
 

 

การประกวดผลงานวชิาการโรงพยาบาลปางศลิาทอง 

ประจ าปงีบประมาณ  2558 

 “งา่ยๆไดผ้ลจรงิ”  
 

ประเภทของผลงาน 

 CQI/นวัตกรรม 

 

หมวดหมูข่องงาน 

 งานรักษา/งานทางคลินิก 

 งานส่งเสริมสุขภาพ 

 งานบริการท่ัวไปและงานสนับสนุนงานบริการ 

 

งานฝากครรภ ์/ กลุม่งานเวชปฏิบตัคิรอบครัวและชมุชน 

1. แบบประเมนิการปฏบิัตติัวและใหค้ าแนะน าหญงิตัง้ครรภ์ตามอายุครรภ์ 

2. นาฬิกาคุณแม ่

3. แผนภูมโิรคเบาหวานในหญงิตัง้ครรภ์ 

4. โปรแกรมค านวณอายคุรรภ์อยา่งงา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. แบบประเมนิการปฏบิัตติัวและใหค้ าแนะน าหญงิตัง้ครรภ์ตามอายุครรภ์ 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพฒันา  

แบบประเมินการปฏิบัติตัวและให้ค าแนะน าหญิงต้ังครรภ์ตามอายุครร

ภ์ 

2. ค าส าคัญ  แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามอายุครรภ์ 

3. ชื่อหน่วยงาน  งานฝากครรภ์ / 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

4. สมาชกิทีม  1. นางสาวรัชนี อ านวยพันธ์วิไล 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

       2. นางสาวสุภาพร จันทร์ตี        พนักงานบริการ 

5. การตดิตอ่กบัทมีงาน  นางสาวรัชนี  อ านวยพันธ์วิไล  งานฝากครรภ์  

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โทรศัพท์ 087-3113132  

Email ratchaneeumn @ hotmail.com 

6. เป้าหมาย: 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ์ 

โดยให้หญิงตั้งครรภ์แต่ละราย  

ได้ประเมินตนเองในการมาฝากครรภ์ทุกครั้ง 

หลังจากท่ีได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆท่ีควรทราบตามแต่ละอายุครรภ์ 

ว่าตนเองมีการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร 

จึงจะท าให้ลูกน้อยในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง 

มีพัฒนาการที่ดีต้ังแต่อยู่ในครรภ์ 



2. เพ่ือให้พยาบาลใช้ตรวจสอบตนเอง 

ว่าได้ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสมแก่หญิงต้ังครรภ์ 

ตามท่ีควรจะได้รับแต่ละอายุครรภ์ จนกระทั่งคลอด อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นลายลักษณ์อักษร 

3. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และญาติ ได้ทราบปัญหา 

และวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันกับพยาบาล 

7. ปญัหาและสาเหตโุดยยอ่:  

จากสภาพปัญหา หญิงต้ังครรภ์ผู้มารับบริการมีจ านวนมาก  

และมีหลากหลายอายุครรภ์  

ซึ่งแต่ละอายุครรภ์ก็มีกิจกรรมต่างๆท่ีแตกต่างกันไป  

พยาบาลผู้ให้บริการมีเพียงคนเดียว 

จึงอาจให้บริการและค าแนะน าต่างๆได้ไม่ครบถ้วนในทุกกิจกรรมตาม

แต่ละอายุครรภ์ ภายใต้ระยะเวลาท่ีมีจ ากัด หลังจากให้บริการเสร็จ 

เพ่ือความรอบคอบพยาบาลต้องเสียเวลาคิดทบทวนดูว่าได้ท ากิจกรรม

ต่างๆครบถ้วนแล้วหรือยังจึงจะให้หญิงตั้งครรภ์กลับบ้านไปได้  

หน้าที่ส าคัญของการเป็นพยาบาลคือการให้ค าแนะน า 

ซึ่งพยาบาลได้ให้ค าแนะน ามากมาย 

ในบางครั้งพยาบาลให้ค าแนะน าแก่หญิงต้ังครรภ์แล้ว 

แต่ไม่ได้เขียนบันทึกไว้ในสมุดฝากครรภ์ 

เม่ือหญิงต้ังครรภ์ไปรับบริการที่สถานบริการอื่น 

สถานบริการอื่นก็จะไม่รู้ว่าหญิงต้ังครรภ์ได้รับค าแนะน าในเรื่องนั้นๆแ

ล้ว 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้เม่ือหญิงต้ังครรภ์บอกว่าไม่รู้ 

