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สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก  
โรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลท่ัวไป/ 

โรงพยาบาลชมุชน 
Version 5: 18 มกราคม 2556 
คูมือระบบรายงาน  ก.2  plus 
ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 

 
ระบบรายงาน ก.2 เปนระบบทีใ่ชเพ่ือสงรายงานแบบรายงานการคลอดและการปวยตายของ

ทารก สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก ของโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในเขตรับผิดชอบ 7 จังหวัด  คือ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร 
สกลนคร และนครพนม 

การใชงานระบบน้ีเขาไปที่เว็บไซด ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (www.hpc7.net)             
จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
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ในสวนของเจาหนาที่โรงพยาบาลใหดําเนินการกรอก Username และ Password ที่สงให แลวคลิ๊ก 

  จะปรากฎดังรูป 
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คูมือระบบรายงาน ก.2 สําหรับเจาหนาที่โรงพยาบาลจะประกอบดวย หัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
                
 

 

 
 
1. หนาหลัก (หนาเพจ ที่ตองกรอกขอมูลรายงานรายเดือน) 
2. แกไขขอมูล (เม่ือตองการแกไขขอมูลรายงานรายเดือนที่กรอกไปแลวในเดือนน้ันๆ) 
3. แสดงขอมูลรายงาน จําแนกรายเดือน  
4. แสดงขอมูลรายงาน  จําแนกรายป  
5. ออกจากระบบ 
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1.หนาหลัก  

1.1 การกรอกขอมูลน้ันจะตองเลือกเดือนที่จะตองกรอกขอมูล โดยเลือกที ่   
(คาเริ่มตน คอื เดือนปจจุบัน) สามารถคลิกเพ่ือเลือกเดือนได และเลือกปงบประมาณนั้น โดยเลือกที่    

  

 
 
  
1.2 จากน้ันดําเนินการกรอกขอมูล จากขอ 1- ขอ 13 จนครบ หากขอไหน ไมมีจํานวนผูปวย

ใหกรอกหมายเลข “ 0 ” (ศูนย) หรือเวนชองวางไว ดังรูปที่ปรากฎ 
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1.3 เม่ือดําเนินการกรอกเสร็จ กรุณาเช็คขอมูลใหถูกตอง  แลวคลิ๊กที่   ดังรูป 
 

     
 

กรณีที่ทําการบันทึกซํ้า จะแสดงใหทราบวาไมสามารถบันทึกได ดังรูป ใหคลิก  
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2. แกไขขอมูลรายงานรายเดือน 

2.1 เม่ือตองการดูขอมูลจําแนกรายเดือน ใหคลิ๊กเลือกที ่     จะปรากฏหนาจอ 
ดังรูป 

 
 

 2.2 ใหเลือกเดือนที่จะตองการแสดงขอมูล โดยเลือกที่    และเลือก

ปงบประมาณนั้น โดยเลือกที่   จากน้ันใหคลิ๊กที่   จะปรากฏดังรูป 
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 2.3  ใหแกไขขอมูลในชองไดตามปกติ ยกเวน  ซ่ึงเปนตัวเลขสเีทา ระบบจะทําการ
รวมตวัเลขใหตามชองตัวเลขที่ทานกรอกปกติ เม่ือทําการแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ทําการบันทกึ
ขอมูล โดยคลิก๊ปุม บันทึกขอมูล ดานลางสุดของรายงาน หรือหากตองการยกเลิก คลิ๊กปุม << 
ยอนกลับ  ดังรูป  

  
 

2.4 เม่ือทําการบันทึกขอมูล ระบบจะทําการแกไขขอมูลเดือนนั้น แลวแสดงจํานวนการ
รายงานเพ่ือยืนยันขอมูลความถูกตองอีกคร้ัง หากมีการผิดพลาดทานสามารถกลบัไปทําการแกไข
ขอมูลรายเดือนนั้นๆ ได หรือทานรายงาน เดือน และ ป ผิด ดังรูป 
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3. แกไขขอมูลรายงานรายเดือน 

3.1 เม่ือตองการดูขอมูลจําแนกรายเดือน ใหคลิ๊กเลือกที ่     จะปรากฏ
หนาจอ ดังรูป 

 
 

 3.2 ใหเลือกเดือนที่จะตองการแสดงขอมูล โดยเลือกที่    และเลือก

ปงบประมาณนั้น โดยเลือกที่   จากน้ันใหคลิ๊กที่   จะปรากฏดังรูป 
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3.3 เม่ือตองการพิมพขอมูลรายงานใหคลิก๊เลือกที่    ดังที่ปรากฏในรปู 
 

 
 
           3.4 หากเลือกเดือนที่ยังไมมีการกรอกขอมูล  จะมีขอความแจง “ยังไมมีการบันทึกในเดือนที่
คุณตองการรายงาน กรุณาเลือกใหม” ดังรูป 
 

 
 

ใหคลิกที่  เพ่ือกลับไปหนาเดิม 
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4. ขอมูลรายงาน จําแนกรายป (ปงบประมาณ) 
  

4.1 เม่ือตองการดูขอมูลจําแนกรายป ใหคลิ๊กเลือกที่                                    
จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 

 
 

 4.2  ใหเลือกปงบประมาณที่จะตองการแสดงขอมูล โดยเลือกที่      

จากน้ันใหคลิก๊ที่   จะปรากฏดังรูป 

 
 

 4.3 เม่ือตองการพิมพขอมูลรายงานใหคลิก๊เลือกที่    ดังที่ปรากฏในรปู 

 
 

4.4 หากเลือกปงบประมาณที่ยังไมมีการกรอกขอมูล  จะมีขอความแจง “ยังไมมีการบันทึกใน
เดือนที่คุณตองการรายงาน กรุณาเลือกใหม” ดังรูป 
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5. การออกจากระบบ 
  

 ถาหากตองการออกจากระบบ ใหคลิ๊กเลอืกที่        ระบบก็จะกลบัเขาสู
หนาจอ ดังปรากฎ   

 
            
            
            
            
      
 
------------------------------------------------ The End --------------------------------------------------------------- 
 
 
มีขอมูลสงสัยสอบถามที ่
คุณมลุลี   แสนใจ / คุณนภัชชล  รอดเทีย่ง 
งานอนามัยแมและเด็ก  ศนูยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 
โทรศัพท  045-288586-8 
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คู่มือการลงบนัทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ก-2 plus 56 
 

แบบรายงาน ก-2  plus 56  เป็นแบบบันทึกสรุปรายงานการคลอดของสถานบริการ
สาธารณสุข ซ่ึงมีการคลอดเกิดขึ้น  รวมไปถึงการทําคลอด โดยผดุงครรภ์โบราณหรือการคลอดที่บ้าน 
ซ่ึงอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการแห่งนั้นด้วย 
 
คําจํากัดความในการเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ก-2 
 
1.  จํานวนมารดาท่ีคลอดทั้งหมด  (คน)  :  นับจํานวนมารดาทั้งหมดที่สิ้นสุดการต้ังครรภ์ด้วยการคลอด  
ซึ่งนับรวมมารดาทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตที่คลอดในสถานบริการน้ัน   และคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล (BBA)  
รวมทั้งการคลอดที่บ้านโดยผดุงครรภ์โบราณและคลอดเอง  ซึ่งเป็นเขตบริการหรือเขตรับผิดชอบของสถาน
บริการแห่งน้ัน 
 1.1 จํานวนมารดาท่ีคลอดในโรงพยาบาลท้ังหมด  หมายถึง  นับจํานวนมารดาทั้งหมดที่สิ้นสุด
การ  ต้ังครรภ์ด้วยการคลอด  ซึ่งนับรวมมารดาทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตที่คลอด ในโรงพยาบาลหรือสถาน
บริการน้ัน ๆ   

1.1.1 คลอดปกติ หมายถึง  มารดาที่คลอดท่าหัวที่ไม่ต้องใช้หัตถการพิเศษทางสูติศาสตร์
ในการคลอดและคลอดทารกในครรภ์ออกมา ไม่เกิน 1 คน 

1.1.2 คลอดผิดปกติ  หมายถึง  มารดาท่ีคลอดท่าหัวที่ต้องใช้หัตถการพิเศษทางสูติ
ศาสตร์ในการคลอดได้แก่   ใช้คีม   ใช้เครื่องสูญญากาศ    และมารดาที่คลอดท่าก้น รวมไปถึง
มารดาที่ต้องผ่าตัดเพ่ือทําคลอด   (ผ่าท้องคลอด)   และ คลอดทารกในครรภ์ออกมา ไม่เกิน 1 คน 

1.1.3 ครรภ์แฝด  หมายถึง  มารดาที่คลอดทารกออกมา มากกว่า 1 คน  ไม่ว่าวิธีการ
คลอดน้ันจะเป็นการคลอดปกติหรือคลอดผิดปกติที่ต้องใช้หัตถการพิเศษทางสูติศาสตร์หรือไม่ก็
ตาม 
1.2   คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล (BBA)  หมายถึง  การคลอดด้วยตนเอง ก่อนมาถึง

โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข    แล้วมาตัดสายสะดือที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข 
1.3   จํานวนมารดาท่ีคลอดที่บ้าน   

1.3.1    คลอดที่บ้านโดยเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขหรือผดุงครรภ์โบราณ หมายถึง  การ
คลอดที่บ้านโดยมี  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผดุงครรภ์โบราณที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ทําคลอดให้ 

1.3.2    คลอดเอง  หมายถึง  การคลอดที่บ้าน  โดยการคลอดเอง หรือการคลอดที่มี
ญาติหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผดุงครรภ์โบราณท่ีผ่านการอบรม  เป็นผู้ทํา
คลอดให้ 

