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หมายเหตุ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. 
 
 

อัตราสวนการ
ตายมารดาไทย
ตอการเกิด 
มีชีพแสนคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเกิน  17 
ตอการเกิดมี
ชีพแสนคน 

 

มีการจัดตั้งศูนยเฝา
ระวังและทีมสืบสวน
การตายมารดาระดับ
เขต 

มีการจัดตั้งศูนยเฝาระวังและทีมสืบสวนการตายมารดา
ระดับเขต 

สํานัก
สงเสริม
สุขภาพ/  

กรมอนามัย 

ศูนยอนามัย 
ท่ี 1-12 

มีเอกสาร 
แนบทาย
ตาราง
(รายช่ือ 
ทีมสืบสวน
การตาย
มารดา
ระดับเขต  
1-12) 

รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ของ แพทยหญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  ตําแหนง อธิบดีกรมอนามัย 

รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 256๒) 
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รอยละของเด็ก
อายุ 0 - 5 ป 
ท้ังหมดตาม
ชวงอายุท่ี
กําหนด มี
พัฒนาการ
สมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 85 1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (Child 
Project 
Manager : 
CPM) ในการ
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาการเด็ก
ระดบัประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สรุปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Child Project 
Manager [CPM] ระดับเขตและจงัหวัด ในการขับเคลื่อน
พัฒนาการเด็กระดับประเทศ วันท่ี 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 
โรงแรมเอเชีย แอรพอรต ปทุมธานี อัพโหลดไวท่ีเว็บไซส 
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=450  
  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ CPM [Child Project 
Manager]  
  ผูจัดการระบบการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็ก [CHILD 
PROJECT MANAGER] หมายถึง ผูขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก 
ผูจัดการระบบการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็ก “ระดับเขตสุขภาพ” 
1. บริหารจัดการโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กในภาพรวมเขต  
2. ประสานความรวมมือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รพศ/

รพท และหนวยงานระดับเขต 
3. ประสานนโยบายจาก ผูตรวจราชการกระทรวงสูระดับจังหวัด/ 

งานบูรณาการอ่ืนๆ 
4. สนับสนุนกระบวนการคัดกรอง กระตุนพัฒนาการ การสงตอ 

และการติดตามรายงานผล ภาพรวมระดับเขต 
5. จัดระบบการติดตามประเมินผลรายงานการคัดกรอง 
6. เยี่ยมเสริมพลังเจาหนาท่ี 

ผูจัดการระบบการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็ก “ระดับจังหวัด” 
1. บริหารจัดการโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับ

จังหวัด                                                
2. ประสานความรวมมือกับ ผูวาราชการจังหวัด สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ รพศ/รพท. และหนวยงานระดับจังหวัด 

สถาบัน
พัฒนา

อนามัยเด็ก
แหงชาต/ิ 

กรมอนามัย 

เอกสารดาวนโหลดท่ี website  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แหงชาติ 
กรมอนามัย 

http://gg.gg/g64sj 
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3. วิเคราะหขอมลูผลการคดักรองพัฒนาการ นําเขาวาระการ
ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัดทุกไตรมาส อยางตอเน่ือง 

4. จัดระบบกระบวนการคดักรอง กระตุนพัฒนาการ การสงตอ 
และการติดตามรายงานผล ภาพรวมระดับจังหวัด 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ี 
6. สรางนวัตกรรมดานการสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
7. ติดตามการประเมินผล 

ผูจัดการระบบการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็ก “ระดับอําเภอ” 
1. บริหารจัดการโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับ

อําเภอ 
2. ประสานความรวมมือท้ังภายในโรงพยาบาลชุมชน สาํนักงาน

สาธารณสุขอําเภอ รพ.สต. องคการปกครองสวนทองถ่ินและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ังภาครัฐและเอกชน 

3. ประสานนโยบายจากจังหวัดสูระดับปฏิบัติการ นําเขาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับอําเภอ 

4. จัดระบบกระบวนการคดักรอง กระตุนพัฒนาการ การสงตอ 
และการติดตามรายงานผล ภาพรวมระดับอําเภอ 

5. พัฒนาศักยภาพ อสม. เช่ียวชาญดานพัฒนาการเด็ก เพ่ือ
สงเสริมพอแม ผูดูแลเด็กในการประเมิน และติดตามสงเสริม/
กระตุนเด็กท่ีพัฒนาการลาชา 

6. สรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนางาน 
ซึ่งการกําหนดบทบาทหนาท่ีอาจมคีวามแตกตางกันไปตามบริบท
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ของพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานดานเด็กปฐมวัยเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด จึงไดนําตัวอยางการแตงตั้งคณะทํางาน
ดานเด็กปฐมวัยของเขต ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ของเขต
สุขภาพท่ี 12 (ภาคผนวก) มาเพ่ือเปนตัวอยางใหกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ
นําไปปรับใช 
ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก แบงเปน 2 ระดับ คือ 
ระดับกระทรวง และภูมภิาค  
1. สวนกลาง 
    1.1 กระทรวงสาธารณสขุ: ดาํเนินงานภายใตกลไก
คณะกรรมการอํานวยการขับเคลือ่นการดําเนินงานโครงการฯ โดย
มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ ดังน้ี  
1.1.1 หนวยงานวิชาการ สนับสนุนวิชาการ/การดําเนินงานกํากับ 
ติดตาม ประเมินผลทุกระดับ  
กรมอนามัย : ประเมินความครอบคลุม คณุภาพการคัดกรอง การ
เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเดก็ตามชวงวัย 
กรมสุขภาพจิต : ติดตามประเมินซ้ํากรณีพบเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการ
ลาชารวมถึงวางระบบดูแลรักษา การสงตอ ตดิตามประเมินซ้ํากรณี
ท่ีพบสงสัยลาชา ท่ีไดรับการสงตอมาจากหนวยบริการตั้งแตระดับ
ทุติยภูมสิุขภาพแหงชาติ  
กรมการแพทย : รับสงตอ(Refer) เด็กท่ีสงสัยลาชาจากโรคทางกาย
และการเลีย้งดูหาสาเหตุใหการบําบัดรักษาและประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจําหมูบาน   
1.1.2 สํานักสวนกลางในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ: รวม
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร: พัฒนาระบบรายงาน 
ขอมูล Health Data Center 
    1.2 กระทรวงมหาดไทย หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดวย   
1.๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทประสานการ
ดําเนินงานในระดับจังหวัด ใหการสนับสนุนการดําเนินงานในสวน
ภูมิภาค ผานกลไกของ คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัดซึ่งมผีูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
๑.๒.2. กรมการปกครอง มีบทบาทบูรณาการการดําเนินงานตาม
โครงการในระดับอําเภอ และจัดระบบฐานขอมูลเด็กเกิดใหม เพ่ือ
สนับสนุน การดําเนินงานบริการคดักรองพัฒนาการเด็กเมื่อไดรับ
การรองขอ  
๑.๒.3. กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น มีบทบาท ประสานการ
ดําเนินงานในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งรับผิดชอบดูแล
ศูนยเด็กเล็กท่ัวประเทศ สนับสนุน การดําเนินงานคดักรองและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กรวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
   1.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
หนวยงานรับผดิชอบประกอบดวย   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีบทบาทขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด ซึ่งมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสงเสริมปกครอง
ทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เปน
เลขานุการรวม รวมถึงการติดตามกํากับดูแลสถานดูแลเด็กปฐมวัย
ของเอกชน 
   1.4 กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานรับผิดชอบประกอบดวย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีบทบาทสนับสนุน
และประสานการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลท้ังในสวนของ
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเอกชน  
   1.5 กระทรวงกลาโหม หนวยงานรับผิดชอบประกอบดวย กรม
แพทยทหารบก มีบทบาทสนับสนุน และ ประสานการดําเนินงาน
ดูแลเด็กกอนวัยเรยีนในสังกัด   
   1.6 กรุงเทพมหานคร หนวยงานรับผดิชอบ ประกอบดวย   
1.๖.๑ สํานักพัฒนาสังคม มีบทบาทสงเสริม และสนับสนุนการ
ดําเนินการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนในชุมชน  
๑.๖.2 สํานักอนามัย มีบทบาทดูแลสถานรับเลีย้ง เด็กกลางวัน 
(Day Care) ของศูนยบริการสาธารณสุข  
๑.๖.3 สํานักการแพทย เปนหนวยบริการระดับทุติยภมูิ และ 
จัดระบบรับสงตอดูแลรักษาพยาบาลในกรณผีูปวยโรคซับซอนท่ี
ตองการดูแลเปนพิเศษ  
  1.7 หนวยงานอ่ืนๆ ประกอบดวย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพและสํานักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
สนับสนุนและประสานความรวมมอืการดําเนินงานโครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กฯ พรอมสนับสนุนงบประมาณดาํเนินการ 
2. สวนภูมิภาค ดําเนินการคัดกรองพัฒนาการอยางเปนระบบ ดังน้ี  
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ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ท้ังป 

(12 เดือน) 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 256๒) 

หนวยงาน
เจาภาพ
หลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 

หมายเหตุ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.1 ระดับเขต รบัผดิชอบการขับเคลื่อนงานในภาพรวม และ
การกํากับ ติดตามและประเมินผล เปนรายจังหวัด โดย
คณะกรรมการเขตสุขภาพ   
   2.2 ระดับจังหวัด รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดบั
จังหวัด แผนปฏิบัติการ และสนับสนุน การดําเนินงานใหเกิดผลตาม
เปาหมาย กํากับ ติดตามและประเมินผลเปนรายอําเภอ 
ประกอบดวยคณะอนุกรรมการ สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของเปน กรรมการ และสาํนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงาน สงเสริมปกครองทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เปนเลขานุการรวม คณะกรรมการ MCH 
ระดับจังหวัด ทีมกุมารแพทยพัฒนาการเด็ก (DBP : 
Developmental and Behavioral Pediatrician)  
   2.3 ระดับอําเภอ รับผดิชอบคัดกรอง ติดตามกระตุน/สงเสริม
เด็กพัฒนาการสงสัยลาชา/ลาชาและสงตอ พรอมท้ังรวบรวมขอมลู 
สถิต ิผลงานของอําเภอทุก 3 เดือน วิเคราะหและรายงานผลการ
คัดกรองรายตําบล ประกอบดวย คณะกรรมการบูรณาการสงเสรมิ
พัฒนาการเด็กระดับอําเภอ โดยมนีายอําเภอเปนประธาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ และโรงพยาบาล/สาธารณสุข
อําเภอเปนเลขานุการ และDistrict Health System, Family 
Care Team  
   2.4 ระดับตําบล รับผดิชอบคัดกรอง ติดตาม สงเสริมเด็กท่ี
พัฒนาการสงสัยลาชา กระตุนประเมินซ้ํา ภายใน 1 เดือน หากเด็ก
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ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ท้ังป 

