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Service Profile กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูม ิ โรงพยาบาลกันตัง
หน่ วยงาน : งานฝากครรภ์
1. บริ บท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ผูร้ บั บริการ
พึงพอใจ
ข. ขอบเขตการให้บริ การ
บริการฝากครรภ์ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น. และวันพุธสัปดาห์ท่3ี
ของทุกเดือนให้บริก ารหญิงตัง้ ครรภ์ท่มี ภี าวะเสี่ยง ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดูแลหญิงตัง้ ครรภ์
ตัง้ แต่เริม่ รูว้ ่าตัง้ ครรภ์จนถึงคลอด ทัง้ ในรายทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อน มีระบบการ
ส่ ง ต่ อ จากสถานบริก าร สาธารณสุ ข ในเครือ ข่าย ตามแนวทาง ผู้รบั บริก ารส่ ว นใหญ่ เป็ น หญิ ง
ตัง้ ครรภ์ ใ นเขตเทศบาล เขตรับ ผิด ชอบของโรงพยาบาล และเขตรอยต่ อ ระหว่ างต าบลอื่น กับ
โรงพยาบาลกันตัง
ข้อจากัด: ไม่มสี ูตนิ รีแพทย์ เมื่อเกินศักยภาพใช้ระบบส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงกว่า พยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอ มีหลายงานให้ต้องรับผิดชอบ กรณีลาต้องให้พยาบาลจากงาน
อื่นมีช่วย ตามการมอบหมาย
ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ : จากการ ทาแบบสอบถามผูร้ บั บริการ / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง, จากอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งและจากข้อร้องเรียน
ลูกค้าภายใน
หน่ วยงาน
ห้องบัตร
งานชันสูตร
งานเภสัชกรรม
งานผูป้ ่ วยนอก
ห้องคลอด

งานทันตกรรม
แพทย์

ความต้องการของผู้รบั ผลงาน
การประสานงานทีด่ ี การสื่อสารข้อมูลถูกต้อง
การส่งข้อมูลเพื่อตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ถูกต้อง/ถูกคน
การส่งข้อมูลผูป้ ่ วยไปรับยา ตามหลัก 7 R
การเบิกยา/เวชภัณฑ์ ไม่ใช่ยาตามเวลาทีก่ าหนด
การติดต่อประสานงานทีถ่ ูกต้อง ,การบันทึกข้อมูลครบถ้วนในประวัตผิ ปู้ ่ วย
ก่อนไปรับบริการ
การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ก่อนส่งหญิงตัง้ ครรภ์ไปรับบริการ,การ
ติดตามเยีย่ มมารดาหลังคลอดรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะการติดตามเรือ่ ง
นมแม่
ส่งหญิงตัง้ ครรภ์ตรวจสุขภาพฟั นตามเกณฑ์
ดูแล ประเมินความเสีย่ งได้ถูกต้อง ก่อนส่งมาพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย
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ลูกค้าภายนอก
กลุ่มผูร้ บั บริการ
หญิงตัง้ ครรภ์

หน่วยงาน
ญาติ
อสม./ผูน้ าชุมชน/รพ.สต.

ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
การได้รบั ข้อมูลการดูแลด้านสุขภาพ และการดูแลเอาใจใส่จาก
แพทย์ และพยาบาล
สิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด ปลอดภัย
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
ความปลอดภัย ของแม่และลูก , การได้รบั ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
การประสานงานรับ- ส่งข้อมูลของหญิงตัง้ ครรภ์

