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         Service  Profile   
                                   บริการส่งเสริมสุขภาพ 
บริบท  (Contex) 

ความมุ่งหมาย  (Purpose) : เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาพยาบาล 
และฟ้ืนฟูสภาพ แบบองคร์วม แก่ผูรั้บบริการทั้งภายใน และภายนอก อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ประสานงาน
เครือข่าย   เสริมพลงัชุมชนเพื่อใหทุ้กคนมีสุขภาพดี  สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผูรั้บบริการ 
               ขอบเขตบริการ  (Scope of  Service) :  ใหบ้ริการทางดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาพยาบาล  
และฟ้ืนฟูสภาพ  ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ดงัน้ี 

1. คลินิกฝากครรภ ์(ANC) 
2.  
    1.1 การใหบ้ริการฝากครรภคุ์ณภาพ  

1.2 พ่อแม่คุณภาพ (โรงเรียนพ่อ แม)่ 
1.3 การคดักรองความเส่ียงต่างๆ เช่น DM, Down’s syndrome, Thalassemia, VDRL, HIV 
1.4 การใหบ้ริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลอนามยัแม่และเด็ก 
1.5 การดูแลกลุ่มหญิงมีครรภท่ี์มคีวามเส่ียงสูง 
1.6 การใหค้  าปรึกษา /ใหสุ้ขศึกษารายบุคคล/รายกลุ่มในหญิงมีครรภ ์
1.7 งานโครงการ HIV ในหญิงมีครรภ ์

2. คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) 
     2.1 การใหบ้ริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
     2.2 พ่อแม่คุณภาพ (โรงเรียนพ่อ แม)่ 
     2.3 การตรวจและคดักรองพฒันาการเด็กตามวยั 
    2.4  การส่งเสริมและกระตุน้เด็กท่ีมีพฒันาล่าชา้ 
    2.5 การประเมินภาวะโภชนาการเดก็ตามวยั 
    2.6 การใหค้  าปรึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและเล้ียงดูเด็ก 
    2.7 การใหบ้ริการสร้างเสริมภูมคุิม้กนัโรคตามวยั (EPI) 
3. คลินิกวางแผนครอบครัวและตรวจหลงัคลอด (FP) 
     3.1 การใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการวางแผนครอบครัว 
 3.2 การใหบ้ริการตรวจหลงัคลอด 
 3.3 การใหบ้ริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก  
 3.4 การใหบ้ริการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม 
 3.5 การใหค้  าปรึกษาหญิงวยัทอง 
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4. งานอนามยัเด็กวยัเรียน 
      4.1 การใหบ้ริการตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
      4.2 การใหบ้ริการตรวจ รักษา ดูแล และส่งเสริมสุขภาพเดก็นกัเรียน 
      4.3 การใหบ้ริการสร้างเสริมภูมคุิม้กนัโรคในเด็กนกัเรียน 
      4.4 ร่วมจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเร่ิมอว้นและอว้น 
 5. งานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนต าบลวรนคร (จ านวน 8 หมู่บา้น) 
      5.1 ใหบ้ริการและจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนและองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
      5.2 ใหบ้ริการตรวจคดักรองสุขภาพประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป  
      5.3 ร่วมจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนในกลุ่มดี กลุ่มเส่ียง กลุ่มโรค    

      และกลุ่มคนพิการ 
 5.4 งานสุขศึกษาในชุมชน 
 5.5  เสริมพลงัชุมชน ลดเส่ียงลดโรค และหมู่บา้นจดัการสุขภาพ 

6.งานผูสู้งอาย ุ
      6.1 งานคดักรองสุขภาพผูสู้งอายแุละคดักรองตาตอ้กระจก 
 6.2 การส่งสร้างสุขภาพผูสู้งอายกุลุ่ม1ติดสงัคมและจดักิจกรรมกลุ่มดูแลสุขภาพเพื่อนช่วยเพื่อน 
 6.3 งานดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว ติดบา้นติดเตียง (Long  Term  Care) 
 6.4 ต าบลผูสู้งอายคุุณภาพ 
7. งานวดัส่งเสริมสุขภาพ 
 7.1 ด าเนินงานสุขภาพตามมาตรฐานวดัส่งเสริมสุขภาพ 

             8. งานเยีย่มบา้น 
                 8.1 ใหบ้ริการเยีย่มบา้นหญิงหลงัคลอดและครอบครัว 
                 8.2 ใหบ้ริการเยีย่มบา้นผูป่้วยเร้ือรัง  ผูพิ้การ / ผูด้อ้ยโอกาส และผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งต่อ 
                 8.3 ใหบ้ริการเยีย่มบา้นตามกลุ่มวยั 
                 8.4 ร่วมกิจกรรมเยีย่มบา้นหมอครอบครัว 
           7. งานเสริมพลงัชุมชน (Empowerment) 

   7.1 การจดักิจกรรมหมู่บา้นจดัการสุขภาพ   
                7.2 การจดักิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง 
                7.3 การจดักิจกรรมต าบลพฒันาการดีเร่ิมท่ีนมแม่  
           8. งานสุขภาพภาคประชาชน (สาธารณสุขมูลฐาน) 

   8.1 กองทุนสุขภาพระดบัต าบล 
   8.2 ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุข 
   8.3 ประเมินหมู่บา้นจดัการสุขภาพ 
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 9. คลินิกบริการผูป่้วยความดนัโลหิตสูงและผูป่้วยเบาหวาน( หน่วยปฐมภูมิต  าบลวรนคร )   

   9.1 การใหค้  าปรึกษาการดูแลสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
   9.2 ใหบ้ริการจ่ายยาความดนัโลหิตสูงและผูป่้วยเบาหวาน  ใน 4 หมู่บา้น 
   9.3 การติดตามการรักษาโดยแพทยแ์ละพยาบาลเวชปฏิบติั   

          10. งานพฒันาหน่วยบริการปฐมภูม ิตามยทุธศาสตร์ของกระทรวง เขต และจงัหวดั  และService  Plan 
 11. การนิเทศงาน/ประเมินผลงาน เช่ือมประสานงาน  กบัหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
          12. งานขอ้มูลข่าวสาร และสารสนเทศของหน่วยงาน 
                12.1 ขอ้มูลOP/PP 43 แฟ้ม  
                12.2 โปรแกรมขอ้มูลต่างๆเช่น CSX 2010, PHIMS – Version 3.1, Hos-Xp 
  12.3 โปรแกรมการคดักรองตาตอ้กระจกในผูสู้งอาย ุ
 13.งานพฒันาบุคลากร การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน และงานพฒันาคุณภาพระบบบริการ
ต่างๆ   

ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคญั  : 
 

         ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน/ ความต้องการในการประสานงานที่ส าคญั 

1. ผูป่้วย/ผูรั้บบริการ 
และญาติ  

 ไดรั้บการตอ้นรับดว้ยท่าทีเป็นมิตร  สุภาพ  อ่อนโยน   

 ไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว 

 ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ในการตรวจและรับบริการ   
 จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด  ปลอดภยั 

2. รพสต. /รพ.ชุมชน     ไดรั้บการประสานงาน การส่ือสารท่ีชดัเจน มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี 
 ไดรั้บขอ้มูล ท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3. ประชาชนทัว่ไป/ครู/ 
 อบต. 

 ไดรั้บบริการท่ีประทบัใจ  มีความพึงพอใจ  สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 
 ไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของตนเองอยา่งถูกตอ้ง   
 ไดรั้บการบริการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยัดว้ยความปลอดภยัและ

ประทบัใจ  
5. อสม./ ผูน้  าชุมชน 
 

 ไดรั้บการประสานงานท่ีประทบัใจ  และมคีวามพึงพอใจ 
 ไดรั้บความรู้ และขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ไดรั้บความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นภาคีเครือข่าย 
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ผู้รับผลงานภายใน ความต้องการที่ส าคญั / 
ความต้องการในการประสานงานที่ส าคญั 

เจา้หนา้ที่จากหน่วยงานอื่นๆ 
ใน รพ. 

