ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

เขาใจความตาย...ชวยคลายปญหา
เจาะลึก “อัตราสวนการตายมารดา”
ภาพของการตั้งครรภและการคลอดยอมนํามาซึ่งความเบิกบาน ความหวัง และพลังชีวิต
ทวาเบื้องหลังภาพแหงความนาชื่นชมยินดี ในแตละปมี “แม” จํานวนไมนอยที่ปราศจากโอกาสไดอุมชู
เชยชมลูกนอยที่เฝาฟูมฟกใหสมกับความรักและความหวัง
การตายของมารดาไมเพียงสงผลกระทบใหญหลวงตอชีวิตของลูกนอย ตลอดจนครอบครัวที่ถูกทิ้งไว
ขางหลัง แตยังสงแรงสะเทือนตอระบบสาธารณสุขอีกดวย
ในแวดวงสาธารณสุขถือวา อัตราสวนการตายมารดา (maternal mortality ratio : MMR) เปน
เครื่องบงชี้ดานสุขภาพอนามัยที่สําคัญของประชาชนและถูกใชเปนตัวชี้วัดสําคัญของงานอนามัยแมและ
เด็ก ประเทศตางๆ ทั่วโลกตางก็ตระหนักถึงความจําเปนในการสงเสริมสุขภาพของสตรีและมารดา
นั่นเปนเพราะการตายของมารดาเปนตัวบงบอกความเปนอยูของผูหญิง
การเขาถึงบริการดาน
สุขภาพ ตลอดจนความเพียงพอของสถานบริการดานสุขภาพ
ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลการตายของ “แม” และสถานการณแวดลอมยังเปนสิ่งชี้บอกถึงปจจัยเสีย่ งของการ
ตั้งครรภและการคลอด ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงสุขภาพโดยรวม ของผูหญิงโดยตรงและสภาพเศรษฐกิจและสังคม
โดยออมอีกดวย
• บทบาทสําคัญตอการพัฒนาสังคม
ในประเทศไทย “อัตราสวนการตายมารดา”
ไดถกู นําไปใชเปนหนึ่งในตัวชี้วัดหลักในแผนงานดาน
สาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของแผนงานอนามัยแมและเด็ก และในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศ
ไทยไดดําเนิน “โครงการลูกเกิดรอด แมปลอดภัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ และเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการคลอดทั้งมารดาและทารก โดยเริ่มตนมาตั้งแตป พ.ศ.2533
ปจจุบัน การรายงานอัตราสวนการตายมารดาของประเทศไทยในระดับประเทศมี 2 แหลงสําคัญ คือ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และ สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
สําหรับแหลงขอมูลแรก คือ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ไดคํานวณขอมูลจากทะเบียนสถิติชีพของ
สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สําหรับสํานักสงเสริมสุขภาพ ไดคํานวณขอมูลจาก
รายงานที่ไดจัดทําขึ้นสําหรับ“โครงการลูกเกิดรอดแมปลอดภัย”
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• เจาะชีวิตแมผูเคราะหราย
ขอมูลลาสุดเกี่ยวกับอัตราการตายของมารดาในประเทศไทยที่ประมวลจากขอมูลทั้ง 3 แหลง พบ
จํานวนแมที่เสียชีวิตใน 12 จังหวัด ซึ่งเปนพื้นที่เก็บขอมูล รวม 110 ราย โดยมีขอมูลดานอายุ การศึกษา และ
อาชีพ ดังนี้
o อายุของแมที่เสียชีวิตอยูระหวาง 15 ถึง 46 ป หรือคาเฉลี่ยเทากับ 28 ป
o ดานการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 20.9) รองลงมาคือ
มัธยมศึกษา (รอยละ 2.7) ไมไดเรียนหนังสือ (รอยละ 2.7) ตามลําดับ (อีก รอยละ 73.6 ไมมี
ขอมูล)
o ดานอาชีพ สวนใหญเปนเกษตรกร (รอยละ 30) รองลงมาคือ รับจาง (รอยละ 18) วางงาน (รอย
ละ 15) อื่นๆ (รอยละ 9) ตามลําดับ (ไมมีขอมูล รอยละ 28)
• สืบสถานที่เสียชีวิต
การเสียชีวิตสวนใหญเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลทั่วไป (รอยละ 48) รองลงมาคือ โรงพยาบาลชุมชน (รอยละ