 
2.  จํานวนเด็กแรกเกิดทั้งหมด  หมายถึง  จํานวนทารกที่คลอดทั้งหมด  ทั้งในสถานบริการ   คลอดก่อน
มาถึงโรงพยาบาล และการคลอดที่บ้านทั้งที่ทําคลอดโดยจนท.สาธารณสุข/ผดุงครรภ์โบราณ และคลอดเอง 
ซึ่งเป็นทารก ที่เกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพ รวมกัน 
 2.1 จํานวนเด็กเกิดมีชีพ   หมายถึง  จํานวนทารกที่คลอดออกมามีชีวิต (มีสัญญาณบ่งบอกว่ามี
ชีวิต) 
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 2.2 จํานวนเด็กเกิดไร้ชีพ  หมายถึง  จํานวนทารกที่คลอดออกมาจากการต้ังครรภ์ไม่ตํ่ากว่า 28 
สัปดาห์ หรือ ทารกมีนํ้าหนัก 1,000 กรัมขึน้ไป และคลอดออกมาไม่แสดงสัญญาณใด ๆ ที่บ่งบอกว่ามีชีวิต 
 
3. เด็กอายุ 0-7 วันตาย หมายถึง จํานวนการตายของทารกที่มีอายุตํ่ากว่า 7 วัน  ไม่ว่าจะคลอดในสถาน
บริการหรือคลอดท่ีบ้าน ถ้ามีการตายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในสถานบริการหรือที่บ้าน ต้องเก็บข้อมูลมาลง
รายงานทั้งหมด 
 3.1  ทารกตายปริกําเนิด  หมายถึง ทารกเกิดไร้ชีพ บวกกับ จํานวนการตายของทารกที่มีอายุตํ่า
กว่า 7 วัน  ไม่ว่าจะคลอดในสถานบริการหรือคลอดที่บ้าน ถ้ามีการตายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในสถานบริการ
หรือที่บ้าน  
 
4.  สาเหตุการตายของทารกปริกําเนิด  หมายถึง   สาเหตุการตายของทารกเกิดไร้ชีพ และทารกที่ตาย
อายุตํ่ากว่า 7 วัน  ได้แก่  จากการตายเป่ือยยุ่ย    จากการตายคลอดสด  จากความพิการแต่กําเนิด/รูป
วิปริต  จากการขาดออกซิเจน  จากการคลอดก่อนกําหนด  จากสาเหตุอ่ืนๆทั้งในมารดาหรือทารกเอง  และ
จากไม่ทราบสาเหตุ 
 
5.  จํานวนเด็กแรกเกิดมีชีพ น้ําหนักตํ่ากว่า  2,500  กรัม  หมายถึง  ทารกเกิดมีชีพ  ที่ได้รับการช่ัง
นํ้าหนักภายใน  24 ช่ัวโมงหลังคลอด  และมีนํ้าหนักตํ่ากว่า 2,500 กรัม 

-    Pre term  หมายถึง  ทารกเกิดมีชีพที่คลอดต้ังแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ถึง ก่อนอายุครรภ์ 
37 สัปดาห์ หรือ คลอดออกมามีนํ้าหนักมากกว่า 1,000  กรัมขึ้นไป  

-    Full term  หมายถึง ทารกเกิดมีชีพที่คลอดออกมาต้ังแต่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์จนถึง 42 
สัปดาห์เต็ม 

-    Post term  หมายถึง ทารกเกิดมีชีพที่คลอดหลังอายุครรภ์ 42 สัปดาห์เต็ม 
 
6.  จํานวนเด็กเกิดมีชีพจําแนกตาม Apgar Score    
 6.1  Apgar  Score  ที่ 1 นาที  เท่ากับ 7  หรือ ตํ่ากว่า  หมายถึง  ทารกเกิดมีชีพที่มีคะแนน  
Apgar   ที่  1 นาที เท่ากับ 7 คะแนน  หรือ ตํ่ากว่า 
 6.2  Apgar  Score  ที่ 5 นาที  เท่ากับ 7  หรือ ตํ่ากว่า  หมายถึง  ทารกเกิดมีชีพที่มีคะแนน  
Apgar   ที่  5 นาที เท่ากับ 7 คะแนน  หรือ ตํ่ากว่า 
 -  วิธีการคลอด  หมายถึง   วิธีการคลอดของทารกแรกเกิด ที่มีคะแนน  Apgar ที่ 1 นาที น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 7  คะแนน  ได้แก่  การคลอดโดยวิธีผ่าท้องคลอด  วิธีใช้คีม  วิธีใช้เครื่องสุญญากาศ  คลอด
ท่าก้น หรือ วิธีการคลอดปกติทางช่องคลอด 
 
7.  มารดาท่ีเสียชีวิตจากการต้ังครรภ์และการคลอด   หมายถึง  การตายของหญิงต้ังครรภ์ขณะคลอด 
หรือ   ภายใน 42 วัน หลังสิ้นสุดการต้ังครรภ์ ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด จากสาเหตุที่เก่ียวข้องหรือ
ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการต้ังครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะต้ังครรภ์และการคลอด   แต่ไม่ใช่
อุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เก่ียวข้อง 
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8.   สาเหตุการตายของมารดา  หมายถึง  สาเหตุการตายที่เก่ียวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจาก
การต้ังครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะต้ังครรภ์และการคลอด   แต่ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เก่ียวข้อง 
 8.1  สาเหตุโดยตรงทางสูติกรรม   (Direct  Obstetric Death)  หมายถึง    การตายที่มี
สาเหตุจากการต้ังครรภ์โดยตรง ทั้งในระยะต้ังครรภ์  ระยะคลอด และระยะหลังคลอด  ได้แก่ 

- ตกเลือดทางสูติกรรม  (Obstetric Hemorrhage)  หมายถึง  การตกเลือดทั้งในระยะก่อน
คลอด/หลังคลอด  จนทําให้มารดาเสียชีวิต  ได้แก่  การตกเลือดจากการแท้งเอง  การตกเลือดจากการ ท้อง
นอกมดลูก (Ectopic  Pregnancy)   การตกเลือดจากรกเกาะตํ่า  หรือรกลอกตัวก่อนกําหนด   รกติดแน่น 
มดลูกปลิ้น (Uterine Eversion)  การตกเลือดจากมดลูกไม่แข็งตัวหลังคลอดโดยไม่มีสาเหตุ (Uterine 
Atony)  รวมทั้งมดลูกแตก (Uterine Rupture)  ซึ่งไม่ใช่ผลจากการคลอดติดขัด  (Obstructed  Labour)  
เช่นจากการกระตุ้นอย่างรุนแรง การใช้หัตถการช่วยคลอดที่ถูกต้อง หรือแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจาก
ครรภ์ก่อนแตก หรือแยกโดยมารดายังไม่รู้สึกเจ็บครรภ์  (Previous  cesarean section wound rupture 
or  dehiscence without labour)  นอกจากน้ีการตกเลือดทางสูติกรรมจนเป็นเหตุให้มารดาเสียชีวิต  
อาจเป็นผลมาจากตกเลือดมากจนเกิดความผิดปกติของกลไกการแข็งตัวของเลือดและจํานวนเกล็ดเลือด
ลดลงมาก แต่ไม่ใช่ผลจากสาเหตุอ่ืนที่ทําให้เกิดความผิดปกติดังกล่าว เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากการ
ต้ังครรภ์ (Pregnancy induced Hypertension) หรือภาวะนํ้าคร่ําอุดตันกระแสเลือด  (Amniotic Fluid  
Embolism : AFE) 
 โดยสรุปสาเหตุการตายจากการตกเลือดทางสูติกรรม  ได้แก่ การตกเลือดจาก 
  - Spontaneous Abortion ( ยกเว้น Induced Abortion) 
  - Ectopic  Pregnancy 
  - Placenta  Previa 
  - Placenta  Abruption 
  - Uterine Inertia  (ยกเว้น Obstructed  Labour) 
  - Uterine Rupture  (ยกเว้น Obstructed  labour) 

- Rupture or dehiscence of previous  cesarean section without labour)  
without labour 

- Coagulation Defect (ยกเว้นจาก  PIH หรือ  AFE) 
 -     การติดเชื้อ (Sepsis)   หมายถึง  การติดเช้ือภายหลังการแท้งเอง หรือภายหลังคลอด  
ยกเว้นการติดเช้ือซึ่งเป็นผลจากการทําแท้ง หรือเป็นผลจากการฉีกขาดของช่องคลอดอย่างมากหรือรุนแรง
ซึ่งเป็นผลจากการคลอดติดขัด (Obstructed  Labour) 

- ความดันโลหิตสูง และ Eclampsia  หมายถึง  มารดาเสียชีวิตจากภาวะความดันโลหิตสูง 
โดยตรวจพบความดันโลหิตสูง (140/90 มม.ปรอท) มากกว่า 1 ครั้ง ในขณะต้ังครรภ์หรือเมื่อมาฝากครรภ์
รวมทั้งระยะหลังคลอด (แต่ไม่รวมนับในขณะมารดากําลังเบ่งคลอด)    ซึ่งการวินิจฉัยจะยืนยันได้ดีขึ้น   ถ้า
ตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ เท่ากับ + 1 หรือ มากกว่า หรือมารดาบวมมาก หรือมีอาการปวดศีรษะ ตามัว 
จุกแน่น  หน้าอกหรือทารกมีขนาดเล็กกว่าปกติมาก (Intrauterine Growth Retardation) 

  ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์  จะต้องไม่มีประวัติมาก่อนหรือตรวจพบก่อนอายุครรภ์   20 
สัปดาห์ (ซึ่งนับเป็นความดันโลหิตสูงเรื้อรัง)   แต่ความดันโลหิตสูงเรื้อรังอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนส่งผลถึง 
ความดันโลหิตสูงจากการต้ังครรภ์น้ีได้       ซึ่งถ้าหากพบว่ามีความดันโลหิตสูงเรื้อรังการจะวินิจฉัยว่าเป็น
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ความดันโลหิตจากการต้ังครรภ์ ต้องพิจารณาดังน้ี คือ  Systolic สงูกว่าเดิมจากช่วงอายุครรภ์ก่อน 20 
สัปดาห์ เท่ากับ 30 มม.ปรอท  หรือ Diastolic สูงกว่าเดิม 15 มม.ปรอท  

-  การคลอดติดขัด (Obstructed  Labour)  หมายถึง  ภาวการณ์คลอดที่ทําให้มารดาเสียชีวิต
จากการตกเลือดโดยเฉพาะมดลูกไม่หดรัดตัว (Secondary Uterine Inertia) หรือการฉีกขาดของช่อง
คลอดอย่างมาก จนกระทั่งมดลูกแตก รวมทั้งการใช้หัตถการช่วยคลอดอย่างยากลําบาก (Difficult 
Operative Delivery)  ซึ่งการวินิจฉัยสาเหตุน้ี อาศัยจากประวัติการคลอดและการดูแลขณะคลอด ได้แก่ 

 1. ประวัติการเจ็บครรภ์ที่บ้านหรือสถานีอนามัยมากกว่า 1 วัน 
 2. ประวัติการเจ็บครรภ์ active ในโรงพยาบาลมากกว่า 12 ช่ัวโมง 
 3. ประวัติการเบ่งคลอดนานมากกว่า 1 ช่ัวโมง 
 4. ประวัติการใช้หัตถการช่วยคลอดอย่างลําบาก 
 5. ประวัติการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและเกิดภาวะแทรกซ้อนร่วมกับประวัติการคลอด

หรือเบ่งคลอดเน่ินนานหรือความล้มเหลวของหัตถการช่วยคลอด 
 6. ประวัติการฉีกขาดของช่องทางคลอดอย่างมากหรือการเย็บซ่อมแซมฝีเย็บอย่าง

ยากลําบากหรือใช้เวลานาน 
 7. มดลูกแตก ที่เป็นผลมาจากการคลอดเน่ินนาน การใช้หัตถการท่ีผิดพลาดรวมทั้งการ

ช่วยคลอดโดยการดันทางหน้าท้องอย่างรุนแรงประวัติอ่ืนๆ ที่ช่วยสนับสนุน เช่น ทารกตัวโตมาก (นํ้าหนัก
เท่ากับหรือมากกว่า 4,000 กรัม) 

-  การแท้งที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Abortion)   หมายถึง สาเหตุที่ทําให้มารดาเสียชีวิตจากการ  
ติดเช้ือ  การตกเลือด รวมท้ังภาวะ AFE  โดยมีประวัติมารดาไปทําแท้งมาก่อน เน่ืองจากการต้ังครรภ์ไม่
ปรารถนา  (การทําแท้ง  หมายถึง  หัตถการหรือการใช้ยากระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัวขับทารกในครรภ์
ออกมา  ซึ่งหัตถการดังกล่าว  ได้แก่ การสอดใส่เครื่องมือหรือสารใดๆทางช่องคลอดและมดลูก  ส่วนยา 
ได้แก่ ยาที่มีสารที่มีผลทําให้เกิดการรัดตัวของมดลูก หรือทําให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น สาร Prostaglandins ,  Hypertonic saline , Anti progerterone   เป็นต้น) 

-   สาเหตุโดยตรงทางสูติศาสตร์อ่ืน ๆ  หมายถึง  สาเหตุการเสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์
และการคลอดโดยตรงที่ไม่สามารถจัดไว้ในสาเหตุโดยตรงอ่ืนๆ  เช่น สาเหตุจากผลแทรกซ้อนการให้ยาสลบ 
(Anesthetic  Complications)   ภาวะ Amniotic Fluid Embolism   ที่เกิดขึ้นเอง ไม่ใช่เกิดขณะหรือ
ภายหลังการทําแท้งหรือการคลอดติดขัด 

8.2  สาเหตุการตายโดยอ้อม  (Indirect Obstetric Death)  หมายถึง  การเสียชีวิตที่มีสาเหตุ
จากโรคที่มารดาเป็นมาก่อนหรือเป็นขณะต้ังครรภ์ ขณะคลอดหรือหลังคลอดและมีอาการรุนแรงข้ึนจาก
สรีรวิทยาของการต้ังครรภ์  ที่พบบ่อย  ได้แก่  มารดาเป็นโรคหัวใจ  เช่น  Rheumatic Heart Disease, 
Congenital Heart Disease   มารดาติดเช้ือมาลาเรีย  ธัยรอยด์   โรคเอดส์ โรคเบาหวาน  โรคไต หรือ 
SLE  เป็นต้น   

สรุปว่าหากมารดามีโรคประจําตัวที่ร้ายแรงอยู่และเสียชีวิตจากโรคนั้นขณะต้ังครรภ์ ให้จําแนก
อยู่ในกลุ่มนี้ 
 
9. มารดาท่ีคลอด มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี  หมายถึง มารดาที่อายุตํ่ากว่า 20 ปี ที่มาคลอดบุตร  
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10. การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์  หมายถึง  การเฝ้าระวังดูภาวะโลหิตจางโดยการตรวจ 
Hb หรือ Hct ในหญิงต้ังครรภ์โดยการเจาะเลือดตรวจ 2 ครั้ง  ดังน้ี  ครั้งที่ 1  เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกและ
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป 

10.1  การเจาะ เลือดเพ่ือตรวจ Hb หรือ Hct ครั้งที่ 1  
10.1.1 จํานวนมารดาท่ีได้รับการเจาะ Hb หรือ Hct ครั้งที่ 1 หมายถึง จํานวนมารดาที่ 

ได้รับการตรวจเลือดเพ่ือดูภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยการเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ Hb  และ 
Hct ครั้งที่ 1 ทั้งหมด  

10.1.2 มารดามี Hb < 11 g% หรือ Hct  < 33 %  หมายถึง  ผลการเจาะเลือดเพ่ือดู
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของมารดาขณะต้ังครรภ์จากการเจาะเลือดคร้ังแรกที่มาฝากครรภ์
พบว่ามี Hb < 11 g %  หรือ Hct <33% 

10.2 การเจาะ Hb  หรือ Hct ครั้งที่ 2 
10.2.1   จํานวนมารดาท่ีได้รับการเจาะ Hb หรือ Hct ครั้งที่ 2 หมายถึง จํานวนมารดา

ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยการเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ Hb  
หรือ Hct ครั้งที่ 2 ( เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป )  ทั้งหมด  

10.2.2  มารดาท่ีคลอดมี Hb หรือ  Hct < 33 %  หมายถึง  ผลการเจาะเลือดเพ่ือดู
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของมารดาคร้ังที่ 2   พบว่ามี Hb < 11 g %  หรือ Hct < 33% 

 
11.  ภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์ ขณะคลอด และ หลังคลอด  หมายถึง   การเกิดภาวะผิดปกติที่มีผล
ต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในช่วงต้ังครรภ์  ขณะคลอด และหลังคลอด 

11.1 การเกิดภาวะผิดปกติที่มีผลต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในช่วงต้ังครรภ์  เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิต ไทรอยด์  โรคหัวใจ โรคเลือด เป็นต้น 
 11.2 การเกิดภาวะผิดปกติที่มีผลต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในขณะคลอด เช่น 
ภาวะชัก   ตกเลือดขณะคลอด   ขาดออกซิเจน เป็นต้น 
 11.3 การเกิดภาวะผิดปกติที่มีผลต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในช่วงหลังคลอด เช่น 
ภาวะตกเลือดหลังคลอด   เป็นต้น 
 
12.  ข้อมูลการได้รับการฝากครรภ์ของมารดาที่คลอด  หมายถึง   มารดาที่มาคลอด  ได้รับการดูแล
สุขภาพในขณะต้ังครรภ์  ดังน้ี 

12.1.  มารดาท่ีคลอดได้รบัการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคณุภาพ หมายถึง  จํานวนมารดาหลัง
คลอดที่เช็คจํานวนคร้ังของการฝากครรภ์ในช่วงที่มาคลอดในเดือนน้ัน พบว่าได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ ดังน้ี 

ครั้งที่ 1  มาฝากครรภ์ก่อน หรือ เท่ากับอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 
ครั้งที่ 2  ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 16-20 สัปดาห์ 
ครั้งที่ 3  ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 24-28 สัปดาห์ 
ครั้งที่ 4  ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 30-34 สัปดาห์  
ครั้งที่ 5  ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 36-40 สัปดาห์ 
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12.1.1  มารดาท่ีคลอดฝากครรภ์ครั้งที่ 1 ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ หมายถึง  จํานวนมารดา
หลังคลอดที่เช็คจํานวนคร้ังของการฝากครรภ์ในช่วงที่มาคลอดในเดือนน้ัน พบว่าได้รับการฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์ครั้งที่ 1 คือมาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์   

12.1.2  มารดาท่ีคลอดฝากครรภ์ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ระหว่าง 16- 20 สัปดาห์ หมายถึง  จํานวน
มารดาหลังคลอดที่เช็คจํานวนคร้ังของการฝากครรภ์ในช่วงที่มาคลอดในเดือนน้ัน พบว่าได้รับการฝากครรภ์
ตามเกณฑ์ครั้งที่ 2 คือมาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 16 -20 สัปดาห์ 

12.1.3  มารดาที่คลอดฝากครรภ์ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ระหว่าง 24 - 28 สัปดาห์ หมายถึง  
จํานวนมารดาหลังคลอดที่เช็คจํานวนคร้ังของการฝากครรภ์ในช่วงที่มาคลอดในเดือนน้ัน พบว่าได้รับการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ครั้งที่ 3 คือมาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 24-28 สัปดาห์ 

