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ความสําเร็จ/ ขอ้ชืน่ชม ANC
1. บคุลากรมศีกัยภาพสงู เป็น Excellent center มแีพทย์

เฉพาะทางและพยาบาลเพยีงพอตอ่ผูรั้บบรกิาร สามารถ
จัดการบรกิารไดค้รบตามมาตรฐาน 

2.กจิกรรมโรงเรยีนพอ่แม ่มสีหสาขาวชิาชพี เชน่แพทย ์
พยาบาล นักจติวทิยา ทนัตกรรม เขา้รว่มดว้ย สถานะที ่: 
แบง่เป็นสดัสว่น เครือ่งมอืพรอ้ม

3. กระบวนการ Risk Identification ทีด่ ี(การคดักรองความ
เสีย่งทกุครัง้ทีม่าตรวจครรภ ์/ 
แบง่การคดักรองเป็น 3 ระดบั 

/การจัดตัง้คลนิกิ High risk เชน่ 
GDM Preterm PND HIV 

ความดนัโลหติสงู)



โอกาสพัฒนา ANC
1. ประเด็นขอ้มลูและการนําไปใชใ้นการพัฒนางาน พบมกีาร

เก็บขอ้มลูในหลายประเด็น แตข่าดการนํามาวเิคราะห ์เชน่ 
ประเด็นการคดักรองความเสีย่งในหญงิตัง้ครรภ ์ควรมี
ผูรั้บผดิชอบหลกัชดัเจน และมกีารตดิตาม case จนสิน้สดุ
บรกิาร

2. โรงเรยีนพอ่แม ่สือ่ความรูท้ีใ่ชใ้นคลนิกิ ANC สว่นใหญจ่ะ
เป็นสือ่ electronic ไมม่ ีhard copies ใหห้ญงิตัง้ครรภ์
กลบับา้น



มาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร

ระบบบรกิาร บคุลากร
+ Training

วเิคราะห+์
ทบทวนวาง

มาตรการป้องกนั

PNC

วางระบบ
- Pre hospital-
competency 

- ER-
competency 
- LR
- OR-ความพรอ้ม
- ICU-ความพรอ้ม

มารดา+ทารก
- Standard of 
Care 

ในแตล่ะระดบั
- One province
One labor 

room

- Plan 
pregnancy +  

Med.
- Plan ANC + 

u/s-HR/ c/s
- Plan Delivery
- Plan Follow up

Standing order

- Regular Training
- EmOC

- PPH
- PIH-

Eclampsia
- Shoulder   

dystocia
- prolapsed    

umbilical 
cord

- Maternal  
Collapsed

- Regular
- Recommendation
- PPI+PIH
- Indication 
cause

- การสง่ตอ่/
ระบบ/เกณฑ์
ในการสง่ตอ่
Fast track 
observe

LR โรงพยาบาลสรุนิทรแ์ละเครอืขา่ย (PNC)



ความสําเร็จ/ ขอ้ชืน่ชม LR
 มแีนวทางและการปฏบิตัเิกีย่วกบัการรับสง่ทารกแรกเกดิ 

อยา่งเป็นรปูธรรม
 มกีารปฏบิตั ิSkin to skin ไดอ้ยา่งเป็นระบบ



โอกาสพัฒนา LR
 การแตง่กายของบคุลากรทีเ่ขา้ไปยังหอ้งรอคลอดควรเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ทัง้แพทย ์พยาบาล ผูช้ว่ยฯ ฯลฯ

 ทารกแรกเกดิ
 ระมัดระวงัเรือ่งการเปิดประตคูา้งไวใ้นหอ้งรับเด็ก กรณีม ีResuscitation
 ทบทวนคา่มาตรฐานของเครือ่งดดูสารคดัหลัง่ทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่ทารก

แรกเกดิ
 ทบทวนแนวทางการดแูลทารกแรกเกดิทีม่ารดาตดิเชือ้ HIV หรอืไวรัสตบั

อกัเสบบี
 ทบทวนการจัดเก็บยาชว่ยกูช้พีฉุกเฉนิ เชน่ Adrenaline และการเชค็ 

Stock อปุกรณ์ตา่งๆในแตล่ะเวร
 ทบทวนแนวทางการเปลีย่นอปุกรณ์/ ผา้ปู ของ radian warmer 

กรณีมกีารคลอดตอ่กนัหลายเคส
 ทบทวนแนวทางการประเมนิ Birth Asphyxia ในนาททีี ่1



โอกาสพัฒนา PP

 แผนการสอนทีส่ามารถใหบ้รกิารการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่อนามัยแมแ่ละเด็กใหส้อดคลอ้ง
ตัง้แต ่ANC  LR PP NICU WCB และจัดทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่นํามาปฏบิัตไิดจ้รงิ

 มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิอนามัยแมแ่ละเด็ก
 การประกาศนโยบายมคีรอบคลมุ ไมช่ดัเจน และตดิประกาศไวท้กุหน่วยบรกิาร
 พัฒนาระบบการป้องกนัการตดิเชือ้ของผูรั้บบรกิาร เชน่ การจัดตัง้อา่งลา้งมอืในทีส่ามารถ

เขา้ถงึไดง้า่ย
 พัฒนาแผนการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกับบนัได 10 ขัน้ เพือ่เป็นทีรั่บทราบของผูใ้หบ้รกิารและ

นํามาปฏบิตัแิละรับบรกิาร และปิดประกาศใหช้ดัเจน
 พัฒนาระบบใหเ้อือ้ตอ่การชว่ยเหลอืแมท่ีฝ่ากทอ้งคลอด หรอืลกูทีม่ปัีญหาหลงัคลอดได ้

โอบกอดเนือ้แนบเนือ้
 พัฒนาทักษะการชว่ยเหลอืการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่เพือ่ใหแ้มส่ามารถมน้ํีานมเพยีงพอ   

สําหรับสําหรับแมแ่ละลกูไดอ้ยูด่ว้ยกนั

แมห่ลงัคลอด



ขอ้ชืน่ชม PP

 มกีารพัฒนา CQI จากขอ้มลูทีว่เิคราะหไ์ว ้เชน่ การเก็บตวัอยา่ง
ตรวจไทรอยดฮ์อรโ์มน

 โรงพยาบาลใชโ้ครงการมหศัจรรย ์1,000 วนั ในการขบัเคลือ่น
กระบวนการงานแมแ่ละเด็กอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตัง้แตร่ะดบั
โรงพยาบาลถงึระดบัชมุชน 

 อตัราการฝากครรภ ์กอ่น  12 สปัดาห ์สงูถงึรอ้ยละ 60
 กมุารแพทยม์ทีศันคตทิีด่ตีอ่ Milk Code แตย่งัไมเ่ขา้ใจอนัตราย

ของนมผง
 สตูแิพทย ์มทีศันคตทิีด่ตีอ่การเริม่ตน้โอบกอด เนือ้แนบเนือ้

ภายใน 1 ชัว่โมงแรกเกดิ

แมห่ลงัคลอด



ขอ้ชืน่ชม PP
ทารกแรกเกดิ
 สถานทีแ่บง่เป็นสดัสว่น ไมม่ลีมพัดผา่น
 มกีารจัดทําโครงการพัฒนาการชว่ยเหลอื การเตรยีมมารดาใหม้น้ํีานม

เพยีงพอในกรณีทีแ่มแ่ละลกูแยกกนั
 มบีคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในการชว่ยเหลอืและพัฒนาบคุลากรอืน่ๆ 

ในการชว่ยเหลอืในการเลีย้งลกูใหก้นินมแมไ่ด ้
ผูนํ้าแตล่ะหน่วยบรกิารใหค้วามสําคญัในการพัฒนาอนามัยแมแ่ละเด็ก 

การเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่หย้ัง่ยนื
 มคีวามคดิรเิริม่ในการพัฒนาเด็กไทยในรปูแบบจติประภสัสร
 มแีผนการชว่ยเหลอืและดแูลแกไ้ขเด็กทีม่พัีฒนาการลา่ชา้ใหก้ลบัคนืสู่

ปกติ
บคุลากรมคีวามสามารถในการผลติสือ่เพือ่ใหค้วามรูเ้รือ่งการเลีย้งลกู

ดว้ยนมแม่



โอกาสพัฒนา PP
 ทารกแรกเกดิ

 ระมดัระวงัเรือ่งการเปิดปิดเครือ่งปรับอากาศในหอ้งรับเด็ก
 ระมดัระวงัเรือ่งการลอ๊คหนา้ตา่งกระจกบรเิวณจดุตรวจเด็ก
 ทบทวนแนวทางการบนัทกึขอ้มลูอณุหภมูกิายของทารกแรกเกดิ

ใหเ้ป็นปัจจบุนั
 ทบทวนวธิปีฏบิตักิารสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นแมห่ลัง

คลอดทีผ่า่นการคลอดดว้ยวธิพีเิศษตา่งๆ
 ตรวจสอบอปุกรณ์การลา้งมอื อาท ิน้ํายาลา้งมอื ผา้เชด็มอืให ้

พรอ้มใชง้านและไมห่มดอายุ
 ทบทวนการรวบรวมขอ้มลูของหอผูป่้วย เชน่ ทารกแรกเกดิทีม่ไีข ้

