
คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบกำรจัดคลินิกบริกำรปฐมภูมิ: 

คลินิกสุขภำพเด็กดีคุณภำพ 

 (Well  Child  Clinic: WCC  Module) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 



ข้อชีแ้นะเชิงนโยบาย 

พฒันาระบบเฝ้าระวงั/ติดตามเดก็กลุม่เสี่ยง(ตาม wcc คณุภาพ) โดยการค้นหาคดั
กรองเด็กกลุม่เสี่ยงอาย ุ0-5 ปี ด้วยการตรวจพฒันาการให้ครอบคลมุ/กระตุ้นเดก็
พฒันาการลา่ช้าและติดตามตอ่เน่ืองโดยเครือข่าย 

จดัให้ wcc ด าเนินการให้บริการครอบคลมุการตรวจพฒันาการท่ีครบสมบรูณ์ 

เร่งรัดให้ทกุสถานบริการมมุมี NDDC  

นิเทศหน้างาน    โดยบรูณาการ     งาน EPI    โภชนาการ-การเจริญเติบโต  
คดักรองพฒันาการ  และ งานทนัตสาธารณสขุ ทกุระดบั 

พฒันาเครือข่าย และระบบสง่ตอ่ กระตุ้นพฒันาการเดก็ และเครือข่ายระดบั รพสต. 
รพช.  รพท. มีคลนิิกกระตุ้นพฒันาการ 
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ข้อชีแ้นะเชิงนโยบาย 

พฒันาระบบเฝ้าระวงั/ติดตามเดก็กลุม่เสี่ยง(ตาม wcc คณุภาพ)   
 โดยการค้นหาคดักรองเด็กกลุม่เสี่ยงอาย ุ0-5 ปี  
 ด้วยการตรวจพฒันาการให้ครอบคลมุ/ 
 กระตุ้นเดก็พฒันาการลา่ช้า 
 และติดตามตอ่เน่ืองโดยเครือข่าย 

พฒันาเครือข่าย   ระบบสง่ตอ่ กระตุ้นพฒันาการเด็ก  
และเครือขา่ยระดบั รพสต. รพช.  รพท. มีคลนิิกกระตุ้นพฒันาการ 
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“Nakhon Si Thammarat  
MODEL WELL CHILD CLINIC”  

• การสง่เสรมิพฒันาการเด็ก 

• การสง่เสรมิโภชนาการและเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ 

• การสง่เสรมิ ทนัตสุขภาพ 

• การไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคตามเกณฑอ์ายุ 



“Nakhon Si Thammarat  
MODEL WELL CHILD CLINIC”  

• การลงบนัทึกขอ้มูลใหถ้กูตอ้งครบถว้นรวดเรว็ในวนัเดยีว 

• ก าหนดวนัใหบ้รกิาร  อย่างนอ้ย  

    ด าเนินการ 2 วนั/เดือนใน รพ.สต. และ 4 วนั/เดือนใน รพ. 

    เพื่อเนน้คณุภาพ และรองรบัแนวทางใหม่เพือ่พฒันาเด็กไทย 



• จ านวนผู้มารับบริการน้อย 
•เพิ่มคณุภาพการเฝ้าระวงัและ 
   การสง่เสริมพฒันาการเดก็ 
• ให้บริการครอบคลมุทกุกิจกรรม  
• คณุภาพงานมากขึน้ 
• เพิ่มความคลอ่งตวัในการท างาน 
• สามารถท างานได้ครบทกุกิจกรรม ภายใต้ผู้ให้บริการน้อยท่ีสดุ 

พฒันาคลินิกบริการปฐมภมูิ 
แบบบรูณาการ รพ./รพ.สต. 