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญของหน่ วยงาน : ให้บริการตรวจครรภ์ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตัง้ ครรภ์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐาน สามารถค้ น หาภาวะผิ ด ปกติ แ ละปลอดภัย จาก
ภาวะแทรกซ้อน
จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ :
ความท้าทาย
1. Early ANC ก่อน12 สัปดาห์
2. หญิงตัง้ ครรภ์ครรภ์แรกอายุน้อยกว่า 20 ปี เพิม่ มากขึน้
3. อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
4. หญิงตัง้ ครรภ์มภี าวะซีดเพิม่ จานวนมากขึน้
5. การพัฒนาศักยภาพ และบริหาร อัตรากาลังคนในแผนก ฝากครรภ์ ให้เพียงพอ และมี
คุณภาพ เนื่องด้วยกลุ่มงานเวชปฏิบตั คิ รอบครัว และชุมชน มี งานย่อยๆหลายงาน และงานฝาก
ครรภ์ เป็ นงานหนึ่ง ในกลุ่มงาน จากจานวนที่ปริมาณงานมีผู้รบั บริการมากแต่ละวัน ต้องบริหาร
อัตรากาลังให้เพียงพอแต่ละวัน 3-4 คน จึงจาเป็ นต้องพัฒนาให้ เจ้าทีท่ ุกงานสามารถ มาแทนกันได้
และไม่เกิดความผิดพลาด มีการประชุมพัฒนาความรูว้ ชิ าการเป็ นประจาปี ละ 1-2 ครัง้
6. การส่งเสริมสุขภาพผูร้ บั บริการ การแนะนาและสาธิต หญิงตัง้ ครรภ์ออกกาลังกาย ในการ
ทากลุ่มโรงเรียน พ่อแม่,ส่งเสริมให้หญิงตัง้ ครรภ์ปฏิบตั ติ วั ถูกต้องในเรื่องอนามัยส่วนบุคคล เช่นการ
รับประทานอาหาร การพักผ่อน การไปรับบริการฝากครรภ์ ตามนัด อาการผิดปกติท่ตี ้องมารพ. มี
การทบทวนCase ทีม่ ปี ั ญหา เพื่อนาปั ญหามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาต่อไป
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ความเสี่ยงที่สาคัญ :
Clinical Risk
1. การคานวณ EDC ผิดพลาด ไม่ได้ปฏิบตั ิ การคัดกรอง เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ตามแนวทาง
2. ผูร้ บั บริการไม่ได้รบั บริการตามมาตรฐาน เช่นการฉีดVaccine dT, การตรวจLab ครัง้ ที2่ ล่าช้า
3. ไม่นดั ผูป้ ่ วยมารับใบ Refer case C/S ไม่ได้นัดU/S ตามเกณฑ์
4. หญิงตัง้ ครรภ์ให้ความสาคัญรับประทานยาบารุงเนื่องจากมีอาการข้างเคียง
Non- Clinical Risk
1. ลืมนัด ผูป้ ่ วยในระบบนัด Hos Xp บันทึกข้อมูลไม่ครบใน สมุดฝากครรภ์ เช่น คาแนะนาการ
ปฏิบตั ติ วั ขณะตัง้ ครรภ์ , นับเด็กดิน้ อาการผิดปกติทต่ี ้องมารพ. อาการผิดปกติทส่ี ่งพบแพทย์
2. ผูร้ บั บริการไม่มาฝากครรภ์ตามนัด ไม่ครบตามเกณฑ์
ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร(คน เทคโนโลยี เครือ่ งมือ)
ปริมาณงาน
สถิ ติบริ การ
ปี
ปี
2555 2556
บริการหญิงตัง้ ครรภ์รายใหม่ANCทีร่ พ.(ราย)
บริการหญิงตัง้ ครรภ์ทงั ้ หมด(ครัง้ )
ให้คาปรึกษาหลังตรวจเลือด(ครัง้ )
ให้คาปรึกษาหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ HIV
ให้ความรูแ้ ก่หญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะซีด(ราย)
จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก

425
4,057
977
7
124
977

319
3,782
778
7
126
778

ปี
2557

ปี
2558

ปี
2559

304
3,043
867
3
236
867

347
4,184
838
10
198
838

308
4,281
774
4
146
774

2. กระบวนการสาคัญ(Key Performance)
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจาก
ตัวชี้วดั สาคัญ
(Key process)
กระบวนการ
(Performance indicator)
(Process requirement)
การเข้าถึงและเข้ารับ หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การฝาก -ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การฝากครรภ์ครัง้
บริการ
ครรภ์ตงั ้ แต่อายุครรภ์ไม่เกิน แรกก่อน 12 สัปดาห์
12 สัปดาห์
-ระยะเวลารอคอยไม่เกิน 30 นาที
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การประเมิน

หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การ
-ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การประเมินความ
ประเมินความเสีย่ งครบถ้วน เสีย่ งไม่ครอบคลุม
ถูกต้อง ตามมาตรฐาน
-ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ทค่ี านวณอายุครรภ์ผดิ พลาด

กระบวนการสาคัญ
(Key process)
การวางแผน/การดูแล

การให้ขอ้ มูลและเสริม
พลัง

การดูแลต่อเนื่อง

สิ่ งที่คาดหวังจาก
ตัวชี้วดั สาคัญ
กระบวนการ
(Performance indicator)
(Process requirement)
หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การตรวจ -ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การตรวจครรภ์ตาม
ครรภ์ตามเกณฑ์
เกณฑ์ 5 ครัง้
-อัตราการคลอดบุตรน้าหนักแรกคลอด น้อยกว่า
2,500 กรัม
หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั ข้อมูล
-อัตราการได้รบั วัคซีน บาดทะยัก ได้รบั ยาตาม
จาเป็ นครบถ้วน
แผนการรักษาตามเกณฑ์ทุกราย
-อัตราภาวะซีดหญิงตัง้ ครรภ์ครัง้ 2
-หญิงคลอดบุตรครรภ์แรกอายุน้อยกว่า20 ปี
หญิงตัง้ ครรภ์มาฝากครรภ์ -อัตราการขาดนัด/ผิดนัด
ตามนัดทุกครัง้

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน
ลา
ดับ

ผลการดาเนิ นงาน
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย
>60

1.

ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ทฝ่ี าก
ครรภ์ครัง้ แรกก่อน12 สัปดาห์

ปี
ปี
ปี
2555
2556
2557
55.5
53.42 78.61
236/425 156/292 239/304

ปี
2558
63.40
220/347

ปี
2559
71.75
221/308

2.

ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ >90เป็ น60 88.04
70.39 51.03
ครบ 5 ครัง้ ตามเกณฑ์
471/535 371/527 224/439

51.22
209/408

66.05
251/380

3.

ร้อยละทารกแรกคลอด นน.
น้อยกว่า2,500 กรัม

3.97
16/403

4.73
18/380

<7

5.98
32/535

7.62
40/525

6.60
29/439
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4.

ลา
ดับ
5.
7.

ร้อยละหญิงคลอดบุตรครรภ์
แรกอายุน้อยกว่า20 ปี

<10

15.51
83/535

17.26
91/527

11.62
51/439

15.68
64/408

14.47
22/152

ผลการดาเนิ นงาน
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์มภี าวะ
โลหิตจาง
ร้อยละคะแนนความพึงพอใจ

<10
85

ปี
2555

ปี
2556

ปี
2557

12.51
17.06 27.22
124/991 143/838 236/867
80
90
85

ปี
2558

ปี
2559

24.10
202/838
90

18.86
146/774
95

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั (รวมทัง้ การพัฒนาทีเ่ สร็จสิน้ แล้ว)
กระบวนการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์
1) การลดระยะเวลารอคอย ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ได้พฒ
ั นาระบบบริการเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้รบั บริก าร หญิงตัง้ ครรภ์ท่มี าตามนัด โดยไม่ต้อ งมีการยื่นบัต รที่ห้องบัตร ให้ว ดั
ความดันโลหิต ชังน
่ ้าหนักจากจุดคัดกรองแล้วมาหยิบบัตรคิว ตามกิจกรรมทีบ่ ริการ แผนกฝากครรภ์
จะมีบตั รนัดล่วงหน้าแล้ว และจะVisit ในProgram Hosxp มีการซักประวัติ ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
การตรวจครรภ์ การทาหัต การอื่น ๆเช่น ตรวจฟั น จ่ายยาบ ารุง การบันทึกในสมุดประจาตัว การ
จาหน่ายและนัดตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ทาให้ระยะเวลาในการรับบริการลดลง จากเดิมทีต่ อ้ งไปรอ
บัตรจากห้องบัตรซึง่ ต้องใช้เวลาในการหาบัตรประมาณ15-20นาทีเนื่องจากต้องหาบัตรให้ทุกแผนก
ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 1ชม. หลังการพัฒนาใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาที ปั จจุบนั 10นาที ทาให้ได้รบั บริการที่
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน ผูร้ บั บริการพึงพอใจในภาพรวมปี 2555-2559 ได้คะแนนความพึง
พอใจ 80,90,85,90,95คะแนนเรื่องที่ต้องการเพิ่มเติมในด้านปลอบโยน การอธิบายความรูใ้ นการ
ดูแลตนเอง มีภาวะเสีย่ ง ความสะอาดของห้องน้า
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2. การพัฒนาระบบการประเมินความเสีย่ งแรกรับและการดูแลอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินความเสีย่ งในหญิงตัง้ ครรภ์ ตามแนวทางการประเมินภาวะเสี่ยง 18 ข้อเช่น
ประวัตอิ ดีต ความเสีย่ งการตัง้ ครรภ์ การคลอด ในครัง้ ก่อน การแท้ง 3ครัง้ ขึน้ ไป ประวัตปิ ั จจุบนั อายุ
น้อยกว่า17ปี มากกว่า35ปี ครรภ์แฝด ผลเลือดที่ผดิ ปกติ เสี่ยงต่อการเป็ นเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
เสี่ยงต่ อ การเจ็บครรภ์ค ลอดก่ อนก าหนด โรคประจาตัว ตกเลือ ดหลังคลอด ไทรอยด์ เบาหวาน
โรคหัว ใจ ความดัน โลหิต สูง อื่น ๆ มีแนวทาง WI CPGในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ท่ีม ีภ าวะเสี่ยงที่