ไม่ทราบ 

 เพ่ือให้การบริการเป็นไปโดยรวดเร็ว ครบถ้วน 

ท้ังกิจกรรมบริการ 

และการให้ค าแนะน าต่างๆถูกต้องเหมาะสมตามแต่ละอายุครรภ์ 

หญิงต้ังครรภ์แต่ละรายได้มีโอกาสทบทวนการปฏิบัติตัวและทบทวนค

วามรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆด้วยตนเอง 

และร่วมกันคิดหาแนวทางกับพยาบาลและญาติ 

ในการปรับปรุงพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม สามารถปฏิบัติเองได้จริง 

โดยความสมัครใจของหญิงต้ังครรภ์และญาติ เป็นรายบุคคล 

เม่ือหญิงต้ังครรภ์ไปรับบริการที่สถานบริการอื่น 



สถานบริการอื่นก็จะทราบการปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ์ 

ท้ังเรื่องสุขภาพจิต กราฟโภชนาการ การกินยา การกินอาหาร 

และค าแนะน าเรื่องต่างๆท่ีพยาบาลให้ ปัญหาและการแก้ไข 

ยาท่ีหญิงต้ังครรภ์ได้รับ เป็นลายลักษณ์อักษร 

  

8. กิจกรรมการพฒันา: 

จัดท าแบบประเมินการปฏิบัติตัวและให้ค าแนะน าแกห่ญิงตั้งครร

ภ์ตามแต่ละอายุครรภ์ แปะติดในสมุดฝากครรภ์ 

เม่ือมารับบริการแต่ละครั้ง โดยแบ่งกลุ่มอายุครรภ์ 5กลุ่ม 

ตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพขององค์การอนามัยโลก 

พยาบาลให้บริการและค าแนะน า 

ตามแบบประเมินการปฏิบัติตัวดังกล่าว 

และให้หญิงต้ังครรภ์ผู้มารับบริการเป็นผู้บันทึก/ตอบค าถามต่างๆในแ

บบประเมินด้วยตนเอง ในกรณีท่ีปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 

ให้หญิงต้ังครรภ์ร่วมกับญาติและพยาบาลวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้

น เน้นที่สามารถท าได้จริงโดยความสมัครใจ 

แล้วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

(หญิงตั้งครรภ์บางรายท่ีไม่สามารถอ่าน/เขียนหนังสือได้ 

ก็จะมีหญิงต้ังครรภ์รายอ่ืนที่เขียนหนังสือได้ช่วยอ่าน/เขียนให้ 

และหญิงตั้งครรภ์ยังมีการสอนกันท ากราฟโภชนาการ เส้นทางลูกรัก 

ประเมินสุขภาพจิตอีกด้วย) 

9. การวดัผลและผลการเปลีย่นแปลง: 

หญิงต้ังครรภ์สามารถประเมินภาวะโภชนาการ สุขภาพจิต 

การปฏิบัติตัว ของตนเองได้ รับรู้ว่าตนเองควรปฏิบัติตัวอย่างไร 

เพ่ือส่งเสริมให้ลูกน้อยในครรภ์สมบูรณ์ แข็งแรง 

มีพัฒนาการที่ดีต้ังแต่อยู่ในครรภ์ 

ญาติมีส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาให้แก่หญิงตั้งครรภ์ 

ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้น 

หญิงต้ังครรภ์มีสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น 

เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากญาติ 

 หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการและค าแนะน าที่ถูกต้องครบถ้วนตามแ

ต่ละช่วงอายุครรภ์ 

เพราะพยาบาลให้บริการและค าแนะน าตามแบบประเมินดังกล่าว 



ลดระยะเวลาในการคิดทบทวนความเรียบร้อยก่อนให้หญิงต้ังครรภ์ก

ลับบ้าน ลดโอกาสท่ีหญิงต้ังครรภ์จะได้รับบริการไม่ครบถ้วนลง 

ท าให้สามารถให้บริการแก่หญิงต้ังครรภ์ได้จ านวนมากขึ้นภายในระย

ะเวลาเท่าเดิม หน่วยงาน/สถานบริการอื่นท่ีหญิงต้ังครรภ์ไปรับบริการ 

ได้รับรู้ข้อมูลการให้บริการต่างๆ 

การปฏิบัติตัวและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของหญิงต้ังครรภ์ 

