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บทคัดย่อ การวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์เพื� อศึกษาการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร (กทม.)
โดยมุ่งเน้ นเรื�องแนวทางมาตรฐานการให้ บริการ และความสามารถของสถานพยาบาลในการให้ บริการตามแนวทาง
มาตรฐาน ใช้ วิธกี ารศึกษาแบบผสมผสานทั�งการศึกษาเชิงปริมาณโดยการสํารวจด้ วยแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์
เพื� อเก็บข้ อมู ลจากสถานพยาบาลใน กทม.จํานวน ��� แห่ งและการศึกษาเชิ งคุณภาพโดยการทบทวนเอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบกลุ่มผู้ให้ บริการฝากครรภ์จาํ นวน �� รายในสถานพยาบาลตัวอย่าง � แห่ง ผลการศึกษา
ได้ ข้อมูลจากสถานพยาบาลที�ตอบกลับแบบสอบถามจํานวน ��� แห่ง ซึ�งคิดเป็ นร้ อยละ ��.� ของสถานพยาบาล
ทีไ� ด้สง่ แบบสอบถามทั�งหมด ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ บริการฝากครรภ์พบว่า สถานพยาบาลใน กทม. ทุกระดับ
ทั�งสังกัดรัฐบาลและเอกชน มีการจัดบริการฝากครรภ์โดยให้ บริ การระหว่ าง �-�� ครั� งต่ อเดือน ทุ กแห่ งมีผ้ ู ให้
บริการหลักอย่างน้ อยเป็ นพยาบาลวิชาชีพ � คน จํานวนผู้รับบริการเฉลี�ยต่อวันมีต�งั แต่ �-�� คนต่อสถานพยาบาล
แต่ ละที�มีแนวทางการจัดบริการที�แตกต่างกัน แต่ ส่วนใหญ่ อ้างอิงตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และราชวิทยาลัยสูตินรี เวชแห่ งประเทศไทย ซึ� งประกอบด้ วยการตรวจคัดกรองความผิดปกติ การรักษาโรคและ
การให้ คาํ แนะนํา การตรวจคัดกรองโรคและความผิดปกติเป็ นบริการที�สถานพยาบาลส่วนใหญ่ทาํ ได้ ครอบคลุมและ
ครบถ้ วนมากที�สดุ ในขณะที�การให้ คาํ แนะนํานั�นมีความครอบคลุมน้ อยที�สดุ สถานพยาบาลระดับปฐมภูมมิ ีศักยภาพ
จํากัดในการให้ บริการในทุกด้ าน โดยสามารถให้ การดูแลหญิงตั�งครรภ์เฉพาะรายปกติเท่านั�น
คําสําคัญ: การฝากครรภ์, หน่วยบริการฝากครรภ์, สถานพยาบาล, กรุงเทพมหานคร
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บทนํา

น้ อยหนึ�งครั� งในการตั�งครรภ์ครั� งสุดท้ าย(7) บ่งชี�ว่า การ
จั ดบริ การฝากครรภ์ในประเทศไทยมี ความครอบคลุ ม
ประชากรในสัดส่วนที�สงู
ถึงแม้ ว่าการจัดบริการฝากครรภ์จะมีความครอบคลุม
ประชากรในสัดส่วนทีส� งู แต่ปัญหาทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อยยังมีแนวโน้ มเพิ� มสูงขึ� น เป็ นที�น่าสนใจว่ าคุณภาพ
การจัดบริ การฝากครรภ์ของสถานพยาบาลเป็ นอย่างไร
ศักยภาพของการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาล
แต่ละแห่งเป็ นไปตามแนวทางมาตรฐานที�กาํ หนดไว้ โดย
หน่วยงานที�ได้ รับการยอมรับหรือไม่
งานวิ จั ยชิ� นนี� จึ งมุ่ งศึ กษาสถานการณ์ ปั จจุ บั น ของ
การจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาล เพื� อทําความ
เข้ าใจแนวทางการจั ดบริ การฝากครรภ์ และศั กยภาพ
ในการจั ด บริ การของแต่ ละสถานพยาบาล โดยศึ กษา
เฉพาะสถานพยาบาลในพื�นที� กทม. ด้ วยสองเหตุผลหลัก
เหตุ ผลที� ห นึ� งด้ านผลลั พ ธ์ สุ ข ภาพ กทม. เป็ นพื� นที�
ที� มีจาํ นวนเด็กทารกเกิดมากที�สุดในประเทศ และเป็ น
พื� นที� ที� มี ปั ญหาทารกแรกเกิ ดนํา� หนั กน้ อยสู ง กว่ า
ค่าเฉลี�ยทั�วประเทศและสูงเกินกว่าค่าเป้ าหมายที�ร้อยละ
7.0 เหตุผลที�สองด้ านการบริการสาธารณสุข กทม. เป็ น
เขตพื�นที�มหานครซึ�งมีผ้ ูคนอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก และ
เป็ นเขตที�มีการจัดระบบบริ การสาธารณสุขประกอบไป
ด้ วยหลายหลากหน่วยงาน ทั�งภาครัฐและเอกชน
การศึกษานี�มีวัตถุประสงค์เพื� อศึกษารูปแบบ ขนาด
และศักยภาพในการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลตัวอย่างในเขต กทม. และศึกษาแนวทางมาตรฐานการจัด
บริการฝากครรภ์ (ANC guideline) ที�มีอยู่ และแนวทาง
ที� สถานพยาบาลในเขต กทม. เลื อ กใช้ รวมทั� ง ระบุ
ข้ อดี ข้ อเสี ย ของการจั ด บริ ก ารฝากครรภ์ แ ละการใช้
แนวทางมาตรฐานการจัดบริการฝากครรภ์