 ใหค้วามร่วมมือในงานส่วนรวม 
 มีการประสานงานที่ดี  ร่วมท างานเป็นทีมกบัทุกหน่วยงาน  
 ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลงบนัทึกขอ้มูลทางเวชระเบียนที่ถูกตอ้ง

ครบถว้น  ส่งต่อผูรั้บบริการอยา่งทนัท่วงที  และเหมาะสมกบัเหตุการณ์ 

 
ประเด็นคุณภาพที่ส าคญั  (Key  Quality  Issues): 

1. จดับริการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ  
2. ประสานงานองคก์รและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เสริมสร้างพลงัชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมดา้นการจดัการสุขภาพภาคประชาชน 
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
5. ระบบเครือข่ายปฐมภูมิมีความเขม้แข็ง 
6. สร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ 

 
ความท้าทายและความเส่ียงที่ส าคญั 
1.ความท้าทายและความเส่ียงในคลนิิกบริการ 

1.1  การบริการฝากครรภ์คุณภาพ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ท่ีมีภาวะเส่ียงสูงตามขอ้ก าหนด  มี
จ  านวนมากข้ึน และมีการดูแลท่ีซบัซอ้น ตามมาตรฐาน ในปัจจุบนัน้ีมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผล
ให้การจดับริการตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ดและได้รับการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจาก
แพทย ์และพยาบาลท่ีดูแล 

1.2 หญิงตั้งครรภแ์ละครอบครัวขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและทารกใน
ครรภ ์ส่งผลใหห้ญิงตั้งครรภมี์ภาวะโภชนาการท่ีต ่ากว่าเกณฑ ์ท าใหท้ารกในครรภ์มีน ้ าหนัก
น้อย  ในปี 2558 ต าบลวรนคร พบถึงร้อยละ 10.34  การเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกบัอายุ
ครรภ ์ขาดความใส่ใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

1.3 การให้บริการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น เป็นการให้บริการท่ีแยกเฉพาะ เน้นการให้
ค  าปรึกษาในการดูแลและการรู้คุณค่าในตนเอง  การเปิดเผยความลบัของผูป่้วย  การเขา้ถึง
ของผูรั้บบริการ การวางแผนแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  การป้องกนั
การตั้งครรภ์ช ้ า  ดงันั้นเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้ ทกัษะในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย  
และควรมีแนวทางในการดูแลและป้องกนัการตั้งครรภ์วยัรุ่นเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความตระหนักในการดูแลตนเองได้ดีข้ึน รู้คุณค่าใน
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ตนเอง  และสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสม  แนวทางในการแกไ้ขได้
จดัท าแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นในเครือบริการสาธารณสุข 

2.ความท้าทายและความเส่ียงงานบริการในชุมชน 
            2.1การถอดบทเรียน เพื่อจดัการความรู้  สร้างชุมชนเขม้แข็งดา้นการจดัการสุขภาพแก่ประชาชน    
                มีความเส่ียงต่อการไดรั้บความรู้ และขอ้มูลท่ีไมช่ดัเจน  ถูกตอ้ง  เป็นจริง  
            2.2การสนบัสนุนภาคประชาชน ใหม้ีความสามารถในการพฒันา  และขบัเคล่ือนระบบสุขภาพเชิง  
                รุกดว้ยตนเอง  มีความเส่ียงต่อการไดรั้บประสานงานท่ีไม่ถูกตอ้ง  ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนตรงกนั 
 

ปริมาณงาน :  (ขอ้มูล  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2561 ) 
 

  รายการ  จ านวน  
  เป้าหมาย ปี2557 ปี2558 2559 2560 2561(มิย.) 

1 หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์ร้ังแรก
ก่อน 12 สปัดาห์ 

  60% 88.64 
อ.ปัว 
69.34 

83.33 
อ.ปัว 
71.12 

84.00 
อ.ปัว 
72.70 

64.29 
อ.ปัว 
69.81 

81.25 
อ.ปัว 

77.50 
2 หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์รบ 5 คร้ัง 

ตามเกณฑ ์ 
  60% 82.35   

อ.ปัว
71.98 

82.76 
อ.ปัว 
64.63 

68.00 
อ.ปัว 
68.75 

64.29 
อ.ปัว
71.71 

81.25 
อ.ปัว 
77.50 

3 หญิงตั้งครรภร์ายใหม่ไดรั้บตรวจเลือดคดั
กรอง HIV, VDRL, HBsAg, CBC, OF, 
DCIP, BL.gr 

100% 100 100 100 100 100 

4 การติดเช้ือ HIV ในหญิงตั้งครรภ ์    1 % 0.00 0.24 0.77 0.56 0.00 
5 หญิงตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือHIVไดรั้บยาตา้นไวรัส   100% 0.00 0.00 100 100 0 
6 เดก็อายุแรกเกิด - 2 ปีติดเช้ือ HIV จากแม่สู่ลกู    1 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 หญิงตั้งครรภอ์าย ุ30 ปีข้ึนไป/มีความเส่ียง 

ไดรั้บการตรวจคดักรองเบาหวาน 
 90% 97.02 98.99 97.88 100 94.23 

8 หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บยาเมด็เสริมไอโอดีน 
ธาตุเหลก็ โฟเลต 

  100% 100 100 100 100 100 

9 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ(์วรนคร/
อ.ปัว) 

10% 17.39 
อ.ปัว 
13.38 

4.30 
อ.ปัว 

10.22 

0.00 
อ.ปัว 
9.48 

11.11 
อ.ปัว 
13.68 

9.97 
อ.ปัว 
7.94 

10 หญิงตั้งครรภ ์อายนุอ้ยกว่า 20 ปี อ  าเภอปัว   10% 20.44 20.97 13.50 16.07 14.61 
11 ทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยกวา่2,500 กรัม/

ลดลงจากเดิม 0.5  
   7% 
 

2.94 
อ.ปัว 

10.34 
อ.ปัว3.78 

8.00 
อ.ปัว 

3.57 
อ.ปัว 

8.70 
อ.ปัว 
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5.21 3.65 5.66 4.29 

ล าดบั รายการ  จ านวน 
  เป้าหมาย ปี 2557 2558 2559 2560 2561 

12 ทารกแรกเกิดจนถึงอายตุ  ่ากว่า 6 เดือนแรก  
กินนมแม่เฉล่ีย 

50% 71.12
อ.ปัว 
64.71 

61.18 
อ.ปัว 
70.35 

66.67 
อ.ปัว 
69.58 

63.07 
อ.ปัว 
71.81 

63.64 
อ.ปัว 
73.78 

13 เด็กแรกเกิด - 5 ปี ไดรั้บวคัซีนทุกประเภท
ครบตามเกณฑ ์

  100%  100 100 100 100 100 

14 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีภาวะโภชนาการ 
ส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วน 

  85% 
 

86.05 87.32 78.92 68.36 
อ.ปัว 
52.52 

47.67 
อ.ปัว 
51.17 

15 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพฒันาการสมวยั 85% 99.53 97.78 
อ.ปัว 
94.55 

92.10 
อ.ปัว 
89.45 

86.64 
อ.ปัว 
93.90 

93.02 
อ.ปัว 
94.45 

16 ทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน(ปริมาณ
TSHผดิปกติมากกว่า 25 mU/L) 

   3 % 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 

17 ทารกเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคThalassemia 
ชนิดรุนแรงลดลง 

  20 % ไม่พบ
อุบติัการ
ณ ์

0.29 
(2 csea) 

0.19 
(1case) 

0.00 0.00 

18 เดก็นกัเรียนก่อนประถม/ประถมศึกษา
ไดรั้บการตรวจสุขภาพ 

90% 100 100 100 100 100 

19 หญิงวยัเจริญพนัธรั์บการวางแผนครอบครัว 90% 89.57 84.62 82.92 90.97 90.47 
20 สตรีอาย ุ30-60 ปีไดรั้บการตรวจมะเร็งปาก 

มดลูก 
20% 80.93 

(5ปี
สะสม) 

32.39 
อ.ปัว 
20.99 

16.71/ 
(*49.38) 
16.69 
(*37.68) 

50.47 
อ.ปัว 
53.09 

58.05 
อ.ปัว 
63.88 

21 ประชากรอาย ุ35 ปีข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจ 
คดักรองเบาหวานตามมาตรฐาน 

90%  98.74 90.02 90.52 94.74 96.29 

22 ประชากรอาย ุ35 ปีข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจ 
คดักรองความดนัโลหิตตามมาตรฐาน 

90% 98.74 90.02 90.52 94.74 97.37 

23 หมู่บา้นมีการจดัการสุขภาพ/ต าบลพฒันาการดี
เร่ิมท่ีนมแม่ 

100% 100 100 100 100 100 

24 บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพฒันาการ 
เรียนรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน     

