
 

 

1 

Service Profile กลุ่มงานเวชศาสตรค์รอบครวัและบรกิารดา้นปฐมภูม ิโรงพยาบาลกนัตงั 
หน่วยงาน : งานฝากครรภ ์
1. บริบท (Context) 
ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย 
         บรกิารฝากครรภต์ามมาตรฐาน อยา่งมคีุณภาพ ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้น ผูร้บับรกิาร
พงึพอใจ  
 
ข.  ขอบเขตการให้บริการ  
         บรกิารฝากครรภ์ในวนัจนัทร์และวนัพฤหสับด ี เวลา 08.30-16.30 น. และวนัพุธสปัดาห์ที่3
ของทุกเดือนให้บรกิารหญิงตัง้ครรภ์ที่มภีาวะเสี่ยง ยกเว้นวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ดูแลหญิงตัง้ครรภ์
ตัง้แต่เริม่รูว้่าตัง้ครรภจ์นถงึคลอด ทัง้ในรายทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้นและมภีาวะแทรกซอ้น มรีะบบการ
ส่งต่อ จากสถานบรกิาร สาธารณสุขในเครอืข่าย ตามแนวทาง ผู้รบับรกิารส่วนใหญ่เป็นหญิง
ตัง้ครรภ์ในเขตเทศบาล เขตรบัผิดชอบของโรงพยาบาล และเขตรอยต่อระหว่างต าบลอื่นกับ
โรงพยาบาลกนัตงั  
 ข้อจ ากดั: ไม่มสีูตนิรแีพทย ์เมื่อเกนิศกัยภาพใช้ระบบส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพ
สูงกว่า พยาบาลวชิาชพีไม่เพยีงพอ มหีลายงานให้ต้องรบัผดิชอบ กรณีลาต้องให้พยาบาลจากงาน
อื่นมชี่วย ตามการมอบหมาย 
 
ค.  ผูร้บัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั  : จากการ ท าแบบสอบถามผูร้บับรกิาร / หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง, จากอุบตักิารณ์ความเสีย่งและจากขอ้รอ้งเรยีน  
 
ลกูคา้ภายใน 

หน่วยงาน ความต้องการของผู้รบัผลงาน 
หอ้งบตัร  การประสานงานทีด่ ี การสื่อสารขอ้มลูถูกตอ้ง 
งานชนัสตูร การส่งขอ้มลูเพื่อตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ถูกตอ้ง/ถูกคน 
งานเภสชักรรม การส่งขอ้มลูผูป่้วยไปรบัยา  ตามหลกั 7 R 

การเบกิยา/เวชภณัฑ ์ไมใ่ช่ยาตามเวลาทีก่ าหนด 
งานผูป่้วยนอก การตดิต่อประสานงานทีถู่กตอ้ง ,การบนัทกึขอ้มลูครบถ้วนในประวตัผิูป่้วย 

ก่อนไปรบับรกิาร 
หอ้งคลอด การตดิต่อประสานงานทางโทรศพัท ์ ก่อนส่งหญงิตัง้ครรภไ์ปรบับรกิาร,การ

ตดิตามเยีย่มมารดาหลงัคลอดรวดเรว็ทนัเวลา โดยเฉพาะการตดิตามเรือ่ง
นมแม่ 

งานทนัตกรรม ส่งหญงิตัง้ครรภต์รวจสุขภาพฟันตามเกณฑ์ 
แพทย ์ ดแูล ประเมนิความเสีย่งไดถู้กตอ้ง ก่อนส่งมาพบแพทยเ์พื่อการวนิิจฉัย 
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ลกูคา้ภายนอก 

กลุ่มผูร้บับรกิาร ความตอ้งการของผูร้บัผลงาน 

หญงิตัง้ครรภ ์ การไดร้บัขอ้มลูการดแูลดา้นสุขภาพ และการดูแลเอาใจใส่จาก
แพทย ์และพยาบาล    
สิง่แวดลอ้มทีส่ะอาด ปลอดภยั 

