
ชื่อโครงการ       :   ลูกรอด แม่ปลอดภัย ต้องฝากครรภ์เร็วไว ภายใน ๓ เดือน   
งาน                    :   ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
ลักษณะโครงการ                   :   โครงการต่อเนื่อง 
 
1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
                 ลูกน้อยจะเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีได้ เนื่องด้วยการดูแลตั้งแต่เริ่มแรกของการตั้งครรภ์ การฝาก
ครรภ์มีความจ าเป็นต่อคุณแม่ทุกคน ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาคุณภาพของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพ่ือให้การ
ตั้งครรภ์ตลอดจนถึงการคลอด เป็นไปด้วยความราบรื่น ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนในด้านความเป็นอยู่และอ่ืนๆ แต่ละครัวเรือนต้องดิ้นรนเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินทองและความเจริญทาง
เทคโนโลยี และด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ Covid-19 ท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการฝากครรภ์ล่าช้า 

       การตั้งครรภ์เป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์จนเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งที่ควรปฏิบัติ
และระมัดระวังหลายอย่าง เพ่ือให้ได้ผลการคลอดที่ทั้งบุตรและมารดาปลอดภัย และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ก่อน
จะตั้งครรภ์นั้นเราต้องวางแผนไว้ก่อน ในการฝากครรภ์ครั้งแรก จะมีการซักประวัติตรวจร่างกาย และตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นโดยจะซักประวัติการขาดประจ าเดือน โรคประจ าตัวต่างๆ การตั้งครรภ์และการคลอดครั้งที่
ผ่านมา ตลอดจนภาวะของทารกในครรภ์ก่อนๆ เพ่ือวินิจฉัยว่าต้องระมัดระวังหรือเฝ้าดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษ และ
ต้องไปตรวจตามนัดทุกครั้งเพ่ือให้แม่และทารกปลอดภัย ซึ่งจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีจ านวนหญิง
ตั้งครรภ์ทั้งหมด 1,654 คน พบว่า การฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,408 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.13 ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 965 คน พบว่า การฝากครรภ์ครั้ง
แรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ มีจ านวนทั้งสิ้น  701 คน คิดเป็นร้อยละ 72.64 ในปีงบประมาณ ๒๕๖5          
มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 716 คน พบว่าการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ มีจ านวนทั้งสิ้น 
569 คน คิดเป็นร้อยละ 79.47 ในส่วนของอ าเภอดอนตูม ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 
164 คน พบว่า การฝากครรภ์ ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ มีจ านวนทั้งสิ้น 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.10 ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 43 คน พบว่า การฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์
ก่อน ๑๒ สัปดาห์ มีจ านวนทั้งสิ้น 35 คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์
ทั้งหมด 54 คน พบว่า การฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ มีจ านวนทั้งสิ้น 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.74 ที่ผ่านมานั้นจ านวนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ได้ลดจ านวนต่ าลงในทุกๆปี เนื่องด้วยสาเหตุหลายปัจจัยที่ท าให้
ประชาชนมีการคุมก าเนิดมากขึ้น 
                 จากการวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยการท าสนทนากลุ่มพบว่า สาเหตุของการฝาก
ครรภ์ล่าช้า คือ ไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท้องไม่พร้อมและมีการปกปิดการตั้งครรภ์ ท าให้เกิด
ปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้น ส่วนแม่ครรภ์หลังๆ มักไม่เห็นความส าคัญของการรีบฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ จากการ
ขาดความรู้ ขาดความตระหนัก ขาดการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางสื่อ ชุมชน โรงงานและโรงเรียน อีกทั้งการเปิด



ให้บริการรับฝากครรภ์ยังน้อยเกินไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และปัญหาโรคติดต่อต่างๆที่ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการเข้ารับการฝากครรภ์ ท าให้ไม่เอ้ืออ านวยในความสะดวกเมื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล 
                 ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง/โรงพยาบาลดอนตูม และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอดอนตูม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการฝากครรภ์ช้า จึงจัดท า โครงการ “ลูกรอด แม่ปลอดภัย             
ต้องฝากครรภ์เร็วไว ภายใน ๓ เดือน” เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ เพ่ือสุขภาพที่ดี
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนตลอดการคลอดส าเร็จ และฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ ์

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้ง 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการรับฝากครรภ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

4. เป้าหมาย 
หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ ์

5. กลุ่มเป้าหมาย 
หญิงตั้งครรภ์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   จ านวน 58 คน 

- รพ.สต.บ้านตะโกสูง 8 คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ 3 คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า 3 คน 
- รพ.สต.ล าเหย  1 คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  20 คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา 5 คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง 9 คน 
- รพ.สต.ดอนรวก 2 คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน 1 คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว 1 คน 
- รพ.ดอนตูม  5 คน 

6. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ต.ค. ๒๕๖5 - ก.ย. ๒๕๖6) 

7. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

8. ขั้นตอนด าเนินงาน / กิจกรรมที่ส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ ภาคีเครือข่าย 
และแกนน าสุขภาพ 
 

พ.ย.–ธ.ค.๖5 - 
 
 
 

- รพ./รพ.สต. 



 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. ท าป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องประโยชน์ของ
การฝากครรภ์ก่อน 3เดือน (๑๒สัปดาห์),
ประชาสัมพันธ์เรื่องวัน เวลาให้บริการรับ
ฝากครรภ์ของสถานบริการ , การฝากครรภ์
ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ , แนะน าการคุมก าเนิด
แบบถาวรหรือกึ่งถาวร เช่น การท าหมัน 
การฝังเข็ม การใส่ห่วงอนามัย การป้องกัน
การคลอดก่อนก าหนด เป็นต้น 

พ.ย.๖5 – 
ก.ย.๖6 

- จ้างเหมาจัดท าไว
นิลประชาสัมพันธ์ 
การฝากครรภ์
คุณภาพฯ ฝาก
ครรภ์เร็ว ขนาด 3 
เมตร แผ่นๆละ 
500บาท 
 

เงินบ ารุง รพ./รพ.สต. 