12.1.4  มารดาที่คลอดฝากครรภ์ครั้งที่ 4 อายุครรภ์ระหว่าง 30 - 34 สัปดาห์ หมายถึง  
จํานวนมารดาหลังคลอดที่เช็คจํานวนคร้ังของการฝากครรภ์ในช่วงที่มาคลอดในเดือนน้ัน พบว่าได้รับการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ครั้งที่ 4  คือมาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 30-34  สัปดาห์ 

12.1.5  มารดาที่คลอดฝากครรภ์ครั้งที่ 5 อายุครรภ์ระหว่าง 36 - 40 สัปดาห์ หมายถึง  
จํานวนมารดาหลังคลอดที่เช็คจํานวนคร้ังของการฝากครรภ์ในช่วงที่มาคลอดในเดือนน้ัน พบว่าได้รับการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ครั้งที่ 5  คือมาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 36-40 สัปดาห์ 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนกฝากครรภ์ (ANC) 
ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 

1 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ั้งหมด จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มาฝากครรภ์ในเดือนน้ันๆ  
(นับจํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในเดือนน้ันๆทุก
ราย โดยไม่คํานึงถึงอายุครรภ์ และลําดับทีข่องการต้ังครรภ์) 

2 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่มาฝาก
ครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <12 สัปดาห์ 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อรู้ตัวว่าต้ังครรภ์
ให้รีบมาฝากครรภ์ทันทีโดยอายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์   

3 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่ได้รับ
การตรวจคัดกรอง OF,DCIP หรือด้วย
วิธีมาตรฐาน อ่ืนๆ 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ทุกคน ทีม่าฝากครรภ์ครั้งแรก ในเดือน
น้ันๆ ที่ยินยอม และได้รับการตรวจเลือด เพ่ือคัดกรองโรคธาลัส
ซีเมียด้วยวิธี OF,DCIP หรือวิธีมาตรฐานอ่ืน ๆ  

 3.1 ได้รับการตรวจคัดกรองฯ ก่อน
อายุ 
ครรภ์ 12 สัปดาห์ 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ในเดือนน้ันๆ ที่มี
อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ทุกราย 
ที่ได้รับการตรวจเลือด เพ่ือคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย  

 3.2 ได้รับการตรวจคัดกรองฯ หลัง
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ในเดือนน้ันๆ ที่มี
อายุครรภ์  12 +1 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจเลือด เพ่ือคัด
กรองโรคธาลัสซีเมีย  

4 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม ่ที่ผลการ
ตรวจ OF,DCIP ผิดปกติอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือทั้งสองอย่าง  

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ในเดือนน้ันๆ ที่
ได้รับการตรวจเลือดและมีผลการตรวจ OF,DCIP ผิดปกติอย่าง
ใดอย่างหน่ึง หรือทั้งสองอย่าง 

5 จํานวนสามีของหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 
ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง OF,DCIP 
หรือด้วยวิธีอ่ืนๆ 

จํานวนสามีของหญิงต้ังครรภ์ ที่ยินยอม และได้รับการตรวจ
เลือด เพ่ือคัดกรองโรคธาลัสซเีมีย ด้วยวิธี OF,DCIP หรือวิธี
มาตรฐานอ่ืน ๆ  

6 จํานวนสามีของหญิงต้ังครรภ์รายใหม ่
ที่ผลการตรวจ OF,DCIP ผิดปกติอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง  

จํานวนสามีของหญิงต้ังครรภ์ ที่ยินยอม และได้รับการตรวจ
เลือด มีผลการตรวจ OF,DCIP ผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ทั้งสองอย่าง 

7 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีผล
การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียจากการ
ต้ังครรภ์ครั้งก่อน 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ในเดือนน้ันๆ ที่มี
หลักฐานพบว่ามีผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียแล้ว (อาจเคย
ได้รับการตรวจจากการต้ังครรภ์ครั้งก่อน หรือเคยได้รับการ
ตรวจจากการเตรียมความพร้อมก่อนต้ังครรภ์)  

8 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่มีผล
การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียจากการ
ต้ังครรภ์ครั้งก่อน พบผลผิดปกติอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ในเดือนน้ันๆ ที่มี
หลักฐานพบว่ามีผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียแล้ว และ
พบว่าผลการตรวจ OF,DCIP ผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้ง
สองอย่าง 

9 จํานวนสามี (ทีภ่รรยาผลตรวจผิดปกติ
จากการต้ังครรภ์ครั้งก่อน) มีผลการ
ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย  

จํานวนสามี (ของหญิงต้ังครรภ์ ที่มีหลักฐานพบว่ามีผลการ
ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียแลว้ผลตรวจผิดปกติจากการต้ังครรภ์
ครั้งก่อน) มีหลกัฐานพบผลการตรวจคัดกรองฯ  
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนกฝากครรภ์ (ANC)      (ต่อ) 
ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
10 จํานวนคู่ที่มาฝากครรภ์และรบัทราบผล

เลือดร่วมกันเป็นคู่อย่างน้อย 1 ครั้ง 
จํานวนหญิงต้ังครรภ์และสามทีี่มาฝากครรภ์เป็นคู่และ
ได้รับคําปรึกษาเรื่องความจําเป็นของการตรวจเลือดและ
ได้รับทราบผลเลือดร่วมกันเป็นคู่อย่างน้อย 1 ครั้ง 

11 จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่ผลเลือดมีภาวะ
โลหิตจาง ( Hb น้อยกว่า 11mg% หรือ 
Hct < 33% ) 

การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์โดยการเจาะ
เลือดตรวจ 2 ครั้ง ดังน้ี 

11.1 เจาะเลือดคร้ังที่ 1 เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก ครั้งที่ 1 เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก 
11.2 เจาะเลือดคร้ังที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 32 

สัปดาห์หรือห่างจากการเจาะคร้ังที่ 1 
มากกว่า 3 เดือน 

ครั้งที่ 2  เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ต้องห่างจากการเจาะ
ครั้งที่ 1 มากกว่า 3 เดือน 

12 จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจ วินิจฉัยคู่
เสี่ยง ผิดปกติทั้งคู่ 

จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจวินิจฉัยผิดปกติทั้งคู่ (ทั้งจาก
ผลการตรวจวินิจฉัยในครรภ์น้ีและจากหลักฐานที่ได้รับการ
ตรวจจากการต้ังครรภ์ก่อน) 

13 จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจวินิจฉัย
ผิดปกติทั้งคู่  (ในข้อ 12) ได้รับการส่ง
ตรวจยืนยัน 

จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจวินิจฉัยผิดปกติทั้งคู่ ได้รับการ
ตรวจยืนยันตามวิธีมาตรฐานทุกวิธี 

13.1 จํานวนคู่สมรสที่ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี Hb-
typing 

จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจวินิจฉัยคู่เสี่ยง ได้รับการตรวจ
ยืนยันด้วยวิธี Hb-typing เท่าน้ัน 

13.2 จํานวนคู่สมรสที่ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธีPCR จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจวินิจฉัยคู่เสี่ยง ได้รับการตรวจ
ยืนยันด้วยวิธี  PCR  เท่าน้ัน 

14 จํานวนคู่สมรสที่ทราบผลการตรวจยืนยัน
พบว่าทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรง  

จํานวนคู่สมรสที่ทราบผลการตรวจยืนยันแลว้พบว่าเป็นคู่
เสี่ยงที่บุตรในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 

14.1 จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิด Homozygous   
Beta-thal major 

จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจยืนยันพบว่าเป็นคู่เสี่ยงที่มี
โอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด 
 Homozygous Beta-thal major 

14.2 จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิด  Beta-thal/Hb-E 

จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจยืนยันพบว่าเป็นคู่เสี่ยงที่มี
โอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด 
 Beta-thal/Hb-E 

14.3 จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิด Hb Bart’Hydrop 
Fetalis 

จํานวนคู่สมรสที่ผลการตรวจยืนยันพบว่าเป็นคู่เสี่ยงที่มี
โอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด Hb 
Bart’Hydrop Fetalis 

15 จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในข้อ14 ที่ได้รับ
การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (PND) ทั้งหมด 

จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรงทั้ง 3 ชนิด  ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 
(PND) ทั้งหมด 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนกฝากครรภ์ (ANC)     (ต่อ) 
 

ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
15.1 จํานวนคู่เสี่ยง ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย

ก่อนคลอด ในข้อ 13 ด้วยวิธีเจาะนํ้าคร่ํา 
(Amniocentesis) 

จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซี
เมียชนิดรุนแรงทั้ง 3 ชนิด  ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด (PND) ด้วยวิธีเจาะนํ้าคร่ํา 
(Amniocentesis) 

15.2 จํานวนคู่เสี่ยง ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด ในข้อ 14 ด้วยวิธีเจาะเลือด
จากสายสะดือเด็ก (Cordocentesis) 

จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซี
เมียชนิดรุนแรงทั้ง 3 ชนิด  ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด (PND) ด้วยวิธีเจาะเลือดจากสายสะดือเด็ก 
(Cordocentesis) 

15.3 จํานวนคู่เสี่ยง ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด ในข้อ 14 ด้วยวิธี Serial 
Ultrasound 

จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซี
เมียชนิดรุนแรงทั้ง 3 ชนิด  ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด (PND) ด้วยวิธี Serial Ultrasound 

15.4 จํานวนคู่เสี่ยง ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด ในข้อ 14 ด้วยวิธีอ่ืน ๆ (ระบุ) 

จํานวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซี
เมียชนิดรุนแรงทั้ง 3 ชนิด  ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด (PND) ด้วยวิธี อ่ืน ๆ  
(นอกเหนือจาก 3 วิธีข้างต้น) 