6 คร้ัง/ปี/
คน 

10 คร้ัง 10 คร้ัง 10 คร้ัง 8คร้ัง 2 คร้ัง 
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25 อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการในคลินิก 80%   85.54 86.57 90.82 82.04 87.37 
26 อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการในชุมชน 80% 92.05 92.53 88.00 89.30 94.00 
 
ทรัพยากร (ผู้ปฏิบตังิาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย)ี 
 

ดา้น ศกัยภาพ ขอ้จ ากดั 
ผูป้ฏิบติังาน 1.บุคลากรเป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ

นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการท างาน  เป็นคนในพ้ืนท่ี มี
ศกัยภาพในการท างานทั้งในคลินิกและชุมชน 

2. 2. มีการท างานเป็นทีม โดยแต่ละงานจะมีผูรั้บผดิชอบ
หลกัเป็นหวัหนา้ทีม 
3.มีพยาบาลวิชาชีพ 3 คนท่ีผา่นการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกดว้ยน ้ าสม้สายชู (VIA )และการใส่
ห่วงอนามยั 
4. มีบุคลากรผา่นการอบรมเฉพาะดา้นเช่น  การ
ตรวจวดัเชาวปั์ญญาเด็ก 2- 15 ปี จ  านวน 2 คน  การ
ตรวจพฒันาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี จ  านวน 1 คน  การ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกดว้ยวิธี Pap smear จ านวน 3 คน 
5.มีบุคลากรผา่นการพฒันาทกัษะทางดา้นกระบวนกร 
สุนทรียสนทนา จ านวน 2 คน 
6.มีพยาบาลวิชาชีพและนกัวิชาการสาธารณสุข 5 คน 
ผา่นหลกัสูตรวิจยัเชิงคุณภาพของชมรมพยาบาลชุมชน
แห่งประเทศไทย ซ่ึงใชท้กัษะการฟัง ถาม พูด จด
บนัทึก และทกัษะการสงัเกต เหมาะสมกบัการท างาน
ชุมชนเชิงรุก  
7. มีสูติแพทย ์และกุมารแพทยร่์วมพฒันางานในคลินิก
ฝากครรภ ์ และคลินิกสุขภาพเดก็ดี 
8. มีลูกจา้งประจ าและพนกังานบนัทึกขอ้มูล ท่ีมี
ศกัยภาพสูงทั้งการช่วยงานคลินิกบริการ และงาน
ชุมชน 
9. มีนกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการท่ีมี
ประสบการณ์การท างานร่วมกบัภาคี เครือข่าย และ

1.การบริหารงานของกลุ่มเวชฯมีขอ้จ ากดัสูง ที่
ตอ้งปรับตวักบัการท างานเชิงนโยบาย ซ่ึง
มากมายหลากหลาย และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  
2.มีภาระงานตามนโยบายเพิ่มข้ึน ท าใหก้ระทบ
กบัภาระงานประจ า 
 
3.พยาบาลวิชาชีพ และนกัวิชาการสาธารณสุข
ที่ผ่านการอบรมวิจยัเชิงคุณภาพ แต่ไม่ได้
ท  างานวิจยัเพื่อใชใ้นการพฒันางาน 
4. เจา้หนา้ทีย่งัขาดทกัษะการท างานกบัชุมชน  

5.เจา้หนา้ท่ียงัขาดทกัษะในการจดัการ
ขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ 



8 

 

กองทุนสุขภาพต าบล 
ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด 

เคร่ืองมือ   
 

1.มีเคร่ืองUltrasound เคร่ือง NSTและ Echo sound 
ใหบ้ริการหญิงตั้งครรภ ์
2.มีอุปกรณ์ทางการแพทยเ์ช่น เคร่ืองจ้ีเยน็ ใหบ้ริการ
สตรีท่ีผลการตรวจ VIA positive ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้
3. มีเคร่ืองวดัความดนัโลหิตในหน่วยงานและ ส าหรับ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขครบ 8 หมู่บา้น 

1.เจา้หนา้ทีข่าดทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือทาง
การแพทยท์ี่พิเศษเช่น Ultrasound 
2.สถานที่ในหอ้งฝากครรภค์บัแคบท าใหมี้เน้ือ
ที่จ  ากดัในการวางเคร่ืองมือต่างๆ 

เทคโนโลย ี 1.มีการบนัทึกขอ้มูลผูรั้บบริการ  ดว้ยโปรแกรม  
Hos.Xp  ท่ีสามารถใชติ้ดตามดูแลผูป่้วยและ
ผูรั้บบริการ ไดร้วดเร็ว  และมีระบบขอ้มูล 21 แฟ้มท่ีใช้
บนัทึกขอ้มูลและสนบัสนุนการท างาน 
2.มีโปรแกรมใชส้ าหรับจดัเก็บขอ้มูล รายงานต่างๆของ
งานส่งเสริมสุขภาพ  เช่น โปรแกรม CSX 2010 
โปรแกรม PHIMS-Version 3.1 
3.มีหอ้งส่งเสริมพฒันาการเด็ก มีหนงัสือนิทานใหเ้ด็ก
อ่านและผูป้กครองยมืไปอ่าน/เล่าท่ีบา้นได ้มีอุปกรณ์
ตรวจพฒันาการเด็กแรกเกิด – 72 เดือน  
4.มีเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น 
Internet  คอมพิวเตอร์ 
5.มีแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ โดยงาน
ซ่อมบ ารุงและเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

1. มีการปรับ Version โปรแกรม HosXp ให้
ทนัสมยัสนบัสนุนในการใชง้านอยูต่ลอด  
2. มีโปรแกรมเฉพาะงานหลายโปรแกรม ท าให ้
เจา้หนา้ทีต่อ้งลงขอ้มูลช ้าหลายคร้ัง 
 

 
เคร่ืองมือ 

                  เคร่ืองมือ     จ านวน   ดูแลรักษาในหน่วยงาน  นอกหน่วยงาน                    
1. คอมพิวเตอร์     4  ชุด   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    งาน IT   
2. ปร้ินเตอร์      2 เคร่ือง   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    งาน IT       
3. เคร่ืองป่ัน HEMATROKIT     1 เคร่ือง   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    งานชนัสูตร 
4. เคร่ืองวดัความดนัโลหิตตั้ง

โต๊ะ 
    3 เคร่ือง   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    งานซ่อมบ ารุง 
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5. เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบยนื     1 เคร่ือง   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    งานซ่อมบ ารุง 
6. เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบนอน     1 เคร่ือง   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    งานซ่อมบ ารุง 
7. THERMOMETER     3 อนั   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    งานซ่อมบ ารุง 

 

 
 เคร่ืองมือฉุกเฉิน 
        เคร่ืองมือ 
 

 จ านวน  ดูแลรักษาในนอก
หน่วยงาน    

นอกหน่วยงาน    

1. เคร่ือง ULTARSOUND   1 เคร่ือง  เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน  งานซ่อมบ ารุง 
2. เคร่ืองฟังหวัใจเด็ก (Echo sound) 2 เคร่ือง    เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน  งานซ่อมบ ารุง 
3.  เคร่ืองจ้ีเยน็ (CRYOTHERAPY)  1 ชุด  เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน  งานซ่อมบ ารุง 
4. เคร่ืองตรวจสุขภาพทารกในครรภ(์NST) 1 เคร่ือง  เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน  งานซ่อมบ ารุง 

 
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
 
            กลุ่มทั่วไป            กลุ่มเส่ียง           กลุ่มโรค 

1ผู้รับบริการ 1.ใหค้วามรู้ ในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. 
(ตอ้งบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ตอ้ง
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ ตอ้งมี
อารมณ์ดี และไม่สูบ ไม่ด่ืม) 
2.ใหค้วามรู้ในการปฏิบติัตนเมื่อ
ตั้งครรภ ์การใชส้มุดบนัทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  
การส่งเสริมสุขภาพและพฒันาการ
เด็กตามวยั การวางแผนครอบครัว 
การคุมก าเนิด การตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา้นม  
3.จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่
กลุ่มพ่อแม่คุณภาพ(โรงเรียนพ่อแม)่ 
4.ใหค้  าปรึกษาก่อนมีลูกและการ
ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน  

1.ใหค้วามรู้ ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. 2 ส. 
2.คดักรองสุขภาพ ติดตาม
และประเมินความเส่ียง
อยา่งต่อเน่ือง 
3.จดักิจกรรมการดูแล
ตนเอง เพื่อนช่วยเพื่อนใน
ในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
4.ส่งเสริมการออกก าลงั
กาย จดัตั้งกลุ่ม/ชมรมใน
หมู่บา้น 
5. ส่งเสริมการดูแลตนเอง 
การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว การเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น 

