
คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล................................................. 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัตงิานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 1 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 
 
 
ผู้ทบทวน : 
................................................................................................ 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ................................................................................ 
                               (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                            สาธารณสขุอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ............................................................................................ 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาฝากครรภ์ครั้งแรกค านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ส่วนสงูเทียบกับน้ าหนักก่อนตั้งครรภ์ 

ชั่งน้ าหนักเปรียบเทียบกับส่วนสูงทุกครั้งที่มาตรวจครรภ์ 

ท า VALLOP CURVE + เส้นทางลูกรัก 
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามกลุ่มอายุแนะน าอาหารหญิงตั้งครรภ์และการปฏิบัติตัว 
 

ส่งต่อ รพช.เพ่ือ NST ทุกครั้ง 
เมื่อหญิงตั้งครรภ์น้ าหนักไม่เพ่ิม/ลด/เท่าเดิม 

เมื่อ GA  28  wksขึน้ไป 
 

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 

เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล................................................. 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติงานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 2 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 
 
 
ผู้ทบทวน : 
................................................................................................ 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ................................................................................. 
                              (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                           สาธารณสขุอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ............................................................................................. 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 
แนวทางการดูแลภาวะความดันโลหิตสูง 

 
 

                                                                 หรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หญิงตั้งครรภ์ 
BP≥140/90 mmHg หลังวัดซ้ า 

 

ตรวจปัสสาวะพบไข่ขาว 
Protein + 1 

*** ซักอาการร่วมอ่ืนๆ  ปวดศีรษะ บวม  ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ 

ส่งต่อ รพช. 



 

คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล....................................... 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติงานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 3 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 
ผู้ทบทวน : 
................................................................................................ 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ............................................................................... 
                             (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                          สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ............................................................................................. 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังการตรวจคัดกรอง  ธาลัสซเีมีย 

 

 

 

 

 

 
           สามี/ภรรยาผดิปกติ  

                                                                                                                                      ภรรยาผดิปกต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หญิงตั้งครรภ์ เจาะ Lab 1 พร้อมสามี ส่งตรวจที่รพช. 
(มาฝากครรภ์ครั้งแรก) 

 

นัดฟังผลเลือดพร้อมสามี 1 สัปดาห์หลังเจาะเลือด(ทุกวันศุกร์) 
กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องรับวัคซีน dT นัดวันพุธ 8.00-12.00น. 

กรณีหญิงตั้งครรภ์เจาะ Lab เดี่ยวเมื่อได้รับแจ้งผลเลือดผิดปกติติดตามสามีเจาะเลือดทันที 
 

 
 

ให้ค าปรึกษาหลังเจาะเลือดพร้อม ร.ร. พ่อแม่ 

 

ปกติ 

 

นัด  ANC  ครั้งต่อไป 

ผิดปกติ 

 

ให้ค าปรึกษาก่อนเจาะเลือดซ้ าพร้อมสามี 

 
ส่งต่อ รพช.เพ่ือตรวจ (Hb typing) 

นัดฟังผลเมื่อได้รับผลการตรวจ 

ส่งพบแพทย์ 

 

ปกติ 

 
ANC ต่อที ่รพ.สต. 

 

 
 

ผิดปกติ 

 
ANC ต่อที่ รพช. 

 

Labคู่ รพช.ส่งตรวจ typing ศูนย์วิทย์ฯ 



คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.......................................... 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติงานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 4 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 
 
 
ผู้ทบทวน : ..................................................................................... 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ................................................................................ 
                            (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ............................................................................................ 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

ผังแนวทางการประเมินภาวะโลหิตจางและให้ยาเสริมธาตุเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มา ANC  ครั้งแรก 
ตรวจ  Lab 1 (Hct) 

 

นัดฟังผล  1  สัปดาห์ 

 

Hct≥ 33% 

 

Hct< 33% 

 

Triferdine 1 tab 
ก่อนนอน 

 

-Triferdine 1 tab ก่อนนอน 
- F.F 1 x 2 ac         1เดือนเจาะHctซ้ า 
- แนะน าอาหารเสริมธาตุเหล็ก 
 

ตรวจ  Hct<33% 

 

GA 32 wksตรวจ Lab 2 ถ้า Hct< 33 % 

 

ส่งต่อ รพช. 



