
ช่องทางการติดต่อสอบถาม

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
เบอร์โทร 0 2241 9000 ต่อ 5405
Email : healthdla02@gmail.com

ช่องทางการติดต่อออนไลน์
กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติ
ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 

เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กองสาธารณสุขท้องถิ่น

สามารถดาวน์โหลด
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด

“พบสัญญาณเตือน  ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที”
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คณะผู้จัดท าคู่มือ

ที่ปรึกษา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ         ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธราธิป โคละทัต
ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
นายขจร ศรีชวโนทยั อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์         ท้องถ่ินจังหวัดนครนายก
นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวจันทิมา จรัสทอง      ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพ 
มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ผู้จัดท า

นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นายคชเดช วังพิมูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพีระพงษ์ รอดจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจักรพงษ์ ดอกกุหลาบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

ส่วนที1่ ที่มาและเป้าหมาย 1

ส่วนที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก                     2
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด
-ระดับจังหวัด 3
-ระดับอ าเภอ 4
-ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5

ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด 6
-ทีมงานพร้อมลงพื้นที่ 7
-ส ารวจสตรีวัยเจริญพันธ์ และสร้างองค์ความรู้ 8

นายทะเบียน 8
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน                                                                  9
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                                        10
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                    11

-กลไกระบบฝากครรภ์ 12

ส่วนที่ 4 ช่องทางการส่งต่อ 13
-หากพบเจอหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ 13
-หากพบเจอเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 2,500 กรัม) 14
-หากพบเจอเด็กท้องก่อนวัยอันควรในพื้นที่ 15
-แนวทางการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากไร้ 16

Q&A 17

ภาคผนวก 18
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แผนผังด าเนินงาน

เป้าหมายเพื่อ “ลดอัตราคลอดก่อนก าหนด” 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 50
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกร้อยละ 50

ทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ เรียกว่า ทารกเกิด
ก่อนก าหนด มีโอกาสเสียชีวิตและพบภาวะแทรกซ้อน ท าให้ทารก     
มีความพิการในช่วงหลังคลอด มีพัฒนาการล่าช้า

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล     
ในฐานะคณะกรรมการอ านวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา           
และทารก เพ่ือครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ           
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ด าเนินการขับเคลื่อน “โครงการสร้างเสริมสุขภาพ   
เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด”

1
ที่มาและเป้าหมาย

“ภาวะคลอดก่อนก าหนดอาจเกิดได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน 
แต่ถ้ามีภาวะเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะคลอดก่อนก าหนดมากขึ้น”
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เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงให้มีการบูรณาการ
การท างานทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละระดับ และให้มี
ผู้แทน 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

2
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม

สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด

“ขับเคลื่อนผ่าน 4 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคีเครือข่าย”

แผนผังด าเนินงาน
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ระดบัจงัหวดั

ก าหนดเป็นตัวชี้ วัดการด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ในด้านที่ 1
การบริหารจัดการของการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(LPA) 

จัดเก็บสถิติอัตราคลอดก่อนก าหนด โดยเริ่มเก็บตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ
รายงานข้อมูลครั้งแรก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนก าหนด  ระดับจังหวัด
1. คณะกรรมการฯ อ านวยการ มี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม
2. คณะกรรมการติดตามประเมินผล มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน    

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการสาธารณ
ท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอ าเภอ เป็นเลขานุการร่วม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนก าหนด 

แผนผังด าเนินงาน



แผนผังด าเนินงาน
ระดับอ าเภอ

ติดตามและประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2567 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 50 

สร้างการรบัรู้ ให้แก่คู่รกัท่ีมาจดทะเบียนสมรส ในการวางแผนครอบครวั
และการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบตุร

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อน
ก าหนด 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนก าหนด  ระดับอ าเภอ
1.    คณะกรรมการฯ อ านวยการ มี นายอ าเภอ เป็นประธาน

สาธารณสุขอ าเภอ และท้องถิ่นอ าเภอ เป็นเลขานุการร่วม
2. คณะกรรมการติดตามประเมินผล มี ปลัดอ าเภอ เป็นประธาน       

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และท้องถิ่นอ าเภอ เป็นเลขานุการร่วม