ขยายผลในภาพจงัหวดั 

จดับริการบอ่ย 
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รพ.แมข่่ายต้องผา่น  
wcc คณุภาพ 



กำรจัดรูปแบบบรกิำร 

กิจกรรมบริกำร 

WCC คุณภำพ 

กำรประเมิน 
ภำวะโภชนำกำร 

และกำรเจริญเติบโต 

กำรประเมิน 
พัฒนำกำร 

กำรซักประวัต ิ
แม่/ลูก, วัคซีน, 

 อำหำร, กำรเลี้ยงดู 

ตรวจร่ำงกำร 
(ช่องปำก ฟัน)  

กำรตรวจพิเศษ 

ตำเหล่ Hct BP UA  

รับวัคซีน 

กำรจ่ำยยำวิตำมิน 
เสริมธำตุเหล็ก 

โรงเรียนพ่อแม่ 

ให้ค ำแนะน ำล่วงหน้ำ 

สังเกตอำกำร 30 นำที 

หลังรับวัคซีน 



การจดับรกิาร wcc 

•แออดั หงดุหงดิ ผูป้กครองไม่มาตามนดั 

•กจิกรรมไม่เน่ือง การตดิตามชา้ 

•คุณภาพไม่ครบถว้นตามมาตรฐาน 

•บนัทกึขอ้มูลไม่ทนั 

•ลดความแออดั ผูป้กครองพงึพอใจ 

•จดักจิกรรมไดค้รบทกุมาตรฐาน 

•สามารถตดิตามเด็กที่ขาดนดัมาคร ัง้ถดัไปได ้

•มีสว่นร่วมระหว่างผูป้กครอง ครู เจา้หนา้ที่ 

•บนัทกึขอ้มูลไดท้นั สง่รายงานทนัเวลา 

แบบเดิม 

แบบใหม่ 



วนับริการ NST Models Well Child Clinic 

ตารางให้บริการส าหรับ โรงพยาบาล 
วันอังคาร 

(และวันอื่นๆ)  
อายุ vaccine พฒันาการ 

1 
2 
4 
6 

DTP-HB –HIP1   OPV1      ROTA 
DTP-HB –HIP2   OPV2     IPV    ROTA 
DTP-HB –HIP3   OPV3    ROTA 

2,4,6 

2 
9 
12 
18 

MMR1 

LAJE1 
DTP4 , OPV4  

9,18 

3 
30 
42 
48 

MMR2 LAJE2 

- 
DTP5 , OPV5  

30, 42 

4   อาย ุ60 เดือน  และ    Risk ทกุช่วงอาย ุ
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เปรียบเทียบ 

• แบบใหม ่
– กระจายคนไข้ 

– ลดปริมาณผู้มารับบริการ 

– ตรวจพัฒนาการ  2 ช่วงอาย/ุวัน 

– ท างานง่าย คล่องตัว ไม่สับสนในการ
ท างาน 

– ลดปัญหาคนไข้ผิดนัด 

– สามารถท ากิจกรรมได้ครบ 

 

• แบบเดิม 
– Vaccine หลายตัว 

– ไม่มีเวลาว่าง 

– ท าให้ล่าช้าในการรับวัคซีนกรณีผู้ผิดนัด 
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วันอังคาร อายุ 
8.30 น. – 12.30 น. 13.00 น. – 16.30 น.  

Vaccine พฒันาการ ติดตามรายเสี่ยง 

1 (2) 

2 
4 
6 
18 
48 
60 

DTP-HB –HIP1   OPV1      ROTA 
DTP-HB –HIP2   OPV2     IPV    ROTA 
DTP-HB –HIP3   OPV3    ROTA 
DTP4 , OPV4  

DTP5 , OPV5  

- 

2,4,6,   
18 
60 

Risk ตามกลุม่อาย ุ

3(4) 

9 
12 
30 
42 

MMR1 

Live JE1 
Live JE2 , MMR2 

- 

9,30,42 Risk ตามกลุม่อาย ุ

วันบริการ NST Models Well Child Clinic 

ตารางให้บริการส าหรับ รพสต. 
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ตวัอยา่งการใหบ้ริการ... 

 



เปรียบเทียบ 

• แบบใหม ่
– ว่าง 2 สปัดาห์ 

– ง่ายเร่ืองจดั vaccine 
– เหมาะส าหรับ ผู้ รับบริการน้อย 

 

• แบบเดิม 
– เพ่ิมระยะห่างของการได้ vaccine

คนไข้ขาดนดั  

– จ านวนผู้ รับบริการมาก 

– คนไข้ผิดนดั มาผิดclinic 

– ตรวจพฒันาการ 3 ช่วงอาย/ุวนั 

– การให้ค าแนะน าลว่งหน้า/รร.พ่อแม่ 
ท ายาก/หลากหลายอาย ุ
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จุดที่ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก จ านวน(คน) 