 
คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........................................ 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติงานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 5 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 
 
ผู้ทบทวน : ....................................................................................... 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ................................................................................. 
                             (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                          สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ.............................................................................................. 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผังข้ันตอนการให้บริการตามมาตรฐาน/รายใหม่  ANC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ซักประวัติ/คัดกรองภาวะเสี่ยง 21ข้อ 
ลงบันทึกสมุดฝากครรภ์และบัตรอนามัยมารดา 
 

ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง/ตรวจปสัสาวะ (protein,sugar,bacteria ) 

ตรวจร่างกายทั่วไป/เต้านม/ตรวจครรภ ์

 
ฉีด dT ตามมาตรฐาน (พิจารณาฉีดตามประวัติ) 

 

ให้ค าปรึกษาก่อนการตรวจเลือด 
ภรรยา/สามี 

 
ส่งตรวจ  Lab 1 

- รายใหม่ (ครั้งแรก) 
 

ตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น 

 

ส่งพบทันตบุคลากร 

 
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา 

 
ส่งต่อ รพช.เพ่ือ Ultrasound ตามเกณฑ ์(20 wks) เพ่ือประเมินอายุครรภ์  
( วันพฤหัสบดี เช้า ) 

หรือ ตรวจพบภาวะเสี่ยง 
 

ให้ค าแนะน าตามช่วงอายุครรภ์ 

 นัดโรงเรียนพ่อ-แม่+ฟังผลเลือด 
1 สัปดาห์ หลังเจาะ วันศุกร์ (8.00-12.00) 
 

จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก 

 นดัครั้งต่อไป 

 

HCT< 33% Triferdine 1 tabก่อนนอน
และ FF 1*2 ac 

 

HCT 33% ขึ้นไปให้  
Triferdine 1 tab ก่อนนอน 

พบภาวะเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งส่งต่อรพช. 

1 เดือนเจาะ Hctซ้ า ถ้า < 33% ส่งต่อ รพช. 

 



คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.......................................... 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติงานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 6 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 
ผู้ทบทวน : .................................................................................... 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ...................................................................... 
                           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                        สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ................................................................................... 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

ผังขั้นตอนการให้บริการผู้รับบริการ  ANC รายเก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซักประวัติ/คัดกรองภาวะเสี่ยง 

 ตรวจสอบวันนัดกิจกรรมที่นัดหมาย 

ประเมิน/ติดตามผลครั้งที่แล้ว 

-  ตรวจปัสสาวะ     -  จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
-  ชั่งน้ าหนัก          -  ให้สุขศึกษา 
-  วัดความดัน         -  ตรวจครรภ์ 
-  ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักตามนัด 
-  เจาะเลือดรายเก่า (GA 32 wks) หรือห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 3 เดือน 
 

ค าแนะน าขณะตั้งครรภ์ ตามช่วงอายุครรภ์ 
 

ส่งต่อ รพช. 
- ในรายที่พบภาวะเสี่ยง (21ข้อ) / วัดขนาดหน้าท้องได้ ≥ 34 cms ต้องประเมิน CPD Score 
- Ultrasound  เพ่ือดูส่วนน าเมื่ออายุครรภ์ 36 wks 
- กรณีน้ าหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เพ่ิมน้อย (ควรเพ่ิมอย่างน้อยเดือนละ 1 kg) 

ติดตามผลการส่งต่อ เพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง 

 



คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........................................ 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติงานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กด ี หน้า : 7 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
ผู้ทบทวน : ................................................................................... 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ............................................................................ 
                        (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                     สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ......................................................................................... 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 
ทุกวันที่ 10 ของเดือน  เวลา  08.00 – 12.00 น. (ถ้าตรงวันหยุดราชการให้เลื่อนวันที่ขึ้น) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายใหม ่

 
กรอกประวัตเิพื่อท าบัตรใหม ่

 
พัฒนาการไมส่มวัย 

 
กระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือน 

ยังไม่สมวัย 
 

ส่งต่อ รพช. 