4 25



ระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

มอบหมายบุคลากรในสังกัดหรือสถานบริการสาธารณสุข        
ให้ค าแนะน าแก่คู่รัก และหญิงตั้งครรภ์ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอด
ก่อนก าหนด 

ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ ในการรับ-ส่งไปพบแพทย์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน    
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560      
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จัดท าทะเบียนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ โดยเริ่มเก็บตั้งแต่ วันที่             
1 มกราคม 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนก าหนด  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.    คณะกรรมการฯ อ านวยการ มี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ
2. คณะกรรมการติดตามประเมินผล มี ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการ

524



ตัวอย่าง ค าสั่งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

3
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ภาวะคลอดก่อนก าหนด

6 23



ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) และภาคีเครือข่าย ศึกษา ข้อมูลการเข้าระบบบริการสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ จากคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

มีข้อมูลสตรีวัย
เจริญพันธุ์

ปรึกษาหารือ
ร่วมกัน

เข้าใจสภาพ    
ด้านสังคมของชุมชน

สามารถอธิบาย
องค์ความรู้

ความพร้อมของสื่อ
ประชาสัมพันธ์

Checklist

ทีมงานพร้อมลงพ้ืนที่

722



ตัวอย่าง ค าสั่งอ าเภอ
ส ารวจสตรีวัยเจริญพันธุ์ และสร้างองค์ความรู้

ให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 
ส าหรับคู่สมรสที่ไปจดทะเบียนสมรส

นายทะเบียน

ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ = แผ่นพับ

แนวทางปฏิบัติขั้นตอนนี้ เป็นการให้องค์ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการ        
การตั้งครรภ์ ซึ่งผู้ให้ความรู้ต้องอธิบายหลักการและเหตุผลความส าคัญ      
ของการป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด รวมถึง รณรงค์ ส่งเสริมประชาชน     
ให้ความส าคัญกับการฝากครรภ์ และดูแลครรภ์อย่างใกล้ชิด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ                            
สังกัดกระทรวงมหาดไทย                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคีเครือข่ายระดับชุมชน

เรียนรู้ 
ร่วมแรง 
รณรงค์

ป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด

แผ่นพับ

8 21



ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจข้อมูลสตรีวัยเจริญพันธุ์ และเฝ้าระวัง
การตั้ งครรภ์  หากพบหญิงตั้ งครรภ์ ให้
ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครอง ดูแล ติดตาม 
และน าเข้าระบบกลไกด้านสาธารณสุข 
(โ ร งพยา บา ล / โ ร งพยา บา ลส ่ง เ ส ร ิม
สุขภาพต าบล/สถานีอนามัย)

รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ ยวกับ       
ก า ร ป้ อ ง กั น ภ า ว ะ ค ล อ ด
ก่ อ น ก า ห น ด โ ด ย ใ ช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

เสียงตามสาย 
(สปอร์ตเสียงภาษากลาง  
และภาษาพม่า) เปิดทุกเช้า

โปสเตอร์ขนาด A3  ติดสื่อ 
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน   
ที่ท าการก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน 
วัด โรงเรียน

ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ผ่านสื่อออนไลน์ 
Facebook,Line

โปสเตอร์ขนาด A3

ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

เสียงตามสาย

920



อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)

ดู แล  ติ ดตาม หญิ งตั้ งค รรภ์ ในชุมชน         
อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด  น า เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ ก ล ไ ก              
ด้านสาธารณสุข (โรงพยาบาล/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล /สถานีอนามัย)

ให้ความรู้  หญิงตั้ งครรภ์ โดยใช้สื่อ
ประกอบการสอน (ภาพพลิก) (ภาพวีดีทัศน์)

ดูแล ติดตาม การเข้าพบเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของหญิงตั้งครรภ์ตามคู่มือ
ส มุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภ า พ แ ม่ แ ล ะ เ ด็ ก 
(เล่มชมพ)ู

ภาพวีดีทัศน์
ภาพพลิก
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ตัวอย่าง ค าสั่งจังหวัด