(12 เดือน) 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 256๒) 

หนวยงาน
เจาภาพ
หลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 

หมายเหตุ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

ยังไมผานทักษะ ใหสงตอไปยังหนวยบริการทุตยิภูมิท่ีมีแพทยหรือ
กุมารแพทย (รพช./รพท./รพศ./ รพ.จิตเวช) ท่ีมีคลินิกกระตุน
พัฒนาการ และบันทึกผลการคัดกรองในระบบรายงาน (43 แฟม) 
Health Data Center (HDC) 
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 
1. วิเคราะหความตองการของกลุมผูรับบริการ ในการผลิต

เครื่องมือทางวิชาการ (Tool) ท่ีใชขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย  
2. จัดทําหลักสตูร CPM สําหรับผูปฏิบัติงาน หรือจดัทําเปน

หลักสตูร Online 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ รอยละของเด็ก
อายุ 0 - 5 ป 
ท้ังหมดตาม
ชวงอายุท่ี
กําหนด มี
พัฒนาการ
สมวัย 
(ตอ) 

รอยละ 85 2. ยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 55 
แหง 

1. จัดประชุม VDO conference ติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อน
งานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ วันท่ี 25 
ธันวาคม 2562 ผูเขารวมประชุม: ผูรับผดิชอบงานคลสัเตอร
สตรีและเด็กปฐมวัย ศูนยอนามัยท่ี 1-12 และสสม. สํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม  สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า        

2. ผลการดําเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขาบันทึกขอมูลระบบฐาน ขอมลู
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ จํานวน 38 แหง คิดเปนรอยละ 67 (ขอมูล ณ 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562) 

3. ระดับความสําเร็จของการบันทึกขอมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
ตัวช้ีวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ(สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ และรายเขตสุขภาพท่ี 1-13) 

รายงานสรุป One page http://gg.gg/g65h4 

สถาบัน
พัฒนา

อนามัยเด็ก
แหงชาติ/ 

กรมอนามัย 

เอกสารดาวนโหลดท่ี website 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แหงชาติ 
กรมอนามัย 

http://gg.gg/g65ho 
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ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ท้ังป 
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ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 256๒) 

หนวยงาน
เจาภาพ
หลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 

หมายเหตุ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๓. 
 
 

อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
15-19 ป  
ตอประชากร
หญิงอายุ  
15-19 ป  
พันคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเกิน 34 
ตอพันคน 

1. มีการประชุม
คณะทํางาน
ภายใต
ยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 

2. มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
(ครั้งท่ี1) 

3. มีการประชุม
คณะกรรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 

 

1. มีการประชุมคณะทาํงานภายใตยทุธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ซึ่งคณะทาํงานที่กรม
อนามัยเปนประธานไดแกยุทธศาสตรที่ 3 จัดประชุมใน
วันที่ 18 พ.ย. 62 และยุทธศาสตรที่ 5 จัดประชุมในวนัที่ 
22 พ.ย. 62 

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน(คร้ังที่1) ใน
วันที่ 28 พ.ย. 2562 เพื่อติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน และเตรียมประเดน็สําหรับนาํเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับชาติ  

3. มีการประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม มติของทีป่ระชุมให
ทุกกระทรวงเรงรัดและกํากับตดิตามหนวยงานในสังกัดให
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงทีป่ระกาศไว โดยเฉพาะการ
ชวยเหลือผูเรียนที่ตั้งครรภใหไดรับการศึกษาตอดวย
รูปแบบที่เหมาะสมในสถานศึกษาเดิม การสงเสริมการ
จัดบริการสุขภาพเชิงรุก สงเสริมการใหคําปรึกษาหลัง
คลอดหรือหลังแทง 

 

สํานักอนามัย
การเจริญ

พันธุ/ 
กรมอนามัย 

การรวบรวมผลการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน 

พ.ร.บ.ฯ โดยสํานักอนามัย
การเจริญพันธุ กรมอนามัย  

อัตราการ
คลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 
15-19 ป 

ขอมูล 
ไตรมาสท่ี 
1/2563 
เทากับ 
21.03 
(ขอมูล 
HDC  

ณ 3 ม.ค. 
63) 
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ท้ังป 
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หลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 

หมายเหตุ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๔. 
 