ปั จจุ บันปัญหาทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อย (น้ อยกว่า
2,500 กรัม) ยังเป็ นปัญหาสุขภาพที�สาํ คัญของประเทศไทย แม้ กระทรวงสาธารณสุขตั�งเป้ าไว้ ทไ�ี ม่เกินร้ อยละ 7.0
ของจํานวนทารกแรกเกิดในแต่ละปี แต่สาํ นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย สํารวจพบว่า อัตราทารกแรกเกิด
นํา� หนักน้ อยเฉลี�ยทัง� ประเทศเท่ากับร้ อยละ �.�, �.� และ
�.� ในปี พ.ศ. ����, ���� และ ���� ตามลําดับ(1)
และข้ อมู ลของสํา นั กงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
พบว่ า อัตราทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อยเฉลี�ยทั�วประเทศ
เพิ�มสูงขึ�นเป็ นร้ อยละ �.�� และ ��.�� ในปี พ.ศ. ����
และ ���� ตามลํา ดั บ(2) สอดคล้ องกั บ ข้ อมู ลสถิ ติ สาธารณสุขที�รายงาน ว่าอัตราทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อย
เฉลี�ยทั�งประเทศเท่ากับร้ อยละ ��.� ในปี พ.ศ. ����(3)
โดยพื� นที� กรุ ง เทพมหานครซึ� งเป็ นพื� นที� ที� มี เ ด็ ก เกิ ด
มากที�สดุ ถึงร้ อยละ ��.� ของเด็กเกิดทั�วประเทศ(3) เป็ น
พื� นที� หนึ� งที� มีปั ญ หาทารกแรกเกิดนํา� หนั กน้ อยสูงกว่ า
ค่าเฉลี�ยทั�วประเทศ โดย พบมากถึงร้ อยละ ��.�� และ
��.�� ในปี พ.ศ. ���� และ ���� ตามลําดับ(4)
ทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อยเกิดจาก � สาเหตุหลัก คือ
การคลอดก่อนกําหนด (preterm birth) และภาวะทารก
ในครรภ์เจริญเติบโตผิดปกติ (intrauterine growth retardation) ซึ� งเป็ นผลโดยตรงจากสภาวะสุข ภาพและ
พฤติ กรรมของมารดาและการได้ รั บ การดู แ ลระหว่ า ง
ตั�งครรภ์(5) การได้ รับบริการฝากครรภ์ท�คี รบถ้ วนอย่างมี
คุณภาพ ซึ�งประกอบไปด้ วย การตรวจคัดกรอง การรักษา
โรคและการให้ คาํ แนะนําระหว่ างตั� งครรภ์ มีผลช่ วยลด
ปัญหาทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อยได้ (6)
กระทรวงสาธารณสุขให้ ความสําคัญกับการแก้ปัญหา
ทารกแรกเกิดนํา� หนั กน้ อยโดยเน้ นการดูแลมารดาและ
ทารกระหว่ างตั� งครรภ์ ผ่ า นการจั ด บริ ก ารฝากครรภ์ วิธีการศึกษา
คุณภาพในสถานพยาบาลทุกระดับ ซึ�งจากข้ อมูลทีป� รากฏ
ในรายงาน The 2009 Reproductive Health Survey ปี
รูปแบบการวิจัยและขนาดตัวอย่าง
พ.ศ. ���� สํา รวจโดยสํา นั กงานสถิ ติ แห่ งชาติพบว่ า
ใช้ วิธแี บบผสมผสาน (mixed methods) ทั�งการศึกษา
หญิงไทยร้ อยละ ��.� เคยได้ รับบริการฝากครรภ์อย่าง- เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (quantitative and qualitaวารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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tive methods) การศึกษาเชิงปริมาณ ใช้ แบบสอบถาม
แบบตอบด้ วยตนเอง (self-administered questionnaire
survey) สํา รวจข้ อมูลของสถานพยาบาลใน กทม. ทั�ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชนที� มี บ ริ ก ารฝากครรภ์ ซึ� งจาก
ฐานข้ อมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
�� กทม. มีจาํ นวนทั�งหมด 294 แห่ง(8) ส่วนการศึกษา
เชิ งคุ ณภาพใช้ วิ ธี ก ารทบทวนเอกสารที� เกี� ยวข้ อง
การสัมภาษณ์ กลุ่ มและสัมภาษณ์ เชิ งลึ กสถานพยาบาล
ที� ผ่ า นการคั ด เลื อ กอย่ า งเฉพาะเจาะจง เป็ นสถานพยาบาลตติยภูมิ 1 แห่ง ทุติยภูมิ 2 แห่ง และปฐมภูมิ 3
แห่ ง ในเครื อข่ า ยเดี ยวกั น โดยสถานพยาบาลระดั บ
ตติยภูมเิ ป็ นโรงพยาบาลแม่ข่ายที�รับส่งต่อผู้ป่วยจากทั�ง 5
สถานพยาบาลลูกข่าย กลุ่มตัวอย่างทั�ง 6 แห่งนี�ทาํ การ
สั ม ภาษณ์ ผ้ ู ให้ บริ ก ารฝากครรภ์ ระดั บ ผู้ บริ ห ารและ
ระดับผู้ปฏิบัตงิ าน รวมทัง� สิ�น 19 ราย ทําการศึกษาในช่วง
เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2556
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิงปริ มาณด้ วยโปรแกรม STATA
version 11.0 เป็ นสถิ ติ เชิ งพรรณนาแจกแจงด้ วยค่ า
ความถี� ร้ อยละ ค่าเฉลี� ย ข้ อมูลวิจัยเชิงคุณภาพใช้ การ
วิเคราะห์ตามเนื�อหา (content analysis) การศึกษาครั�งนี�
ได้ รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยเป็ นที�เรียบร้ อยแล้ ว

เป็ นสถานพยาบาลสังกัดรัฐบาล 41 แห่ง (ร้ อยละ ��.�)
และสังกัดเอกชนจํานวน 112 แห่ง (ร้ อยละ ��.�)
สถานพยาบาลทีส� ง่ แบบสอบถามกลับมาทัง� ��� แห่ง
แบ่งเป็ นระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมไิ ด้ ดงั ตารางที�
� ทั�งนี�การจัดระดับของสถานพยาบาลเป็ นไปตามข้ อมูล
ที� ทางสถานพยาบาลตอบในแบบสอบถาม ซึ� งสถานพยาบาลสังกัดเอกชนทั�งหมดที�ตอบกลับแบบสอบถาม
ไม่มีแห่งใดระบุว่าเป็ นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
การเปิ ดให้ บริ การฝากครรภ์ ข องสถานพยาบาล
มี ความแตกต่ า งกั น ตั� งแต่ เ ปิ ด �-�� ครั� งต่ อ เดื อ น
โดยสถานพยาบาลทั� งรั ฐบาลและเอกชนระดับ ทุ ติยภูมิ
และตติยภูมิส่วนใหญ่ (ร้ อยละ ��.�-���.�) เปิ ดให้
บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เต็มวัน คือตั�งแต่ 8.00-16.00
น. ส่วนสถานพยาบาลระดับปฐมภูมทิ ง�ั รัฐบาลและเอกชน
จะเปิ ดให้บริการเฉพาะบางวันและบางเวลาเท่านั�น จํานวน
บุ ค ลากรที� ให้ บ ริ การฝากครรภ์ เ ฉลี� ยต่ อ วั นในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิท�งั สังกัดรัฐบาล และ
เอกชนจะมีสูติแพทย์อย่างน้ อยแห่ งละ � คนเป็ นผู้ ให้
บริการหลัก (ร้ อยละ ���.�) ในขณะที�สถานพยาบาล
ระดับ ปฐมภูมสิ ว่ นใหญ่มแี พทย์ทว�ั ไปเป็ นผู้ให้ บริการหลัก
(รัฐบาล 62.0 เอกชน 83.0) โดยในสถานพยาบาลที�
ไม่มแี พทย์ ผู้ให้ บริการหลักเป็ นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้ อย
1 คน
ผลการศึกษา
จํานวนผู้ รับบริ การฝากครรภ์เฉลี� ยต่อวันในสถาน�. สถานพยาบาลและบุ ค ลากรสํา หรั บการจั ด พยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดรัฐบาลมีจาํ นวนมากที�สดุ ถึง
92 คน ในขณะที� สถานพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ สั งกั ด
บริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลใน กทม.
สถานพยาบาลส่ งแบบสอบถามกลั บมา 153 จาก เอกชนมีจาํ นวนน้ อยที�สดุ เฉลี�ย 10.5 คนต่อวัน สถาน294 แห่ง คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 52.0 แบ่ง พยาบาลระดับปฐมภูมิสังกัดรั ฐบาลมีผ้ ู รับบริ การเฉลี� ย

