
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
ค านิยาม การคลอดมาตรฐาน หมายถึง 

1.มีสถานท่ีและอุปกรณ์ ท่ีได้ตามมาตรฐาน 
2.มีบุคลากรท่ีสามารถให้การดูแลผู้คลอดท่ีมีความเส่ียงต่่า/ความเส่ียงสูง 
3.มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์ 

3.1 การค้นหากลุ่มเส่ียงด้วย admission record ท่ีมีการบูรณาการส่วนท่ีเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน การจ่าแนกความเส่ียง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑ์การส่งต่อ เมื่อพบ
ความเส่ียงต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังตัวอย่าง admission record ของกรมการแพทย์ 

3.2 ระบบการดูแลผู้คลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ด้วยกราฟดูแลการคลอด / 
แบบประเมิน EFM ตามคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการมีแนวทางในการ
ดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด ดังตัวอย่าง PPH checklist guidelines หรือ PPH order 
set ของกรมการแพทย์ 

3.3 ระบบการส่งต่อผู้คลอดท่ีมีภาวะเส่ียง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเกณฑ์
การส่งต่อท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) มีการบรรจุเกณฑ์การส่งต่อ
ดังกล่าวไว้ใน admission record และกราฟดูแลการคลอด เป็นต้น 
4.มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐาน 
5.มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาท่ีเสียชีวิตจากการคลอด 
(รายละเอียดในคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลท่ี ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
โรงพยาบาลระดับ ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

A, S 80 80 90 100 
M1, M2, F1, F2 40 40 50 60 

 

วัตถุประสงค์  มารดาท่ีต้ังครรภ์ทุกรายได้รับการดูแลตลอดการคลอดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะมารดาท่ีต้ังครรภ์ความเส่ียงสูงได้รับการดูแลในระหว่างการคลอดโดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านสูติกรรมในสภาวะท่ีพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับ ท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส่ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข และกรมการแพทย์ 

แหล่งข้อมูล ส่ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 



รายการข้อมูล 1 A1 = จ่านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ่านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ท้ังหมด 

รายการข้อมูล 3 A2 = จ่านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

รายการข้อมูล 4 B2 = จ่านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคลอดมาตรฐาน 

   = (A1/B1) x 100 

2.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคลอด

มาตรฐาน 

   = (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

โรงพยาบาลระดับ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

โรงพยาบาลระดับ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

โรงพยาบาลระดับ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

A, S - 90 - 90 

M1, M2, F1, F2 - 50 - 50 

โรงพยาบาลระดับ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

A, S - 100 - 100 

M1, M2, F1, F2 - 60 - 60 

วิธีการประเมินผล :  1. เขต สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเช่ือมโยงของ 
   นโยบาย 
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ท่าการส่ารวจ 
    และประเมินสถานบริการสุขภาพของรัฐตามเกณฑ์ (พ่วงไปกับการประเมินโรงพยาบาล 
    สายใยรัก) 



3. สรุปผลการประเมิน  
4. ค่านวณอัตราส่วนของสถานบริการสุขภาพของรัฐท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน/สถานบริการ 
    สุขภาพของรัฐท้ังหมด 

เอกสารสนับสนุน :  1.คู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์ 
2. เกณฑ์การประเมินการคลอดมาตรฐาน 17 ข้อ 
3. ประชุมมหกรรรมวิชาการ “การคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิด” ประจ่าปี   
    2556-2560 
4. ประชุมสัมมนา “การคลอดมาตรฐานและการดูลารกแรกเกิด” ส่าหรับโรงพยาบาลชุมชน  
    4 ภูมิภาค ปี 2557-2558 
5. การติดตาม ประเมินผล ระบบริการด้านการคลอดมาตรฐานในเขตสุขภาพ 4 ภูมิภาค 
    ปี 2557-2560 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การท่าหัตถการทางสูติกรรมส่าหรับแพทย์ใช้ทุนและพยาบาล 
    ผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน” ปี 2558-2560 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

NA NA NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจริญกุล   ท่ีปรึกษา 
   โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-2062988 โทรศัพท์มือถือ : 081-6945405 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : kasem_saeree@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. ผศ.นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานสูติกรรม 
   โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-3548084 โทรศัพท์มือถือ : 081-3156052 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : chanapatman@gmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ่านวยการส่านักนิเทศระบบการแพทย์        
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล    นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5906288 โทรศัพท์มือถือ : 081-355-4866, 
       081-8424148 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : klangpol@yahoo.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวจิรภัทร์   เยียวยา       นักวิชาการสาธารณสุข  
     กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
     การแพทย์  



    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-2062957 โทรศัพท์มือถือ : 085-6971650 
    โทรสาร : 02-2062957  E-mail : coeplus.rajavithi@gmai.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ่านวยการส่านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ส่านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
กรมการแพทย์ 

 
 
 
 
 