ตลอดจนยาท่ีได้รับ เป็นลายลักษณ์อักษร 

10.  โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพฒันาตอ่ไป:  

 แบบประเมินนี้มีการทดลองใช้ และปรับแก้มาหลายครั้ง 

จนกระท่ังได้มาเป็นรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

แต่ก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าแบบประเมินนี้จะมีความสมบูรณ์ 

ยังคงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานพยาบาลอื่นท่ีเกี่ยวข้องแล

ะขอน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 

11.  ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ : 

 ผู้ให้บริการพึงระลึกไว้เสมอว่า หญิงต้ังครรภ์ไม่ใช่คนป่วย 

หญิงต้ังครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะอาร

มณ์ท่ีแปรปรวนได้ง่าย ความเครียด หรือความไม่สบายใจ 

คับข้องใจที่เกิดขึ้นกับแม่ 

สามารถส่งต่อความรู้สึกนั้นไปยังลูกน้อยในครรภ์ได้ 

นอกเหนือจากการให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพแ

ล้ว 

การดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ควรตระหนักด้วยเช่นกั

น  สัมพันธภาพท่ีดีในการให้บริการแบบเป็นกันเอง 

จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์รู้สึกผ่อนคลาย กล้าพูด กล้าปรึกษา 

และปฏิบัติตัวไปในแนวทางท่ีถูกต้องตามท่ีเราต้องการคือปลอดภัยท้ัง

แม่และลูกได้โดยความสมัครใจ 

2. นาฬิกาคุณแม ่

1.  ชื่อผลงาน/โครงการพฒันา  นาฬิกาคุณแม่ 

2.  ค าส าคัญ  นาฬิกาคุณแม่ 

3.  ชื่อหน่วยงาน  งานฝากครรภ์ / 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

4.  สมาชกิทีม  1. นางสาวรัชนี อ านวยพันธ์วิไล 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



               2. นางสาวสุภาพร จันทร์ตี        พนักงานบริการ 

5. การตดิตอ่กบัทมีงาน  นางสาวรัชนี  อ านวยพันธ์วิไล  งานฝากครรภ์  

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โทรศัพท์ 087-3113132  

Email ratchaneeumn @ hotmail.com 

6.  เป้าหมาย: 

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับรู้ จดจ า เข้าใจ และปฏิบัติตัวได้ว่า 

ในวันหนึ่งๆ ควรนับลูกดิ้นเวลาใดบ้าง ควรดื่มนมเวลาใดบ้าง 

7.  ปญัหาและสาเหตโุดยยอ่:  

 การนับลูกดิ้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากในหญิงต้ังครรภ์ 

เพราะเป็นการป้องกันทารกตายในครรภ์ 

เป็นเครื่องมือท่ีช่วยเตือนให้แม่รีบมาโรงพยาบาล 

เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับลูก 

การรับประทานนมในช่วงเวลาท่ีถูกต้อง 

มีความส าคัญช่วยป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 

ไม่ไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกาย 

แม่จะได้รับธาตุเหล็กเพ่ือไปช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างเต็มท่ี  

การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวเรื่องต่างๆแก่หญิงตั้งครรภ์

 เป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการนับลูกดิ้น และการรับประทานนม 

ซึ่งทั้ง 2 

เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการรับประทานอาหารและยา 

ค าแนะน าเพียงปากเปล่าว่า “ให้นับลูกดิ้นภายใน 1 ชั่วโมงหลังอาหาร 

3 เวลา และควรกินนมห่างอาหารและยาทุกชนิด 1-2 ชั่วโมง”  

ไม่ได้ช่วยให้หญิงต้ังครรภ์จดจ าได้ดีเท่าท่ีควร 

งานฝากครรภ์จึงจัดท านาฬิกาคุณแม่ขึ้น 

เพ่ือช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้มองเห็นความส าคัญของการนับลูกดิ้น 

และระยะเวลาในการรับประทานนม ท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

และจดจ าได้ง่ายขึ้น 

8. กิจกรรมการพฒันา: 

จัดท านาฬิกาขนาดใหญ่ขึ้น 

ภายในนาฬิการะบุช่วงเวลาท่ีคนส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้า 