ก ค้นหาแฟ้มลว่งหน้า ผู้ รับผิดชอบหลกั 1 

1 รับบตัรคิว/เตรียมเอกสาร, ชัง่ นน. วดั สส. /HC อสม. 1 

2 
ซกัประวตั/ิPE//วดัBP/ตาเหล/่เคลือบฟลอูอไรด์วานิช 
ประเมินโภชนาการ/พฒันาการ จนท. 1-2  

3 ให้วคัซีน / Hct จนท. 1 

4 
สงัเกตอาการ 30 นาที / รร.พ่อแม่/สอนผู้ปกครองลงกราฟใน
สมดุสีชมพ ู

จนท. 1 

5 
แจ้งผล Hct  /สขุศกึษาค าแนะน าล่วงหน้า 
จ่ายยาบ ารุงเลือด/ใบนดั คืนสมดุสีชมพ ู จนท. 1 

ข 
ลงข้อมลู ทะเบียนความเสี่ยง/computer 
ติดตามผู้ขาดนดั ผู้ รับผิดชอบหลกั 1 

ระบบบริการ NST Models Well Child Clinic 

14 



คู่มือปฏบิตัิการคลนิิกสขุภาพเด็กดี 



คู่มือปฏบิตักิารคลนิิกสุขภาพเด็กดี 



คู่มือปฏบิตักิารคลนิิกสุขภาพเด็กดี 



NST MODEL WELL CHILD CLINIC 

วนัให้บริการ 

1.เตรียมเอกสำร ล่วงหน้ำ 1 วัน 
2.ยื่นบัตรคิว 
3.ชั่ง นน. วัด สส. /HC/วัดควำมยำว 

จนท. หรือ อสม. 
1 คน 





จนท. หรือ อสม. 
1 คน 

             NST MODEL WELL CHILD CLINIC 



NST MODEL WELL CHILD CLINIC 

1. ซักประวัติ/PE/วัดBP/ตำเหล่/เคลอืบฟลูออไรด์วำนิช 
2.ประเมินโภชนำกำร/พัฒนำกำร/ 
3.ก ำหนดกำรให้วัคซีน 

จนท. 1-2 คน 





             NST MODEL WELL CHILD CLINIC 



NST MODEL WELL CHILD CLINIC 

1.ให้วัคซีน  
2.บัตรสังเกตอำกำร 30 นำที 
3.เจำะ Hct 

จนท. 1 คน 

ระบเุวลาครบ 
30นาที 



1.สังเกตอำกำร 30 นำที 
2.โรงเรียนพ่อแม่ 
3.มุมรอคอย 
4.มุมนมแม่ 

NST MODEL WELL CHILD CLINIC 













จุดบริการท่ี 5               NST MODEL WELL CHILD CLINIC 

1 แจ้งผล Hct 
2. จ่ำยยำบ ำรุงเลือด 
3. ใบนัด 
4. คืนสมุดบันทึกสุขภำพ 

จนท. 1 คน 



             NST MODEL WELL CHILD CLINIC 

ช่วงบ่ำย 
1.ติดตำมรำยผิดนัด 
2.ลงข้อมูล/ทะเบียนควำมเสี่ยง/computer 
3.risk 





TAKE HOME MASSAGE 

ผู้บริหาร/ทีมงาน 
สสจ. สสอ.  
รพ. รพ.สต. 

ดีท่ีสดุ 

ขัน้ต ่าท่ีสดุ 

สานโครงการต่อเน่ือง 

จดั clinic บริการ ไปพร้อมๆกนัทัง้จงัหวดั 

รพ. ผ่าน WCC คณุภาพ 
รพสต. ท า NST WWC  
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ระบบบริหาร 

