
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ  
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเลา่  1.2 [✓ ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [  ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R  2.5 [  ] วิจัยฉบับสมบรูณ์  
3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 

 3.1 [   ] ในชุมชน   3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ] หนงัสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2 [✓] รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  
6. การน าเสนอผลงาน  

6.1 [✓] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    6.2 [   ] เคยเผยแพร(่พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานท่ีเคยไดร้ับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [   ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง   4) [   ] ชมเชย 
7. ช่ือเรื่อง    
8. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1) ชื่อ – สกุล นางพรเพ็ญ  มากเอียด  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2) ชื่อ – สกุล นางรัตติยาพร  มากชิต  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3) ชื่อ – สกุล นางพรทิพย์  เรืองพุทธ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4) ช่ือ – สกุล .............................................       ต าแหน่ง      ........................................... 
5) ช่ือ – สกุล .............................................        ต าแหน่ง      ........................................... 

9. หน่วยงาน 

 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [✓] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ ...............................................   

10. เบอร์โทร  091-8237848  E-mail : nok-krong8747@hotmail.com 
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
12. รายละเอยีดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย  

1) ช่ือเรื่อง ........................................................................................   
2) ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด ........................................................ 
3) บทน า  .........................................................................................  
4) วัสดุและวิธีการ............................................................................. 
5) ผลการวิจัย/ศึกษา........................................................................ 
6) วิจารณ/์ข้อเสนอแนะ...................................................................      
7) สรุป..............................................................................................  
8) เอกสารอ้างอิง ............................................................................. 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ  
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเลา่  1.2 [✓ ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [  ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R  2.5 [  ] วิจัยฉบับสมบรูณ์  
3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 

 3.1 [   ] ในชุมชน   3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ] หนงัสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2 [✓] รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  
6. การน าเสนอผลงาน  

6.1 [✓] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    6.2 [   ] เคยเผยแพร(่พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานท่ีเคยไดร้ับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [   ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง   4) [   ] ชมเชย 
7. ช่ือเรื่อง   ฝากท้องเร็วดี  ทุกชีวีปลอดภัย 
8. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1) ชื่อ – สกุล นางรัตติยาพร  มากชิต  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2) ชื่อ – สกลุ นางพรเพ็ญ   มากเอียด  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3) ชื่อ – สกุล นางนงนุช  นาจันทร์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4) ช่ือ – สกุล .............................................       ต าแหน่ง      ........................................... 
5) ช่ือ – สกุล .............................................        ต าแหน่ง      ........................................... 

9. หน่วยงาน 

 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [✓] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ ...............................................   

10. เบอร์โทร  081-7386442  E-mail : panpan _ jeab @ hotmail.com 
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
12. รายละเอยีดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย  

1) ช่ือเรื่อง ........................................................................................   
2) ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด ........................................................ 
3) บทน า  .........................................................................................  
4) วัสดุและวิธีการ............................................................................. 
5) ผลการวิจัย/ศึกษา........................................................................ 
6) วิจารณ/์ข้อเสนอแนะ...................................................................      
7) สรุป..............................................................................................  
8) เอกสารอ้างอิง ............................................................................. 

 



1. ชื่อผลงาน/ โครงการพัฒนาคุณภาพ       ฝากท้องเร็วดี  ทุกชีวีปลอดภัย  

2. ค าส าคัญ  :   หญิงตั้งครรภ์  , ฝากครรภ์เร็วหมายถึงฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : 

   คลินิกฝากครรภ์ได้ทบทวนปัญหาการดูแลหญิงตั้งครรภ์แล้วพบว่า  หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ ล่าช้า     

โดยอัตราหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน12 สัปดาห์ ปี2559-2560 เท่ากับ  77.61,76.42 ซึ่งลดลง  การ

ฝากครรภ์ล่าช้า ท าให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ   ได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ล่าช้า ส่งผลให้

เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาละทารก ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอดได้ จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่าย และด าเนินเชิงรุกร่วมกับอสม. รพ.สต สสอ.  ทีมผู้รับผิดชอบงานอนามัยเจริญพันธุ์  และประชาชนใน

พ้ืนที่ โดยค้นหาหญิงตั้งครรภ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์การเตรียมความ

พร้อมก่อนมีบุตร  เพ่ิมการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์โดยเพ่ิมวันให้บริการคลินิกฝากครรภ์ในกลุ่มเสี่ยง และมี

นโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ และให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิดในหญิง วัยเจริญพันธุ์  มีการส่งต่อข้อมูลการฝาก