กลางวัน เย็น , ระบุช่วงเวลาหลังมื้ออาหารภายใน 1 

ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาท่ีควรนับลูกดิ้น ,  



ระบุช่วงเวลาท่ีควรรับประทานนมให้ห่างจากมื้ออาหาร 1-2 ชั่วโมง 

ด้วยรูปภาพและสีสันสดใส ช่วยให้จดจ าได้ง่าย 

9. การวดัผลและผลการเปลีย่นแปลง: 

 

 ได้ทดลองใช้นาฬิกาคุณแม่เป็นเครื่องมือช่วยสอนในกิจกรรมโรงเรีย

นพ่อแม่ช้ันเรียนที่ 1 และ 2 

และในการให้บริการภายในคลินิกฝากครรภ์มาประมาณ 1 ปีเศษ 

จากการประเมินความรู้เรื่องการนับลูกดิ้น 

และการรับประทานนมของหญิงต้ังครรภ์ พบว่า 

หญิงต้ังครรภ์สามารถจดจ าระยะเวลาในการนับลูกดิ้น 

และระยะเวลาในการรับประทานนมได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งมีหลายรายระบุช่วงเวลาในการรับประทานอาหารด้วย 

นอกเหนือจากการระบุช่วงเวลาในการนับลูกดิ้นและรับประทานนม 

 

10. โอกาสพฒันา หรือข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อไป:  

นาฬิกาคุณแม่นี้มีการทดลองใช้ และปรับเปลี่ยน 

โดยการเพ่ิมชนิดของยาท่ีให้รับประทานหลังมื้ออาหารในแต่ละมื้อ 

แต่ปรากฏว่าหญิงต้ังครรภ์หลายรายเกิดความสับสนในการรับประทานย

า เนื่องจากแต่ละคนมีความเข้มข้นของเลือดแตกต่างกัน 

จึงรับประทานยาไม่เหมือนกัน 

จึงได้ปรับเปลี่ยนกลับมาเป็นอย่างเดิมท่ีไม่มีเรื่องของการรับประทานยา 

ดังเช่นในปัจจุบัน 

11. ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ : 

 การจะอธิบายเรื่องใดๆให้ผู้อื่นฟังแล้วเกิดความเข้าใจ 

และจดจ าได้นั้น มิใช่เป็นเพียงนามธรรมหรือแค่ค าพูดเท่านั้น 

แต่หากเป็นรูปธรรม คือสามารถมองเห็นได้จับต้องได้ 

ผู้ฟังจะเกิดการรับรู้ จดจ า และเข้าใจได้ดีกว่า 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แผนภูมโิรคเบาหวานในหญงิตัง้ครรภ์ 

1.  ชื่อผลงาน/โครงการพฒันา  แผนภูมิโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ 

2.  ค าส าคัญ  แผนภูมิโรคเบาหวานในหญิงต้ังครรภ์ 

3.  ชื่อหน่วยงาน  งานฝากครรภ์ / 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

4.  สมาชกิทีม  1. นางสาวรัชนี อ านวยพันธ์วิไล 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

               2. นางสาวสุภาพร จันทร์ตี        พนักงานบริการ 



5. การตดิตอ่กบัทมีงาน  นางสาวรัชนี  อ านวยพันธ์วิไล  งานฝากครรภ์ 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โทรศัพท์ 087-3113132  

Email ratchaneeumn @ hotmail.com 

6.  เป้าหมาย: 

เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้เข้าใจว่า “โรคเบาหวานขณะต้ังครรภ์” 

เกิดขึ้นได้อย่างไร 

7.  ปญัหาและสาเหตโุดยยอ่:  

 การให้ความรู้เรื่องกลไกการเกิดโรคต่างๆ 

เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากยิ่งส าหรับประชาชนท่ัวไป  

“โรคเบาหวานในขณะต้ังครรภ์” เป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในหญิงต้ังครรภ์ 

เม่ือคลอดแล้วส่วนใหญ่หายเองได้ 

แต่มีส่วนน้อยท่ียังคงอยู่แม้ว่าจะคลอดไปแล้วก็ตาม 

ซึ่งต้องได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยโรคเบาหวานกันต่อไป 

แม้พยาบาลจะให้ความรู้ว่าสามารถหายเองได้เม่ือคลอดแล้ว 

แต่หญิงต้ังครรภ์ส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ 

การมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องของกลไกการเกิดโรค 

จะช่วยคลายความวิตกกังวล 

และช่วยให้สามารถปฏิบัติตัวให้ถูกต้องได้โดยง่าย 

ลดโอกาสเป็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์ได้ 

งานฝากครรภ์จึงคิดท าแผนภูมิโรคเบาหวานในหญิงต้ังครรภ์ขึ้น 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายกลไกการเกิดโรคเบาหวานในขณะ