16 จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อน
แล้วพบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ทั้งหมด 

จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อนแล้วพบว่าเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทั้ง 3 ชนิด   

16.1 จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อน
แล้วพบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ชนิด Homozygous Beta-thal major 

จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อนแล้วพบว่าเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงชนิด Homozygous Beta-
thal major 

16.2 จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อน
แล้วพบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 
ชนิด  Beta-thal/Hb-E 

จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อนแล้วพบว่าเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ชนิด  Beta-thal/Hb-E 

16.3 จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อน
แล้วพบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ชนิด Hb Bart’Hydrop Fetalis 

จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อนแล้วพบว่าเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงชนิด  
Hb Bart’Hydrop Fetalis 

16.4 จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อน
แล้วพบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ชนิดอ่ืน ๆ  

จํานวนทารกในครรภ์ที่ตรวจวินิจฉัยก่อนแล้วพบว่าเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงชนิดอ่ืน ๆ  
(นอกเหนือจาก 3 ชนิดข้างต้น) 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนกฝากครรภ์ (ANC)      (ต่อ) 
 

ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
17 จํานวนคู่สมรสที่ตัดสินใจยุติการต้ังครรภ์

ด้วยความสมัครใจ 
จํานวนคู่สมรสที่มีทารกในครรภ์ได้รับการตรวจวินิจฉัย
แล้วพบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ได้ตัดสินใจ
ยุติการต้ังครรภ์ด้วยความสมัครใจ 

18 จํานวนหญิงต้ังครรภ์อายุตํ่ากว่า 20 ปี
ทั้งหมด 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์อายุตํ่ากว่า 20 ปีทั้งหมด ที่มา
ฝากครรภ์ในเดือนน้ัน 

19 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุ 18-19 
ปี ทั้งหมด 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุระหว่าง 18 ปี
บริบูรณ์ ถึงอายุ  19 ปี 11 เดือน 29  วัน ทั้งหมด 
ที่มาฝากครรภ์ในเดือนน้ัน 

19.1 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุ
ระหว่าง 18-19 ปีปีที่เป็นการต้ังครรภ์ที่
พร้อม 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุระหว่าง 18 ปี
บริบูรณ์ ถึงอายุ  19 ปี 11 เดือน 29 วัน    ที่เป็นการ
ต้ังครรภ์ที่มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนต้ังครรภ์  โดย
เจตนาที่จะต้ังครรภ์ ซึ่งได้จากการซักประวัติหรือจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แต่งงานแล้ว อยู่ด้วยกัน 
(การมาฝากครรภ์พรอ้ม สาม/ี พ่อ/แม่ หรือญาติ) 

19.2 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุ
ระหว่าง 18-19 ปีที่เป็นการต้ังครรภ์ที่ไม่
พร้อม 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุระหว่าง 18 ปี
บริบูรณ์ ถึงอายุ  19 ปี 11 เดือน 29  วันที่เป็นการ
ต้ังครรภ์ที่ไม่มีการวางแผน ไม่มีเจตนาที่จะต้ังครรภ์ 
เช่น กําลังศึกษาปกปิดการต้ังครรภ์ หรือโดยการซัก
ประวัติหรือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (การมาฝาก
ครรภ์คนเดียว ปกปิดพ่อแม่/ญาติ หรือ คนอ่ืน ๆ หรือ
เป็นการส่งต่อมาจากคลินิกวัยรุ่นฯ) 

20 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุ
ระหว่าง 15-17 ปีทั้งหมด 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุระหว่าง 15 ปี
บริบูรณ์ ถึงอายุ  17 ปี 11 เดือน 29 วัน  ทั้งหมด 
ที่มาฝากครรภ์ในเดือนน้ัน 

20.1 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุ
ระหว่าง 15-17 ปีที่เป็นการต้ังครรภ์ที่
พร้อม 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ ถึง
อายุ  17 ปี 11 เดือน 29  วัน  ที่เป็นการต้ังครรภ์ที่มี
การวางแผน เจตนาที่จะต้ังครรภ์ ซึ่งได้จากการซัก
ประวัติหรือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (การมาฝาก
ครรภ์พร้อม สามี/ พ่อ/แม่ หรือญาติ) 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนกฝากครรภ์ (ANC)      (ต่อ) 
 
ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
20.2 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุ

ระหว่าง 15-17 ปีที่เป็นการต้ังครรภ์ที่ไม่
พร้อม 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุระหว่าง 15 ปี
บริบูรณ์ ถึงอายุ  17 ปี 11 เดือน 29  วันที่เป็นการ
ต้ังครรภ์ที่ไม่มีการวางแผน ไม่มีเจตนาที่จะต้ังครรภ์ 
เช่น กําลังศึกษาปกปิดการต้ังครรภ์ หรือโดยการซัก
ประวัติหรือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (การมาฝาก
ครรภ์คนเดียวปกปิดพ่อแม่/ญาติ หรือ คนอ่ืน ๆ หรือ
เป็นการส่งต่อมาจากคลินิกวัยรุ่นฯ) 

21 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุตํ่ากว่า 
15 ปี ทั้งหมด 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุตํ้ากว่า 15 ปี 
ทั้งหมด ที่มาฝากครรภ์ในเดือนน้ัน 

21.1 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุตํ่ากว่า 
15 ปี ที่เป็นการต้ังครรภ์ที่พร้อม 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปีบ ที่เป็นการ
ต้ังครรภ์ที่มีการวางแผน เจตนาที่จะต้ังครรภ์ ซึ่งได้
จากการซักประวัติหรือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(การมาฝากครรภ์พร้อม สาม/ี พ่อ/แม่ หรือญาติ) 

21.2 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุตํ่ากว่า 
15 ปี ที่เป็นการต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม 

จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหมท่ี่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี 
วันที่เป็นการต้ังครรภ์ที่ไม่มีการวางแผน ไม่มีเจตนาที่
จะต้ังครรภ์ เช่น กําลังศึกษาปกปิดการต้ังครรภ์ หรือ
โดยการซักประวัติหรือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(การมาฝากครรภ์คนเดียว ปกปิดพ่อแม่/ญาติ หรือ 
คนอ่ืน ๆ หรือเป็นการส่งต่อมาจากคลินิกวัยรุ่นฯ) 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนกหลังคลอด (PP) 
ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 

 งานป้องกันและควบคุมภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน 
1 จํานวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด    จํานวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
2 จํานวนเด็กเกิดมีชีพที่ได้รับการเจาะส้น

เท้าส่งตรวจภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน 
   จํานวนเด็กแรกเกิด หลังเกิดมากกว่า 48 ช่ัวโมง ได้รับการ
เจาะส้นเท้าเพ่ือส่งตรวจภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน (TSH)    
ในเดือนน้ัน 

2.1 จํานวนเด็กตรวจพบระดับฮอร์โมน
มากกว่า 11.2 มิลลิยูนิต/ลิตร 

   จํานวนเด็กเกิดมีชีพ หลังเกิดมากกว่า 48 ช่ัวโมง ได้รับ
การเจาะส้นเท้าเพ่ือส่งตรวจภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน
และพบว่าระดับฮอร์โมนมากกว่า11.2 มิลลยูินิต/ลิตร    

2.2 จํานวนเด็กที่ตรวจพบระดับฮอร์โมน
ผิดปกติ(มากกว่า 22.5 มิลลยูินิต/ลิตร) 

  จํานวนเด็กเกิดมีชีพ หลังเกิดมากกว่า 48 ช่ัวโมง ได้รับการ
เจาะส้นเท้าเพ่ือส่งตรวจภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนและ
พบว่าระดับฮอร์โมนมากกว่า 22.5  มิลลิยูนิต/ลิตร    

2.3 จํานวนเด็กในข้อ 2.2 ที่ได้รับการตรวจ
ยืนยัน 

   จํานวนเด็กเกิดมีชีพ หลังเกิดมากกว่า 48 ช่ัวโมง ได้รับ
การเจาะส้นเท้าเพ่ือส่งตรวจภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน
และพบว่าระดับฮอร์โมนมากกว่า 22.5  มิลลิยูนิต/ลิตร  ที่
ได้รับการตรวจยืนยันภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน 

2.4 จํานวนเด็กที่ตรวจยืนยันในขอ้ 2.3 
มีผลพบผิดปกติของระดับฮอร์โมน 
(มากกว่า 22.5 มิลลิยูนิต/ลิตร) 

    จํานวนเด็กที่ได้รับการติดตาม เพ่ือเจาะเลือดส่งตรวจ
ยืนยันพบว่า ผลการตรวจเลือดยืนยันภาวะพร่องธัยรอยด์
ฮอร์โมนผิดปกติ 

2.5 จํานวนเด็กที่ผลภาวะพร่องธัยรอยด์
ฮอร์โมนผิดปกติในข้อ 2.4   ได้รับการ
รักษาด้วยยาฮอร์โมน TSH  ภายใน 1 
เดือน 

       จํานวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับการส่งตรวจหาภาวะพร่อง
ธัยรอยด์ฮอร์โมนโดยการเจาะส้นเท้าตรวจภายใน 48 ช่ัวโมง
แรกหลังคลอดแล้วมีผลผิดปกติ ได้รับการรักษาด้วยยา
ฮอร์โมน TSH ภายใน 1 เดือน 

งานเย่ียมหลังคลอด 
3 จํานวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด จํานวนหญิงหลังคลอดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
4 จํานวนทารกที่ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ภายใน 24 ช่ัวโมงแรกหลังคลอด 
จํานวนทารกแรกเกิดที่กินนมแม่อย่างเดียวภายใน 24 
ช่ัวโมงแรกหลังคลอดโดยไม่ได้รับนํ้าหรืออาหารอย่างอ่ืน
ขณะอยู่ใน รพ. 