1.ออกหน่วยใหบ้ริการ
ตรวจรักษาท่ีต่อเน่ืองใน
กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน
และโรคความดนัโลหิตสูง
ท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้นใน
ชุมชน 4 หมูบ่า้น 
2.ใหค้วามรู้ ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. 2 ส.  
3.ติดตามเยีย่มบา้นทุกกลุ่ม
วยั ผูป่้วยเร้ือรัง และผูป่้วย
ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 
4.ส่งเสริมการออกก าลงั
กายและสนบัสนุนการ
จดัตั้งกลุ่ม/ชมรมใน
หมู่บา้น 
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5. จดับอร์ดใหค้วามรู้  ในเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยัต่างๆ 
6.มีเอกสาร  หนงัสือ  VCD  แผน่
พบัใหศ้ึกษา ในเร่ืองการดูแล
สุขภาพตนเอง 
7.จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของผูรั้บบริการ 
8.คดักรองสุขภาพตามกลุ่มวยั เช่น 
คดักรองความเส่ียงโรคไม่ติดต่อใน
ประชาชนตั้งแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไป 
ตรวจสุขภาพเดก็นกัเรียน คดักรอง
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเตา้นม  
9.ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
การใหค้  าปรึกษาแก่แม่หลงัคลอด 
และสนบัสนุนใหทุ้กหมู่บา้นมี
อาสาสมคัรนมแม่ เพื่อใหค้  าปรึกษา 
ดูแล ช่วยเหลือ แม่หลงัคลอด      

6.ส่งเสริมการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
7.ติดตามเยีย่มบา้นเมื่อ
ตอ้งการความช่วยเหลือ 
 

5.ส่งเสริม ใหค้วามรู้ในการ
ดูแลตนเองของผูป่้วยและ
ญาติท่ีบา้น (SHG) 
6.จดักิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือตนเอง เพื่อนช่วย
เพื่อนของกลุ่มผูสู้งอายใุน
หมู่บา้น 
7.ส่งเสริมการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 
8.ส่งเสริมการดูแลตนเอง 
การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและการ
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
 

 10.ส่งเสริมกิจกรรม กิน กอด เล่น
เล่าในครอบครัว และสนบัสนุนถุง
หนงัสือนิทานยมือ่านหมุนเวียนใน
หมู่บา้น มีอาสาสมคัรดูแล
รับผดิชอบและใหค้  าแนะน า 
11.แนะน าประชาชนใหมี้ความรู้ใน
การป้องกนัตนเองจากโรคระบาด
ตามฤดูกาลเช่น ทอ้งร่วง 
ไขเ้ลือดออก ไขห้วดั 2009 เนน้
มาตรการกินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือ 
และผกูผา้ปิดปากและจมกู 
12.ส่งเสริมการออกก าลงักายใหก้บั
ประชาชนทุกกลุ่มวยัและสนบัสนุน
การจดัตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บา้น 
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            กลุ่มทั่วไป            กลุ่มเส่ียง           กลุ่มโรค 
 13.ส่งเสริมการเสริมสร้าง

ครอบครัวท่ีอบอุ่นชุมชนเขม้แข็ง 
แก่บุคคล  ครอบครัว องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งในชุมชน 

  

2.ผู้ให้บริการ 1.เจา้หนา้ท่ีทุกคนในหน่วยงาน
ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
และไดรั้บการดูแล รักษาตาม
แนวทางท่ีก  าหนดของโรงพยาบาล 
2.ใหค้วามรู้และส่งเสริมในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ตาม
นโยบาย 3 อ. 2 ส.  
3.เจา้หนา้ท่ีทุกคนในหน่วยงาน
ไดรั้บฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่  
4.เจา้หนา้ท่ีทุกคนไดรั้บการ
ประเมินสมรรถนะทางดา้นร่างกาย 
5.ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนออก
ก าลงักาย และเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา
หรือกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ต่าง ๆ ท่ีทางโรงพยาบาลจดัข้ึนเช่น 
ชมรมเดิน วิ่ง จกัรยาน ปลูกผกั
ปลอดสารพิษ  และชมรมจริยธรรม 
มีการจดักิจกรรมท าบุญตกับาตรวนั
เกิดทุกเดือน 
6.ส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
เป็นบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ 
7.สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ 
ท างานและปลอดภยัต่อสุขภาพของ
ทุกคน 
8.เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน สร้างขวญัและก าลงัใจ 
 
 

1.ใหค้วามรู้ ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. 2 ส. 
2.คดักรองสุขภาพ ติดตาม
และประเมินความเส่ียง
อยา่งต่อเน่ือง 
3.จดักิจกรรมการดูแล
ตนเอง เพื่อนช่วยเพื่อน 
4.ส่งเสริมการออกก าลงั
กาย จดัตั้งกลุ่ม/ชมรมใน
รพ. 
5. ส่งเสริมการดูแลตนเอง 
การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว การเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น 
6.ส่งเสริมการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 
 
 

1.ติดตามและประเมิน
ความเส่ียง 
2.ส่งพบแพทยเ์พื่อรับการ
วินิจฉยัและรับการรักษา
อยา่งต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมการดูแลตนเอง 
การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว การเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น 
4.ส่งเสริมการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 
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            กลุ่มทั่วไป            กลุ่มเส่ียง           กลุ่มโรค 
 3. องค์กร 1.ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคน 

ออกก าลงักาย และเขา้ร่วมกิจกรรม
กีฬาหรือกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาล เช่น ชมรม
จริยธรรม ชมรมเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพ  
2.ส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
เป็นบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ 
3.สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
ท างานและปลอดภยัต่อสุขภาพของ
เจา้หนา้ท่ี 
4.เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน สร้างขวญัและก าลงัใจ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เจา้หนา้ท่ี การเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น องคก์รเขม้แข็ง 

  

 4. ชุมชน 1.ส่งเสริมการสร้างพลงัในชุมชน 
โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพดว้ยตนเอง 
2.ใหค้วามรู้ในเร่ืองสุขบญัญติั 10 
ประการในการดุแลสุขภาพของคน
ในชุมชน เช่น แนะน าและสาธิต
การลา้งมือท่ีถูกวิธี 
3.ส่งเสริมใหชุ้มชนลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร การท า/ใช้
ปุ๋ยชีวภาพทดแทน เพื่อให้
ประชาชนมีพืชผกัท่ีปลอดสารพษิ
ไวบ้ริโภคบริโภค  และไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
4.ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจดั
ส่ิงแวดลอ้ม น่าอยู ่ปลอดภยั และ
การคดัแยกหรือก าจดัขยะท่ีถูกตอ้ง 
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            กลุ่มทั่วไป            กลุ่มเส่ียง           กลุ่มโรค 
 5.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชน

ใชม้าตรการเลิก /ลดการด่ืมเหลา้ใน
งานเทศกาลต่างๆ/วนัส าคญัทาง
ศาสนา 
6.ส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นหมู่บา้น 
จดัการสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเขม้แข็ง 
7.ออกหน่วยใหค้วามรู้ และรณรงค์
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ/โรคท่ีเป็น
ปัญหาในพ้ืนท่ี เช่น ไขเ้ลือดออก 
ไขห้วดันก โรคฉ่ีหนู  ไขห้วดั 2009 
และโรคอุจจาระร่วง 
8.สนบัสนุนการเรียนรู้ของชุมชน
ในการด าเนินกิจกรรมทางดา้น
วิชาการ เอกสาร แผน่พบัและ
วิทยากร  
9.ใหค้  าปรึกษาและร่วมปฏิบติังาน
กบั แกนน าสุขภาพ ในการสร้าง
เสริมสุขภาพของชุมชนใหเ้กิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 
10.ประสานกบัองคก์รทอ้งถ่ินใน
การสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ 
อุปกรณ์ ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มวยั เช่น ลานกีฬา
ของหมู่บา้น การจดัการแข่งขนักีฬา 
การคดักรองสุขภาพประชาชน ฯลฯ 
11.ประสานองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน และองคก์รเอกชนเพื่อให้
การสนบัสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานหมู่บา้นจดัการสุขภาพ 
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วตัถุประสงค์  ตวัช้ีวดั  การพฒันา 
ประเด็นคุณภาพท่ีส าคัญ/
ความท้าทายที่ส าคัญ 

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์    ตัวช้ีวัด      
 

 ผลลัพธ์ 
(ร้อยละ) 