ตารางที� � จํานวนสถานพยาบาลที�ตอบกลับแบบสอบถามแยกตามสังกัด
สังกัดของสถานพยาบาล
จํานวนสถานพยาบาลที�มใี นฐานข้ อมูล
จํานวนสถานพยาบาลที�ตอบกลับแบบสอบถาม
อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม (%)

รัฐบาล

เอกชน

รวม

98
41*
41.8

196
112
57.1

294
153
52.0

* สถานพยาบาลสังกัดรัฐบาลที�ตอบกลับทั�งหมด �� แห่ ง มีจาํ นวน � แห่งที�ไม่ได้ จัดบริการฝากครรภ์
ดังนั�น มีสถานพยาบาลสังกัดรัฐที�จัดบริการฝากครรภ์และตอบกลับแบบสอบถาม �� แห่ง
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ต่อวันมากกว่าสถานพยาบาลระดับปฐมภูมสิ งั กัดเอกชน 3 ตารางที� � จํานวนของสถานพยาบาลทีต� อบกลับแบบสอบถาม
เท่ า โดยที� ภาระงานของบุ ค ลากรในสถานพยาบาล
แยกตามระดับ
ระดั บ ตติ ย ภู มิ สั งกั ด รั ฐ บาลมี ม ากที� สุ ด เมื� อเที ย บกั บ ระดับของสถานพยาบาล
สังกัดรัฐบาล สังกัดเอกชน
ระดับอื�น
(แห่ ง)
(แห่ง)
�. แนวทางมาตรฐานการจั ดบริ การฝากครรภ์
(ANC guideline)
จากการทบทวนเอกสารพบว่ า แนวทางมาตรฐาน
การจัดบริการฝากครรภ์ท�ไี ด้ รับการยอมรับมีอย่างน้ อย 4
ฉบับประกอบด้วยต่างประเทศ 2 ฉบับคือ WHO Regional
office for Europe’s Health Evidence Network ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO)(9) และ National Institute
for Health and Clinical Excellence, Antenatal care,
NICE guideline 62 (NICE)(10,11) และจากหน่วยงานใน
ประเทศ 2 ฉบับคือ คู่มือปฏิบัติการดูแลผู้ต�ังครรภ์แนวใหม่ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (DOH)(12)
และเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์
ของราชวิ ทยาลัยสูตินรีเวชแห่ งประเทศไทย (RTC)(13)
ความเหมือนและต่างของ ANC guideline ทัง� สี�ฉบับแสดง
ในตารางที� �
�. ความสามารถของสถานพยาบาลในเขต กทม.
ในการจัดบริการฝากครรภ์และ guideline ทีใ� ช้
ข้ อมู ลที� ได้ จากแบบสอบถามสถานพยาบาลระบุว่ า
แนวทางการจั ด บริ ก ารฝากครรภ์ ข องสถานพยาบาล
แต่ละแห่ง (guideline) แม้ มีรายละเอียดของจํานวนครั�ง

ตติยภูมิ
ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ
รวม

12
4
22
38

13
99
112

และรู ป แบบแตกต่ า งกั นขึ� นกั บ ต้ นสั งกั ด ของสถานพยาบาลนั� น แต่ โ ดยภาพรวมสถานพยาบาลทุ ก แห่ ง
จั ด บริ ก ารตาม guideline ที� สอดคล้ องกั บ แนวทาง
มาตรฐานทั�ง 4 ฉบับข้ างต้ น ถึงแม้จะยังไม่ได้ เป็ น guideline ฉบับเดียวกันสําหรับทุกสถานพยาบาลใน กทม.
รูปแบบการจัดบริการ (design) สถานพยาบาลทุก
ระดั บสามารถปฏิบั ติได้ มากกว่ าคําแนะนํา พื� นฐานของ
guideline ทั�ง 4 ฉบับ โดยเฉพาะด้ านบุคคลากร การจัด
บริการเป็ นไปตามมาตรฐานคือจัดในลักษณะ goal-oriented เป็ นหลั ก อย่ า งไรก็ตาม สถานพยาบาลระดั บ
ปฐมภู มิ ทั� งรั ฐบาลและเอกชนสามารถจั ดสถานที�
ฝากครรภ์ ให้ เป็ นสัดส่วนชั ดเจนแยกจากหน่ วยบริ การ
อื�นได้ น้อยกว่าร้ อยละ 50.0 เนื�องด้ วยข้ อจํากัดของพื�นที�
สถานพยาบาลระดั บปฐมภู มิ ส่ วนใหญ่ จั ดบริ การ
ฝากครรภ์ในพื�นที�เดียวกันกับงานบริการอื�น
การบริ การ ประกอบด้ วย 3 กิจกรรมหลั ก ได้ แก่

ตารางที� � จํานวนผูร้ บั บริการเฉลีย� ต่อวันที�สถานพยาบาลให้บริการและภาระงานต่อบุคลากร �คน
สังกัดรัฐบาล (n= 38)
ตติยภูมิ

ทุตยิ ภูมิ

ปฐมภูมิ

สังกัดเอกชน (n=112)
ทุตยิ ภูมิ ปฐมภูมิ

จํานวนผู้รับบริการเฉลี�ยต่อวัน
(จํานวนน้ อยที�สดุ และมากที�สดุ ต่อวัน)

92
42
33
(45-200) (30-100) (15-50)

35
10.5
(3-100) (1-50)