ครรภ์ช้าในเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กเพ่ือให้พ้ืนที่ได้ทราบปัญหา  ท าให้อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน    

12 สัปดาห์  ปี2561-2563 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 79.84 , 89.43 , 88.39 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

4. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  คลินิกฝากครรภ์  โรงพยาบาลศรีบรรพต  อ าเภอศรีบรรพต  

                                    จังหวัดพัทลุง 93190 

5.สมาชิกทีม     1.  นางรัตติยาพร  มากชิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                     2.  นางพรเพ็ญ    มากเอียด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

  3.  นางนงนุช  นาจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

6.เป้าหมาย:  

 เพ่ือเพ่ิมอัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ที่คลินิกฝากครรภ์ รพ. ศรีบรรพต ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 75 ( เป้าหมายของกรมอนามัย > ร้อยละ 65 )         

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :        

 หญิงตั้งครรภ์ควรมาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ เพ่ือลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราตาย

ของมารดาและทารก จากการเก็บข้อมูลการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์อ าเภอศรีบรรพตมีดังนี้ 

 

 



 

           ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ระหว่างปี  2558-2560 

ปีงบประมาณ 
อัตราการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์                                            

(เกณฑ์มากกว่า ร้อยละ65) 
2558 74.51 
2559 77.61 
2560 76.42 

 

จากข้อมูลพบว่าอัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ยังสูงกว่าเป้าหมายไม่มากนัก  ซึ่งการที่หญิง

ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการประเมินความเสี่ยงและการดูแลตามมาตรฐานฝากครรภ์ช้า 

ได้แก่การคัดกรองโรคเบาหวาน การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย  ภาวะโลหิตจาง  เป็นต้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยง

และภาวะแทรกซ้อนต่างๆทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด และการด ารงชีวิตต่อไปในอนาคต  จากการ

สอบถามหญิงตั้งครรภ์กลุ่มตัวอย่างที่ฝากครรภ์ล่าช้า ที่คลินิกฝากครรภ์ ร.พ.ศรีบรรพต พบว่า  ปี 2560          

กลุ่มท่ีมาฝากครรภ์ล่าช้า เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี และมารดาที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และพบภาวะซีด

ในมารดาที่ฝากครรภ์ล่าช้า 

 ผังก้างปลาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดยใช้ปัญหา( Fish -  bone – diagram) 

                                         บุคลากร                                           ทรัพยากร 

- องค์ความรู้ขาดทักษะในการพัฒนางาน -  ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ                             
ลดอัตราการฝากครรภ์ช้า     -     ทีม                                         -สื่อประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ 

                                         หญิงตั้งครรภ์                                     วิธีฏิบัติงาน                                            

                                     - การเข้าถึงบริการคุมก าเนิด                      - ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน                    

                                         -  ความรู้  และการตระหนัก                  - การด าเนินงานเชิงรุกไม่ครอบคลุม 

                   

                         

     

 



 

กิจกรรมการพัฒนา(รอบท่ี 1) 

1. สอบถามข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์ ปี 2560 มาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

ปัจจัยที่ท าให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้าเพราะ ขาดความรู้  ขาดความตระหนัก ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ กลุ่มหญิง

ตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

2. จัดตั้ง line  group เครือข่าย งานอนามัยแม่และเด็กประกอบด้วย ทีมงานฝากครรภ์ ห้องคลอด   

ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจาก สสอ. และรพ.สต.เพ่ือติดต่อประสานงานแจ้งในCUPและให้ผู้รับผิดชอบแต่

ละพ้ืนที่ กระตุ้นให้เกิดการฝากท้องโดยเร็ว 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักงานอนามัยแม่และเด็กเรื่องการฝากครรภ์คุณภาพ จัดโดย

ศูนยเ์ขต12กรมอนามัย  และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการสอนเพศศึกษาเพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการสอนซึ่ง

จัดโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

4. พัฒนาศักยภาพอสม. เขตรับผิดชอบ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 

5.  คืนข้อมูลสู่ชุมชนให้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

6. เปิดให้บริการคลินิกฝากครรภ์จากสัปดาห์ละ 1 วันเป็น 2 วัน เพ่ือแก้ปัญหาการคัดกรองความเสี่ยง

ล่าช้าในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้า 

7. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นใช้อสม.  แกนน าชมรมแม่และเด็ก สร้างกระแสฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 

12 สัปดาห์ ในชุมชนโดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก มีการค้นหาและติดตามเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์  

เน้นการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากอบต. 

