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บทน ำ

• สถิติชีพเป็นตัวบ่งบอกว่ำคุณภำพกำรดูแลมำรดำทำรกเป็นอย่ำงไร  จึงต้อง
มำเรียนรู้ในหัวข้อน้ีก่อนเรียนหัวข้อต่อๆไป



วัตถุประสงค์ หลังเรียนจบสำมำรถ 

1. อธิบำยดัชนีตัวที่ช้ีวัดภำวะสุขภำพมำรดำทำรกได้
2. ค ำนวณดัชนีชี้วัดภำวะสุขภำพมำรดำและทำรก(สถิติชีพ) ได้





ตัวอย่างการ plot กราฟ อัตราตายทารก
ตัวอย่างกำร plot กรำฟ อัตรำตำยทำรก



สถิติชีพ (Vital statistics) 

ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำรงชีวิตของ
คน เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนะทำงสุขภำพอนำมัยว่ำ
เป็นอย่ำงไร และสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกันได ้
ท้ังในกลุ่มบุคคล สถำนท่ี และเวลำท่ีแตกต่ำงกัน 
โดยมีองค์ประกอบดังน้ี คือ ประชำกร กำรเกิด 
กำรตำย กำรย้ำยถ่ิน กำรแต่งงำน กำรหย่ำร้ำง

สถิติชีพ (Vital statistics) สถิติชีพ (Vital statistics) 



ประโยชนข์องสถิติชีพ

•ให้รู้เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยของ
ประชำกรว่ำเป็นอยู่อย่ำงไร 

• เป็นเคร่ืองชี้วัดปัญหำสำธำรณสุข

• เป็นเคร่ืองชี้วัดควำมรุนแรงของปัญหำ



สถิติชีพในวิชำน้ีท่ีควรทรำบ

• อัตรำตำยมำรดำ: ตำยจำกกำรฝำกครรภ ์คลอด หรือหลังคลอด

(Maternal death rate)

• อัตรำเกิดไร้ชีพ: เกิดมำไมม่ชีีวติ ไม่มีหัวใจเตน้ (Still birth rate)

• อัตรำตำยปรกิ ำเนิด: ทำรกตำยภำยใน 7 วัน (Perinatal death rate)

• อัตรำตำยทำรกแรกเกดิ: ทำรกตำยภำยใน28 วัน (Neonatal mortality rate)

• อัตรำตำยทำรก: ทำรกตำยภำยใน 1 ปี (Infant mortality rate)



Preterm baby



1.  อัตราอัตรำมำรดำตำย (Maternal  mortality)
rate) 

มำรดำที่ตำยด้วยสำเหตเุน่ืองมำจำกกำรตัง้ครรภ ์ กำรคลอด  หลังคลอด เช่นจำกอยู่ไฟ

ตกเลือด(ภำยใน 42 วันหลังคลอด)

อัตรำมำรดำตำย = จ ำนวนมำรดำตำยจำกตั้งครรภ์ กำรคลอด และหลังคลอด x  100,000

จ ำนวนทำรกเกดิมชีพีปีเดียวกนั   



2.  อัตรำเกิดไร้ชีพ (Stillbirth  rate) 

จ ำนวนทำรกตำยในครรภ์

อัตรำเกิดไร้ชีพ  = จ ำนวนทำรกเกิดไรช้ีพ(บุตรตำยในครรภ์) x 1,000

จ ำนวนทำรกเกดิมชีีพทัง้หมด



3. อัตรำตำยปริก ำเนิด  (Perinatal mortality rate) 

จ ำนวนกำรตำยของทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 7 วัน 

อัตรำตำยปรกิ ำเนิด = จ ำนวนทำรกเกดิไร้ชพี หรือตำยคลอด
+ จ ำนวนทำรกตำยอำยุต ่ำกวำ่ 7 วัน  x1,000

จ ำนวนทำรกเกดิทัง้หมดในช่วงเวลำเดียวกัน



สถิติชีพที่เก่ียวข้องกับกำรดูแลสุขภำพมำรดำและทำรก

4.  อัตรำตำยของทำรกแรกเกิด  (Neonatal mortality rate) 

จ ำนวนตำยของทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 28 วัน

อัตรำตำยของทำรก = จ ำนวนตำยของทำรกอำยตุ ่ำกวำ่ 28 วัน ในปีที่ก ำหนด x 1,000

จ ำนวนทำรกเกดิมชีพีในปีเดยีวกนั



สถิติชีพท่ีเก่ียวข้องกับกำรดูแลสุขภำพมำรดำและทำรก

5.  อัตรำตำยของทำรก  (Infant mortality rate) 

จ ำนวนตำยของทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี

อัตรำตำยของทำรก = จ ำนวนตำยของทำรกอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี ในปีที่ก ำหนด x 1,000

จ ำนวนทำรกเกดิมชีพีในปีเดยีวกนั



สถำนกำรณ์กำรตำยของมำรดำและทำรกในประเทศไทย

ตั้งเปำ้หมำยไวเ้พื่อพฒันำคณุภำพชวีติของมำรดำและทำรก  ดังน้ี

1. อัตรำกำรตำยของทำรกแรกเกดิไมเ่กิน 4 คน /กำรเกิดมีชพี 1,000 คน

2. อัตรำทำรกแรกเกดิทีม่ีน ้ ำหนัก < 2,500 กรัมไม่เกินรอ้ยละ 7

3. อัตรำกำรตำยของมำรดำจำกกำรตัง้ครรภแ์ละคลอดบุตรไมเ่กิน 18

ต่อกำรเกดิมีชพี  100,000 คน 















แบบฝึกหัดท้ำยบท

สิทธิกำรประกันสุขภำพครอบคลุม กำรท ำเด็กหลอดแก้วหรือไม่

ตอบ ไม่ครอบคลุม กำรท ำเทคโนโลยีกำรเจริญพันธ์ุทุกชนิด (ART) ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยเอง

ทำรกที่เกิดมำอำยุ 14 วันเสียชีวิต พยำบำลจะลงสถิติชีพข้อใด

ตอบ Neonatal mortality rate เน่ืองจำกเสียชีวิตภำยใน 28 วันหลังเกิด 



แนวคิดที่ส ำคัญที่สุดในกำรส่งเสริมสุขภำพมำรดำและทำรกคือ

• ตอบ ส่งเสรมิและเปิดโอกำสใหส้ตรตีั้งครรภ ์สำมีและญำตเิข้ำมำมสีว่น
ร่วมในกำรดูแลสขุภำพตั้งแต่ระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

• ค ำนวณหำอัตรำตำยมำรดำ ต.ย. โจทย์

หมู่บ้ำนแห่งหน่ึงมมีำรดำตำยจำกกำรตั้งครรภก์ำรคลอดและหลังคลอด 120 
คนเด็กทำรกเกิด มีชีพ 222,200 คนอยำกทรำบอัตรำกำรตำยของมำรดำ

• ตอบ (120X 100,000)/222,200 = 54   หรือ 0.54/1000 



conclusion 

• สถิติชีพ เป็นดัชนีบ่งบอกกำรมีคุณภำพกำรดูแลผู้ปว่ย

• สถิติชีพที่เก่ียวข้องกับกำรดูแลมำรดำทำรกที่ส ำคัญๆ ได้แก่..........

• หัดค ำนวณจำกโจทย์สถำนกำรณใ์นแบบฝึกหัด