จํานวนผู้รับบริการต่อผู้ให้ บริการ � คน
(ผู้ให้ บริการรวมสูตแิ พทย์ แพทย์ท�วั ไปและพยาบาล)

11.4
7.9
3.6
(3.8-30) (1.5-12) (1-9.5)

6.7
2.3
(2-16.7) (0-25)

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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Antenatal Care Services Part I: Do Health Facilities in Bangkok Provide ANC Services According to the Guideline?
ตารางที� � แนวทางมาตรฐานการจัดบริการฝากครรภ์ (ANC guidelines) 4 ฉบับ
บริการฝากครรภ์
1. อุปกรณ์ สถานที� รูปแบบการจัดกิจกรรม
บุคลากรที�ดูแลหญิงตั�งครรภ์ควรเป็ นพยาบาลผดุงครรภ์หรือสูงกว่า
จํานวนผู้ให้ บริการต่อผู้รับบริการ �:��-��
การจัดรูปแบบกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยเจ้ าหน้ าที�ท�หี ญิงตั�งครรภ์ร้ สู กึ คุ้นเคย
การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หญิงตั�งครรภ์ เจ้ าหน้ าที�ต้องให้ เวลาเพียงพอ
ในการให้ ความรู้และคําแนะนํา
มีสถานที�สาํ หรับพูดคุยปรึกษาเรื�องที�ต้องการความเป็ นส่วนตัว
การจัดบริการฝากครรภ์ครั�งแรกให้ ใช้ เวลานาน ��-�� นาที
การจัดกิจกรรมเป็ นรูปแบบ goal oriented มีกจิ กรรมชัดเจนต่อการมาแต่ละครั�ง
(NICE Guideline แนะนํา �-�� ครั�ง WHO แนะนําอย่างน้ อย � ครั�ง
กรมอนามัยแนะนํา � ครั�ง ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่ งประเทศไทยแนะนํา
�-�� ครั�ง)
สื�อการสอนเป็ นแบบเข้ าใจง่ายและหญิงตั�งครรภ์เข้ าถึงได้ ง่าย (NICE แนะนําให้
ทําสื�อสําหรับหญิงตั�งครรภ์ท�มี คี วามพิการทางการรับรู้และเรียนรู้)
การลงบันทึกสุขภาพมารดาและทารกอย่างเป็ นระบบ
2. กิจกรรมแนะนําสําหรับหญิงตั�งครรภ์
�.� การตรวจคัดกรองโรคและความเสี�ยง (screening)
ซักประวัติ: ประวัตทิ �วั ไป ประวัติทางสูตกิ รรม อาการผิดปกติ ประวัตจิ ิตเวช
ชั�งนํา� หนักและวัดส่วนสูง
วัดความดันโลหิต (ตั�งแต่ฝากครรภ์ครั�งแรก) และตรวจปั สสาวะคัดกรอง
proteinuria ทุกครั�ง (คัดกรอง PTH, Pre-eclampsia)
ชั�งนํา� หนักและตรวจปัสสาวะคัดกรอง glucosuriaทุกครั�ง
ตรวจเต้ านมเพื�อเตรียมเรื�องการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ (breastfeeding)
ตรวจร่างกายคัดกรองอาการแสดงของภาวะแทรกซ้ อนเช่น บวม
ตรวจภายในโดยใช้ speculum คัดกรอง vaginal infection และ pap smear
ตรวจหมู่เลือด (ABO, Rh)
ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด (Hb, Hct, OF, DCIP) และธาลัสซีเมีย
ตรวจเลือดสามีคดั กรองภาวะซีดในกรณีมารดาเป็ นพาหะหรือมีความเสี�ยง
ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และเอช ไอ วี
ตรวจคัดกรองการติดเชื�อหัดเยอรมันและฉีดวัคซีนหลังคลอดถ้ าไม่มภี มู คิ ้ มุ กัน
ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั�งครรภ์ (FPG, RPG)
ตรวจคัดกรอง Down's syndrome ในมารดาที�ต้องการ โดย combination test
ถ้ าผลตรวจเป็ น positive จึงส่งตรวจ amniocentesis ต่อไป
ตรวจปัสสาวะยืนยันการตั�งครรภ์ในกรณีไม่มอี าการ
ตรวจปัสสาวะคัดกรองการติดเชื�อในทางเดินปัสสาวะ (asymptomatic bacteriuria )
การประเมินอายุครรภ์ โดยการวัดความสูงยอดมดลูก (Symphysis -fundal height)
การตรวจอัลตราซาวด์เพื�อวัดอายุครรภ์
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ตารางที� � แนวทางมาตรฐานการจัดบริการฝากครรภ์ (ANC guidelines) 4 ฉบับ (ต่อ)
บริการฝากครรภ์

WHO

�.� การรักษาหรือการป้ องกันโรค
การฉีดวัคซีนบาดทะยักตามมาตรฐาน
การให้ วิตามินบํารุง folic acid (ก่อนตั�งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ �� สัปดาห์)

การให้ ธาตุเหล็ก iron supplement
**
การให้ ยาบํารุง calcium เพื�อลดความเสี�ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงขณะตั�งครรภ์

การให้ ไอโอดีนเสริม (WHOแนะนําในพื�นที�ท�มี คี วามชุกของ cretinism)

หลีกเลี�ยงการรับประทานวิตามิน A
การรักษา asymptomatic bacteriuriaด้ วยยาปฏิชีวนะ

การรักษา syphilis ถ้ าผล rapid test เป็ นบวก

(NICE แนะนําให้ ทาํ แผนการรักษาหรือส่งต่อในกรณีผลตรวจเป็ นบวก)
�.� การให้ ความรู้และคําแนะนํา

การวางแผนการคลอดและการนัดหมายฝากครรภ์ ( birth planning) และ
การเตรียมพร้ อมกรณีฉุกเฉิน (birth preparedness)

การให้ คาํ แนะนําเรื�องโภชนาการ (nutrition) เน้ นไม่ลดนํา� หนัก ไม่จาํ กัดเกลือ
การให้ คาํ แนะนําเพื�อหยุดสูบบุหรี�และดื�มสุรา (ลด LBW และ preterm births)

การให้ คาํ แนะนําเรื�องการปฏิบัตติ วั ของหญิงตั�งครรภ์ (self care at home,

family planning, healthy lifestyle, constipation, exercise)

การให้ คาํ แนะนําเรื�องอาการผิดปกติ อาการที�ต้องมารพ.
การนับลูกดิ�น ฟังเสียงหัวใจทารก (NICE แนะนําให้ ทาํ ถ้ ามารดาร้ องขอ)
การให้ คาํ แนะนําเรื�องการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ (breastfeeding)