ต้ังครรภ์ 

ช่วยให้หญิงต้ังครรภ์ได้มองเห็นและเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค 

และเข้าใจการปฏิบัติตัวในการป้องกันการเป็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์

ได้โดยง่าย 

8. กิจกรรมการพฒันา: 

จัดท าแผนภูมิของน้ าตาลและอินซูลิน 

เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น ใน 3 กลุ่ม คือ1. คนปกติ,  

2.หญิงต้ังครรภ์,  3. หญิงต้ังครรภ์ท่ีเป็นโรคเบาหวานขณะต้ังครรภ์ 

9. การวดัผลและผลการเปลีย่นแปลง: 

  ระยะเวลาประมาณ 1 ปีที่ทดลองใช้แผนภูมิฯนี้  

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และญาติท่ีได้รับการสอนเรื่องโรคเบาหวานขณะต้ังคร



รภ์ โดยใช้แผนภูมิฯ นี้ประกอบการสอนเรื่องกลไกการเกิดโรค 

มีความสนใจ แสดงออกทางสีหน้าว่ามีความเข้าใจ 

มีการพยักหน้ารับรู้เป็นระยะๆ มีการซักถาม-ตอบได้ดี 

แตกต่างจากกลุ่มท่ีอธิบายเพียงค าพูดท่ีส่วนใหญ่จะมีสีหน้าแสดงความวิ

ตกกังวล และเม่ือสอบถามทวนซ้ าถึงกลไกการเกิดโรคมักจะตอบไม่ได้-

อ้ าอ้ึง 

10. โอกาสพฒันา หรือข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อไป:  

 

 แผนภูมิท่ีใช้ในการอธิบายเรื่องกลไกการเกิดโรคเบาหวานในขณะต้ัง

ครรภ์ เป็นแผนภูมิท่ีท าด้วยกระดาษ แปะสต๊ิกเกอร์ และกระดาษสี 

เม่ือใช้งานไปนานๆ สีขาวของกระดาษก็เริ่มเหลืองไปตามกาลเวลา 

และเปียกน้ าช ารุดได้ง่าย 

หากมีการจัดท าด้วยวัสดุท่ีมีความคงทนกว่านี้น่าจะยืดอายุการใช้งานได้ 

 

11. ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ : 

 การจะอธิบายเรื่องใดๆให้ผู้อื่นฟังแล้วเกิดความเข้าใจ 

และจดจ าได้นั้น มิใช่เป็นเพียงนามธรรมหรือแค่ค าพูดเท่านั้น 

แต่หากเป็นรูปธรรม คือสามารถมองเห็นได้จับต้องได้ 

ผู้ฟังจะเกิดการรับรู้ จดจ าและเข้าใจได้ดีกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โปรแกรมค านวณอายคุรรภ์อยา่งงา่ย 

1.  ชื่อผลงาน/โครงการพฒันา  โปรแกรมค านวณอายุครรภ์อย่างง่าย 

2.  ค าส าคัญ   โปรแกรมค านวณอายุครรภ์อย่างง่าย 

3.  ชื่อหน่วยงาน  งานฝากครรภ์ / 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

4.  สมาชกิทีม  1. นางสาวรัชนี อ านวยพันธ์วิไล 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



5. การตดิตอ่กบัทมีงาน  นางสาวรัชนี  อ านวยพันธ์วิไล  งานฝากครรภ์  

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โทรศัพท์ 087-3113132  

Email ratchaneeumn @ hotmail.com 

6.  เป้าหมาย: 

เพ่ือลดระยะเวลาในการค านวณอายุครรภ์ และค่าดัชนีมวลกาย 

ในหญิงต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการ 

7.  ปญัหาและสาเหตโุดยยอ่:  

งานฝากครรภ์ โรงพยาบาลปางศิลาทอง 

ให้บริการแก่หญิงต้ังครรภ์ 

ในเขตอ าเภอปางศิลาทองและอ าเภอข้างเคียง 

มีหญิงตัง้ครรภ์มารับบริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งทุก VISIT 