ทารกแรกเกดิหอบ เพือ่ใชใ้นการป้องกนั และพัฒนากระบวนการ
ทํางาน



รปูคลนิกินมแม ่NICU



ความสําเร็จ/ ขอ้ชืน่ชม NICU

ขอ้ชืน่ชม
 สถานที ่สะอาด สวยงาม 
 จนท. มคีวามมุง่มั่นในการพัฒนาและดแูลผูป่้วย
 อปุกรณ์พืน้ฐาน มเีพยีงพอ มกีารทําความสะอาด

บํารงุรักษาเครือ่งมอื 
 การเก็บและรวบรวมสถติ ิอณุหภมูตํิา่/สงู แรกรับ
 การให ้provisional และ final diagnosis



โอกาสพัฒนา NICU

สถานที ่  
 หอ้งนอนแม ่เพิม่เตยีงใหม้ ี50% ของเตยีงทารก
 ทีล่า้งมอืสําหรับแม ่ไมค่วรใชส้บูเ่หลวธรรมดา  อยูใ่นตําแหน่งสงูไป 

อปุกรณ์การแพทย ์     
 Nest ไมเ่หมาะสมควรซือ้ pressure gauge ชนดิ reusable

การพัฒนาการปฏบิตัิ
 ใหแ้มม่สีว่นรว่มดแูลทารกอยา่งจรงิจัง และตลอดเวลา 24 ชม.
 จัดใหม้แีนวทางปฏบิตั ิการทําความชืน้ของกา๊ซ (humidifier) ตรวจ

ระดบัเวลาสง่เวรทกุเวร
 อบรมการบบีน้ํานมดว้ยมอื การสอนทา่อุม้ดดูนมแม่



ความสําเร็จ/ ขอ้ชืน่ชม WBC
 มพีืน้ทีส่ะดวก บรกิารครบวงจร มสีหวชิาชพีใหบ้รกิาร
 มแีพทยแ์ละทมี ตรวจกระตุน้พัฒนาการทีผ่า่นการ

อบรม
 ทมีงานมคีวามตัง้ใจ



โอกาสพฒันา WBC
 ควรจัดบรกิาร WBC ทีก่ระจายสู ่PCU, รพ.สต. ควรมกีารควบคมุ

กํากบัมาตรฐานจากรพ.แมข่า่ยทัง้เรือ่งเทคนคิ ทกัษะ และอปุกรณ์ 
(วดัความยาว/สว่นสงู)

 การจัดการคลนิกิทีค่วรแยกกลุม่อาย ุเพือ่การใหบ้รกิารในโรงเรยีน
พอ่แม ่การจัดกลุม่เหมาะสมตามวยั

 มมุ NDDC+2I ควรจัดการเพือ่สือ่สารใหผู้รั้บบรกิารเขา้ถงึและ
สามารถนํากลบัไปใชไ้ด ้เชน่ 
ของเลน่, อาหารเสรมิ, นทิานตามวยั,
และสขุภาพชอ่งปาก

 การวเิคราะหข์อ้มลูบรกิารเพือ่
การพัฒนา เชน่ ภาวะซดี

 โรงเรยีนพอ่แมค่วรเป็นรปูแบบ
แลกเปลีย่นเพือ่การมสีว่นรว่ม



ความสําเร็จ/ ขอ้ชืน่ชม ชมรมจติอาสา
พัฒนาศกัยภาพทมีชมรม/ จติอาสาในชมุชนดา้นอนามัยแม่

และเด็กอยา่งตอ่เนือ่ง มคีวามเชีย่วชาญ 1-2 เรือ่ง/คน
มกีจิกรรมในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง โดยใชง้บประมาณ จาก

กองทนุตําบลขององคก์รปกครองทอ้งถิน่
พัฒนาระบบขอ้มลูอนามัยและเด็ก เพือ่ใหเ้กดิการคน้หาและ

ตดิตามกลุม่เสีย่ง ผา่นระบบ Thai COC และ PCC Link 

Best Practice     
โมบายอจัฉรยิะ 
โครงการสง่เสรมิเกลอืไอโอดนีในครัวเรอืน
สง่เสรมิพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์



โอกาสพัฒนา ชมรมจติอาสา
ควรมกีารจัดทําแผนการดําเนนิงานของชมรมใหช้ดัเจน

และเป็นลายลักษณ์อกัษร
ควรจัดหาเอกสารเพิม่ความรูใ้นดา้นแมแ่ละเด็กใหแ้ก่

สมาชกิทกุคน
ควรลงบนัทกึการประชมุทกุครัง้เมือ่มกีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูร้ว่มกนั
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