
โรงเรียนพ่อแม่รพ.แกลง 



วตัถุประสงค์ 
     โรงเรียนพ่อแม่ มุ่งหวงัจะพฒันาคุณภาพพ่อแม่ 
ให้มีความพร้อม  ตั้งแต่ตั้งครรภ์  คลอด  หลงัคลอด  
เพือ่พฒันาความรู้ เจตคต ิทกัษะในการเลีย้งดูบุตรอย่าง
ต่อเน่ือง 



การสอนในโรงเรียนพ่อแม่มุ่งให้ความรู้แก่พ่อแม่ ใน 3 ระยะ 
 
      1.ระยะแม่ตั้งครรภ์ การใหค้วามรู้แก่พอ่แม่อยา่งนอ้ยสองคร้ัง คือ
คร้ังแรกท่ีมาฝากครรภ ์ในช่วงอายคุรรภน์อ้ยกวา่ 28 สปัดาห์ และคร้ังท่ี
สอง เม่ืออายคุรรภ ์32 สปัดาห์ข้ึนไปหรือระยะใกลค้ลอด  
         2.ระยะหลงัคลอด 1-3วนั การใหค้วามรู้ขณะท่ีแม่หลงัคลอดยงัพกั
ฟ้ืนภายในโรงพยาบาล โดยน าพอ่เขา้ร่วมรับความรู้ดว้ย 
         3.ระยะทีพ่่อแม่น าเดก็มารับบริการที่คลนิิกสุขภาพเดก็ด ีระยะเวลา
ท่ีใหค้วามรู้ 
                  คร้ังที1่ ช่วงเดก็อาย ุ2-4 เดือน 
                  คร้ังที่ 2 ช่วงเดก็อาย ุ6 เดือน ถึง 1 ปี 
                  คร้ังที่ 3 ช่วงอาย ุ1-2 ปี 
                  คร้ังที่ 4 ช่วงอาย ุ3 ปีข้ึนไป  



เป้าหมาย 
 ใหบ้ริการงานอนามยัแม่และเดก็  
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 



อตัราก าลงั 
พยาบาลวิชาชีพจ านวน๓ คน(วนัพธุไปช่วยคลินิกARV๑คน) 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีอนามยั จ านวน ๑ คน 
ผูช่้วยเหลือคนไข ้ จ านวน ๑ คน 
จดัเสริม OT พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ในวนัพธุ 



จ านวนผูรั้บบริการ 
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ANC รายใหม่ 
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ANC รายเก่า 

จ านวนผูรั้บบริการ 



จ ำนวนผูรั้บบริกำร WCC 
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จ านวนเดก็เกิดเฉล่ียต่อเดือน(คน) 
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กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ คร้ังท่ี 1 
หญิงตั้งครรภร์ายใหม่ วนัองัคารบ่าย 

เร่ืองท่ีสอน 
1.การใชส้มุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็ 
2.การตรวจเลือดและผลการตรวจเลือด เพื่อคน้หาโรคท่ีสามารถรักษา

ไดแ้ละโรคท่ีสามารถป้องกนัการรับเช้ือของลูกในครรภ ์
3.โภชนาการในหญิงตั้งครรภ ์
4.พฒันาการของเด็กในครรภ ์
5.การไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกั 
6.อาการผดิปกติท่ีควรมาพบแพทย ์
7.การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
8.การนบัลูกด้ิน 
9.ตรวจสุขภาพฟันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทนัตกรรม 
 



การใชส้มดุ

บนัทึกสขุภาพ 

แมแ่ละเด็ก 

ตวัอยา่งสื่อท่ีใช้สอน 



ตวัอยา่งการนบัลกูด้ิน 

วนั เดือน ปี หลงัอาหารเชา้  
1 ชัว่โมง 

หลงัอาหารกลางวนั 
1 ชัว่โมง 

หลงัอาหารเยน็ 
1 ชัว่โมง 

รวม 

26 เม.ย. 53 //// //// /// 11 

27 เม.ย. 53 /// //// //// 12 

ตวัอยา่งสื่อท่ีใช้สอน 



พฒันาการของทารกในครรภ ์4 เดือน 

• จ านวนเซลลป์ระสาท

พฒันาเพ่ิมข้ึนเท่ากบั

ผ ูใ้หญ่ 

• ลกูจะไดย้ินเสียงหวัใจและ

การท างานของล าไสแ้ม ่

• ตาเริ่มรบัร ูแ้สงสว่างจาก

ภายนอกครรภ ์

• อวยัวะเพศภายนอกบ่ง

บอกเพศไดช้ดัเจน 

• ยาวประมาณ 13.5 ซม. 

หนกั 180 กรมั 

ตวัอยา่งสื่อท่ีใช้สอน 







กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่คร้ังท่ี2 
หญิงตั้งครรภอ์ายคุรรภ ์32 สปัดาห์ข้ึนไป วนัศุกร์เชา้ 

เร่ืองท่ีสอน 
1.การสงัเกตอาการผดิปกติท่ีควรมาโรงพยาบาล 
2.อาการต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระยะใกลค้ลอด 
3.การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
4.การเตรียมตวัมาคลอด  อุปกรณ์ของใช ้ และเอกสารต่างๆ 
5.แนะน าหอ้งคลอด และกฎระเบียบของโรงพยาบาล 





กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่คร้ังท่ี3 
หญิงหลงัคลอด 

เร่ืองท่ีสอน 
1.การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
2.กายบริหารหลงัคลอด 
3.การปฏิบติัตวัหลงัคลอด  วางแผนครอบครัว 
4.การแลบุตร อาบน ้า เช็ดสะดือ การรับวคัซีน  







กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่คร้ังท่ี4 
ทารกอาย ุ2 เดือน-1ปี 6 เดือน 

กลุ่มเดก็อายุ 2 เดอืน บ่ายวนัพธุ ทุกสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่ปี2552  
จดักจิกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามกลุ่มอายุเป็นรายสัปดาห์ เร่ิมในปี 2554  
 สัปดาห์ที ่1 กลุ่มอายุ 9 เดอืน 
 สัปดาห์ที่ 2 กลุ่มอายุ 4 เดอืน 
 สัปดาห์ที ่3 กลุ่มอายุ 6 เดอืน 
 สัปดาห์ที ่4 กลุ่มอายุ 1 ปี คร่ึง 
       
 



ตารางกจิกรรมโรงเรียนพ่อแม่คลนิิกสุขภาพเดก็ด ี
ทารกอายุ 2 เดอืน-1ปี 6 เดอืน 

กลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาความรู้ ผูน้  ากลุ่ม/วนัท่ี 

กลุ่มท่ี1 พ่อแม่เดก็อาย ุ2 เดือน 1.การใชก้ราฟบนัทึกการเจริญเติบโต       2.การส่งเสริมพฒันาการ                  
 3.การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่                          4..การอ่านหนงัสือ  ร้องเพลงกล่อมลูก 

ทุกสัปดาห์ 
 เวลา13.00 น. 

กลุ่มท่ี2 พ่อแม่เดก็อาย ุ4 เดือน 1.การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่                     2.การส่งเสริมพฒันาการ 
4.ของเล่นท่ีเหมาะสมตามวยั               4.ปัญหาการเล้ียงลูกท่ีพบบ่อย 

สัปดาห์ท่ี  2 ของเดือน 

กลุ่มท่ี3 พ่อแม่เดก็อาย ุ6 เดือน 1.การส่งเสริมพฒันาการ                      2.การใหอ้าหารเสริมตามวยั 
3.การดูแลช่องปาก                               4.การเล่านิทาน 

สัปดาห์ท่ี  3 ของเดือน 
 

กลุ่มท่ี4 พ่อแม่เดก็อาย ุ9 เดือน 1.การส่งเสริมพฒันาการ                      2.การใหอ้าหารเสริมตามวยั 
3.การดูแลช่องปาก  การฝึกแปรงฟัน    4.การเล่านิทาน ของเล่นท่ีเหมาะสม 
5.การป้องกนัอุบติัเหตุ  งดใชร้ถหดัเดิน 
 

สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน 

 

กลุ่มท่ี5 พ่อแม่เดก็อาย ุ1 ปี 6 เดือน 1. การฝึกวนิยั/ ปัญหาพฤติกรรมท่ีพบบ่อย     2. การป้องกนัอุบติัเหตุ 
3.ของเล่นท่ีเหมาะสมตามวยั                           4. การล่านิทาน 

สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน 
 



ยินดีตอ้นรบั คณุพ่อ คณุแม ่ 

และลกูนอ้ยวยั 2 เดือน 

 

 

ตวัอยา่งสื่อท่ีใช้สอน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2cZhOpjApcyE8M&tbnid=8g5IWtu1UN8wPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.familylove.go.th/&ei=CRiLUp6ZM4rlrAfslIDIDA&psig=AFQjCNHeYjwrWX5UaeyTVU_skaqG63fSMQ&ust=1384933769952584


วิธีการชัง่น ้าหนกัเด็ก 

ตวัอยา่งสื่อท่ีใช้สอน 



ตวัอยา่งส่ือท่ีใชส้อน 



ตวัอยา่งส่ือท่ีใชส้อน 



อันตรายจากรถหัดเดนิ 
• กลา้มเนือ้ไมไ่ดใ้ชง้านอยา่ง
ถกูตอ้ง  
 

• ขาเกร็ง เดนิดว้ยปลายเทา้  
 

• เกดิอบุตัเิหตพุลกิคว า่ 
 
• เด็กเอือ้มมอืหยบิของอนัตราย 

ตวัอยา่งส่ือท่ีใชส้อน 









กราฟแสดงจ านวนผู้รับบริการและจ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(เฉลีย่ต่อเดอืน) 
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หญิงตัง้ครรภ์เข้าร่วมกิจกรรม 

สามี/ญาติเข้าร่วมกิจกรรม 



กราฟแสดงจ านวนผู้รับบริการและจ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(เฉลีย่ต่อเดอืน) 
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ผู้ รับบริการWCC 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม(ครอบครัว) 



ผลการด าเนินงาน 
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การเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 
เดือน 
เล่านิทานให้บตุรฟัง 



-ผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก  ท าใหต้อ้งจดักลุ่มหลายรอบในแต่ละคร้ัง 
-ภาระงานในการตรวจพฒันาการเดก็ท่ีมาฉีดวคัซีนดว้ยอนามยั 55
ท าใหก้ารจดักลุ่มท าไดน้อ้ยคร้ัง 
-บุคลากรไม่เพียงพอ จดัเสริม OT บางคร้ังขาดเจา้หนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน 
-ส่ือการสอน จดัท าเอง รอการปรับปรุงเน้ือหาสาระ 

ปัญหำอุปสรรค และโอกำสพฒันำ 