หน่วยงาน ความตอ้งการของผูร้บัผลงาน 
ญาต ิ ความปลอดภยั ของแมแ่ละลกู , การไดร้บัขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง 
อสม./ผูน้ าชุมชน/รพ.สต. การประสานงานรบั- ส่งขอ้มลูของหญงิตัง้ครรภ์ 

 
ง. ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญัของหน่วยงาน :   ใหบ้รกิารตรวจครรภ ์ดแูลและส่งเสรมิสุขภาพหญงิ
ตัง้ครรภ์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน    สามารถค้นหาภาวะผิดปกติและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซอ้น 
 
จ. ความท้าทาย ความเส่ียงส าคญั : 
ความท้าทาย   

1.  Early ANC ก่อน12 สปัดาห ์
2.  หญงิตัง้ครรภค์รรภแ์รกอายนุ้อยกว่า  20  ปี เพิม่มากขึน้ 
3.  อตัราทารกแรกเกดิน ้าหนกัน้อยกว่า 2,500  กรมั   
4.  หญงิตัง้ครรภม์ภีาวะซดีเพิม่จ านวนมากขึน้ 

          5.  การพฒันาศกัยภาพ และบรหิาร อตัราก าลงัคนในแผนก ฝากครรภ์ ให้เพยีงพอ และมี
คุณภาพ  เนื่องด้วยกลุ่มงานเวชปฏบิตัคิรอบครวั และชุมชน ม ีงานย่อยๆหลายงาน และงานฝาก
ครรภ์  เป็นงานหนึ่ง ในกลุ่มงาน จากจ านวนที่ปรมิาณงานมผีู้รบับรกิารมากแต่ละวนั  ต้องบรหิาร
อตัราก าลงัใหเ้พยีงพอแต่ละวนั 3-4 คน จงึจ าเป็นต้องพฒันาให ้เจา้ทีทุ่กงานสามารถ มาแทนกนัได ้
และไมเ่กดิความผดิพลาด มกีารประชุมพฒันาความรูว้ชิาการเป็นประจ าปีละ 1-2 ครัง้ 
          6.  การส่งเสรมิสุขภาพผูร้บับรกิาร การแนะน าและสาธติ หญงิตัง้ครรภอ์อกก าลงักาย ในการ
ท ากลุ่มโรงเรยีน พ่อแม่,ส่งเสรมิใหห้ญงิตัง้ครรภป์ฏบิตัติวัถูกต้องในเรื่องอนามยัส่วนบุคคล เช่นการ
รบัประทานอาหาร การพกัผ่อน  การไปรบับรกิารฝากครรภ์ ตามนัด อาการผดิปกตทิี่ต้องมารพ. มี
การทบทวนCase ทีม่ปัีญหา เพื่อน าปัญหามาปรบัปรงุแกไ้ข  พฒันาต่อไป 
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ความเส่ียงท่ีส าคญั  :    
Clinical Risk 
1.  การค านวณ EDC ผดิพลาด ไมไ่ดป้ฏบิตั ิการคดักรอง เบาหวานขณะตัง้ครรภ ์ตามแนวทาง 
2.  ผูร้บับรกิารไมไ่ดร้บับรกิารตามมาตรฐาน เช่นการฉีดVaccine dT, การตรวจLab  ครัง้ที2่ ล่าชา้ 
3.  ไมน่ดัผูป่้วยมารบัใบ Refer case C/S ไมไ่ดน้ัดU/S ตามเกณฑ ์
4. หญงิตัง้ครรภใ์หค้วามส าคญัรบัประทานยาบ ารงุเนื่องจากมอีาการขา้งเคยีง 
Non- Clinical Risk  
1.  ลมืนดั ผูป่้วยในระบบนัด Hos Xp บนัทกึขอ้มลูไมค่รบใน สมดุฝากครรภ ์ เช่น ค าแนะน าการ
ปฏบิตัติวัขณะตัง้ครรภ ์, นับเดก็ดิน้ อาการผดิปกตทิีต่้องมารพ. อาการผดิปกตทิีส่่งพบแพทย์ 
2.  ผูร้บับรกิารไมม่าฝากครรภต์ามนดั ไมค่รบตามเกณฑ์ 
 