 

รอยละของ
ผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแล
ตาม Care 
Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 80 รอยละ 65 รอยละ 77.46 สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ/ 

กรมอนามัย 

แหลงขอมูล -> ระบบ
รายงานโปรแกรม Long 

Term Care 3C 

 

มีเอกสาร 
แนบทาย 
ตาราง 
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ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
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ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 

หมายเหตุ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๕. 
 
 

รอยละของ
โรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล
สังกัด

กระทรวง
สาธารณสุข
ผานเกณฑฯ 
ระดับดีมาก  

ข้ึนไป 
รอยละ 75 

ทุกจังหวัดมีแผนใน
การขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN 
& CLEAN Hospital 

1. ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน     
(Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN 
Hospital 

2. มีโรงพยาบาลท่ีตองทําการประเมิน (Re-
accreditation) จํานวน 323 แหง คิดเปนรอยละ 
33.71 

สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม/ 
กรมอนามัย 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม  
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เอกสารแนบทายการรายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน ของตัวช้ีวัดท่ี 1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
 

ขอมูลรายช่ือศูนยเฝาระวังมารดาตายและคณะทางานทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาระดับเขตสุขภาพ 
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เอกสารแนบทายการรายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน ของตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan 

 



รายชื่อศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายและคณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาระดับเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพท่ี 1 
1.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 1 เชียงใหม่ 

1.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 1 ประธาน 
1.1.2 นางกฤษณา  กาเผือก คณะท างาน 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเลขานุการ 
1.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 1 

1.2.1 นายสุธิต คุณประดิษฐ์  ประธาน 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(สูติแพทย์) โรงพยาบาลล าพูน 

1.2.2  นายวัชรินทร์  สุนทรลิ้มศิริ รองประธาน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(สูติแพทย์) โรงพยาบาลนครพิงค ์

1.2.3 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์  คณะท างาน 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.2.4 นายสุรพันธ์  แสงสว่าง   คณะท างาน 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

1.2.5 นายอุทัย เพ็งธรรม    คณะท างาน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(อายุรแพทย์) โรงพยาบาลล าปาง 

1.2.6  นางจุทามาศ สมชาติ คณะท างาน 
 วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลล าพูน 

1.2.7  นางพิมพ์ดวงใจ  ขัยชนะ คณะท างาน 
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

1.2.8  นางอ้อมใจ  สิทธิจ าลอง   คณะท างาน 
 หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลนครพิงค์ 

1.2.9  นางเยาวภา  จันทร์มา คณะท างาน 
  หัวหน้าแผนกไอซียู โรงพยาบาลนครพิงค์ 

1.2.10 นางจิดานันท์ พิทักษ์ก าพล คณะท างาน 
 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

1.2.11 นางลัคนา สิทธิฤทธิ์กวิน  คณะท างาน 
 หัวหน้างานฝากครรภ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

1.2.12 นางสาวเกศสุดา วงศ์สารภี คณะท างาน 
 หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

1.2.13 นางกฤษณา  กาเผือก  คณะท างาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเลขานุการ 

1.2.14 นางทองเหรียญ  มูลชีพ คณะท างาน 
 หัวหน้าแผนกหลังคลอด โรงพยาบาลล าพูน และผู้ช่วยเลขานุการ 

1.2.15 นางศิริโสภา  ค าเครือ คณะท างาน 
หัวหน้าแผนกห้องคลอด โรงพยาบาลล าพูน และผู้ช่วยเลขานุการ 

๑

เอกสารแนบท้ายการรายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน 
ของตัวชี�วดัที� 1 อัตราสว่นการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

rungnapa.y
Highlight



เขตสุขภาพท่ี 2 พิษณุโลก 
2.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 2 พิษณุโลก 

2.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 2 ประธาน 
2.1.2 นางสาวนิชนันท์ อินสา คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และเลขานุการ 
2.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 2 

2.2.1  นายแพทย์ไชยนันท์ ไชยาวิวัฒน์ ประธาน 
สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี2 

2.2.2 นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ รองประธาน 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 

2.2.3 นางณัฐพร อภัยกุญชร คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านสูติ-นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลแม่สอด 

2.2.4 นางกัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์ คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานสูตินรีเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช 

2.2.5 นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุปการ คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

2.2.6 นางไพรัตน์ จินดาจ านง คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

2.2.7 นางรุ่งทิวา โพสาน    คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลแม่สอด 

2.2.8 นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ คณะท างาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 

2.2.9 นางสายใจ เกมมะ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

2.2.10 นางสุพัตรา ยาหลง คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

2.2.11 นางรุ่งทิพย์ สวัสดี คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

2.2.12 นางสาวเพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุโขทัย 

2.2.13 นางสาวนิชนันท์ อินสา  คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และเลขานุการ 

เขตสุขภาพท่ี 3 นครสวรรค์ 
3.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 3 นครสวรรค์ 

3.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 3 ประธาน 
3.1.2 นางสาวจริยา บุญอนันต์ คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยและเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และเลขานุการ 
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3.2  คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 3 
3.2.1  นายสมเกียรติ ข านุรักษ์ ประธาน 

สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 3 
3.2.2 นางศรินนา แสงอรุณ รองประธาน 

ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 
3.2.3 นายชาญชัย พิณเมืองงาม คณะท างาน 

สูติแพทย์เชี่ยวชาญ 
3.2.4   นายวิทยา หวังสมบูรณ์ คณะท างาน 

อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
3.2.5 นางกมลทิพย์ ประสบสุข  คณะท างาน 

วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
3.2.6 นางอนงค์พร แก้วทับทิม  คณะท างาน 

หัวหน้าแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
3.2.7 นางสาวนงนุช วิทยโชคกิติคุณ คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
3.2.8 นางอารีวรรณ์ พันธุ์ไพศาล คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
3.2.9 นางปารินันท์ คงสมบูรณ์ คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

3.2.10 นางสิริเพชร โกศิยะกุล คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

3.2.11 นางสาวจริยา บุญอนันต์ คณะท างาน 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยและเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และเลขานุการ 

3.2.12 นางบุษรา ใจแสน คณะท างาน 
หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และผู้ช่วยเลขานุการ 

เขตสุขภาพท่ี 4 สระบุรี 
4.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 4 สระบุรี 

4.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ประธาน 
4.1.2 นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ์ คณะท างาน 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และเลขานุการ 

4.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 4 
4.2.1 นางไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ประธาน 

ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 
4.2.2 นางหทัยรัตน์ อัจจิมานนท์ รองประธาน 

ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขตสุขภาพที่ ๔ 
4.2.3 นายธานินทร์ โตจีน รองประธาน 

ประธาน Service Plan สาขาสูติกรรม 
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4.2.4 นางวนิชชา วรบุตร คณะท างาน 
ประธานMCHB ระดับจังหวัดสระบุรี 

4.2.5 รศ.นพ.เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า คณะท างาน 
สูติแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

42.6 นายไชยสิทธิ์ วชิรดิรก คณะท างาน 
สูติแพทย์ โรงพยาบาลชลประทาน 

4.2.7 แพทย์หญิงเยาวเรศ กิตติธเนศวร คณะท างาน 
สูติแพทย์โรงพยาบาลอ่างทอง 

4.2.8 นายแพทย์พัชรพงค์ ทวีศุกลรัตน์ คณะท างาน 
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

4.2.9 แพทย์หญิงบุษราภรณ์ คันธกุลดุษฏี  คณะท างาน 
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

4.2.10 นางพิมพรรณ ธานี คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสระบุรี 

4.2.11 นางสาวเบญญพร ผ่องค าพันธุ์ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

4.2.12 นางพรทิพย์ คนึงบุตร คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี 

4.2.13 นางสาวพัชรพร ทักษรานุช  คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

4.2.14 นางจินต์จุฑา รอดพาล คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

4.2.15 นางสมาพร ประไพ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนครนายก 

4.2.16 นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ์ คณะท างาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และเลขานุการ 

เขตสุขภาพท่ี 5 ราชบุรี 
5.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 5 ราชบุรี 

5.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ประธาน 
5.1.2 นางจรรยา สืบนุช คณะท างาน 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเลขานุการ 

5.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 5 

5.2.1 นายณรงค์ เห็นประเสริฐแท ้ ประธาน 
ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต 5 ราชบุรี 

5.2.2  นางภัณฑิรา ชอบใช้ คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลราชบุรี 

5.2.3 นายประดิษฐ์  แสงศิริวุฒิ คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลราชบุรี 
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5.2.4 นางลีลาวันต์ วิบูลมงคล คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการ (อายุรแพทย์) โรงพยาบาลราชบุรี 

5.2.5 นางสุธาสินี สมานคติวัฒน์ คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (วิสัญญีแพทย์) โรงพยาบาลราชบุรี 

5.2.6 นางมยุรี ไกรศรินทร์ คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (สูติแพทย์) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.7 นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล  คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (กุมารแพทย์)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.8 นางสาวจิดาภา ดิลกธรรมวุธ คณะท างาน 
เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 

5.2.9 นางบุษบา อรรถาวีร์ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.10 นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.11 นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.12 นางวีนัส ฉัตรชะลอลักษณ์ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.13 นางนภสร คงมีสุข คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.14 นางสาวพรเพ็ญ หงส์ทอง คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

5.2.15 นางจรรยา สืบนุช คณะท างาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเลขานุการ 

เขตสุขภาพท่ี 6 ชลบุรี 
6.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 6 ชลบุรี 

6.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ประธาน 
6.1.2 นางสาวสุปวีณา พละศักดิ์  คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ และเลขานุการ 
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6.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 6 
6.2.1 นายแพทย์สุพจน์   วัฒนศิริ ประธาน 

 นายแพทย์ช านาญการ (สูตินรีเวชกรรม)  
6.2.2 แพทย์หญิงนลินทิพย์  ลิ้มล้อมวงศ์ คณะท างาน 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(สูตินรีเวชกรรม) 
6.2.3 นายแพทย์พนิต   โล่เสถียรกิจ คณะท างาน 

ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 
6.2.4 นายธีระ   ศิวดุลย์ คณะท างาน 

 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (สูตินรีเวชกรรม) 
6.2.5 ทีมท่ี ๑  (รพ.ชลบุรี)  ( ไขว้ กับจันทบุรี)   

พ้ืนที่ดูแล ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง 
6.2.5.1  หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.2  หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.3  หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.4  หัวหน้าพยาบาล งาน ER โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.5  หัวหน้าพยาบาล งาน ANC โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.6  หัวหน้าพยาบาล  งาน LR โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.7  หัวหน้าพยาบาล งาน PP โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.8  หัวหน้าพยาบาล งาน ICU โรงพยาบาลชลบุรี คณะท างาน 
6.2.5.9  นางขวัญยืน โบขุนทด คณะท างาน 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ชลบุรี 
6.2.5.10 นางพุทธรักษ์    ภิรมย์ ไชย คณะท างาน 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
6.2.5.11 นางสาวอพชา     บุญมงคล คณะท างาน 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ 
6.2.5.12 นางสาวธชพรรณ   บ ารุงรัตน์  คณะท างาน 

  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ระยอง 
6.2.6 ทีมท่ี 2 (รพ.จันทบุรี) ( ไขว้กับรพ.ชลบุรี ) พ้ืนที่ดูแล  ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี 

6.2.6.1  แพทย์หญิงจรรยา  ธ ารงวุฒิกุล คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (สูตินรีเวชกรรม) 

6.2.6.2  นายแพทย์บัญชา  ศักดิ์สิทธิโชค  คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการ (อายุรแพทย์) 

6.2.6.3  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  นิติการุญ    คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (วิสัญญีแพทย์) 

6.2.6.4  นางสาวสุกัญญา  ต่วนเทศ  คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (พยาบาล ER)  

6.2.6.5  นางศรีสุรางค์    ปานขาว คณะท างาน 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (พยาบาล ANC) 

6.2.6.6  นางสาววริศนันท์ ลี้ศิริวัฒนกุล คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (พยาบาล LR) 
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6.2.6.7  นางวาสนา    งามการ คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (พยาบาล PP) 

6.2.6.8  นางนารีรัตน์   สกุลสิทธิ์ คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (พยาบาล ICU) 

6.2.6.9  นางสาวสดับพินท์  พสุหิรัณย์ คณะท างาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.จันทบุรี   

6.2.6.10 นางมณี บ ารุง คณะท างาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ตราด 

6.2.6.11 นางสาวปวีณภัสสร์  คล้ าศิริ คณะท างาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สระแก้ว 

6.2.6.12 นางศรีสุรางค์ จรกิ่ง คณะท างาน 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ปราจีนบุรี 

6.2.7  นางสาวสุปวีณา พละศักดิ์  คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ และเลขานุการ 

6.2.8 นางปาณิสรา  สิทธินาม คณะท างาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๖  และเลขานุการ 

เขตสุขภาพท่ี 7 ขอนแก่น 
7.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 7 ขอนแก่น 

7.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ประธาน 
7.1.2 นางสาวจันทิยา เนติวิภัชธรรม คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และเลขานุการ 
7.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 7 

7.2.1 นายชาตรี เมธาธราธิป ประธาน 
 ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

7.2.2 นางสุจิรา ขวาแซ้น รองประธาน 
 ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น 

7.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ค าวิลัยศักดิ์  คณะท างาน 
 ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7.2.4 นางฐิติพร สิริวชิรชัย คณะท างาน 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลขอนแก่น 

7.2.5 นายธีรวุฒิ ขันประกอบ คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  

7.2.6 นางมัลลิกา โพดาพล คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

7.2.7 นางสุทธิวรรณ โสภณวิวัฒน์ คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลมหาสารคาม 

7.2.8 นายพรอนันต์ โดมทอง คณะท างาน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (อายุรแพทย์) โรงพยาบาลขอนแก่น 
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7.2.9 นางอักษร พูลนิติพร คณะท างาน 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (วิสัญญีแพทย์) โรงพยาบาลขอนแก่น 

7.2.10 นางทัศนีย์ รอดชมภู คณะท างาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

7.2.11 นางธิโสภิญ ทองไทย คณะท างาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

7.2.12 นางทัศมนภรณ์ วรวิทย์ คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

7.2.13 นางสาวฉวีวรรณ ดียิ่ง คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น 

7.2.14 นางสาววิไลลักษณ์ ปิยะวัฒนพงษ์  คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
7.2.15 นางสาวสมทรง บุตรตะ คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
7.2.16 นางสาวจันทิยา เนติวิภัชธรรม คณะท างาน 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และเลขานุการ 
7.2.17 นางสาวกัญญาภัทร ค าโสม คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และผู้ช่วยเลขานุการ 

เขตสุขภาพท่ี 8 อุดรธานี 
8.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 8 อุดรธานี 

8.1.1  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 8 ประธาน 
8.1.2 นางโสพรรณ เรืองเจริญ คณะท างาน 

หัวกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และเลขานุการ 
8.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 8 

8.2.1 นายสมิต ประสันนาการ ประธาน 
 ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี 

8.2.2 นางปาริชาติ สาขามุละ รองประธาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอุดรธานี 

8.2.3 นายเมธา ทรงธรรมวัฒน์ คณะท างาน 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) 

8.2.4 นายสุรพงศ์ แสนโภชน์ คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลอุดรธานี 

8.2.5 นางศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ คณะท างาน 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลอุดรธานี 

8.2.6 นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ คณะท างาน 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (อายุรแพทย์) 

8.2.7 นางระนาถ ศรีวรมาศ คณะท างาน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (วิสัญญีแพทย์) 

๘



8.2.8 นางสาวดาวเรือง ข่มเมืองปักษ์ คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

8.2.9 นางบุษบา ประสารอธิคม คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

8.2.10 นางปทุมมา กังวานตระกูล คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

8.2.11 นางสุดาพร สุทธิพันธ์ตระกูล คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

8.2.12 นางพัชรา ประเสริฐวิทย์ คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

8.2.13 นางโสพรรณ เรืองเจริญ คณะท างาน 
หัวกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และเลขานุการ 

เขตสุขภาพท่ี 9 นครราชสีมา 
9.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 9 นครราชสีมา 

9.1.1 ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ประธาน 
9.1.2 นางดวงใจ ไทยประทุม คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเลขานุการ 

9.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 9 
9.2.1 นายวชิระ บถพิบูลย์ ประธาน 

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
9.2.2 คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน 
9.2.3 นายแพทย์อุดม วงศ์วัฒนฤกษ์ คณะท างาน 

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
9.2.4 นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร คณะท างาน 

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
9.2.5 หวัหน้ากลุ่มงานอายุรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะท างาน 
9.2.6 หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะท างาน 
9.2.7 หัวหน้าพยาบาลกลุ่มงาน ER โรงพยาบาลสุรินทร์ คณะท างาน 
9.2.8 หัวหน้าพยาบาลกลุ่มงาน ANC โรงพยาบาลชัยภูมิ คณะท างาน 
9.2.9 นางจินตนา ฤทธิ์มาก คณะท างาน 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
9.2.10 หัวหน้าพยาบาลกลุ่มงาน PP โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะท างาน 
9.2.11 หัวหน้าพยาบาลกลุ่มงาน ICU โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะท างาน 
9.2.12 นางชัชฎา ประจุดทะเก คณะท างาน 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และเลขานุการ 
9.2.13 นางดวงใจ ไทยประทุม คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเลขานุการ 

๑

๙



เขตสุขภาพท่ี ๑๐ อุบลราชธานี 
10.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ ๑๐ อุบลราชธานี 

10.1.1 ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10  ประธาน 
10.1.2 นางสาวนภัชชล รอดเท่ียง  คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และเลขานุการ 

10.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 10 
10.2.1 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ประธาน 

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
 ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 10 

10.2.2 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองประธาน 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี 
รองประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต 

10.2.3 นายแพทย์วิรัตน์  ลือวิเศษไพบูลย์ คณะท างาน 
 สูติแพทย์ (ข้าราชการบ านาญ) ที่ปรึกษา ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ 

10.2.4 นายแพทย์ชาญศักดิ์ จึงมั่นคง คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

10.2.5 นายแพทย์ยิ่งศักดิ์ สันธนาคาร คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (อายุรแพทย์) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

10.2.6 นายแพทย์ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์  คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (วิสัญญีแพทย์) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

10.2.7 แพทย์หญิงฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์  คณะท างาน 
 นายแพทย์ช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี 

10.2.8 นางมลุลี   แสนใจ คณะท างาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต 
10.2.9 นางสาวณัฏฐณิชา กอมณี คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
10.2.10 นางสุมาลี หัวค า คณะท างาน 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
10.2.11 นางสาวนุชจรี ไสยสมบัติ คณะท างาน 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
10.2.12 นางสาวมาลี นิ่มพงษ์พันธ์ คณะท างาน 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
10.2.13 นางอรทัย แก้วศาล คณะท างาน 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
10.2.14 นางสาวนภัชชล รอดเท่ียง คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   และเลขานุการ 
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก) 

๑๐



10.2.15 นางสาวไปยดา วิรัศม ี คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   และผู้ช่วยเลขานุการ 

10.2.16 ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก) 

เขตสุขภาพท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
11.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 11 นครศรีธรรมราช 

11.1.1 ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 11  ประธาน 
11.1.2 นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์   คณะท างาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  และเลขานุการ 

11.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 11 
11.2.1 นายแพทย์วันชัย  เหล่าเสถียรกิจ ประธาน 

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี ๑1 
  ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 11 

11.2.2 แพทย์หญิงลาวัลย์ ปัจจักขภัติ รองประธาน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

11.2.3 นายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช คณะท างาน 
  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

11.2.4 แพทย์หญิงจินตนา สิงหวรรณกุล  คณะท างาน 
  นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