5 จํานวนหญิงหลังคลอดได้รับการเย่ียม
หลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์กรม
อนามัย 
 

จํานวนหญิงหลังคลอดได้รับการเย่ียมหลังคลอดครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ครั้งที่ 1   วันที่ 1-2 สัปดาห์แรกหลังคลอด 
ครั้งที่ 2   ช่วง 2 – 4  สัปดาห์หลังคลอด 
ครั้งที่ 3   ช่วง  4 – 6 สัปดาห์หลังคลอด 

7 จํานวนทารกที่คลอดได้รับการเย่ียมหลัง
คลอดตามเกณฑ์ 

จํานวนทารกที่คลอดได้รับการเย่ียมหลังคลอดครบตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนก คลนิกิเด็กดี (WCC) 
 

ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
1 เด็กแรกเกิด – 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 

1.1 จํานวนเด็กแรกเกิด – 6 เดือนที่มารับ
บริการในช่วงเวลาเดียวกัน 

จํานวนเด็กแรกเกิด – 6 เดือน (อายุ 0 – 5 เดือน 29 
วัน) ที่มารับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน 

1.2 จํานวนเด็กแรกเกิด – 6 เดือนได้กินนม
แม่อย่างเดียว ในช่วงเวลาเดียวกัน ( ถาม
ภายใน 24 ชม.เด็กกินอะไรบ้าง) 

จํานวนเด็กแรกเกิด –  6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวโดย
ไม่ได้รับนํ้าหรืออาหารอย่างอ่ืนร่วมด้วย ที่มารับบริการ
ในเดือนน้ัน 

2 พัฒนาการเด็กสมวัย พัฒนาการสมวัย หมายถึง มพัีฒนาการทุกด้านเหมาะสม
ตามวัย (ภาษา / กล้ามเน้ือมดัใหญ่ / กล้ามเน้ือมัดเล็ก / 
อารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตนเอง) 

3 จํานวนเด็ก 0-2 ปีที่มารับบริการทั้งหมด
ในเดือนน้ัน 

จํานวนเด็กอายุ 0 – 2 ปี( 0- 2 ปี 11เดือน 29 วัน) ที่มา
รับบริการทั้งหมดในเดือนน้ัน 

3.1 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้งหมด 

เด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 

3.2 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย 
ผ่านเกณฑ์ 

เด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 
 

3.3 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 

3.4 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

เด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ ได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

4 จําวนเด็ก 3–5 ปี ที่มารับบริการทั้งหมด
ในเดือนน้ัน 

จํานวนเด็กทีมีอายุ 3 ปีจนถึง 5 ปี 11 เดือน 29  วัน 
ที่มารับบริการในเดือนน้ันๆ 

4.1 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้งหมด 

เด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 

4.2 จํานวนเด็ก 3-5 ปีที่มารับการประเมิน
พัฒนาการ  ผา่นเกณฑ์ 

เด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนก คลนิกิเด็กดี (WCC) (ต่อ) 
 
ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
4.3 จํานวนเด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
เด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 

4.4 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

เด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ ได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

5 จําวนเด็ก 0–5 ปี ที่มารับบริการทั้งหมด
ในเดือนน้ัน 

จํานวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี 11 เดือน 29  วัน ที่มารับ
บริการในเดือนน้ันๆ 

5.1 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้งหมด 

เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 

5.2 จํานวนเด็ก 0-5 ปีที่มารับการประเมิน
พัฒนาการ  ผา่นเกณฑ์ 

เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 

5.3 จํานวนเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ 

5.4 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ อนามัย 55  ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการ ได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

6 จํานวนเด็ก 0 – 2 ปี ที่ได้รับการช่ัง
นํ้าหนักและวัดส่วนสูง ทั้งหมด 

จํานวนเด็กแรกเกิด จนถึง 2 ปี 11 เดือน 29  วัน ที่มา
รับบริการในเดือนน้ันๆ ได้รับการประเมินการ
เจริญเติบโตด้วยการช่ังนํ้าหนักและวัดส่วนสงูทั้งหมด 

6.1 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนัก
ทั้งหมด 

จํานวนเด็ก 0 – 2 ปี ที่มารับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน
ได้รับการช่ังนํ้าหนักทั้งหมด 

6.2 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์ นํ้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีอายุ
เดียวกันมีค่าระหว่าง -1.5 SD.ถึง + 1.5 SD. ของ
นํ้าหนักตามเกณฑ์อายุ แสดงถึงการเจริญเติบโตดี 

6.3 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 
(ค่อนข้างมาก ท้วม , อ้วน) เกณฑ์รวมกัน 

นํ้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีอายุ
เดียวกันอยู่ในเกณฑ์การเจริญเติบโตดี แต่มีนํ้าหนักอยู่ใน
เกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกิน  

6.4 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่า
เกณฑ์ ( ค่อนขา้งผอม , ผอม) 

จํานวนเด็กอายุ 0-2 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ แสดงถึง
นํ้าหนักที่อยู่ในเกณฑ์ขาดสารอาหารซึ่งอยู่ในช่วง  
< - 2SD ของเกณฑ์นํ้าหนักตามอายุ 
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ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
6.5 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง

ทั้งหมด 
จํานวนเด็ก 0 – 2 ปี ที่มารับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน 
ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 

6.6 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีส่วนสงูตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์รวมกัน 

ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐานที่อายุเดียวกันมีค่า
ระหว่าง - 1.5 SD.ถึง + 1.5 SD ของส่วนสงูตามเกณฑ์
อายุ แสดงถึงการเจริญเติบโตดี 
ค่อนข้างสูง หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐาน
ที่อายุเดียวกันมีค่า + 1.5 SD ถึง + 2 SD ของส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุแสดงถึง การเจริญเติบโตดี 
สูงกว่าเกณฑ์ หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบ
มาตรฐานที่อายุเดียวกันมีค่ามากกว่า + 2 SD ของ
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ แสดงถึง การเจริญเติบโตดีมากๆ 

6.7 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีส่วนสงูตํ่ากว่า
เกณฑ์ ( ค่อนขา้งเต้ีย , เต้ีย)  

เด็กมีการเจริญเติบโตด้านส่วนสูงที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อ
การขาดสารอาหารเรื้อรัง แสดงการได้รับอาหารไม่
เพียงพอเป็นเวลานาน  

6.8 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน สมส่วน หมายถึง นํ้าหนักตัวของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐาน
ที่ส่วนสูงเดียวกันมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SDของ
นํ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแสดงถึง การเจริญเติบโตดี 
นํ้าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง 

7 จํานวนเด็ก 3 – 5 ปี ที่ได้รับการช่ัง
นํ้าหนักและวัดส่วนสูง ทั้งหมด 

จํานวนเด็กอายุ 3 ปี จนถึง 5 ปี 11 เดือน 29  วัน ที่มา
รับบริการในเดือนน้ันๆ ได้รับการประเมินการ
เจริญเติบโตด้วยการช่ังนํ้าหนักและวัดส่วนสงูทั้งหมด 

7.1 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนัก
ทั้งหมด 

จํานวนเด็ก 0 – 5 ปี ที่มารับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน
ได้รับการช่ังนํ้าหนักทั้งหมด 

7.2 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์ นํ้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีอายุ
เดียวกันมีค่าระหว่าง -1.5 SD.ถึง + 1.5 SD. ของ
นํ้าหนักตามเกณฑ์อายุ แสดงถึงการเจริญเติบโตดี 

7.3 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 
(ค่อนข้างมาก ท้วม , อ้วน) เกณฑ์รวมกัน 

นํ้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีอายุ
เดียวกันอยู่ในเกณฑ์การเจริญเติบโตดี แต่มีนํ้าหนักอยู่ใน
เกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกิน  

7.4 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่า
เกณฑ์ ( ค่อนขา้งผอม , ผอม) 

จํานวนเด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ แสดงถึง
นํ้าหนักที่อยู่ในเกณฑ์ขาดสารอาหารซึ่งอยู่ในช่วง  
< - 2SD ของเกณฑ์นํ้าหนักตามอายุ 

 
 
 
 



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 
 

27 

คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนก คลนิกิเด็กดี (WCC) (ต่อ) 
 

ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
7.5 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง

ทั้งหมด 
จํานวนเด็ก 3 – 5 ปี ที่มารับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน 
ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 

7.6 จํานวนเด็ก 3-5  ปี ที่มสี่วนสงูตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์รวมกัน 

ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐานที่อายุเดียวกันมีค่า
ระหว่าง - 1.5 SD.ถึง + 1.5 SD ของส่วนสงูตามเกณฑ์
อายุ แสดงถึงการเจริญเติบโตดี 
ค่อนข้างสูง หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐาน
ที่อายุเดียวกันมีค่า + 1.5 SD ถึง + 2 SD ของส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุแสดงถึง การเจริญเติบโตดี 
สูงกว่าเกณฑ์ หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบ
มาตรฐานที่อายุเดียวกันมีค่ามากกว่า + 2 SD ของ
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ แสดงถึง การเจริญเติบโตดีมากๆ 

7.7 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีส่วนสงูตํ่ากว่า
เกณฑ์ ( ค่อนขา้งเต้ีย , เต้ีย)  

เด็กมีการเจริญเติบโตด้านส่วนสูงที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อ
การขาดสารอาหารเรื้อรัง แสดงการได้รับอาหารไม่
เพียงพอเป็นเวลานาน  

7.8 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน สมส่วน หมายถึง นํ้าหนักตัวของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐาน
ที่ส่วนสูงเดียวกันมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SDของ
นํ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแสดงถึง การเจริญเติบโตดี 
นํ้าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง 