ฉ.  ปริมาณงานและทรพัยากร(คน เทคโนโลย ีเครือ่งมอื) 
ปรมิาณงาน 

สถิติบริการ ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี  
2559 

 
บรกิารหญงิตัง้ครรภร์ายใหม่ANCทีร่พ.(ราย) 425 319 304 347 308 
บรกิารหญงิตัง้ครรภท์ัง้หมด(ครัง้) 4,057 3,782 3,043 4,184 4,281 
ใหค้ าปรกึษาหลงัตรวจเลอืด(ครัง้) 977 778 867 838 774 
ใหค้ าปรกึษาหญงิตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้HIV 7 7 3 10 4 
ใหค้วามรูแ้ก่หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะซดี(ราย) 124 126 236 198 146 
จา่ยยาเสรมิธาตุเหลก็ 977 778 867 838 774 

 
 2.  กระบวนการส าคญั(Key Performance) 
กระบวนการส าคญั 
(Key process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process requirement) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
(Performance indicator) 

การเขา้ถงึและเขา้รบั
บรกิาร 

หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการฝาก
ครรภต์ัง้แต่อายคุรรภไ์มเ่กนิ 
12 สปัดาห ์

-รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัการฝากครรภค์รัง้
แรกก่อน 12 สปัดาห ์
-ระยะเวลารอคอยไมเ่กนิ 30 นาท ี
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การประเมนิ หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการ
ประเมนิความเสีย่งครบถว้น 
ถูกตอ้ง ตามมาตรฐาน 

-รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัการประเมนิความ
เสีย่งไมค่รอบคลุม 
-รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีค่ านวณอายคุรรภ์ผดิพลาด 

 
 

  

   
กระบวนการส าคญั 
(Key process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process requirement) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
(Performance indicator) 

การวางแผน/การดแูล หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการตรวจ
ครรภต์ามเกณฑ ์

-รอ้ยละหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการตรวจครรภต์าม
เกณฑ ์5 ครัง้ 
-อตัราการคลอดบุตรน ้าหนักแรกคลอด น้อยกว่า 
2,500 กรมั   

การใหข้อ้มลูและเสรมิ
พลงั 

หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัขอ้มลู
จ าเป็นครบถว้น 

-อตัราการไดร้บัวคัซนี บาดทะยกั ไดร้บัยาตาม
แผนการรกัษาตามเกณฑท์ุกราย 
-อตัราภาวะซดีหญงิตัง้ครรภค์รัง้ 2 
-หญงิคลอดบุตรครรภแ์รกอายนุ้อยกว่า20 ปี 

การดแูลต่อเนื่อง หญงิตัง้ครรภม์าฝากครรภ์
ตามนดัทุกครัง้ 

-อตัราการขาดนดั/ผดินดั 

 
 
3. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

ล า 
ดบั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

1. รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีฝ่าก
ครรภค์รัง้แรกก่อน12 สปัดาห ์
 

>60 55.5 
236/425 

53.42 
156/292 

78.61 
239/304 

63.40 
220/347 

71.75 
221/308 

 
2. รอ้ยละหญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภ์

ครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ ์ 
>90เป็น60 88.04 

471/535 
70.39 
371/527 

51.03 
224/439 

51.22 
209/408 

66.05 
251/380 

3. 
 