๓. อบรมให้ความรู้และแจ้งให้ อสม/แกนน า
ทราบถึงกระบวนการท างานเมื่อค้นพบหญิง
ตั้งครรภ์เพ่ือให้ได้รับการส่งต่อที่รวดเร็วและ
ให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจการตั้งครรภ์ 

ม.ค. – มิ.ย. 
๖6 

- - รพ./รพ.สต. 

๔. มีบริการให้ชุดตรวจครรภ์ฟรีทุกสิทธิ์  
ส าหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

พ.ย.๖5 – 
ก.ย.๖6 

- ชุดตรวจครรภ์ 
ชุดๆ ละ 60 บาท 

เงินบ ารุง รพ./รพ.สต. 

5. ในช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่เมื่อออกเยี่ยมหญิง
ตั้งครรภ์ควรมีให้ความรู้การเตรียมความ
พร้อมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

พ.ย.๖5 – 
ก.ย.๖6 

- - รพ./รพ.สต. 

6. มีระบบการส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลหญิง
ตั้งครรภ์ระหว่างรพ.แม่ข่ายและรพ.สต.ที่
รวดเร็วมากขึ้น เช่น กลุ่มLINE (ไลน์) 

ม.ค.66 – 
ก.ย. ๖6 

- - รพ./รพ.สต. 

7. สรุปและประเมินผลงานเพ่ือปรับปรุงผล
การด าเนินงาน 

ส.ค.66–ก.ย.
๖6 

- 
 

- รพ./รพ.สต. 

9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการและแนวทาง 
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ อาจท าให้กิจกรรมการจัดอบรม/             

การรวมกลุ่มต่างๆ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
แนวทางการแก้ไข  คือ อาจเพ่ิมการจัดอบรม เป็น 2 รอบ โดยจัดกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือลด

การแออัดในการเข้าร่วมอบรม และในเรื่องการฝากครรภ์ครั้งต้องแนะน าให้ผู้เข้ารับบริการโทรนัดหมายกับทาง
โรงพยาบาลไว้ก่อนเพื่อได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝากครรภ์ 

10. ตัวชี้วัด   
     10.1 ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน 

2. ร้อยละ ๖๐ ของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการติดตามเยี่ยมและได้รับความรู้เรื่องการเตรียมคลอด การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการ มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่รวดเร็วมากขึ้น 

     10.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
1. ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ 



11. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหญิง
ตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

ดูทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ 
- ร้อยละ ๑๐๐ =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๙๐ – ๙๙ =   ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ =   ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ =   ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ =  ๑ คะแนน 

ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์/ HDC 
- ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
 = ๕ คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง=๓คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน    = ๑ คะแนน 

๒.  ร้ อยละ 75 ของหญิ ง
ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ก่อนอายุ
ครรภ์  ๑๒ สัปดาห์ 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 
๑๒ สัปดาห์เทียบกับหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 
- ร้อยละ 80  ขึ้นไป =  10 คะแนน 
- ร้อยละ 75 – 79 =   8 คะแนน 
- ร้อยละ 7๐ – 74 =   6 คะแนน 
- ร้อยละ 65 – 6๙ =   4 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 64 =   2 คะแนน 

ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์/ข้อมูลใน
ระบบ HDC 
- ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
 = ๕ คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  = ๓
คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน       = ๑ คะแนน 

๓.  ร้ อยละ ๖๐ ของหญิ ง
ตั้งครรภ์  ได้รับการติดตาม
เยี่ยมและได้รับความรู้ เรื่อง
การเตรียมคลอด การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ ได้รับการติดตามเยี่ยม
และได้รับความรู้เรื่องการเตรียมคลอด การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 2 ครั้งเทียบกับ
จ านวนหญิงหลังคลอดในพ้ืนที่ 
- ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๖๕ – ๖๙ =   ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๖๐ – ๖๔ =   ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ =   ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ =   ๑ คะแนน 

บันทึกการติดตามเยี่ยม,รูปถ่าย 
- ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
= ๕ คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  = ๓
คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน       = ๑ คะแนน 

4. มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
หญิงตั้งครรภ์ที่รวดเร็วมากข้ึน 
เช่น กลุ่มLINE (ไลน์) 
- มีสมาชิกครบ(หญิงตั้งครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด) 
- มีการให้ความรู้ 
- มีการนัดหมาย / ติดตาม 

รพ.สต. มีกลุ่มไลน์หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอด 
- มีกลุ่มไลน์ มีกิจกรรมครบ    = 5 คะแนน 
- มีกลุ่มไลน์ มีกิจกรรมไม่ครบ = 3 คะแนน 
- ไมม่ีกลุ่มไลน์                   = 1 คะแนน 

- กลุ่มไลน์ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. หญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ทุกคน ตระหนักถึงความส าคัญของการฝากครรภ์ 
๒. หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์มีภาวะสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนถึงการคลอด 

13. งบประมาณ 
จากเงินบ ารุง เป็นเงินรวม 23,500 บาท 
1. ค่าจ้างเหมาท าสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน11แห่งๆละ1 แผ่นๆ ละ 5๐๐ บาท  เป็นเงิน 5,500บาท 
2. ค่าชุดตรวจการตั้งครรภ์ จ านวน 10 แห่งๆ ละ 30 ชุดๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ                            
 