21) บาน (รอยละ 11) อื่นๆ รอยละ 19 ตามลําดับ (ไมมีขอมูล รอยละ 1)
จากขอมูลดังกลาวที่พบวาสถานที่เสียชีวิตสวนใหญเปนโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน
วิเคราะหไดวา อาจเนื่องจากเปนสถานบริการสาธารณสุขระดับแรกๆ ที่หญิงตั้งครรภในพื้นที่ไปใชบริการดาน
การคลอด หรือไปรักษาเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ
อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ระบุวา รอยละ 20 ของมารดาตายเกิดภายนอกโรงพยาบาล แสดงใหเห็นวาการ
เขาถึงสถานบริการยังคงมีปญหาอยูไมนอย
• สาวสาเหตุแหงความตาย
ดานสาเหตุการตาย พบวา อันดับหนึ่งคือการตกเลือด ซึ่งสอดคลองกับการสาเหตุของมารดาตายใน
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่สําคัญคือเปนการตายที่ปองกันได จึงแสดงใหเห็นวาการใหบริการสาธารณสุขยัง
อาจมีจุดบกพรองอยู นอกจากนี้การแทงไมปลอดภัยก็พบในสัดสวนที่สูงดวยเชนกัน
นอกจากสาเหตุการตายที่เกิดจากการตั้งครรภโดยตรงแลว
ยังมีมารดาอีกกลุมหนึ่งที่เสียชีวิตดวย
สาเหตุทางออม โดยในจํานวนมารดาที่เสียชีวิต 110 ราย จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา มีมารดาที่เสียชีวิตดวย
สาเหตุการตายจากสาเหตุโดยออม 20 ราย สาเหตุการตายสวนใหญคือ มาลาเรีย (รอยละ 30) รองลงมาคือ
เอดส (รอยละ 25) ปอดบวม (รอยละ 20) ติดเชื้อในระบบประสาท (รอยละ 10) และ อื่นๆ (รอยละ 15)
ตามลําดับ
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เมื่อวิเคราะหสาเหตุการตายตามกลุมอายุ พบวามารดาในแตละชวงวัยมีลําดับสาเหตุการเสียชีวติ แตกตาง
กัน โดยมารดากลุมอายุนอย (อายุ 15 – 19 ป) และ มารดากลุมอายุมาก (อายุ 40 – 49 ป) มี
สาเหตุการตายจากการแทงไมปลอดภัยในสัดสวนที่สูง ในขณะที่ กลุมอายุ 20 – 29 ป และกลุมอายุ 30 – 39 ป
มีสาเหตุการตายจากการตกเลือดในสัดสวนที่สูง
• แกะรอยตนตอเหตุราย
เมื่อวิเคราะหสาเหตุอันเปนเงื่อนไขที่นําไปสูการเกิดอาการเจ็บปวยที่สงผลใหมารดาเสียชีวิต พบวามี
ทั้งสาเหตุที่สุดวิสัย และที่สามารถปองกันได
เงื่อนไขที่นําไปสูการเสียชีวิตของมารดาที่พบมากที่สุด คือ เกิดภาวะแทรกซอนทั้งที่ไดรับการรักษาที่
เหมาะสม (รอยละ 40) รองลงมา คือ มีการรักษาไมเหมาะสม (รอยละ 30) การเขาถึงโรงพยาบาลลําบาก
รอยละ 14 ตามลําดับ (ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะระบุเงื่อนไขได รอยละ 16)
ขอมูลนี้ ชี้ใหเห็นวาเงื่อนไขที่ทําใหมารดาเสียชีวิตอยางนอย รอยละ 45 เกิดจากการรักษาไม
เหมาะสมและการเขาถึงบริการที่ลําบากซึ่งอยูในวิสัยที่สามารถปองกันแกไขได
• แปรความรูสูปญหา
จากขอมูลอัตราการตายของมารดาดังกลาว นํามาสูขอเสนอตอการปองกันใหตรงจุด เพื่อปกปองชีวิต
ของ “แม” ดังนี้
1. ควรปรับปรุงระบบการดูแลระหวางตั้งครรภ การคลอด และการดูแลหลังคลอด รวมทั้งการให
คําปรึกษาใหมี ประสิทธิภาพ
2. ควรจัดระบบการบริการดานโลหิตใหครอบคลุมทั่วถึง และพัฒนาศักยภาพในการดูแลภาวะวิกฤต
ของการคลอด
3. ควรจัดระบบบริการเชิงรุกและการเฝาระวังการตกเลือดและการติดเชื้อในหญิงหลังคลอด
นี่คือขอเสนอแนะอันล้ําคาที่ตกผลึกจากขอเท็จจริงอันแสนเศรา!

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479
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