8.จัดท าแนวทางการให้บริการคุมก าเนิดที่เหมาะสม แก่กลุ่มเสี่ยง 

                                             ผลการปฏิบัติงาน(รอบท่ี 1)  

รายการ 

ข้อมูลก่อนท า CQI ข้อมูลท า CQI รอบท่ี1 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 123 129 

หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ฝากครรภ์ครั้ง

แรกก่อน 12wks 

94 103 

อัตรา (%) 76.42 79.84 

  

      



  

 

  

ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

1.จากผลการด าเนินงานอัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน  12 สัปดาห์เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานเชิงรุกได้ผล

ดีกว่าการตั้งรับ 

2.การสะท้อนให้ชุมชนเล็งเห็นถึงปัญหาของตนเอง และวางแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าการด าเนินการ

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพียงฝ่ายเดียว    

ปัญหาอุปสรรคขณะด าเนินงาน 

- หญิงตั้งครรภ์ที่สิทธิบัตรนอกเขตมาฝากครรภ์ล่าช้าเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าบริการในการฝากครรภ์ครั้งแรก 

- ขาดชุดคู่มือสื่อการสอนการรณรงค์ฝากครรภ์เร็วเพ่ือคัดกรองภาวะเสี่ยงโดยเร็ว 

- การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กยังด าเนินงานได้ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 

 

กิจกรรมพัฒนารอบท่ี 2 (CQI รอบท่ี2) 

ผังก้างปลาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดยใช้ปัญหา( Fish -  bone – diagram) 

                                             บุคลากร                                                         ทรัพยากร 

   - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรยังไม่ครอบคลุม            -ชุดคู่มือการสอน,ชุดสาธิต 

  ลดอัตราการฝากครรภ์ช้า   - การบันทึก/การส่งออกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ไม่ถูกต้อง    -การบริหารอัตราก าลัง 

                                        

                                       หญิงตั้งครรภ์                                                วิธีปฏิบัติงาน 

                                -การไม่สามารถเข้าถึงบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์    -ขาดการบูรณาการกับ 

   ที่มีสิทธิบัตรค่ารักษาพยาบาลนอกเขต                              เครือข่ายอ่ืน 

                                  -ตั้งครรภ์ไม่พร้อมปกปิดข้อมูล  

กิจกรรมพัฒนา(รอบที่2) 



1. มีการรณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษา การคุมก าเนิด การรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่

พึงประสงค์ในนักเรียนมัธยมต้นเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียนเป็นสาเหตุหนึ่งของการมาฝากครรภ์

ล่าช้า  โดยใช้ชุดคู่มือการสอนและชุดสาธิต 

2.เพ่ิมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้ครอบคลุมข้ึนโดยมี เจ้าหน้าที่ รพสต. อสม. สมาชิกชมรมส่งเสริม

สุขภาพมารดาและทารก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ หากพบหญิงตั้งครรภ์ให้แนะน ามาฝากครรภ์

และติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์พร้อม อสม.เครือข่ายเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดูแลมารดา และทารก 

3.ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ตามนโยบายส่งเสริมคุณภาพประชากร 

4.ก าหนดแผนงาน ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงาน ( เครื่องปั่นฮีมาโตคริต ) จัดให้มีเครื่องมือและ

อุปกรณ์บริการที่หน่วยงานเพียงพอและผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก เป็นการเชิญชวนจูงใจ ให้เข้ารับบริการตรวจ

ร่างกายเบื้องต้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร 

5.จัดอัตราก าลังในการให้บริการให้ค าปรึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร และคัดกรองภาวะซีดแก่

หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่น าบุตรมารับบริการวัคซีน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง และผู้รับบริการไม่เสียเวลามารับบริการหลาย

รอบ 

6.บูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นเครือข่ายเอดส์  ยาเสพติด   สอดแทรกเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย

เพ่ือการคุมก าเนิดในวัยรุ่น   ลดการตั้งครรภ์และลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เป็นการลดความ

ซ้ าซ้อน  และลดการใช้งบประมาณในการด าเนินงาน                                             

7.ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และสามีถึงผลเสียและความเสี่ยงของการฝากครรภ์ล่าช้าเพ่ือจะได้ฝากท้องเร็ว

ในครรภ์ต่อไป และชื่นชมหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากท้องเร็วเพ่ือเป็นการเสริมพลัง 