เด็กอายุ 2,4,6–12 เดือน, 1-2 ปี 3 ปี ขึ้นไป  
เข้ากลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ให้สุขศึกษา เน้นการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ การประเมินภาวะโภชนาการ ประเมินพัฒนาการ 
อาหารตามวัยส าหรับเด็ก การดูแลสุขภาพช่องปากและ
การแปรงฟัน การเล่น การเล่านิทาน (กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน) 
 

รายเก่า 

 รับบัตรคิว, พร้อมสมุดสีชมพู 

ค านวณอายุ, ช่ังน้ าหนัก, วัดส่วนสงู, วัดรอบหัวศีรษะ 

 ประเมินการเจริญเติบโต/ภาวะโภชนาการ  
แจ้งผลและแนะน าการประเมินผลการเจรญิเติบโต 

ตรวจพัฒนาการโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพและทดสอบพัฒนาการเดก็
ด้วยคู่มือDSPM แนะน าวิธีการตรวจพัฒนาการด้วยตนเอง การลงผล

พัฒนาการและการส่งเสรมิพัฒนาการช่วงวัยต่อไป 
 

  ตรวจร่างกาย แจ้งผลการตรวจ   ซักประวัติการเจ็บป่วยหรือ
ผิดปกติในวันท่ีมารับบริการ 

 
นัดเข้ากลุม่โรงเรียนพ่อแม่ตามช่วงอายุและเวลาที่ก าหนด

ไว้ในแต่ละสัปดาห์ นัดฉีดวัคซีนครัง้ต่อไป 

อธิบายชนิดของวัคซีนท่ีให้, บริเวณที่ฉีด, อาการที่เกดิขึ้น
หลังจากฉีดวัคซีน 

 

ฉีดวัคซีน 

รอสังเกตอาการหลังฉดีวัคซีน  30  นาที 

 
จ่ายยาลดไขแ้ละยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก อธิบายวิธีการใช้ยา                        

ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก - เด็กอายุ 6 เดือน – 2.11 ปี ให้ ½ ชช. 
                         - เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 1 ชช. 

 
  

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  
เด็กอายุ  6 เดือน, 9 เดือน,1ป,ี 1½ ปี, 2½ ปี, 3 ปี, 3½ ปี, 4 ปี 

ตรวจ Hct 
-  ครั้งท่ี  1  ในเด็กอายุ 9 เดือน 
-  ครั้งท่ี  2 ในเด็กอายุ 3½ ปี– 4ปี  
 

กลับบ้าน ส่งพบแพทย ์
 

ปกติ ถ้า Hct < 33% 
 



 

คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........................................ 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติงานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 8 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 
 
ผู้ทบทวน : ..................................................................................... 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ............................................................................ 
                        (นายสุขประเสริฐ   ทับสี)        
                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ........................................................................................ 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

การตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หญิงตั้งครรภ์ 

ภาวะเสี่ยงสูง 
1. อายุมากกว่า 35 ปี 
2. อ้วน BMI >23 (ก่อนตั้งครรภ์) 
3. เบาหวานในญาติใกล้ชิด 
4. เคยเป็น  GDM 
5. เคยคลอดทารกน้ าหนัก >4000 กรัม 

ทารกตายคลอด, พิการแต่ก าเนิด, 
ภาวะครรภ์เป็นพิษ, ครรภ์แฝดน้ า 

6. ตรวจพบน้ าตาลในปัสสาวะ 1+ 
 

ส่งตรวจคัดกรองเบาหวานที่ รพช. 