      กิจกรรมพัฒนา 

1.การให้บริการที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
1.1 การพฒันางาน
อนามยัแม่และเด็กให้
ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานงานอนามยั
แม่และเด็ก 
1.1.1 คลินิกฝากครรภ์
คุณภาพ 
1.1.2 คลินิกสุขภาพเด็ก
ดีคุณภาพ 

1.หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการฝาก
ครรภค์ร้ังแรกก่อน12สัปดาห์  
2.หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการฝาก
ครรภค์รบ 5  คร้ังตามเกณฑ ์
3.หญิงตั้งครรภร์ายใหม่ไดรั้บ
การตรวจเลอืด HIV, VDRL, 
HBsAg, CBC, OF DCIP, 
BL.gr 
4.การติดเช้ือ HIVในหญิง
ตั้งครรภ ์
5.หญิงตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือ HIV
ไดรั้บยาตา้นไวรัส HIV 
6.เดก็แรกเกิด - 2ปี ติดเช้ือ HIV 
จากแม่สู่ลกู 
 
 
7.ทารกแรกคลอดน ้าหนกัต ่า
กวา่ 2,500 กรัม 
8.หญิงตั้งครรภมี์ภาวะโลหิต
จาง 
9.พ่อแม่คุณภาพ (โรงเรียนพ่อ 
แม่) 
10.หญิงตั้งครรภอ์าย3ุ0ปีข้ึน
ไป/มีความเส่ียงไดรั้บการคดั
กรองเบาหวาน 
11.เดก็แรกเกิด - 5ปีมีภาวะ
โภชนาการส่วนสูงดแีละ
รูปร่างสมส่วน 
12.เดก็แรกเกิด – 5 ปี มี
พฒันาการสมวยั 
13.เดก็แรกเกิด - 5 ปีไดรั้บ
วคัซีนทุกประเภทตามเกณฑ ์

ร้อยละ  60 
 
ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ100 
 
 
  
ร้อยละ1 
 
ร้อยละ100 
 
ร้อยละ 1 
 
 
ร้อยละ 7 
 
ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 40 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 95 
 

 81.25 

อ.ปัว 74.50 
81.25 
อ.ปัว 64.00 

 
100 
 
 
 0.00 
  
 
100 
 
ไม่พบ
อุบติัการณ์   

 
11.76 
อ.ปัว 3.99 

9.97 
อ.ปัว7.94 
 
59.51  
 
94.23 
  
47.67 
อ.ปัว 51.17 
93.02 
อ.ปัว 94.45 
 
100 

1. ใหบ้ริการงานอนามยัแม่และ
เดก็ตามมาตรฐาน 
1.1.ใหค้วามรู้ในการคดักรอง
โรคThalassemiaเอดส์ ตบั
อกัเสบบี ซิฟิลิส โลหิตจาง แก่
หญิงตั้งครรภส์ามี/ญาติ 
1.2 ตรวจเลือดVDRL, HIV, 
HBsAg, CBC, OF, DCIP, Bl 
gr. แก่หญิงตั้งครรภร์ายใหม่
พร้อมสามีทุกราย 
1.3ใหบ้ริการANC ตาม
มาตรฐาน 
1.4ใหสุ้ขศึกษารายบุคคล
พร้อมสามีและญาต ิ
1.5สอนสุขศึกษากลุ่ม
โรงเรียน พ่อ แม่และญาติ
ในคลินิก/ในชุมชน 
2. ใหค้วามรู้แก่พ่อ แม่ 
ผูป้กครองเดก็แรกเกิด-6ปีใน
เร่ืองภาวะโภชนาการ/
พฒันาการตามวยั/วคัซีนตาม
วยั/การเลี้ยงดูเดก็ 
3. ใหบ้ริการวคัซีนทุกประเภท
ตามวยั 
4.จดัมุมNDC ในคลินิกสุขภาพ
เดก็ดี 
5. ส่งเสริมใหผู้ป้กครองด าเนิน
กิจกรรม กิน กอด เล่น เลา่ ใน
ครอบครัวอยา่งสม ่าเสมอ 
6 .จดัมุมเรียนรู้และจดัตั้ง
โครงการ Book start ในคลินิก
สุขภาพเดก็ดี 
7.เดก็ที่มีภาวะพร่องไทรอยด์
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14.ทารกแรกคลอดไดรั้บการ
คดักรองภาวะพร่องไทรอยด์
ฮอร์โมน 
15.ทารกแรกเกิดขาดสาร
ไอโอดีน (ปริมาณ TSH
มากกวา่ 25 mU/L) 
16.ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือน
แรกกินนมแม่เฉลีย่ 
17.หญิงหลงัคลอดไดรั้บการ
ติดตามเยี่ยมบา้น 
 

 ร้อยละ100 
 
 
 ร้อยละ 3 
 
 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 65 

100 
  
 
0.00 

 
 
63.64 
อ.ปัว 73.78 
100 
 

ผิดปกติไดรั้บการติดตามและ
รักษา 
 8. จดัตั้งชมรมสายใยรักแห่ง
ครอบครัวในชุมชน  
9. จดัตั้งศูนยส์ามวยัสานสายใย
รักในชุมชน 
10.อบรมเพิ่มศกัยภาพ 
อสม.ดา้นความรู้และทกัษะใน
การดูแลสุขภาพแม่และเดก็ 
11.ติดตามเยีย่มหญิงตั้งครรภ ์
หญิงหลงัคลอดเพื่อดูแลและ
ส่งเสริมใหก้ารเลี้ยงลูกดว้ยนม
แม่ประสบผลส าเร็จ  
 

 19.โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินงานอนามยัแม่และเดก็
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
งานอนามยัแม่และเดก็ และ
ผ่านการประเมินซ ้ า (คร้ังท่ี 2) 
ใน ปี 2557 

ผา่นเกณฑ ์          
  

ผา่นการ
รับรอง(ซ ้า
คร้ังท่ี2)12
มิถุนายน 
2557 

12.ต าบลวรนครไดรั้บการ
พฒันาเป็นต าบลพฒันาการดี
เร่ิมท่ีนมแม่ ปี 2556 และผ่าน
การประเมินช ้า (คร้ังท่ี 1) 12 
มิ.ย. 2558 
ปี 61 เป็นต าบลที่มีการ
ด าเนินงานมหศัจรรย1์000วนั
แรกของชีวิตพิชิตคุณภาพเดก็ 
วรนคร  

1.2.การพฒันาสุขภาพ
เดก็วยัเรียนใหไ้ด้
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดบั
ทอง 
 
 

1.เดก็นกัเรียนระดบัก่อน
ประถมศึกษาและระดบั
ประถมศึกษาไดรั้บการตรวจ
สุขภาพปีละ 1คร้ัง 
2.เดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะสุขภาพ
ผิดปกติไดรั้บการส่งต่อ และ
แกไ้ขปัญหา  
3.โรงเรียนผ่านการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบั
ทอง  
4.เดก็วยัเรียนอายุ 5-14 ปี มี
ภาวะเร่ิมอว้นและอว้น  
 

 ร้อยละ100 
 
 
 
 ร้อยละ 90 
 
 
 ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 10 
 
 
 

  100 
 
 
 
    100 
 
    
รอประเมิน 
 
   57/536 
   10.63 

1.ส ารวจจ านวนเดก็นกัเรียน
ระดบัก่อนและระดบั
ประถมศึกษา 
2.ออกตรวจสุขภาพเดก็
นกัเรียน/วดัสายตา/ตรวจการ
ไดย้นิ/ตรวจฟัน/หวัใจ 
3.ใหสุ้ขศึกษารายบุคคล/ราย
กลุ่มในเร่ืองสุขภาพตามปัญหา
ที่ตรวจพบ 
4.นกัเรียนที่ตรวจพบความ
ผิดปกติไดรั้บการรักษาหรือส่ง
ต่อ 
5.ประสานองคก์รทอ้งถิ่นใน
การขอรับการสนบัสนุน
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งบประมาณด าเนินการ 
6.ประสานโรงเรียนในการ
ด าเนินการตามกระบวน การ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบั
ทอง 

ประเด็นคุณภาพท่ีส าคัญ/
ความท้าทายที่ส าคัญ 

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์    ตัวช้ีวัด      
 

 ผลลัพธ์       กิจกรรมพัฒนา 

 1.3.การส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวยัท างาน
ใหไ้ดคุ้ณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 