8 จํานวนเด็ก 0 – 5 ปี ที่ได้รับการช่ัง
นํ้าหนักและวัดส่วนสูง ทั้งหมด 

จํานวนเด็กแรกเกิด จนถึง 5 ปี 11 เดือน 29  วัน ที่มา
รับบริการในเดือนน้ันๆ ได้รับการประเมินการ
เจริญเติบโตด้วยการช่ังนํ้าหนักและวัดส่วนสงูทั้งหมด 

8.1 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนัก
ทั้งหมด 

จํานวนเด็ก 0 – 5 ปี ที่มารับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน
ได้รับการช่ังนํ้าหนักทั้งหมด 

8.2 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์ นํ้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีอายุ
เดียวกันมีค่าระหว่าง -1.5 SD.ถึง + 1.5 SD. ของ
นํ้าหนักตามเกณฑ์อายุ แสดงถึงการเจริญเติบโตดี 

8.3 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 
(ค่อนข้างมาก ท้วม , อ้วน) เกณฑ์รวมกัน 

นํ้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีอายุ
เดียวกันอยู่ในเกณฑ์การเจริญเติบโตดี แต่มีนํ้าหนักอยู่ใน
เกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกิน  

8.4 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่า
เกณฑ์ ( ค่อนขา้งผอม , ผอม) 

จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ แสดงถึง
นํ้าหนักที่อยู่ในเกณฑ์ขาดสารอาหารซึ่งอยู่ในช่วง  
< - 2SD ของเกณฑ์นํ้าหนักตามอายุ 
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คําจํากัดความตามแบบรายงาน ก.2 Plus ในแผนก คลนิกิเด็กดี (WCC) (ต่อ) 
 

ลําดับ หัวข้อ ความหมาย 
8.5 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง

ทั้งหมด 
จํานวนเด็ก 0 – 5 ปี ที่มารับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน 
ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 

8.6 จํานวนเด็ก 0-5  ปี ที่มสี่วนสงูตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์รวมกัน 

ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐานที่อายุเดียวกันมีค่า
ระหว่าง - 1.5 SD.ถึง + 1.5 SD ของส่วนสงูตามเกณฑ์
อายุ แสดงถึงการเจริญเติบโตดี 
ค่อนข้างสูง หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐาน
ที่อายุเดียวกันมีค่า + 1.5 SD ถึง + 2 SD ของส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุแสดงถึง การเจริญเติบโตดี 
สูงกว่าเกณฑ์ หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบ
มาตรฐานที่อายุเดียวกันมีค่ามากกว่า + 2 SD ของ
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ แสดงถึง การเจริญเติบโตดีมากๆ 

8.7 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีส่วนสงูตํ่ากว่า
เกณฑ์ ( ค่อนขา้งเต้ีย , เต้ีย)  

เด็กมีการเจริญเติบโตด้านส่วนสูงที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อ
การขาดสารอาหารเรื้อรัง แสดงการได้รับอาหารไม่
เพียงพอเป็นเวลานาน  

8.8 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน สมส่วน หมายถึง นํ้าหนักตัวของเด็กเมื่อเทียบมาตรฐาน
ที่ส่วนสูงเดียวกันมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SDของ
นํ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแสดงถึง การเจริญเติบโตดี 
นํ้าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง 
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แบบรายงานการแผนกฝากครรภ์   ( ANC )  User : ANC …………………. 
รหัสโรงพยาบาล..........................................ช่ือโรงพยาบาล........................................ปีงบประมาณ   2556 

ในเขต นอกเขต รวม ข้อมูล 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

งานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย        
1 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ทั้งหมด        
2 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่มาฝากครรภ์ครั้ง
แรก อายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์  

      

3 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่ได้รับการตรวจคัด
กรอง OF/DCIP หรือ ด้วยวิธีอ่ืนๆ  

      

3.1 ได้รับการตรวจคัดกรองฯก่อนอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์ (0-12 สัปดาห์)  

      

3.2 ได้รับการตรวจคัดกรองหลังอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์ (12+1 สัปดาห์ขึ้นไป)  

      

4 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่ผลการตรวจ OF/ 
DCIP ผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้งสองอย่าง  

      

5 จํานวนสามีของหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง OF/DCIPหรือ ด้วยวิธีอ่ืนๆ  

      

6 จํานวนสามีของหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ที่ผลการตรวจ 
OF/DCIP ผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ ทั้งสองอย่าง  

      

7 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่มผีลตรวจคัดกรอง
จากครรภ์ก่อน  

      

8 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่มผีลตรวจคัดกรอง 
(OF/DCIP หรอื วิธีอ่ืนๆ)จากการต้ังครรภ์ครั้งก่อน พบ
ผลผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง  

      

9 จํานวนสามี ที่มีผลตรวจคัดกรองธาลัสซีเมยีมาก่อน 
(กรณีภรรยามผีลตรวจคัดกรองผิดปกติจากการ
ต้ังครรภ์ครั้งแรก)  

      

การให้บริการส่งตรวจยนืยันคูเ่สี่ยง        
10 จํานวนคู่สมรส (หญิงต้ังครรภ์และสามี) มีผลตรวจ
คัดกรอง ผิดปกติทั้งคู่  

      

11 จํานวนคู่เสี่ยง ที่ได้รับการส่งตรวจยืนยัน        
11.1 ส่งตรวจด้วยวิธี Hb- typing        
11.2 ส่งตรวจด้วยวิธี PCR        
12 จํานวนคู่เสี่ยง ที่มีผลตรวจยืนยัน ประเมินได้ว่ามี
โอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง  
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ในเขต นอกเขต รวม ข้อมูล 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

12.1 จําแนกเป็นชนิด Homozygous Beta-thal 
major  

      

12.2 จําแนกเป็นชนิด Beta-thal / Hb E        
12.3 จําแนกเป็นชนิด Hb Bart's Hydrop Fetalis        
13 จํานวนคู่เสี่ยง ทั้งหมด ที่ได้รับการส่งตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอด (PND) ทุกวิธีรวมกัน  

      

13.1 ด้วยวิธีการเจาะน้ําคร่ํา (Amniocentesis)        
13.2 ด้วยวิธี Cordocentesis)        
13.3 ด้วยวิธี Serial Ultrasound        
13.4 ด้วยวิธีอ่ืนๆ (ระบุ)        
14 จํานวนทารกในครรภ์ ทีพ่บว่าเป็น 
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง  

      

14.1 จําแนกเป็นชนิด Homozygous Beta-thal 
major  

      

14.2 จําแนกเป็นชนิด Beta-thal / Hb E        
14.3 จําแนกเป็นชนิด Hb Bart's Hydrop Fetalis        
14.4 ชนิดอ่ืนๆ (ระบุ)..........        
15. จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่ทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัส
ซีเมียชนิดรุนแรง ได้รับการยุติการต้ังครรภ์  

      

งานป้องกันและลดการต้ังครรภ์วัยรุ่นรายใหม่ที่มา
ฝากครรภ์ในเดือนนัน้  

      

16 จํานวนหญงิต้ังครรภ์รายใหม่ อายุตํ่ากว่า 20 ปี 
ทั้งหมด  

      

17 จํานวนหญงิต้ังครรภ์รายใหม่ อายุ 18-น้อยกว่า 
20 ปี ทั้งหมด  

      

17.1   จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุ 18-น้อย
กว่า 20 ปี ที่เป็นการต้ังครรภ์พึงประสงค์  

      

17.2  จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุ 18-น้อยกว่า 
20 ปี  ที่เป็นการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์  

      

18.    จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุ 15-17 ปี 
ทั้งหมด  

      

18.1  จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุ 15-17 ปี ที่
เป็นการต้ังครรภ์พึงประสงค์  

      

18.2 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุ 15-17 ปี ที่
เป็นการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์  

      



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในเขต นอกเขต รวม ข้อมูล 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

19 จํานวนหญงิต้ังครรภ์รายใหม่ อายุตํ่ากว่า 15 ปี 
ทั้งหมด  

      

19.1 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุตํ่ากว่า 15 ปี 
ที่เป็นการต้ังครรภ์พึงประสงค์  

      

19.2 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ อายุตํ่ากว่า 15 ปี 
ที่เป็นการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบรายงานการคลอดและการป่วยตายของมารดาและทารก ( ก 2 ) User : H………… 
รหัสโรงพยาบาล..........................................ช่ือโรงพยาบาล........................................ปีงบประมาณ   2556 

ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 จํานวนมารดาท่ีคลอดทั้งหมด       

1.1 จํานวนมารดาที่คลอดในโรงพยาบาลท้ังหมด       

1.1.1 คลอดปกติ       

1.1.2 คลอดผดิปกติ       

: โดยวิธีผ่าท้องคลอด       

: โดยวิธีใช้คีม       

: โดยวิธีใช้เครื่องสูญญากาศ       

: คลอดท่าก้น       

1.1.3 คลอดครรภ์แฝด       

1.2 จํานวนมารดาที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล       

1.3 จํานวนมารดาที่คลอดที่บ้าน       

1.3.1 คลอดโดย จนท.สธ. หรอื ผดบ.       