ภาคผนวก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จัดท าทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้จากการส ารวจ
ทั้งคนไทย ต่างด้าว และคนย้ายถิ่น เพื่อติดตาม
เฝ้าระวัง
จั ดกิ จกรรมสร้ า งองค์ ความรู้ เ รื่ อ งภาวะ        
การตั้ งครรภ์ และการคลอดก่อนก าหนด        
แก่ชุมชน อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อปี (อบรม
ให้ความรู้สตรีวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์)                        
ให้ การสนั บสนุ น  งบประมาณ ครุ ภั ณ ฑ์     
(รถพยาบาล, รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน)
การด า เนินงานเพื่อดูแล ติดตาม รณรงค์ 
ส่งเสริม ป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด 
จัดท านโยบายต่อเนื่อง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ     
เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด

ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ติดภาพโปสเตอร์          
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ 
เปิดภาพวีดีทัศน์บนสื่อออนไลน์

สามารถใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ

การรับรู้ข้อมูลของหญิง
ตั้งครรภ์ และวัยเจริญพันธุ์

คนในชุมชนตระหนักความส าคัญ        
ของการป้องกันภาวะคลอดก่อน

ก าหนดChecklist
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Q&A

เด็กที่คลอดก่อนก าหนดมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้าง ?

- สังเกตการหายใจของลูก เพื่อระวังไม่ให้ลูกตัวเขียวหรือขาดอากาศหายใจ
- สภาพแวดล้อมที่บ้านต้องสะอาดอยู่เสมอ 
- หลีกเลี่ยงการพาเด็กออกไปในที่สาธารณะ

หญิงตั้งครรภ์ต้องไปฝากครรภ์ที่ไหน  ?

หญิงตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์ก่อนกี่สัปดาห์  ?

12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน

ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานอะไรบ้าง  
เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ ด็ ก ค ล อ ด ก่ อ น ก า ห น ด          
และน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

การส ารวจหญิงตั้งครรภ์ต้องส ารวจหญิงต่างด้าวด้วยหรือไม่ ?

ต้องส ารวจข้อมูลหญิงต่างด้าวด้วย Q&A

หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการตาม
กระบวนการด้านสาธารณสุข

ได้รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก (เล่มชมพ)ู

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ติดตาม 
เยี่ยมเยือน และดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด

กลไกระบบการฝากครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ เข้าระบบการฝากครรภ์ กับสถานบริการด้านสาธารณสุข 
อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัย ศูนย์บริการ
สา ธ า รณสุ ข  โ ร งพยาบาล  เ ป็ น ต้ น  เ จ้ า หน้ า ที่ ส า ธ า รณสุ ข 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลครรภ์ และให้บริการ ตามกระบวนการ
ด้านสาธารณสุข

Checklist
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แนวทางการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากไร้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจน หรือยากไร้ ในการรับ-ส่งไปพบแพทย์
เป็นประจ าหรือที่ มีนัดพบแพทย์หรือพยาบาล เพื่ อให้
ค าแนะน า ปรึกษา ในการเฝ้าระวังและป้องกันการคลอดก่อน
ก าหนด

ตาม ระ เบี ยบก ระทรว งมหาด ไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4
ช่องทางการส่งต่อ

หากพบเจอหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่

เมื่อพบว่ามีญาติ พี่ น้อง ที่เป็น
หญิงตั้งครรภ์ภายในชุมชน

ให้ด าเนินการแจ้งผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแนะน า  
ให้หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (3 เดือน)      
ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน 
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หากพบเจอเด็กท้องก่อนวัยอันควรในพื้นที่

ให้ด าเนินการแจ้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน ครู 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทีม  
สหวิชาชีพ

เ ม่ื อพบว่า มีหญิ งตั้ ง ค รรภ์ ก่ อน วัย อันควร       
หรือรู้ว่าตนเองท้องก่อนวัยอันควร

เพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษา และพาไปพบแพทย์
เพื่อฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

หากพบเจอเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 2,500 กรัม)

ให้ด า เนินการแจ้ งผู้ น าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพาไปสถานพยาบาล
ใกล้บ้าน ในการดูแลรักษาแนะน าการรับประทาน
อาหารและโภชนาการที่ถูกต้อง

เมื่อพบว่ามีญาติ พี่ น้อง ที่คลอดแล้ว 
เด็กมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
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