รอ้ยละทารกแรกคลอด นน.
น้อยกว่า2,500 กรมั 

<7 5.98 
32/535 

7.62 
40/525 

6.60 
29/439 

3.97 
16/403 

4.73 
18/380 
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4. รอ้ยละหญงิคลอดบุตรครรภ์
แรกอายุน้อยกว่า20 ปี 

<10 15.51 
83/535 

17.26 
91/527 

11.62 
51/439 

15.68 
64/408 

14.47 
22/152 

ล า 
ดบั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

5. รอ้ยละหญงิตัง้ครรภม์ภีาวะ
โลหติจาง 

<10 12.51 
124/991 

17.06 
143/838 

27.22 
236/867 

24.10 
202/838 

18.86 
146/774 

7. รอ้ยละคะแนนความพงึพอใจ 
 

85 80 90 85 90 95 

        
 
4.  กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมีคณุภาพ 

4.1 ระบบงานทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั(รวมทัง้การพฒันาทีเ่สรจ็สิน้แลว้) 
กระบวนการพฒันาระบบบรกิารฝากครรภ ์ 

1) การลดระยะเวลารอคอย ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ไดพ้ฒันาระบบบรกิารเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้รบับรกิาร หญิงตัง้ครรภ์ที่มาตามนัดโดยไม่ต้องมกีารยื่นบตัรที่ห้องบตัร ให้วดั
ความดนัโลหติ ชัง่น ้าหนักจากจดุคดักรองแลว้มาหยบิบตัรควิ ตามกจิกรรมทีบ่รกิาร แผนกฝากครรภ์
จะมบีตัรนัดล่วงหน้าแลว้ และจะVisit ในProgram Hosxp มกีารซกัประวตั ิตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 
การตรวจครรภ์ การท าหัตการอื่นๆเช่นตรวจฟัน จ่ายยาบ ารุง การบนัทึกในสมุดประจ าตัว การ
จ าหน่ายและนัดตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม ท าใหร้ะยะเวลาในการรบับรกิารลดลง จากเดมิทีต่อ้งไปรอ
บตัรจากหอ้งบตัรซึง่ต้องใชเ้วลาในการหาบตัรประมาณ15-20นาทเีนื่องจากต้องหาบตัรใหทุ้กแผนก 
ต้องใชเ้วลาเฉลี่ย 1ชม. หลงัการพฒันาใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาท ีปัจจุบนั 10นาท ีท าให้ได้รบับรกิารที่
สะดวก รวดเรว็   ไม่ต้องรอนาน ผูร้บับรกิารพงึพอใจในภาพรวมปี 2555-2559 ได้คะแนนความพงึ
พอใจ 80,90,85,90,95คะแนนเรื่องที่ต้องการเพิ่มเติมในด้านปลอบโยน การอธบิายความรูใ้นการ
ดแูลตนเอง มภีาวะเสีย่ง  ความสะอาดของหอ้งน ้า  
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         2.  การพฒันาระบบการประเมนิความเสีย่งแรกรบัและการดแูลอย่างต่อเนื่อง 
            มกีารประเมนิความเสีย่งในหญิงตัง้ครรภ์ ตามแนวทางการประเมนิภาวะเสี่ยง 18 ขอ้เช่น
ประวตัอิดตี ความเสีย่งการตัง้ครรภ ์การคลอด ในครัง้ก่อน การแทง้ 3ครัง้ขึน้ไป ประวตัปัิจจุบนั อายุ
น้อยกว่า17ปี มากกว่า35ปี ครรภ์แฝด ผลเลอืดที่ผดิปกติ เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ 
เสี่ยงต่อการเจบ็ครรภ์คลอดก่อนก าหนด โรคประจ าตัว  ตกเลอืดหลงัคลอด ไทรอยด์ เบาหวาน 
โรคหวัใจ ความดันโลหิตสูง อื่นๆ มีแนวทาง WI CPGในการดูแลหญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่
จงัหวดัไดท้ ารว่มกบัรพ.ศูนยต์รงัเพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั ป้องกนัการเกดิโรคแทรกซอ้นทีรุ่นแรง
เช่ น  PIH management, DM management, premature contraction management, Post term 
management ทุกระยะของการตัง้ครรภ์ มีการติดสติกเกอร์หน้าสมุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบกัน
วางแผนในการคลอด ให้ญาติมสี่วนร่วม และมกีารรบั ส่งต่อหญิงตัง้ครรภ์ภายในเครอืข่ายตาม
แนวทาง 

