
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    29. อัตราตายทารกแรกเกิด  
คำนิยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม ที่เกิดมามีชีวิตใน

โรงพยาบาล สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
เป้าหมายปีงบประมาณ 63:     ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.7 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ                                     
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการ

สุขภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ

กรมการแพทย์ 
2. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูล 43 แฟ้มเข้า
ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขและ กบรส. 

แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการ
แพทย์ ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2) 
2. ฐานข้อมูลจาก website: http://cmi.chiangmaihealth.go.th  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2563 :  

ปี 2564 :  

 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 3.75 - 3.7 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 3.65 - 3.6 



ปี 2565 :   
รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 3.55 - 3.5 

วิธีการประเมินผล :  1. ประชุมทำเข้าใจตัวชี้วัด 
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. มีการสรุปข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
อัตราตายทารกแรกเกิด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 
7 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 3.94 3.51 4.26 4.19 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด  
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์   
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด  
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  



2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
3. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  

 


