
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 31. อัตราตายทารกแรกเกิด  
ค านิยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกท่ีคลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาล

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
เกณฑ์เป้าหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
< 3.4 ต่อ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.0 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 2.8 ต่อ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 2.5 ต่อ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

 

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

    กรมการแพทย์ 
2. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ 
    Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
3. รวบรวมข้อมูลการตายของทารกแรกเกิดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ    
    กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์     
    ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2) 
2. ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center  
3. ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน 
รายการข้อมูล 2 B   =  จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

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

- 3.6 - 3.4 

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

- 3.2 - 3.0 



ปี 2563: 

 

ปี 2564: 
 

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

- 3.0 - 2.8 

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

- 2.6 - 2.5 

วิธีการประเมินผล :  1. ประชุมท าเข้าใจตัวชี้วัด 
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. มีการสรุปข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

7 อัตราตาย
ทารกแรกเกิด  

ต่อ 1,000 
ทารกเกิดมีชีพ 

5 3.94 3.52 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล   ผู้รับผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด  

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์   

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย์   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย์ 



ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล   ผู้รับผิดชอบงาน serviceplanทารกแรกเกิด  

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 

    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย์   

3. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 

    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 
 