จังหวัดได้ทาร่วมกับรพ.ศูนย์ตรังเพื่อให้เป็ นแนวทางเดียวกัน ป้ องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทีร่ ุนแรง
เช่ น PIH management, DM management, premature contraction management, Post term
management ทุ ก ระยะของการตัง้ ครรภ์ มีก ารติด สติก เกอร์ห น้ าสมุด เพื่อ ให้เจ้าหน้ าที่ท ราบกัน
วางแผนในการคลอด ให้ญ าติมสี ่ ว นร่วม และมีการรับ ส่ งต่ อ หญิงตัง้ ครรภ์ภายในเครือข่ายตาม
แนวทาง
4.2 การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
1) การดู แ ลหญิ ง ตั ้ง ครรภ์ ท่ี ม ีภ าวะซี ด จากการขาดธาตุ เ หล็ ก ผลการด าเนิ น ในปี
2555-2559 มีแนวโน้ มขึ้นลงร้อยละ12.51,17.06,27.22,24.10,20.25 ได้ดาเนินการให้ค วามรูใ้ น
โรงเรียนตัง้ แต่ระดับประถม ในชุมชนที่ไม่ได้มกี ารเรียนหนังสือต่อเนื่อง หญิงที่อยู่กินกับสามี วาง
แผนการตัง้ ครรภ์ภายใน3เดือน มีโครงการให้สุขศึกษาเรื่องการบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ส่งเสริม
ธาตุเหล็กและจ่ายยาบารุงตามแนวทาง มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนา
เน้ นเชิงรุก มากขึ้น ค้นหาหญิงวัยเจริญ พันธ์ท่อี ยู่กินกับสามี ให้มกี ารเตรียมความพร้อ มก่ อนการ
ตัง้ ครรภ์ แนะนาการรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ ที่ส่งเสริมธาตุเหล็ก การจ่ายยาบารุงก่อนการ
ตัง้ ครรภ์อย่างน้อย 3เดือน ป้ องกันภาวะซีดก่อนการตัง้ ครรภ์ มีคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นในรพ.รับและให้
คาปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ
2) การพัฒ นาระบบการดู แ ลป้ องกัน การเกิ ด ภาวะน้ า หนั ก ทารกแรกคลอดน้ อ ยกว่ า
2,500กรัม ผลการดาเนินงานปี 2556-2559 ร้อยละมีการประเมินภาวะเสี่ยงแรกรับต่อการคลอดก่อน
กาหนด และน้ าหนักเด็กน้อย ถ้าพบมีภาวะเสี่ยงจะมีการติดสติกเกอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มกี ารกากับ
ติดตามทุกครัง้ ที่มารับบริการโดยการประเมินการปฏิบตั ิ ตวั ในเรื่องการรับประทานอาหาร หรือสิง่ ที่
กระตุ้นให้มกี ารเกิดการเจ็บครรภ์ การคลอดก่อนกาหนดและให้ความรูใ้ นเรื่องการสังเกตอาการทีบ่ ่ง
บอกว่ามีการเจ็บครรภ์ให้รบี มารพ.เพื่อได้รบั การรักษาทีส่ ามารถป้ องการคลอดก่อนกาหนด ผลการ
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5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
1) การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ให้ได้ ANC คุณภาพ คือการจัดระบบบริการในการ
ดูแลสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์และทารกในครรภ์ เพื่อให้มรี ะบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน จะทาให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การดูแลทีถ่ ูกต้องเหมาะสมกับสภาพของหญิงตัง้ ครรภ์เองและ
สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงได้
2) พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเป็ นประจําทุกปี เช่ น ให้ความรู ้การดูแลหญิง

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ ยง ทบทวนการปฎิบตั ิงานแต่ละวัน หากเกิดปัญหาจะนําปัญหามา
ทบทวนและหาแนวทางแก้ไข
3)ทบทวนการดูแลรักษามารดาที่เสี ยชีวติ ทุกรายเพื่อหาจุดบกพร่ องและทําการ
ปรับปรุ งแก้ไข จุดบกพร่ องต่างๆและลงผลสรุ ปในแบบรายงานการตายของมารดา (CE)
ตรวจสอบรายงานการทบทวนการดูแลรักษา มารดาที่เสี ยชีวติ ทุกรายมีรายงานสรุ ป
ข้อบกพร่ องและทําการปรับปรุ งแก้ไขจุดบกพร่ องต่างๆและลงผลสรุ ป ในแบบรายงานการ