           8.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ชันสูตร , แพทย์, แผนกผู้ป่วยนอก ในการให้บริการฝาก

ครรภ์รายใหม่  แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้า ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ โดยเปิดให้บริการ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

และก าหนดให้แผนกผู้ป่วยนอกนัดหญิงตั้งครรภ์ผ่านระบบ mitnet ได้ เมื่อ UPT positive โดยนัดวันพุธเพื่อ

สามารถติดตามโดยคลินิกฝากครรภ์ ได้เมื่อขาดนัด ใช้ระบบแจ้งข่าวสารผ่าน ไลน์แก่เครือข่ายติดตามหญิงตั้งครรภ์ 

            9.สร้างกระแสฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ โดยใช้สื่อไวนิล และแผ่นพับ และประชาสัมพันธ์คลินิก

การเตรยีมความพร้อมก่อนมีบุตรได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก  อบต. 

    10.มีช่องทางการให้ค าปรึกษาหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่คลินิกฝากครรภ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                 

ที่คลินิกให้ค าปรึกษาวัยรุ่นเพ่ือการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย ( บูรณาการร่วมกับงานอนามัยเจริญพันธุ์และ

งานวัยรุ่น) 

 11.แจ้งคณะกรรมการบริหารทราบถึงปัญหาการเข้าถึงบริการล่าช้าในการหญิงตั้งครรภ์สิทธิบัตรนอกเขต 

 คณะกรรมการบริหารทบทวนและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงประกาศนโยบายฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธิ์           

ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นประชากรไทย 



 12.ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลบันทึกการฝากครรภ์ และให้ผู้รับผิดชอบทบทวนทุกครั้งก่อนส่งออก 

 

 

9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง: 

        ผลการปฏิบัติงาน(รอบท่ี 2)  

            รายการ 
ข้อมูลก่อนท า CQI 

ข้อมูลท า CQI 
 รอบท่ี 1 

ข้อมูลท า CQI  
รอบท่ี 2 

ข้อมูลท า CQI  
รอบท่ี 3 

ปี 2560 
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ปี 2561 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

ปี 2562 
ต.ค. 61- ก.ย. 62 

ปี 2563 
ต.ค. 62- ส.ค. 63 

หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 123 129 123 112 
หญิงตั้งครรภ์รายใหม่
ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อน 12wks 

94 103 110 
 

99 

อัตรา (%) 76.42 79.84 89.43 88.39 
    

      
ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

         1.การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอศรีบรรพตมีระบบบริหารจัดการหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน   

12 สัปดาห์เพ่ิมขึ้น 

              2.อสม.เครือข่ายมีความรู้ และมีบทบาทในการดูแลมารดาทารกเพ่ิมข้ึนท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบ 

     
76.42 79.84 

89.43 88.39 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 (ต.ค.62 - 
ส.ค.63) 

กราฟแสดงอัตราการฝากครรภ์ก่อน  12  สัปดาห์ 

เป้าหมาย   ร้อยละ 



     คลุมมาก 

              3.ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง เข้ารับบริการได้สะดวกข้ึน 

         4.คุณภาพการบันทึก/การส่งออกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ถูกต้องครบถ้วนมากข้ึน 

10. บทเรียนที่ได้รับ 

 1.ปัญหาการฝากครรภ์ช้า เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกท่ีคลินิกฝากครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นปลายทาง ก็จะเลยอายุ

ครรภ์ที่เหมาะสมในการคัดกรองความเสี่ยงบางครั้งก่อให้เกิดผลเสียตามมาดังนั้น การท างานเชิงรุกในชุมชนร่วมกับ

เครือข่ายชุมชนได้แก่รพ.สต. , อสม. ,  อบต. หรือแกนน าชุมชนเช่นชมรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการ

เพ่ิมการเข้าถึง เข้ารับบริการ ก็จะสามารถป้องกันและลดปัญหาดังกล่าวได้ 

 2.สามารถน าเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆในงานอนามัยแม่และเด็ก เช่นการลดภาวะซีดในหญิง

ตั้งครรภ์  การลดอัตราการเกิดทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม การลดภาวะซีดในเด็ก 

11. การติดต่อทีมงาน  นาง รัตติยาพร  มากชิต     074 – 689106 ต่อ  106   e-mail address panpan_jeab 

@ hotmail.com 

12. ประเภทของการส่งผลงาน 

ผลการพัฒนาระบบงาน, CQI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมนักเรียน ม.1 รร.เขาปู่ เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  
4 มีนาคม 2554 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