การแจกสมุดสุขภาพมารดาและทารกให้ หญิงตั�งครรภ์เป็ นผู้เก็บเอง

การจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ antenatal classes
การเปิ ดโอกาสให้ หญิงตั�งครรภ์ซักถามข้อสงสัย เล่าความกังวลและอาการผิดปกติ
�.สําหรับหญิงตั�งครรภ์ท�มี คี วามเสี�ยงสูง
การส่งต่อพบแพทย์เมื�อพบว่ามีความเสี�ยงในกรณีเลือดออกทางช่องคลอด
เด็กไม่ด� นิ intrauterine growth retardation ครรภ์แฝด pre-eclampsiaครรภ์เกินกําหนด

การส่งต่อพบแพทย์เพื�อทํา ECV ในกรณีท่าขวางหรือท่าก้ น
การให้ คาํ แนะนําเพิ�มอาหารที�มพี ลังงานและโปรตีนในหญิงเสี�ยงต่อ LBW

การดูแลแม่ท�ตี ดิ เชื�อเอช ไอ วี: การให้ ยาต้ านไวรัส การให้ คาํ ปรึกษา การคุมกําเนิด
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หมายถึง แนะนําให้ ทาํ ในหน่วยบริการ
หมายถึง ไม่แนะนําให้ ทาํ ในหน่วยบริการเนื�องจากหลักฐานวิจัยพบว่าไม่ค้ มุ ค่า
หมายถึง ยังไม่มีหลักฐานที�ชัดเจนเพื�อยืนยันว่าคุ้มค่าหรือไม่ และควรทําหรือไม่
หมายถึง แนะนําให้ ทาํ ในกลุ่มประชากรเฉพาะหรือมีเงื�อนไขตามที�กาํ หนด
การคัดกรองเบาหวานขณะตั�งครรภ์ จาก NICE Guideline แนะนําให้ ทาํ การตรวจคัดกรองเมื�อหญิงตั�งครรภ์มีปัจจัยเสี�ยงดังนี�
มีประวัติเคยเป็ นเบาหวานขณะตั�งครรภ์ในครรภ์ก่อน มีประวัติครอบครัวญาติลาํ ดับที� � เป็ นเบาหวาน
มีประวัติเคยคลอดบุตรนํา� หนักตัวมากกว่าเท่ากับ ���� กรัม มีเชื�อสายจาก South Asian, Black Caribbean และ Middle Eastern
ซึ�งมีความชุกของการเป็ นเบาหวานขณะตั�งครรภ์สูง และมีค่า BMI ตั�งแต่ �� kg/m2
** การให้ ธาตุเหล็ก ในNICE Guideline แนะนําให้ เฉพาะในรายที�มีความจําเป็ นคือ Hb< 11 g/dl ในการฝากครรภ์ครั�งแรก และ
Hb< 10.5 g/dl ที�อายุครรภ์ �� สัปดาห์ เนื�องจากการให้ iron supplement มีผลให้ หญิงตั�งครรภ์เกิดอาการข้ างเคียง ได้ แก่
คลื�นไส้ อาเจียนได้ ส่วนใน WHO guideline แนะนําให้ แจกบางรายเนื�องจากผลข้ างเคียงเช่นกัน
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การตรวจคั ด กรองโรคและความผิ ด ปกติ การรั ก ษา
โรคและการให้ คาํ แนะนํา ข้ อมูลจากแบบสอบถามพบว่า
สถานพยาบาลใน กทม. ทั�งรั ฐบาลและเอกชนสามารถ
จั ดบริ การในส่ ว นของการตรวจ คั ด กรองโรคและ
ความผิ ด ปกติ ไ ด้ ครอบคลุ ม และครบถ้ วนมากที� สุ ด
ส่วนเรื� องการรั กษาโรค และการให้ คาํ แนะนํา นั� น ยังมี
แนวทางปฏิบตั ทิ แ�ี ตกต่างกันตามระดับของสถานพยาบาล
และยังไม่ครบถ้ วนตามแนวทางที�กาํ หนดไว้ (ตารางที� 5)
แนวทางการจั ด บริ ก ารฝากครรภ์ ข องสถานพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง แสดงในแผนภูมิท�ี �
ศั กยภาพของสถานพยาบาลใน กทม. ข้ อ มู ลจาก
แบบสอบถามพบว่ า สถานพยาบาลระดับทุ ติยภูมิและ
ตติยภูมิมีความสามารถในการดูแลหญิงตั�งครรภ์ ทั�งราย
ปกติและรายเสี� ยงจนถึงช่วงคลอด ส่วนสถานพยาบาล

ระดับปฐมภูมิท�ังรัฐบาลและเอกชนมีศักยภาพเพี ยงพอ
ในการดูแลหญิงตั�งครรภ์รายปกติ แต่ไม่สามารถให้ การ
ดู แลหญิ งตั� งครรภ์ท�ี มีความเสี� ยงได้ ทั� งนี� ภาวะเสี� ยงที�
จําเป็ นต้ องมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ
หรือตติยภูมิ ครอบคลุมกรณีต่างๆ ดังตารางที� 6
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ บริการในสถานพยาบาล
ตัวอย่าง 6 แห่ งพบว่ ามีความสอดคล้ องกับข้ อมู ลที�ได้
จากแบบสอบถามทุ กประเด็น ได้ แก่ เวลาการเปิ ดให้
บริการ ซึ�งสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิจะเปิ ดให้ บริการ
ในเวลาที�จาํ กัดกว่าสถานพยาบาลระดับอื� น ผู้ให้ บริการ
ที�สถานพยาบาลระดับตติยภูมิและทุติยภูมิจะมีสตู ิแพทย์
เป็ นผู้ ให้ บริ การหลั กทุ กวั น ในขณะที� สถานพยาบาลปฐมภู มิ จะมี สู ติ แ พทย์ สลั บ กั บ แพทย์ ท�ั ว ไปเป็ นผู้ ให้
บริการหลัก แนวทางการจัดบริการที�สถานพยาบาลระดับ

ตารางที� � การจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลในแต่ละสังกัดและแต่ละระดับจากการสํารวจสถานพยาบาล ��� แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการจัดบริการ

สังกัดรัฐบาล (%)

สังกัดเอกชน (%)