1.3.2 คลอดเอง       

2. จํานวนเด็กเกิดทั้งหมด       

2.1 จํานวนเด็กเกิดมีชีพ       

2.2 จํานวนเด็กเกิดไร้ชีพ       

3 จํานวนเด็ก อายุตํ่ากว่า 7 วัน ตาย       

3.1 จํานวนทารกตายปริกําเนิด (ข้อ 2.2 + ข้อ 3)       

4 สาเหตุการตายของทารกปริกําเนิด(ข้อ 3.1)       

4.1 ตายเป่ือยยุ่ย       

4.2 ตายคลอดสด       



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4.3 รูปวิปริต/ พิการแต่กําเนิด       

4.4 ขาดออกซิเจนขณะคลอด       

4.5 คลอดก่อนกําหนด       

4.6 สาเหตุเฉพาะอ่ืนๆ ทั้งในมารดาหรือในทารก       

4.7 ไม่ทราบสาเหตุ       

5 จํานวนเด็กเกิดมีชีพน้ําหนกั < 2,500 กรัม       

5.1 จาก Pre term       

5.2 จาก Full term       

5.3 จาก Post term       

6 จํานวนเด็กเกิดมีชีพ จําแนกตาม Apgar score       

6.1 Apgar score ที่ 1 นาที เท่ากับ 7 หรือตํ่ากว่า       

6.2 Apgar score ที่ 5 นาที เท่ากับ 7 หรือตํ่ากว่า       

6.3 วิธีการคลอดของเด็กที่มีคะแนน Apgar score 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน 

      

6.3.1 โดยวิธีการผ่าท้องคลอด       

6.3.2 โดยวิธีใช้คีม       

6.3.3 โดยวิธีใช้เครื่องสูญญากาศ       

6.3.4 คลอดทา่ก้น       

6.3.5 คลอดปกติ       

7 จํานวนเด็กเกิดมีชีพ ที่ได้รับการเจาะส้นเท้าเพื่อ
ตรวจภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนฯ 

      

8 จํานวนมารดาเสียชีวิตจากการต้ังครรภ์/ คลอด 
 
 

      



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

9 สาเหตุการตายของมารดา       

9.1 สาเหตุโดยตรงทางสูติกรรม       

9.1.1 ตกเลือด       

9.1.2 การติดเช้ือ       

9.1.3 ความดันโลหิตสูงและ eclampsia       

9.1.4 การคลอดติดขัด       

9.1.5 การแท้งที่ไม่ปลอดภัย       

9.1.6 ผลแทรกซ้อนจากการให้ยาสลบ       

9.1.7 ภาวะ Amniotic Fluid Embolism       

9.1.8 อ่ืนๆ       
9.2 สาเหตุการตายโดยอ้อม       

9.2.1 มารดาเป็นโรคหัวใจ       

9.2.2 มารดาเป็นโรคเบาหวาน       

9.2.3 มารดาเป็นโรคธัยรอยด์       

9.2.4 อ่ืนๆ       
10 จํานวนมารดาอายุตํ่ากว่า 20 ปี คลอด       

11 การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์       

11.1 การเจาะ Hct ครั้งที่ 1       

11.1.1 จํานวนมารดาที่ได้รับการเจาะ Hct ครั้งที่ 1       

11.1.2 มารดามี Hct < 33%       

11.2 การเจาะ Hct ครั้งที่ 2       

11.2.1 จํานวนมารดาที่ได้รับการเจาะ Hct ครั้งที่ 2       

11.2.2 มารดามี Hct < 33%       



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

12 .ภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์/ คลอด/ หลัง
คลอด 
 

      

12.1 ภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์       

12.1.1 ภาวะครรภ์เป็นพิษ       

12.1.2 ตกเลือดก่อนคลอด       

12.1.3 นํ้าเดินก่อนเจ็บครรภ์เกิน 24 ชม.       

12.1.4 แท้ง       
12.1.5 โรคหัวใจ       

12.1.6 โรคเบาหวาน       

12.1.7 อ่ืน ๆ       
12.2 ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด       

12.2.1 มดลูกแตก       

12.2.2 นํ้าคร่ําเป็นพิษ       

12.2.3 รกติด       

12.2.4 อ่ืนๆ       
12.3 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด       

12.3.1 ตกเลือด       

12.3.2 ติดเช้ือ 
 
 
 
 
 
 

      



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

13 ข้อมูลการได้รับการฝากครรภ์ของมารดาที่คลอด       

13.1 จํานวนมารดาที่ ANC ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์       

13.2 จํานวนมารดาที่ ANC ครั้งที่ 1 
        (ฝากครรภ์ก่อน 12 wk) 

      

13.3 จํานวนมารดาที่ ANC ครั้งที่ 2  
      (อายุครรภ์ 16 - 20 wk) 

      

13.4 จํานวนมารดาที่ ANC ครั้งที่ 3 
      (อายุครรภ์ 24 - 28 wk) 

      

13.5 จํานวนมารดาที่ ANC ครั้งที่ 4 
      (อายุครรภ์ 30 - 34 wk) 

      

13.6 จํานวนมารดาที่ ANC ครั้งที่ 5  
     (อายุครรภ์ 36 - 40 wk) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 
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แบบรายงานแผนกหลังคลอด ( PP )  USER  : PP…………………… 
รหัสโรงพยาบาล..........................................ช่ือโรงพยาบาล........................................ปีงบประมาณ   2556 

ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.งานป้องกันและควบคุมภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน       

1.จํานวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด       

2.จํานวนเด็กเกิดมีชีพที่ได้รับการเจาะส้นเท้าส่งตรวจ
ภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน 

      

2.1 จํานวนเด็กตรวจพบระดับฮอร์โมนมากกว่า 11.2 
มิลลิยูนิต/ลิตร 

      

2.2 จํานวนเด็กที่ตรวจพบระดับฮอร์โมนผิดปกติ( 
มากกว่า 22.5 มิลลิยูนิต / ลิตร) 

      

2.3 จํานวนเด็กในข้อ 2.2  ที่ได้รับการตรวจยืนยัน       

2.4 จํานวนเด็กที่ตรวจยืนยันในข้อ 2.3 มีผลผิดปกติ       

2.5 จํานวนเด็กที่ผลภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน
ผิดปกติในข้อ 2.4  ได้รับการรักษาด้วยยาฮอร์โมน 
TSH ภายใน 1 เดือน 

      

งานเย่ียมหลังคลอด       

3.จํานวนหญิงหลังคลอด ( ทัง้หมด)       

4.จํานวนทารกที่ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใน 
24 ช่ัวโมงแรกหลังคลอด 

      

5.จํานวนหญิงหลังคลอดได้รับการเย่ียมหลงัคลอดครบ 
3 ครั้งตามเกณฑ์ กรมอนามัย 

      

6. จํานวนทารกที่คลอดได้รับการเย่ียมหลังคลอดครบ 
3 ครั้งตามเกณฑ์กรมอนามัย 

      

 
 
 
 
 



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 
 

38 

แบบรายคลินิกบริการเด็กดี ( WCC )  USER  : WCC…………………… 
รหัสโรงพยาบาล..........................................ช่ือโรงพยาบาล........................................ปีงบประมาณ   2556 

ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. จํานวนเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 
(รายงานเฉพาะเดือน มี.ค. และ ก.ย.เท่าน้ัน) 

      

   1.จํานวนเด็ก 0-6 เดือน ทีม่ารับบริการทั้งหมด       

   2.จํานวนเด็ก 0-6 เดือน ทีกิ่นนมแม่อย่างเดียว 
(ถามภายใน 24 ชม. เด็กกินอะไรบ้าง) 

      

2.พัฒนาการเด็กสมวัย       

   3. จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มารับบริการทั้งหมด       

       3.1 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการทั้งหมด 

      

       3.2 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์       

       3.3 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

      

       3.4 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการไม่ผ่าน
เกณฑ์ และได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

      

   4. จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มารับบริการทั้งหมด       

       4.1 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการทั้งหมด 

      

       4.2 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์       

       4.3 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

      

       4.4 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่ผ่าน
เกณฑ์ และได้รับการแก้ไข/ ส่งต่อ 

      

   5. จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มารับบริการทั้งหมด       

       5.1 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการทั้งหมด 

      



 

พัฒนาโดย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กลุมงานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในเขต นอกเขต รวม  
ข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

       5.2 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์       

       5.3 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

      

       5.4 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่ผ่าน
เกณฑ์และได้รบัการแก้ไข/ สง่ต่อ 

      

   6. จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนักและวัด
ส่วนสูงทั้งหมด 

      

       6.1 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนัก
ทั้งหมด 

      

       6.2 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์       

       6.3 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 
(ค่อนข้างท้วม, ท้วม, อ้วน) 

      

       6.4 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ 
(ค่อนข้างผอม, ผอม) 

      

       6.5 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
ทั้งหมด 

      

       6.6 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ 
(ค่อนข้างสูง ,สงูกว่าเกณฑ์)  

      

       6.7 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์ 
(ค่อนข้างเต้ีย ,เต้ีย) 

      

       6.8 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีรูปร่างสมสว่น       

   7. จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนักและวัด
ส่วนสูงทั้งหมด 

      

       7.1 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนัก
ทั้งหมด 

      

       7.2 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์       

       7.3 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 
(ค่อนข้างท้วม, ท้วม, อ้วน) 
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จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

       7.4 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ 
(ค่อนข้างผอม, ผอม) 

      

       7.5 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
ทั้งหมด 

      

       7.6 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ 
(ค่อนข้างสูง ,สงูกว่าเกณฑ์)  

      

       7.7 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์ 
(ค่อนข้างเต้ีย ,เต้ีย) 

      

       7.8 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีรูปร่างสมสว่น       

   8. จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนักและวัด
ส่วนสูงทั้งหมด 

      

       8.1 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการช่ังนํ้าหนัก
ทั้งหมด 

      

       8.2 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์       

       8.3 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 
(ค่อนข้างท้วม, ท้วม, อ้วน) 

      

       8.4 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ 
(ค่อนข้างผอม, ผอม) 

      

       8.5 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
ทั้งหมด 

      

       8.6 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ 
(ค่อนข้างสูง ,สงูกว่าเกณฑ์)  

      

       8.7 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์ 
(ค่อนข้างเต้ีย ,เต้ีย) 

      

       8.8 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีรูปร่างสมสว่น       

 
 

 
 