ประชมุ 

ผู้ รับผิดชอบงานเด็ก 

ทัง้จงัหวดั   

วางระบบ 

แนวทางการท างาน 

ให้ค าปรึกษา 

ปฏิบตัิงานได้จริง 

ติดตาม 

ตอ่เน่ือง 



ระบบบริหาร 

ให้ค าแนะน า
ผู้ปฏิบตัิงาน 

พี่เ
ลีย้
งแ
ละ
ผู้ป
ระ
เม
ินง
าน

 เลือกจาก 
ผู้ปฏิบตัิงานจริง  

มาก่อน 

รู้ เข้าใจ
งานจริง 



ระบบบริหาร 

พ่ีเลีย้ง 
แก่ 

ลกูข่าย 

โรง
พย
าบ
าล
แม
ข่่า
ย 

 มีความรู้   
ความสามารถ 

ทกัษะ 

แมน่ย า 



ข้อเสนอแนะ 

ใช้คู่มือในการปฏิบัตงิาน 

การถา่ยความรู้ ทกัษะ ให้ผู้รบังานในทมี  

หมุนเวียนภารกจิในการท างาน 

เพิม่แรงจงูใจให้ จนท.เห็นคุณคา่งานมากขึน้ 

เพิ่ม   ความคลอ่งตวั  
ความช านาญในการท างาน 
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ตอบโจทย ์
ค าวา่ 

คุณภาพ 
ตวัช่วย ตวัช่วย 

ง่าย สนุก 
T 
E 
A 
M 





บตัรควิ 
ใบแสดงการให้บรกิาร (ใบน าทาง) 
(จะไม่ให้ผู้ปกครอง ถอื สมุดบนัทกึการ
ให้บรกิาร) 
ผู้ปกครองถอืเฉพาะ บตัรควิ  
ดงันั้น บตัรควิ 1 ควิ จะม ี 2 ใบ  
อยูท่ีส่มุด  และ ทีผู้่ปกครอง 







การประเมนิภาวะโภชนาการ 
การตรวจรา่งกายทัว่ไป ตรวจตาเหล ่  วดัความดนั
โลหติ (เด็กอายุ 4 ปี) 
แนวทางการตรวจและส่งตอ่ การคดักรองพฒันาการ  
อยูใ่น CPG 
ถ้าเด็ก คดักรองพฒันาการแลว้ สงสัยลา่ช้า  ให้ 
ถา่ยเอกสาร ข้อ DSPM  นั้นๆ ให้ผู้ปกครองไปฝึก
เด็ก นดัมา ต้องไดต้รวจซ า้ ไมเ่กนิ 30 วนั 
ตรวจสุขภาพช่องปาก  (ทาฟลอูอไรด ์ วานิช ?) 
ลงการให้บรกิาร วคัซนี (ในใบน าทาง)   
ลงการให้บรกิาร Hct (ในใบน าทาง) 

 
 





ระบบโซ่ความเย็น   การจดัเก็บวคัซนี 
เทคนิคการฉีดวคัซนี 
กอ่น ให้วคัซนี ให้ ผู้ปกครอง ลงชือ่รบัทราบ 
การรบัวคัซนี ในสมุดบนัทกึสุขภาพเด็ก กอ่น 
ลง Lot no ในสมุดบนัทกึสุขภาพเด็ก  และสมุด
สีชมพ ู พร้อมลงชือ่ผู้ฉีดวคัซนี ดว้ย (ทัง้ 2 
เลม่) 
 
เครือ่งปั่น Hct 
การอา่นคา่Hct 





โรงเรยีนพอ่แม ่
เด็กที ่ รอตรวจ  
เด็กทีฉี่ดวคัซนีแลว้ รอสังเกต อาการ 30 นาท ี
จนท  อาจหมุน เวยีน มา ให้ ความรู้ โรงเรยีน 
พอ่ แม ่ อาจจะทกุ 15 นาท ี















แจ้งผลการตรวจ   
แนะน าอาการหลงัไดร้บัวคัซนีพรอ้มการดแูล   
ค าแนะน าลว่งหน้าในการมารบับรกิารครัง้
ตอ่ไป 
ให้ใบแนะน า 
จา่ยยาน ้าเสรมิธาตเุหล็ก 







หลงัจากใหบ้ริการ คลีนิคสุขภาพเด็กดี 

ในภาคบา่ยตดิตามนดัเด็กทีไ่มม่าตามนดั 
ลงทะเบยีน เด็กปกต ิ เด็กเส่ียง 
เด็กเส่ียง มทีะเบยีนเด็กเส่ียงกรณทีีต่อ้ง 
Refer ต้องตามผลการรกัษามาลงในทะเบยีนดว้ย 
กรณเีด็กเส่ียงทีล่งทะเบยีนต้องตดิตามจนเด็ก
อายุ ครบ  5 ปี 
 