1. รูปแบบการจัดบริการ (design)
ตติยภูมิ ทุตยิ ภูมิ ปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ปฐมภูมิ
บุคลากรที�ดูแลหญิงตั�งครรภ์ควรเป็ นพยาบาลผดุงครรภ์หรือสูงกว่า 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
มีสถานที�ฝากครรภ์แยกเป็ นสัดส่วนจากหน่วยบริการอื�น
92.0
100
24.0
56.0 44.0
เวลาที�ใช้ ในการจัดบริการฝากครรภ์ครั�งแรกโดยเฉลี�ย (นาที)
30.0
30.0
38.0
20.0 20.0
จํานวนครั�งเฉลี�ยที�นัดหญิงตั�งครรภ์มาฝากครรภ์
9.5
6.7
4.5
9.7 6.3
โดยมีการจัดกิจกรรมเป็ นรูปแบบ goal oriented
2. กิจกรรมแนะนําสําหรับหญิงตั�งครรภ์ (content)
2.1 การตรวจคัดกรองโรคและความเสี�ยง
ซักประวัติอาการผิดปกติทุกครั�งที�มาฝากครรภ์
ชั�งนํา� หนักทุกครั�งที�มาฝากครรภ์
วัดความดันโลหิตทุกครั�ง
ประเมินอาการบวมทุกครั�ง
ตรวจเต้ านมเพื�อเตรียมเรื�อง breastfeeding
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารคัดกรองภาวะซีด และธาลัสซีเมีย
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารคัดกรองโรคซิฟิลิส
ไวรัสตับอักเสบบี และเอชไอวี
ตรวจคัดกรองเบาหวานสําหรับหญิงตั�งครรภ์ทุกคนที�มคี วามเสี�ยง
การประเมินอายุครรภ์ โดยวัดความสูงยอดมดลูก
การตรวจอัลตราซาวด์เพื�อวัดอายุครรภ์
714

92.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

95.0
100.0
100.0
95.0
78.0
95.0
95.0

78.0 89.0
100.0 100.0
100.0 100.0
82.0 99.0
83.0 83.0
100.0 94.0
100.0 94.0

100.0
58.0
100.0

100.0
100.0
100.0

62.0
52.0
43.0

100.0 96.0
33.0 88.0
100.0 26.0

Journal of Health Science 2015 Vol. 24 No. 4

บริการฝากครรภ์ตอนที�หนึ�ง: สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสามารถให้ บริการ ตามแนวทางมาตรฐานหรือไม่
ตารางที� � การจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลในแต่ละสังกัดและแต่ละระดับจากการสํารวจสถานพยาบาล ��� แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร (ต่อ)
แนวทางการจัดบริการ

สังกัดรัฐบาล (%)

2.2 การรักษาหรือการป้ องกันโรค
การให้ วิตามินบํารุง folic acid
88.0
การให้ แคลเซียมเพื�อลดความเสี�ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง
92.0
การรักษา asymptomatic bacteriuriaด้ วยยาปฏิชีวนะ
80.0
2.3 การให้ ความรู้และคําแนะนํา
การวางแผนการคลอดและการนัดหมายฝากครรภ์
42.0
การให้ คาํ แนะนําเรื�องโภชนาการโดยเฉพาะหญิงตั�งครรภ์ท�เี สี�ยงต่อ 58.0
การมีทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อย LBW
การให้ คาํ แนะนําเรื�องการปฏิบตั ิตวั ของหญิงตั�งครรภ์
75.0
การให้ คาํ แนะนําเพื�อหยุดสูบบุหรี�และดื�มสุรา
83.0
การแนะนําเรื�องอาการผิดปกติท�ตี ้ องมารพ.
100.0
การให้ คาํ แนะนําเรื�องการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
100.0
การแจกสมุดสุขภาพมารดาและทารกให้ หญิงตั�งครรภ์เป็ นผู้เก็บเอง 100.0

สังกัดเอกชน (%)

88.0
100.0
100.0

86.0
95.0
40.0

92.0
78.0
92.0

97.0
89.0
21.0

100.0
100.0

62.0
81.0

100.0
100.0
100.0
95.0
100.0

95.0
67.0
89.0
89.0
78.0

82.0
33.0
97.0
95.0
83.0

96.0
76.0
97.0
95.0
83.0

75.0

0.0

91.0

0.0

100.0 96.0
67.0 71.0

....

3. สําหรับหญิงตั�งครรภ์ท�มี คี วามเสี�ยงสูง
ให้ การดูแลแม่ท�ตี ดิ เชื�อเอช ไอ วี โดยเฉพาะการให้ ยาต้ านไวรัส

92.0

แผนภูมิที� � แนวทางการดูแลผูร้ บั บริการฝากครรภ์สรุปได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสถานพยาบาล
โรงพยาบาลของรัฐ
ฝากครรภ์ครั�งแรก: ซักประวัติ + ให้ คาํ แนะนําก่อนเจาะเลือด + ตรวจเลือดคัดกรองโรค
(ซิฟิลิส เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ภาวะซีดและโลหิตจางธาลัสซีเมีย) + ตรวจปั สสาวะ



ฝากครรภ์ครั�งที�สอง: ซักประวัติ + ตรวจร่างกาย + คัดกรองอาการแทรกซ้ อน + ตรวจครรภ์
ฟังผลเลือด* + ให้ การรักษาเช่ น ฉีดวัคซีน ให้ วิตามินบํารุง + ให้ ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม



ตรวจอัลตราซาวด์เมือ� อายุครรภ์ช่วง ��-�� สัปดาห์



ฝากครรภ์ครั�งต่อไป: คัดกรองภาวะแทรกซ้ อน + ประเมินอายุครรภ์ + ประเมินทารกในครรภ์
ให้ การรักษาให้ วิตามินบํารุง + ให้ ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
เมื�ออายุครรภ์อยู่ในช่ วง <�� สัปดาห์ นัดทุก � สัปดาห์
ช่ วง �� - �� สัปดาห์ นัดทุก � สัปดาห์
ช่ วง �� - �� สัปดาห์ นัดทุก � สัปดาห์
ช่ วง �� - �� สัปดาห์ นัดทุก � สัปดาห์
หมายเหตุ* ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิมีแนวทางการให้ บริการในลักษณะเดียวกันกับระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
แตกต่างกันตรงที�ต้องส่งตัวหญิงตั�งครรภ์ไปโรงพยาบาลแม่ข่ายใน � ช่ วงเวลาคือ
�. ฟังผลเลือด หากผลตรวจคัดกรองเลือดผิดปกติ ทางโรงพยาบาลจะรับหญิงตั�งครรภ์ไว้ ดูแลจนถึงคลอด
�. เมื�ออายุครรภ์อยู่ในช่วง ��-�� สัปดาห์ ให้ ส่งมารับบริการตรวจอัลตราซาวด์
�. เมื�ออายุครรภ์อยู่ในช่วง ��-�� สัปดาห์ ส่งตัวมาเตรียมคลอด
�. เมื�อตรวจคัดกรองพบภาวะเสี�ยงหรือมีภาวะฉุกเฉินให้ ส่งตัวทันที
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ตารางที� � สถานพยาบาลปฐมภูมิที�ตอ้ งส่งต่อหญิงตั�งครรภ์เมือ� เกิดภาวะเสี�ยง
สถานพยาบาลที�ต้องส่งต่อหญิงตั�งครรภ์ในภาวะเสี�ยง
หญิงตั�งครรภ์ท�ตี ดิ เชื�อเอช ไอ วีและต้ องได้ รับยาต้ านไวรัส
หญิงตั�งครรภ์ท�มี ภี าวะทารกในครรภ์เจริญเติบโตน้ อย
ภาวะครรภ์เป็ นพิษ
หญิงตั�งครรภ์แฝด
โรคเบาหวานจากการตั�งครรภ์
หญิงตั�งครรภ์ท�มี ภี าวะทารกในครรภ์มคี วามเสี�ยงนํา� หนักตัวน้ อย
โรคทางอายุรกรรมหัวใจหลอดเลือด ทางเดินหายใจหรือต่อมไร้ ท่อ