1.หญิงวยัเจริญพนัธุอ์าย ุ35- 
60 ปี มีความรู้ในการตรวจ
เตา้นม 
2.หญิงวยัเจริญพนัธุอ์าย ุ30-
60 ปีไดรั้บการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก    
3.หญิงวยัเจริญพนัธไ์ดรั้บ
การวางแผนครอบครัว 
 5.ประชากรอาย ุ35 ปีข้ึนไป  
ไดรั้บการตรวจคดักรองความ
ดนัโลหิตตามมาตรฐาน 
6.ประชาชนอายุ 35 ปี ข้ึนไป
ไดรั้บการตรวจคดักรอง
เบาหวานตามมาตรฐาน 
 

 ร้อยละ 80 
 
 
 ร้อยละ 20 
 
 
 ร้อยละ 90 
 
 
 ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 
 

1,000/1,235 
80.97 
 
 58.05 
อ.ปัว 
63.88 
  94.74 
 
   
  96.29  
   
 
97.37 

1. ส ารวจจ านวนหญิงวยัเจริญ
พนัธ์ุในหมู่บา้น 
2. ใหค้วามรู้/บริการการ
วางแผนครอบครัวการตรวจเตา้
นมดว้ยตนเองและการตรวจ
โรคมะเร็งปากมดลูก 
3. ผูท้ี่ตรวจพบความผิดปกติ
ของเตา้นมและผลการตรวจ 
Pap smear ผิดปกติไดรั้บการ
รักษาและการส่งต่อตามระบบ 
4 .ตรวจคดักรองสุขภาพ
ประชาชนที่มีอาย ุ35 ปีข้ึนไป
ใน 8 หมู่บา้น 
5.ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุก
กลุ่มวยัในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
 

    6. จดักิจกรรมรณรงคใ์หล้ด ละ 
เลิก การดื่มสุรา สูบบุหร่ี ใน
งานเทศกาลต่างๆของชุมชน 

1.4การส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มผูสู้งอายใุหไ้ด้
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 

1.ผูสู้งอายุไดรั้บการวดัรอบเอว 
ชัง่น ้าหนกั ส่วนสูง  
2.ผูสู้งอายุไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
อย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง/
หมู่บา้น 
3.ผูสู้งอายุมีการออกก าลงักาย
ท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 

 ร้อยละ 70  
 
 12 คร้ัง/คน/
ปี 

797/1,068 
74.62 
  100 
 
 
1,030/1,068 
96.44 

1.คดักรองสุขภาพผูสู้งอาย ุ 60 
ปีข้ึนไป 
2..ใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายใุนเร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพตนเอง 
3. ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของผูสู้งอายใุนระดบัหมู่บา้น/
ต าบล/อ  าเภอ 
4. จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
หมุนเวียนไปตามหมู่บา้นต่างๆ 
5.สร้างแกนน าในการดูแล
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สุขภาพของผูสู้งอายรุะดบั
หมู่บา้น 

2. ประสานชุมชน 
 
 
 

1.องคก์รทอ้งถิ่นใหก้าร
สนบัสนุนงบประมาณ 
กองทุนสุขภาพ  
2.มีการท างานแบบมีส่วน
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในชุมชน 
 
 
 

 ร้อยละ 15   15 1 จดัท าแผนการส่งเสริม
สุขภาพที่เป็นปัญหาของคนใน
ชุมชน ร่วมกบัอบต.วรนคร/
เทศบาลต าบลปัว/แกนน า
ชุมชน 
2.จดัท าโครงการขอรับการ
สนบัสนุนจากภาคีเครือข่าย
อื่นๆ เช่น สสส. /สพช,/ชมรม
พยาบาลชุมชน 

3.เสริมสร้างพลงัชุมชน   
ทุกคนมสุีขภาพด ี
 
 
 

1.ประชาชนไดรั้บความรู้ใน
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปรับลดพฤติกรรมเส่ียง  
2.หมู่บา้น มีการจดัการสุขภาพ/
นวตักรรม/ชุมชนตน้แบบ/
ต าบลพฒันาการดีเร่ิมท่ีนมแม่ 
3.อาสาสมคัรสาธารณสุขไดรั้บ
การพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะ/
ความรู้ 
4.มีชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างนอ้ยหมู่บา้นละ 1 ชมรม 
 
 
 

 ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 60 
 
 
12 คร้ัง/คน/
ปี(107คน) 
 1ชมรม/  
 หมู่บา้น 

  302/575 
  52.52 
 
  100 
(8หมู่บา้น) 
 
100 
 
16 ชมรม 

1.ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ภาวะสุขภาพท่ีดี ปลอดภยั
จากโรคหรืออุบติัเหตุ และอยู่
ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
2.ส่งเสริมใหห้มู่บา้นมีการ
ด าเนินกิจกรรมสุขภาพโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน /
องคก์รทอ้งถิ่น 
3.ตรวจคดักรองภาวะสุขภาพ
ของประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
ตรวจวดัความดนัโลหิต คดั
กรองเบาหวาน และส ารวจ
พฤติกรรม 3 อ. 2 ส.  
4. จดัแบ่งกลุ่มประชากรตาม
ภาวะสุขภาพเป็นกลุ่มปกติ  
กลุ่มเส่ียง กลุ่มโรคเร้ือรัง 
 

    5. จดับริการการดูแลที่
เหมาะสมกบัภาวะสุขภาพโดย
เนน้การดูแลพึ่งตนเอง และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน /
หน่วยงานภาครัฐ 
6. อบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมกบัสุขภาพของแต่ละ
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กลุ่มวยั 
7.จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนในการดูแล
สุขภาพตนเองของกลุ่มเส่ียง 
กลุ่มป่วย 
8.ส่งเสริมการออกก าลงักาย
ของประชาชนทุกกลุ่มวยั และ
ส่งเสริมใหมี้ชมรมการออก
ก าลงักายทุกหมู่บา้นอยา่งนอ้ย
หมู่บา้นละ 1 ชมรม 
9.ใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน
การดูแลสุขภาพและการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 

4. สร้างความพงึพอใจ
สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ตามส่วนขาด 
2.บุคลากรในหน่วยงาน ไดรั้บ
การตรวจคดักรองสุขภาพ
ประจ าปี  
3.บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บ
การพฒันาดา้นความรู้และ
ทกัษะในการปฏิบติังาน     
4.อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการในคลินิก (ANC)   
5.อตัราความพึงพอใจของ 
ผูรั้บบริการในชุมชน   

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ100 
 
 
10 คร้ัง/ปี/
คน 
 
 ร้อยละ 80 
 
 ร้อยละ 80 

   100 
 
   100 
 
 
 10 0 
 
  
  87.37 
 
  94.00 

1.ส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพของบุคลากร 
2.จดัท าแผนการประเมิน
สมรรถนะของตนเอง 
3.จดัท าแผนการพฒันา
ศกัยภาพของหน่วยงานตาม
ส่วนขาด 
4.จดัส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรมตามแผน 
5. เจา้หนา้ที่ไดรั้บการตรวจ
สุขภาพ ประจ าปีและทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 
6.จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ที่ทนัสมยั
และสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 
7. จดัมุมการเรียนรู้ใน
หน่วยงาน มีเอกสาร แผนพบั  
VCD ใหเ้รียนรู้ 
7.จดัสภาพแวดลอ้มในคลินิก
ใหเ้อื้อต่อสุขภาพทีดี่ของ
ผูรั้บบริการ  
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ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 
 

หญงิมคีรรภไ์ดร้บัการดแูละกอ่นคลอด 5 ครัง้ตามเกณฑม์าตรฐาน ปงีบประมาณ 2556-2561 
 

78.79
82.35 82.76

65.22 64.29

73.73

64.21 64.63
68.58 71.71

81.25

77.5

0
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90

56 57 58 59 60 61(9�)

ANC 5        .     

ANC 5        .   