11.2.5 นายแพทย์อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์     คณะท างาน 
  นายแพทย์ช านาญการ (อายุรแพทย์) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

11.2.6 แพทย์หญิงเบญจพร ชูโชติ คณะท างาน 
  นายแพทย์ปฏิบัติการ (วิสัญญีแพทย์) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

11.2.7 นางปิยะดา จันทรกุล   คณะท างาน 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

11.2.8 นางสุภาพ สง่าวงษ์     คณะท างาน 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

11.2.9 นางชัชภรณ์ เอ้งศิร ิ คณะท างาน 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

11.2.10 นางลมัย แสงเพ็ง   คณะท างาน 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

11.2.11 นางสมจิตร์ ยอดระบ า คณะท างาน 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

11.2.12 นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์   คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  และเลขานุการ 

๑๑



เขตสุขภาพท่ี 12 ยะลา 
12.1 ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายที่ 12 ยะลา 

12.1.1 ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
12.1.2 นางเริงฤทัย หลีเส็น คณะท างาน 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และเลขานุการ 
12.2 คณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 12 

12.2.1 นายสุธรรม  ปิ่นเจริญ ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12.2.2 นายขจรศักดิ์  ศิลปโภชากุล ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12.2.3 นางวายุพา  วงศ์วิกรม  ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 12 

 ส านักการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 12 
12.2.4 นายเจ๊ะอิดเร๊ะ ดือระ ประธาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
12.2.5 นายประวิทย์ ชัยกองเกียรติ รองประธาน 

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสูติ-นรีเวชกรรม) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
12.2.6 นายชัชวาล ก่อสกุล รองประธาน 

 หัวหน้างานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
12.2.7 นายพิพัฒน์ มงคลฤทธิ์ รองประธาน 

 นายแพทย์ โรงพยาบาลยะลา 
12.2.8 นางสาวทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะท างาน 

ศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาภาควิชา 
 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12.2.9 นางสาวฐิติมา สุนทรสัจ คณะท างาน 
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12.2.10 นางสาวจิตเกษม สุวรรณรัฐ คณะท างาน 
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12.2.11 นางกรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี คณะท างาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12.2.12 นายธนพันธ์ ชูบุญ คณะท างาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๑๒



12.2.13 นางวรรณา อังคสุวรรณ คณะท างาน 
 รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

12.2.14 นางพีระนันท์ แก้วสุกใส คณะท างาน 
 หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา 

12.2.15 นางเสริมศรี ปฐมพาณิชรัตน์ คณะท างา 
 หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง 

12.2.16 นายสมชัย อิสรพัฒนสกุล คณะท างาน 
 หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลสตูล 

12.2.17 นายไตรภพ จารุทัศน์ คณะท างาน 
 หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลตรัง 

12.2.18 นางเพ็ญแข รถมณี คณะท างาน 
 หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

12.2.19 นายนวย สุขไชยะ คณะท างาน 
 หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลยะลา 

12.2.20 นายศรวัสย์ ศิลาลาย คณะท างาน 
 หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลปัตตานี 

12.2.21 นายพงษ์ศักดิ์ เตชะวัชรานนท์ คณะท างาน 
นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

12.2.22 นางเริงฤทัย หลีเส็น คณะท างาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และเลขานุการ 

12.2.23 นางนันทรัตน์ ภู่ประดิษฐ์ คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงขลา และผู้ช่วยเลขานุการ 

12.2.24 นางรัชนี เทียมแก้ว คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และเลขานุการ 

12.2.25 นางถรรศนา เจริญไว คณะท างาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
1. ศูนย์อนามัย

(1.) ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพ่ือรวบรวมข้อมูลมารดาตาย
(2.) จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
(3.) ส่งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นผ่านโปรแกรม CE ออนไลน์ ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 7 วัน และรายงานผล

การทบทวนและวิเคราะห์ สาเหตุการตายมารดา (CE-62) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ภายใน 30 วัน 
(4.) สนับสนุนคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดด าเนินงาน การเฝ้าระวังมารดาตาย

และการจัดการความเสี่ยงมารดาเชิงรุก (save mom) 

2. คณะท างานสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
(1.) ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา ค้นหาปัจจัยที่ท าให้เกิดเหตุและหาทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
(2.) ออกแนวทางข้อปฏิบัติ (Early Recommendation) เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุเกิดซ้ า
(3.) ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ออนไลน์ผ่านhttp://savemom.anamai.moph.go.th

แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วนั 

๑๓



หมายเหตุ : (1.) กรณีพบมารดาตายที่จังหวัดใด ให้ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กและเลขานุการ
ของจังหวัดนั้นเข้าร่วมเป็นคณะท างานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา (2.) อาจมีการเชิญแพทย์
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเป็นรายๆไป (3.) ไม่ควรให้แพทย์ผู้ดูแล
เข้าร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา (4.) การทบทวนแต่ละครั้ง ควรมีคณะกรรมการ 
4-7 คน ไม่ควรมากเกินไป (5.) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยจะส่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
แต่ละเขตพิจารณาเชิญเข้าร่วมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 

๑๔