4.2 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ 
               1) การดูแลหญิงตั ้งครรภ์ที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กผลการด าเนินในปี              
2555-2559 มแีนวโน้มขึ้นลงร้อยละ12.51,17.06,27.22,24.10,20.25  ได้ด าเนินการให้ความรูใ้น
โรงเรยีนตัง้แต่ระดบัประถม ในชุมชนที่ไม่ได้มกีารเรยีนหนังสอืต่อเนื่อง หญิงที่อยู่กินกับสามีวาง
แผนการตัง้ครรภ์ภายใน3เดอืน มโีครงการให้สุขศกึษาเรื่องการบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์ ส่งเสรมิ
ธาตุเหลก็และจ่ายยาบ ารุงตามแนวทาง มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพฒันา
เน้นเชงิรุกมากขึ้น ค้นหาหญิงวยัเจรญิพนัธ์ที่อยู่กินกับสาม ีให้มกีารเตรยีมความพร้อมก่อนการ
ตัง้ครรภ์ แนะน าการรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ ที่ส่งเสรมิธาตุเหลก็ การจ่ายยาบ ารุงก่อนการ
ตัง้ครรภ์อย่างน้อย 3เดอืน ป้องกนัภาวะซดีก่อนการตัง้ครรภ์ มคีลนิิกเพื่อนใจวยัรุ่นในรพ.รบัและให้
ค าปรกึษาในเรือ่งต่างๆ 
           2) การพัฒนาระบบการดูแลป้องกันการเกิดภาวะน ้ าหนักทารกแรกคลอดน้อยกว่า              
2,500กรมั ผลการด าเนินงานปี2556-2559 รอ้ยละมกีารประเมนิภาวะเสี่ยงแรกรบัต่อการคลอดก่อน
ก าหนด และน ้าหนักเดก็น้อย ถ้าพบมภีาวะเสี่ยงจะมกีารตดิสติกเกอรเ์พื่อให้เจา้หน้าที่มกีารก ากบั
ตดิตามทุกครัง้ที่มารบับรกิารโดยการประเมนิการปฏบิตัิตวัในเรื่องการรบัประทานอาหาร หรอืสิง่ที่
กระตุ้นใหม้กีารเกดิการเจบ็ครรภ ์การคลอดก่อนก าหนดและใหค้วามรูใ้นเรื่องการสงัเกตอาการทีบ่่ง
บอกว่ามกีารเจบ็ครรภใ์หร้บีมารพ.เพื่อไดร้บัการรกัษาทีส่ามารถป้องการคลอดก่อนก าหนด ผลการ  
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5.  แผนการพฒันาต่อเน่ือง 
          1) การพฒันาระบบการดแูลหญงิตัง้ครรภใ์หไ้ด้ ANC คุณภาพ คอืการจดัระบบบรกิารในการ
ดแูลสุขภาพหญงิตัง้ครรภแ์ละทารกในครรภ ์เพื่อใหม้รีะบบการดแูลหญงิตัง้ครรภถ์ูกตอ้งตามเกณฑ์
มาตรฐาน จะท าใหห้ญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการดแูลทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบัสภาพของหญงิตัง้ครรภเ์องและ
สามารถลดการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรงได้ 

 2) พฒันาศกัยภาพของบุคคลากรเป็นประจาํทุกปีเช่น  ใหค้วามรู้การดูแลหญิง
ตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียง  ทบทวนการปฎิบติังานแต่ละวนั หากเกิดปัญหาจะนาํปัญหามา
ทบทวนและหาแนวทางแกไ้ข  
 3)ทบทวนการดูแลรักษามารดาท่ีเสียชีวติทุกรายเพื่อหาจุดบกพร่องและทาํการ
ปรับปรุงแกไ้ข จุดบกพร่องต่างๆและลงผลสรุปในแบบรายงานการตายของมารดา (CE) 

ตรวจสอบรายงานการทบทวนการดูแลรักษา มารดาท่ีเสียชีวติทุกรายมีรายงานสรุป
ขอ้บกพร่องและทาํการปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆและลงผลสรุป ในแบบรายงานการ 
 

 

 