 
การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

 จากกราฟการดูแลหญิงตัง้ครรภ์กอ่นคลอด5 ครั้ง ตามเกณฑป์ี 2556 -2561 พบว่าต าบลวรนครและ
อ าเภอปัว  มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการสร้างเสริมพลังให้แกนน าอสม.ในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของ
ภาคีในชุมชน ในการส่งเสริมให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห ์และPCT สูติกรรมมกีารพฒันาศักยภาพ
บุคลากรในเรื่องการดูแลครรภ์คุณภาพ 

 
ร้อยละของหญิงมคีรรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์   ปี 56-61  
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56.68

80.95
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71.12
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การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
จากกราฟการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สัปดาห์ต าบลวรนครมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นเนื่องจากมีการด าเนินงานเชิง
รุกร่วมกับชุมชน โดยต าบลวรนครได้มีการด าเนินงานต าบลพัฒนาการดเีริม่ที่นมแม่(ต าบลนมแมเ่ดิม) และได้
ผ่านการประเมินเมื่อป2ี556 ส่วนระดับอ าเภอป2ี561 มีแนวโน้มสงูข้ึน เพราะทางPCT สูติ นรีเวชกรรม
ร่วมกับ คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กได้มีการวางแผนการด าเนินงานเชิงรกุให้ทกุ รพ.สต.ร่วมกับ อสม/
อสน มีการเสริมพลงัให้กบัชุมชนและแกนน าในเรื่องการดูแลครรภ์คุณภาพ 

 
ตวัชีว้ดั: อตัราทารกแรกเกดิน้ าหนกันอ้ยกวา่  2,500  กรมั ต าบลวรนคร ป ี56- 61(9ด) 

73.15

56.79

38.92

5.66 4.29

60.8759.2
62.61

57.58

21.19
30.43

37.0332.3936.36

2.946.06
10.34 8.7

0
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2556 2557 2558 2559 2560 2561

 ี บ  ะมาณ

 
 ้
ย
ล
ะ >3000 gm

2500-2999 gm

<2500 gm

 
การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

จากกราฟแสดงน้ าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม หลงัปีงบประมาณ 2558 มีแนวโน้มต่ าลง 
เนื่องจาก ทีม PCTสูต-ินรีเวชกรรม ได้มีการพัฒนาคุณภาพของการ ANCในเครือข่ายสถานบริการของ อ าเภอ
ปัว อย่างต่อเนื่อง และมีการประสานกับองค์กรท้องถ่ินในการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณการดูแลหญงิมี
ครรภ์ ในทุก รพ.สต.  

85.96

3.64
0.43 0

98.99
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0 0
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6.95
0
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1.31

94.23

5.36
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 ้
ย
ล
ะ

57 58 59 60 61

 ี บ  ะมาณ

   ชี   �:กา   �ก   เบาห า ใ หญ ิ       ภ ์ .     ี 57 -60

  �ก   DM

GDMA1

GDMA2

DM

 
การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 



21 

 

 จากกราฟการคัดกรองเบาหวานของหญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงตามข้อบ่งช้ีการคัดกรองเบาหวาน
ของอ าเภอปัว พบว่าอัตราการคัดกรองมีแนวโน้มสงูข้ึน เนื่องจากทางCUP ปัว ได้มีแนวทางการปฏิบัตทิี่
ชัดเจนข้ึนและมกีารนเิทศประเมินผลการด าเนินงานผูร้ับผิดชอบครบทกุสถานบริการ ส่วนอัตราการเป็น 
เบาหวานหลงัคลอดของ GDMA1และ GDMA2 ในปี 60 มีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งทาง PCT สูติกรรม ได้มีการปรบั
แนวทางการให้ความรู้และค าแนะน าแกห่ญงิตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ าตาลสูง  และมีการติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน  
 
 
อัตราการคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แยกตามพื้นที่ ปี 2558-25561 
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การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 จากกราฟอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หลังปี 58 พบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึน เนื่องจาก
นโยบาย มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และหญิงตั้งครรภ์มีความมุ่งมั่นทีจ่ะเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่นื่องจาก
เป็นการสร้างความรกัความอบอุ่นให้แกลู่ก และสภาพเศรษฐกิจกเ็ป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้แม่หลังคลอดหันมาเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่มากขึ้น และในปี 2561 มีนโยบายมหัสศรรย1์000 วันแรกของชีวิต ท าให้หญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัว มีความสนใจและตัง้ใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแมม่ากข้ึน 
 

ภาวะโภชนาการ น า้หนกัตามเกณฑ์อายเุดก็ 0-72 เดือน ปี 2553-2559 
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การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 จากกราฟอัตราการเจริญเตบิโตของเด็ก แรกเกิดถึง 72 เดือน ปี 2559 เป็นต้นมา มีการประเมิน
ภาวะโภชนาการ รูปร่างดีและสมส่วน พบว่าภาวะโภชนาการเด็กรูปร่างดีและสมส่วนมีแนวโน้มลดลง และมี
ภาวะโภชนาการมากเกินเกณฑ+์ค่อนข้างมากเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้งบประมาณ
สนับสนุนในการแก้ไขปญัหาดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง ในปี ป2ี561 เปลี่ยนการประเมินเป็นส่วนสงูดี และสม
ส่วน ซึ่งพบว่าเดก็ต าบลวรนคร ยังมีส่วนสงูดีและสมส่วนต่ ากว่าเป้าหมายอยู่ (เป้าหมาย ร้อยละ 54) จึงได้มี
การพัฒนากิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหัสจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต และการสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทุกภาคส่วน 

 
  การตรวจพฒันาการเดก็ 4ช่วงวยั ในปี 2561  
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การแปรผล  
 จากกราฟการตรวจพฒันาการเดก็ใน 4 ช่วงวยั พบ เดก็ที่มีพฒันาการล่าชา้ หลงัติดตามในช่วงวยั 18 ด และ 30 ด 
สูงกว่าช่วงวยัอื่นๆ เน่ืองจากวยัดงักล่าว เดก็เร่ิมโต ท าให ้พ่อแม่ หรือผูป้กครองเร่ิมปล่อยใหเ้ดก็เรียนรู้ดว้ยตวัเอง เดก็เร่ิมมี
การเล่นมือถือ ดูทีวี มากข้ึน   
 

อตัราการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูสะสม 5 ป ีของเครอืขา่ยอ าเภอปวั ป ี2553-2559 
 

*ปี61  เปลี่ยนKPI  
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การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 จากกราฟแสดงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear ซึ่งก าหนดไว้ให้ได้ร้อยละ 80 
ภายใน5 ป(ีป5ี8-62) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และพบผลการคัดกรองผิดปกติ ในอัตราที่ใกล้เคียงกันทุกปี   

หมายเหตุ ผลผดิปกติ คือASC-US,ASC-H,LSIL(HPV/CIN1),HSIL/CIN 2,3, AGC, AIS  
 
 

    ากา  มุก าเ �ิข  หญ ิ  ยเจ ญิพ   ธุ ์ ี 2561
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การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 จากกราฟอัตราการคุมก าเนิดของหญงิวัยเจริญพันธ์ุต าบลวรนครปี 2560 พบว่า มีการท าหมันหญิง
สูงถึงร้อยละ 43.3 และมีการคุมก าเนิดด้วยห่วงอนามัยและยาฝังน้อยทีสุ่ดเพียงร้อยละ 0.38 และ 0.13 
ตามล าดับเท่านั้น 
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การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
จากกราฟอัตราความพงึพอใจของผู้รบับริการในงานส่งเสริมสุขภาพ หลังปี 2559มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก มี
ผู้รบับริการที่มากข้ึน และมีสูติแพทย์เหลือจ านวน 1 ท่าน ท าให้ระบบบริการต้องรอนานมากขึ้น และมหี้องน้ า
ไม่เพียงพอ ต่อผู้รบับริการ ทางหน่วยงานได้มีการจัดท าแผนปรับปรงุสิง่แวดล้อมให้กบังานENV ไปในปี 62   
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การแปรผลและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 จากกราฟการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเรื่องโรคความดันโลหิตและเบาหวาน ในปี 2558
การคัดกรองสุขภาพประชาชนที่อายุมากกว่า 35 ปี มีแนวโน้มสูงข้ึน เนื่องจากมีการส ารวจและคัดกรองเฉพาะ
ผู้ที่อยูบ่้านจริงๆตาม type area 1 และ3 และมีการด าเนินการแบบมสี่วนร่วมของชุมชน ท าให้ทกุคนมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองสุขภาพของตนเอง  
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แผนภมูกิระบวนการท างาน 

1. กระบวนการท างานในสถานบรกิาร 

 
 
 
 
 
 

                    
         

 
 
 
 

1.จัดเตรียมคลินิก 
- เตรียมอุปกรณ์ 
- เตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าที ่