  
W

ell
 ba

by
 

คุณ
ภา

พ
 

กระบวน 
 

ความรู้ 
 

ขั้นตอนบริการไม่
ชดัเจน 

ขา้มขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ 

ไม่ก าหนดจุด
บริการ 

 
เจ้าหน้าที่ 

 

 
ขาดการพฒันาศกัยภาพ 

 

ขาดการส่ือสารกนั 
 

ไม่ปฎิบติัตาม CPG 
 

เร่งรีบใหบ้ริการ 
 
 
 

ขาดการตรวจพิเศษ 
 
 
 

ขาดการแบ่งหนา้ 
ท่ีรับผดิชอบ 

 

เนน้ฉีดวคัซีน 
 

อุปกรณ์/สถานท่ี 

แบบฟอร์มไม่ชดัเจน 

ไม่เป็นปัจจุบนั 

ใชง้านยาก/สบัสน 

พ้ืนท่ีคบัแคบ/ไม่
เป็นสดัส่วน 

ขาดมุมพฒันาการ 

ผูรั้บบริการ 

กลุ่มอายหุลากหลาย 

ไม่จดับริการตามกลุ่มอาย ุ

เปล่ียนท่ีรับบริการ 
เปล่ียนท่ีอยูบ่่อย 

มาผดินดั 



บทเรียนท่ีไดร้บั 

เกิดระบบบรกิาร Well Baby Clinic ท่ี

ไดค้ณุภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
เกิดแนวทางการเฝ้าระวงั/ติดตาม 

และสง่ต่อเม่ือพบเด็กผิดปกติ 
 

เจา้หนา้ท่ีทกุคนสามารถหมนุเวียน

และรบัผิดชอบงานทดแทนกนัได ้

 



โอกาสพฒันา 

 

• การติดตามและค้นหา case ความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
 

• ลงชุมชนค้นหา case เส่ียงในแต่ละชุมชน เพือ่แก้ปัญหาได้ทนัเวลา 
 

• ค้นหามารดาวยัรุ่นในการเตรียมความพร้อมในการเลีย้งลูกอย่าง
ถูกต้อง 



ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาคุณภาพงานเดก็ปฐมวัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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refer 

ยา 
ferrous 

vaccine 

แมข่่าย 
การสนบัสนนุ ขาด 



ระบบบริหาร 

พ่ีเลีย้ง 
แก่ 

ลกูข่าย 

โรง
พย
าบ
าล
แม
ข่่า
ย 

 มีความรู้   
ความสามารถ 

ทกัษะ 

แมน่ย า 



ระบบบริหาร 

ให้ค าแนะน า
ผู้ปฏิบตัิงาน 

พี่เ
ลีย้
งแ
ละ
ผู้ป
ระ
เม
ินง
าน

 เลือกจาก 
ผู้ปฏิบตัิงานจริง  

มาก่อน 

รู้ เข้าใจ
งานจริง 









เดก็กลุ่มเส่ียง 
⃝ Pre term       ⃝ LBW  
⃝ อว้น     ⃝ ผอม 

⃝ พฒันาการล่าชา้……… 

⃝ ซีด Hct……………...% 

⃝ อ่ืนๆ………………… 

เดก็กลุ่มเส่ียง 
⃝ Pre term        ⃝ LBW  
⃝ อว้น     ⃝ ผอม 

⃝ พฒันาการล่าชา้……… 

⃝ ซีด Hct……………...% 

⃝ อ่ืนๆ………………… 

Stricker ความเส่ียง 



เด็กกลุ่มเส่ียง 
⃝ pre term      ⃝ LBW  
⃝ อว้น      ⃝ ผอม 

⃝ พฒันาการล่าชา้……… 

⃝ ซีด Hct……………...% 

⃝ อ่ืนๆ………………… 



ทมีพฒันาคลนิิกบริการปฐมภูม ิ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช 

 





**การใช้ CPG เด็ก 

**กำรใช้สมุดสขุภำพเด็กชำย-หญงิ 
**ทะเบยีนต่ำง 

             NST MODEL WELL CHILD CLINIC 