ของการมารับบริการต้องมีการค านวณอายุครรภ์ 

ภายใต้ระยะเวลาท่ีจ ากัดเม่ือเทียบกับปริมาณงาน 

การค านวณอายุครรภ์ต้องมีความรวดเร็วและแม่นย า 

การค านวณอายุครรภ์แบบเดิมโดยใช้เครื่องคิดเลขมีข้อผิดพลาดในส่

วนของจ านวนวันท่ีเครื่องจะค านวณออกมาเป็นจุดทศนิยม  

งานฝากครรภ์จึงคิดสร้างโปรแกรมค านวณอายุครรภ์อย่างง่ายขึ้น 

8. กิจกรรมการพฒันา: 

โปรแกรมค านวณอายุครรภ์อย่างง่าย 

เป็นโปรแกรมท่ีสร้างโดยใช้หลักการพ้ืนฐานของการบวกการลบ 

และการหารของ EXEL และการแทนท่ีด้วยข้อความท่ีก าหนด 

ในการท างานที่เช่ือมโยง 2 แผ่นงานเข้าด้วยกัน 

ในการใช้งานให้กรอกข้อมูล LMP 

ลงในช่องสีเหลืองท่ีตรงกับเดือนที่ก าหนด, 

ป้อนข้อมูลจ านวนวันของเดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน, 

ป้อนวันที่ปัจจุบันท่ีต้องการค านวณลงไป  

โปรแกรมจะประมวลผลอายุครรภ์ออกมาเป็น “จ านวนสัปดาห์และวัน”  

ให้เราทราบได้ทันที 

นอกจากการค านวณอายุครรภ์แล้ว 

ยังสามารถค านวนค่าดัชนีมวลกายได้อีกด้วย 

9. การวดัผลและผลการเปลีย่นแปลง: 



เริ่มสร้างโปรแกรมค านวณอายุครรภ์อย่างง่ายเม่ือเดือนมีนาคม 

2555 

มีการทดลองใช้และแจกจ่ายไปยังสถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบร่วม

ทดลองใช้ มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ คือ ปรับปรุงครั้งที่ 1 

เดือนมกราคม 2556 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2556 

หลังจากนั้นได้มีการน าเสนอเป็นนวัตกรรมในการรับการตรวจเยี่ยมจ

ากศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต8 ณ โรงพยาบาลก าแพงเพชร ปลายปี 

2556 และได้แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลข้างเคียงที่สนใจ 

ได้แก่โรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลคลองลาน 

รวมระยะเวลาที่ได้จัดท าและทดลองใช้จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเว

ลากว่า 3 ปี พบว่าการใช้งานในแผนกฝากครรภ์ 

โรงพยาบาลปางศิลาทอง สามารถใช้งานได้ดี มีความถูกต้อง แม่นย า 

ช่วยประหยัดระยะเวลาในการค านวณอายุครรภ์ได้เป็นอย่างดี 

แต่การใช้งานในสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายพบว่าไม่ค่อยไ

ด้ใช้ เนื่องจากปริมาณงานมีไม่มาก และเครื่องคอมพิวเตอร์มีจ ากัด 

เจ้าหน้าที่ไม่สะดวกท่ีจะรอคิวกันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  

การใช้งานในโรงพยาบาลข้างเคียงคือโรงพยาบาลคลองขลุงและคลอ

งลานพบปัญหาคือมีการใส่ข้อมูลไปในช่องสูตร (ช่องสีม่วง) 

โดยบังเอิญ ท าให้ผลการค านวณคลาดเคลื่อน และไม่รู้วิธีแก้ไข 

ปัจจุบันจึงไม่ได้ใช้ 

10. โอกาสพฒันา หรือข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อไป:  

โปรแกรมค านวณอายุครรภ์อย่างง่ายนี้ 

จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการค านวณได้ 

หากมีการใส่ข้อมูลหรือกระท าการอื่นใดในช่องที่มีการใส่สูตรค านวณ 

(ช่องสีม่วง) ไว้  

ซึ่งยังไม่พบวิธีล็อคไม่ให้มีการกระท าการใดๆในช่องที่ก าหนดสูตรไว้

ได้ 

ปัจจุบันท าได้เพียงมีค าแนะน าไม่ให้ไปใส่ข้อมูลหรือแก้ไขในช่องก าห

นดสูตร (ช่องสีม่วง) เท่านั้น 

ซึ่งอนาคตหากมีโอกาสศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ 

หรือมีท่ีปรึกษาท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 

น่าจะสามารถแก้ไขจุดบกพร่องนี้ได้ 

11. ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ : 



 การใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยพัฒนางานประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 


