 สานักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

5.แผนภูมิการทางาน
ลาดับ
ผังกระบวนการ

มารดาตาย

1

2

3

โรงพยาบาลหรือรพ.สต. ที่พบว่ามี
มารดาตายรายงานสสจ.

สสจ.รายงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
รายงานกรมอนามัย

ระยะเวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
24 ชั่วโมง รายงานการ
ตายภายใน 24
ชั่วโมง

24 ชั่วโมง รายงานการ
ตายภายใน 24
ชั่วโมง

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

อัตรา ศูนย์อนามัยที่ 8
มารดา อุดรธานี
ตายไม่
เกิน 17
ต่อแสน
การเกิด
มีชีพ
1.โรงพยาบาลหรือ
สถานที่เกิดเหตุ

24 ชั่วโมง รายงานการ
ตายภายใน 24
ชั่วโมง

2.สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

24 ชั่วโมง รายงานการ
ตายภายใน 24
ชั่วโมง

3.ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี

ลาดับ

ผังกระบวนการ

4

ระยะเวลา
ภายใน
14 วัน

จัดประชุมทบทวนวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา
5

เตรียมการจัดประชุม
-ขออนุมัติจัดประชุม
-ยืมเงิน

1.ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี
2.ทีมทบทวน
วิเคราะห์สาเหตุ
การตายเขต
สุขภาพที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี

1 วัน

ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี

5วัน

ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี

ทาหนังสือเชิญแพทย์สาขาที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุม
7

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

ประสานทีมทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
เพื่อเตรียมการประชุม
6

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
คุณภาพงาน
จัดประชุม
ทบทวน
วิเคราะห์สาเหตุ
การตายภายใน
14 วัน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

8

สรุปประชุม

9

สรุปรายงานการตาย
มารดาส่งกรมอนามัย

ระยะเวลา

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
คุณภาพงาน
7 วันหลัง - สสจ.ส่ง
จัดประชุม สรุปผลการ
ทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุ
การตายมารดา
ส่งศูนย์อนามัย
ที่ 8 อุดรธานี
- สสจ.ส่ง
รายงาน CE
ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี

ภายใน 30
วัน(นับจาก
วันที่
มารดา
ตาย)

1.ศูนย์อนามัยที่
8 อุดรธานี ทา
บันทึกข้อความ
ส่งรายงานการ
ประชุม และ
รายงาน CE ให้
กรมอนามัยและ
เขตสุขภาพ
2.คีย์ข้อมูลผล
การทบทวน
และวิเคราะห์
สาเหตุการตาย
มารดา

ผู้รับผิดชอบ
1.ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี
2.สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

1.ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อเกิดมารดาตายดาเนินการดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลหรื อพื้น ที่พบว่ามีมารดาตายรายงานสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทันทีหรือภายใน
24 ชั่วโมง
2. สานั กงานสาธารณสุ ข จั งหวัด ที่ มีม ารดาตายรายงานศูนย์ อนามัย ที่ 8 อุดรธานี ทันทีห รือ
ภายใน 24 ชั่ว โมงที่ได้รั บ รายงาน
3. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีรายงานกรมอนามัยทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมงที่ได้รับรายงาน
2. เตรียมการจัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8
4. ประสานทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเพื่อเตรียมการประชุม
5. ทาหนังสือเชิญวิทยากรแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการตายมารดา
6. ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงิน
7. สรุปประชุม
- แจ้งแผนดาเนินการและขั้นตอนกาหนดระยะเวลาการส่งสรุปรายงานการประชุมทบทวนวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา
- สสจ.ส่งสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาส่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
- สสจ.ส่งรายงาน CE ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. สรุปรายงานการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาส่งกรมอนามัย
8. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ทาบันทึกข้อความส่งรายงานการประชุม และรายงาน CE ให้กรมอนามัย
และเขตสุขภาพ
9. คีย์ข้อมูลผลการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา ในระบบ diigital platform ศูนย์
อนามัยที่ 8 อุดรธานี และคีย์รายงาน CE กรมอนามัย
7. คานิยาม
มารดาตาย หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่า
อายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการ
ตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
การทบทวน หมายถึง การพิจารณา การย้อนกลับทาซ้า อีกครั้งหนึ่ง เพื่อความรอบคอบ
วิเคราะห์ หมายถึง การจาแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ออกเป็นส่วนๆเพื่อค้นหาว่ามา
จากอะไรเชื่อมโยงกับอะไร สัมพันธ์กันอย่างไร
สาเหตุ หมายถึง ต้นเหตุเกิดจากปัญหาอะไร กับใคร ที่ใหน เมื่อใด