ภาวะเสี่ยงปานกลาง 
ไม่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงหรือ
ความเสี่ยงต่ า 
 

ส่งตรวจคัดกรองอายุครรภ์ 
24 – 28 wks 

 

ภาวะเสี่ยงต่ า (พบทุกข้อต่อไปนี้) 
*ไม่ต้องตรวจคัดกรอง* 

1. อายุ < 25  ปี 
2. ไม่พบเบาหวานในญาติใกล้ชิด 
3. BMI< 23 (ก่อนตั้งครรภ์) 
4. ไม่มีประวัติน้ าตาลในเลือด
ผิดปกติ 
5. ไม่พบประวัติทางสูติศาสตร์ที่

ผิดปกติ 
 

ปกติ 

นัด ANC ครั้งต่อไป 

ผิดปกติ 

ANC ต่อ รพช. 

ติดตามผลการส่งต่อ 
เพ่ือให้การดูแลต่อเนื่อง 



 

คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........................................ 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัตงิานฝากครรภ์และคลินกิสขุภาพเด็กดี หน้า : 9 
วันท่ี : 4 เมษายน 2562 

แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระจาน 

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจัดท าคู่มือการให้บริการงานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 
 
ผู้ทบทวน : ..................................................................................... 
                            (แพทย์ปรัชญา  ระหว่างบ้าน) 
                   ประธานคณะกรรมการจัดท าคู่มือการบริการ 

ผู้ควบคุมก ากับ............................................................................ 
                        (นายสุขประเสริฐ   ทับสี)        
                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
ผู้อนุมัติ........................................................................................ 

(นายจตุภมูิ     นีละศรี) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดในสตรีตั้งครรภ์เดี่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*กรณีท่ีสามารถตรวจวัดความยาวปากมดลูกได้ 

การประเมินเบื้องต้น 
ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย/Ultrasound 

ประวัติการคลอดก่อนก าหนด(อายุครรภ์ 16 0/7-36 6-7 สัปดาห์) 

มี ไม่มี 

เหน็บ Vaginal progesterone 200 mg OD (Utrogesten ®)  

ตั้งแต่อายุครรภ์ 16 0/7 -36 6/7 สัปดาห์ 

ประเมินปัจจัยเสี่ยงการเกิดการคลอดก่อนก าหนด 
-การตั้งครรภ์วัยรุ่น (อายุ ≤ 18 ปี) 
-การตั้งครรภ์อายุมาก (อายุ ≥40 ปี) 
-ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ต่ า (BMI ˂ 19.8 kg/m2) 
-ความผิดปกติของปากมดลูก เช่น S/P D&C,LEP 
-การสูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด 

มีปัจจัยเสี่ยง 

ตรวจวัดความยาวปากมดลูก * 
ที่อายุครรภ์ 18 0/7 – 24 0/7 สัปดาห์ 

CL ≤ 20 mm 

เหน็บ Vaginal progesterone 200 mg OD  

ตั้งแต่วินิจฉัย จนอายุครรภ์ 36 6/7 สัปดาห ์

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-      วันที่  ๒๔ ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ขอน ากระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ CPG ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ 
          ประชาชน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เผยแพร่บนเว็ปไซต์   
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (EB ๒๖) ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียม ถือเป็นคุณธรรมที่หน่วยงานต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชน ตามกฎกระทรวง การแบ่ง
ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ส านักงานสาธารณสุขมีอ านาจหน้าที่ ตาม (๒) 
ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและ
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ร่วมพิจารณาจัดท า CPG ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก งาน NCD 
ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ในเขตพ้ืนที่อ าเภอแก่งกระจาน เป็นกระบวนการอ านวยความ
สะดวกหรือให้บริการประชาชน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้น ากระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการ
ให้บริการประชาชนในการด าเนินงานตาม CPG งานอนามัยแม่และเด็ก งาน NCD  ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของ
โรงพยาบาลแก่งกระจาน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอ่ืนต่อไป  

 
 

(นายไพทูร    ศิลปศร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

 
                                (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
                                                                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 
                                                      สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : เผยแพร่ กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนตาม CPG งานอนามัยแม่และเด็ก
และCPG งาน NCD ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ CPG งานอนามัยแม่และเด็กและCPG งาน NCD ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        วันที่  ๒๔  เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่  ๒๔  เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่  ๒๔  เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 