ทุติยภูมิและตติยภูมิจะกําหนดเอง ส่วนสถานพยาบาล
ระดั บปฐมภู มิ ใ ช้ แนวทางการจั ด บริ การที� กาํ หนดโดย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กทม.
ในประเด็ น เรื� องกิ จ กรรมบริ ก ารสถานพยาบาล
ตัวอย่างทั�ง 6 แห่งมีการจัดบริการการตรวจคัดกรองโรค
และความผิ ด ปกติ ค รบถ้ วนตามแนวทางที� กํา หนด
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมบริการด้ านที� 2 การรักษาโรคนั�น
สถานพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ มี ความสามารถที� จํา กั ด
และให้ การดู แลได้ เฉพาะหญิงตั� งครรภ์รายปกติเท่านั� น
ส่วนกิจกรรมด้ านที� 3 การให้ คาํ แนะนําแก่หญิงตั�งครรภ์
สถานพยาบาลระดับตติยภูมแิ ละทุติยภูมิท�งั 3 แห่ง มีการ
ให้ ความรู้ท�งั รายบุคคลและรายกลุ่ม หัวข้ อหลักที�แนะนํา
ให้ กบั หญิงตั�งครรภ์ทุกคนคือการดูแลตัวเองขณะตั�งครรภ์
การสังเกตอาการผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนขณะตัง� ครรภ์
และการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่และการตรวจเต้ านม
ส่วนสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิตัวอย่างทั�ง 3 แห่ง
ไม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมกลุ่ มได้ เนื� องจากผู้ รั บ บริ ก าร
มีจาํ นวนไม่มาก และมารับบริการไม่พร้ อมกัน ปัจจุ บัน
จึงมีเพียงการให้ คาํ แนะนํารายบุคคลเท่านั�น ประเด็นหลัก
ที�แนะนําเป็ นประเด็นเดียวกับโรงพยาบาลตัวอย่างทั�ง 3
แห่ ง สิ� งที� แ ตกต่ างกั นอย่ างชั ดเจน คื อเรื� องของการ
ส่งเสริมการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ ที�สถานพยาบาลปฐมภูมิ
ไม่มีบริ การตรวจเต้ านมให้ หญิงตั�งครรภ์ มีเพียงการให้
คําแนะนําเท่านั�น ทั�งนี�เป็ นเพราะสถานพยาบาลปฐมภูมิ
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ปฐมภูมริ ัฐบาล (%)

ปฐมภูมิเอกชน (%)

100.0
100.0
100.0
95.0
95.0
86.0
100.0

85.0
81.0
80.0
63.0
66.0
51.0
62.0

เห็นว่า เมื�อหญิงตั�งครรภ์ถูกส่งตัวไปตรวจที�โรงพยาบาล
จะได้ รับการตรวจเต้ านม จึงไม่ตรวจซํา� ซ้ อน และเนื� อง
ด้ วยสถานที�ไม่เอื�ออํานวย

วิจารณ์

1. ผลการศึกษา
ข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามโดยสถานพยาบาล
ใน กทม. มากถึงร้ อยละ 52.0 พบว่ายังไม่มีแนวทางการ
จัดบริการฝากครรภ์ทเ�ี ป็ นแนวทางเดียวกันสําหรับสถานพยาบาลทุกระดับ แต่ละแห่ งกําหนดแนวทางตามต้ นสังกัดหรือผู้บริหาร ทําให้ รายละเอียดของกิจกรรมบริการ
มีความแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมนั�น แนวทางการจัด
บริ การที� สถานพยาบาลแต่ ละแห่ งจั ดทํา ไว้ มี ความ
สอดคล้ องกับแนวทางมาตรฐานที�กาํ หนด (ANC guideline 4 ฉบั บ ) ทั� งในด้ านรู ป แบบการจั ด บริ ก ารและ
กิจกรรมบริการ
ในด้ านกิจกรรมบริการ (Content) ผลการศึกษาครั�งนี�
สอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาของ Tetui และคณะ (14)
ที�พบว่ า สถานพยาบาลส่วนใหญ่ จัดกิจกรรมฝากครรภ์
ด้ านการตรวจคัดกรองโรคได้ ครอบคลุมมากที�สุด และ
จัดกิจกรรมด้ านการให้ คาํ แนะนําได้ ครอบคลุมน้ อยที�สุด
โดยผลการศึกษานี�พบว่าสถานพยาบาลในทุกระดับร้อยละ
80.0-100.0 ประเมินว่าได้ ให้ บริการตรวจคัดกรองทาง
ห้ องปฏิบัติการ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และโรคติดเชื�อ
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บริการฝากครรภ์ตอนที�หนึ�ง: สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสามารถให้ บริการ ตามแนวทางมาตรฐานหรือไม่