2.ลงทะเบียนผู้รับบริการ 
- จัดล าดบัคิว/  ซักประวัต ิ
- ค้นประวัต ิ
- ลงสถิต ิ

3. ให้บรกิารตามคลินิก 
- ซักประวัติ ช่ังน  าหนกั วัด
ความดัน ประเมินภาวะ
โภชนาการ 
- หญงิตั งครรภ์ตรวจปัสสาวะ 
ตรวจร่างกาย/ เจาะเลือด รบั
วัคซีน dT   
- ตรวจสุขภาพเด็ก /คัดกรอง
พัฒนาการ ตรวจฟัน รับวัคซีน 
- ตรวจมะเร็งเตา้นมและปากมดลูก 

- วางแผนครอบครัว 
- ใหค้  าปรึกษา 

 

////พบแพทย ์
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7.จัดเก็บคลินิก 
ท าความสะอาดอุปกรณ์ 
เก็บเวชภัณฑ์และสรุป 
การใช้เวชภัณฑ์ 
สรุปทะเบียนรายงาน 
             
  
 
 

2. กระบวนการท างานในชุมชน 
 
 
        
      ,  
       
 
 
 
 

 

  
  

        

4. ให้สุขศึกษาตามคลินิก 
-โรงเรียนพ่อ/แม ่
-/รายบุคคล 
-/รายกลุ่ม 
-/ดูงานห้องคลอด 

 5. การนัดหมาย 
-/นัดเด็กตามเกณฑ์การให้วัคซีน 
-/นัดหญิงตั งครรภ์ตามเกณฑ ์
-นัดวางแผนครอบครัวตามเกณฑ ์
-/บันทึกกิจกรรมการให้บริการ 

6. การจ าหน่าย 
-การส่งต่อพบแพทยท์ี่/OPD 
-รับยาที่ฝ่ายเภสัชกรรม 
-ส่งต่อไปยัง/รพ.สต. 
- กลบับ้าน 
 
 
 

3. การจัดบริการ/การใหสุ้ข
ศึกษา 
-การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
-ส่งเสรมิสุขภาพกลุ่มปกต ิ
-การป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง 
-การรักษาและฟื้นฟูในกลุ่ม
เป็นโรค 
 

- ก
า
ร
ป้
อ
ง
กั
น
โ

4.การติดตามเยี่ยมบ้าน 
-จัดท าแฟ้มครอบครัว 
-/ท าแฟ้มชุมชน 

1.การส ารวจ การ
ค้นหา/คัดกรอง 
-การประสานงาน
เครือข่ายองค์กร
ภาครัฐ เอกชน 
 

2. การประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
-  กลุ่มปกต ิกลุม่
เสี่ยง กลุ่มโรค
พิการ 

5.เสริมสร้างพลังใน
ชุมชน 
-/หมู่บ้านจัดการ 
สุขภาพ ต าบลนมแม่/
ฯฯ 
-กองทุนสุขภาพ 
-โรงเรียนสง่เสรมิ

7.รายงาน 

8./กิจกรรมคู่ขนาน 
-/บันทึกรายงาน 
- ตรวจสอบสิทธ์ิ 
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4.กระบวนการหรอืระบบงานเพือ่บรรลเุปา้หมายและมีคณุภาพ 
4.1 งานอนามยัแมแ่ละเดก็ 

4.1.1 คลนิกิฝากครรภ์  ได้น ากระบวนฝากครรภ์คุณภาพเข้ามาใช้ในระบบงาน  รวมถึงใช้ใน
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลชุมชน  โดยมีระบบการส่งต่อหญิง
ตั้งครรภ์ทีม่ีคุณภาพ  สามารถติดต่อประสานงาน แก้ไขปญัหาได้รวดเร็วและทันเวลา  มี
การค้นหาคัดกรองหญงิตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเข้าสูร่ะบบได้เร็วข้ึน จึงท าให้การปอ้งกันและ
เฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยทีม่ีภาวะแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงได้รบัการดูแลที่ครอบคลมุมาก
ยิ่งขึ้น 

4.1.2 ดา้นบคุลากรหรอืผูร้บัผดิชอบงาน  ได้มีการพฒันาศักยภาพด้านความรู้และทักษะ 
       การดูแลหญงิตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อ ประสานงาน หรอืขอค าปรกึษาในการ     
       แก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา 
  4.1.3 การด าเนนิงานในชมุชน ได้น ากระบวนการคุณภาพ  ต าบลพัฒนาการดเีริม่ที่นมแม่เข้า 

6.ภาคี องค์กร/เครอืข่าย
ต่างๆ 
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มาพัฒนางาน ท าให้ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักใส่ใจ  ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวมากขึ้น   ส่วนด้านแกนน า/อาสาสมัครสาธารณสขุในชุมชน ได้มีการพัฒนาความรู้ด้านแม่และ
เดก็อย่างสม่ าเสมอ มีการติดตามแลกเปลี่ยน เรียนรู้การท างานทุกเดือน 

4.1.4 การด าเนนิงานในเครอืขา่ยโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล/โรงพยาบาลชมุชน มีการ 
ติดตามนิเทศงานปีละ 2 ครั้ง  เพื่อสะทอ้นข้อมลูแลกเปลี่ยนและพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กใหม้ี 
การพัฒนาที่ต่อเนือ่งและเข้มแข็ง 

4.1.5 คลนิกิสขุภาพเดก็ดี ได้น ากระบวนการคลินิกเด็กดีคุณภาพ  เข้ามาใช้ในการ  
พัฒนางานรวมถึงในเครอืข่าย  มีการค้นหาคัดกรองเดก็ที่มีพฒันาการล่าช้าหรือสงสัยเข้ามาในระบบ  
โดยใช้โปรแกรมติดตามพฒันาการเด็กกลุ่มเสี่ยง(LCDIP) ส่วนในชุมชนได้ส่งเสรมิให้ครอบครัวใส่ใจท า
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า  กับลูกหลานหรอืเด็กในปกครองอย่างสม่ าเสมอ โดยมีถุงหนังสือนิทานให้
หมุนเวียนยืมอ่านในหมูบ่้านทุกเดือน 
4.2 งานสง่เสรมิสขุภาพในชมุชน 

4.2.1 ประชาชนให้ความส าคัญ ตระหนัก และใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวมากขึ้น 

4.2.2 กลุ่มแกนน า/อาสาสมัครสาธารณสุข/กลุ่มผูสู้งอายุ/จิตอาสา ให้ความส าคัญและ
สนับสนุน 

กิจกรรมบริการทางสุขภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี  ท าให้ประชาชนมีการใส่ใจ  และปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพที่ดีข้ึนได้ในระดับหนึง่ 

4.2.3 มีการรวมกลุ่มสร้างชมรมสุขภาพและเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น เช่น ชมรมออก
ก าลังกายการเต้นบาสโลว์บิคไตลื้อของอาสาสมัครสาธารณสขุ  กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของผูสู้งอายุ 

4.2.4  องค์กรส่วนทอ้งถ่ิน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ด าเนินงานในชุมชนอย่างต่อเนือ่ง 

 
5.ระบบงานทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั  

  5.1 .กระบวนการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ 
  5.2.กระบวนการคลินกิสุขภาพเดก็ดีคุณภาพ 

5.3 กระบวนการต าบลพฒันาการดเีริม่ที่นมแม่ 
5.4 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
5.5 กระบวนการ NCD คุณภาพ 
5.6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทอง 
5.7 วัดส่งเสรมิสุขภาพ 
5.8 ต าบลจัดการสุขภาพ 
5.9 อ าเภออนามัยเจริญพันธ์ุ (YFHS) 
5.10 อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
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6.การพฒันาคณุภาพทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
  6.1 สง่เสริมวินัยเชิงบวกโดยพอ่ แม่ผู้ปกครองมสี่วนร่วม(Triple P=Preschool Parenting 
Program) 
  6.2 การรบัรูส้ถานะสขุภาพประชาชน โดยการใชร้ะบบสารสนเทศทางการแพทยก์บัระบบ 
Geographic Information System(GIS)ของประชาชนต าบลวรนคร 

  
 7. แผนการพฒันาตอ่เนือ่ง 
       7.1  การดูแลหญงิตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน และความเสีย่งสูง 
  7.2 พัฒนาการเฝ้าระวังทารกแรกคลอดน้ าหนกัน้อย  โดยใช้แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพด้าน  โภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
  7.3 พัฒนากจิกรรมพ่อแม่คุณภาพ(โรงเรียนพ่อแม)่ในคลินิกฝากครรภ์และคลินกิสุขภาพเดก็
ดีคุณภาพ 
  7.4 การใช้เครื่องมือ DSPM ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในคลินกิและผู้ปกครอง
เด็ก 

    
  
     
 
 
 
 
  