ต่างๆ แต่การตรวจคัดกรองโดยการตรวจร่างกาย โดย
เฉพาะการวัดความสูงยอดมดลูกเพื� อประเมินอายุครรภ์
นั�น สถานพยาบาลเพียงส่วนน้ อยประเมินว่าตนเองได้ ทาํ
นอกจากนี� สถานพยาบาลปฐมภูมิของรั ฐมากถึงร้ อยละ
40.0 ไม่มีบริการตรวจคัดกรองอัลตราซาวด์ และร้ อยละ
38.0 ประเมินว่าไม่สามารถทําการตรวจคัดกรองเบาหวาน
ได้ ซึ� งเมื� อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที�ได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ บริการในสถานพยาบาลปฐมภูมิพบว่าสอดคล้ องกัน
คือ สถานพยาบาลไม่ได้ จัดหาเครื� องตรวจอัลตราซาวด์
เนื� องจากสถานพยาบาลมีแนวทางการจั ดบริ การที�ต้ อง
การทําหน้ าที�ดูแลหญิงตั�งครรภ์รายปกติเท่านั� น และทํา
การส่ งต่ อ หญิ งตั� งครรภ์ รายเสี� ยงไปยั งสถานพยาบาล
ที�สูงกว่า
กิจกรรมการให้ ความรู้และคําแนะนําพบว่าเป็ นกิจกรรมที� มีการจั ดบริ การครอบคลุ มน้ อยที� สุดในสถานพยาบาลทุกระดับ ปัจจัยที�ทาํ ให้ กจิ กรรมนี�มคี วามครอบคลุมน้ อยมีหลายสาเหตุ
จากข้ อมู ลข้ างต้ นจะเห็ น ว่ า แม้ สถานพยาบาลจะ
กําหนดแนวทางการจัดบริการฝากครรภ์ไว้ ตามมาตรฐาน
แต่ ในทางปฏิบั ติ บุ คลากรอาจปฏิบั ติ ตามแนวทางนั� น
ได้ เพียงบางส่วนเท่านั�น ซึ�งอาจกระทบหรืออาจไม่กระทบ
ต่อคุณภาพการบริการซึ�งควรต้ องทําการศึกษาวิจัยต่อไป
2. ระเบียบวิธีวิจัยและข้อจํ ากัด
การวิ จั ยครั� งนี� พบข้ อจํา กัดในส่วนของวิ ธีการศึกษา
เริ� มจากการรวบรวมข้ อมู ล ของสถานพยาบาลโดยใช้
แบบสอบถามประเภทประเมินตนเอง (self-administered
questionnaire) ซึ� งมีตัวแทนของสถานพยาบาลเพียง 1
คนเป็ นผู้ตอบ ข้อมูลทีไ� ด้จากวิธกี ารเก็บนี�มโี อกาสเกิดอคติ
(bias) สูงและอาจไม่สามารถสะท้อนแนวทางปฏิบัติงาน
ตามจริงของผู้ให้ บริการในสถานพยาบาลทุกคน นอกจาก
นี� อั ตราการตอบกลั บแบบสอบถามของสถานพยาบาล
สังกัดรัฐบาลร้ อยละ ��.� และสังกัดเอกชนร้ อยละ ��.�
อาจ ทํา ให้ ผลการศึ กษาสะท้ อนแนวทางการให้ บริ การ
ฝากครรภ์ในภาพรวม แต่ไม่สามารถใช้ เป็ นตัวแทนหรือ
ระบุแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดของสถานพยาบาลทุก
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

แห่ง ใน กทม. ได้ ในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพเนื�อง
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ วิธเี ลือกแบบ selective purposive sampling คือเลือกจากสถานพยาบาลทีเ� ป็ นแม่ขา่ ย
ลู กข่ายส่งต่ อ ทํา ให้ ผลการศึกษาที� ได้ ค่อนข้ างเฉพาะเจาะจงกับบริบทของสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างนี� และ
ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลของสถานพยาบาลอืน� ๆ ใน กทม.
ได้ ขอบเขตของการศึ กษานี� ไม่ ครอบคลุ มผู้ รั บบริ การ
ทําให้ ไม่ได้ รับข้ อมูลความต้ องการของผู้รับบริการ ข้ อมูล
ของการศึ กษานี� จึ งสะท้ อนมุ ม มองของผู้ ให้ บริ การแต่
เพียงฝ่ ายเดียว
งานวิ จั ยชิ� นนี� ได้ ให้ ข้ อมู ล เกี� ยวกั บ การจั ด บริ ก าร
ฝากครรภ์ของสถานพยาบาลใน กทม. ในภาพรวมของ
จังหวัด เพื�อเป็ นข้ อมูลพื�นฐานสําหรับการพัฒนาแนวทาง
การดําเนินงานฝากครรภ์ให้ดขี � นึ ในอนาคต โดยข้อเสนอแนะที�ได้ จากผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี�
1. การเพิ� มศั กยภาพของสถานพยาบาลปฐมภู มิ
ให้ สามารถคัดกรองความเสี�ยงในหญิงตั�งครรภ์ได้ มากขึ�น
เช่ นการจั ด หาเครื� องอั ลตราซาวด์ การตรวจคั ด กรอง
เบาหวานในหญิ งตั� งครรภ์ จะช่ ว ยลดการส่ งต่ อผู้ ป่ วย
ที�ไม่เหมาะสมและไม่มีข้อบ่งชี� ทั�งนี�จาํ เป็ นต้ องดําเนินการควบคูก่ บั การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีใ� ห้ บริการ
ฝากครรภ์
2. จั ดทํา เครื อข่ ายพั ฒนาระบบฐานข้ อมูลร่ วมกัน
เพื�อกําหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและเชื�อมโยงข้ อมูล
เข้ าสู่ ระบบ เช่ น การปรั บ สมุ ด สี ช มพู การปรั บ ปรุ ง
ฐานข้ อมูล สปสช.
3. สนับสนุ นให้ มีการศึกษาวิจัยเกี�ยวกับการฝากครรภ์ เช่น คุณภาพการจัดบริการฝากครรภ์ให้ มากขึ�น
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คณะผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณข้ อมู ลจากสํา นั ก งานหลั ก ประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กทม. ความอนุเคราะห์
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อมลวรรณ แก้ วศรี ผู้วิจัยขอขอบคุณโรงพยาบาลดอนตูม
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โรงพยาบาลพระนั� งเกล้ า โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลบางบัวทอง และโรงพยาบาลบําราศนราดูร ที�ให้
ความร่ ว มมื อ ในการทํา การศึ กษานํา ร่ อง ขอขอบคุ ณ
โรงพยาบาลราชวิ ถี โรงพยาบาลเลิ ดสิ น โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ดินแดงเวชกรรมคลินกิ ทับสุวรรณคลินิก
และประชาสุขคลินิก ที�ให้ ความร่วมมือเข้ าร่วมโครงการวิจัยในฐานะกลุ่มตัวอย่างและขอขอบคุณสถานพยาบาล
ทุกแห่งที�ร่วมมือตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ ดร.นพ.
วิ โรจน์ ตั� งเจริ ญเสถี ยร นพ.สุ วิ ทย์ วิ บุ ลผลประเสริ ฐ
ดร.สุพล ลิ มวั ฒนานนท์ นพ.พี ระพล สุทธิวิ เศษศักดิ�
ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ดร.ภญ.นิธิ ม า สุ่ ม ประดิ ษ ฐ์ นพ.ระพี พ งศ์ สุ พรรณไชยมาตย์
นพ.ฐิ ติกร โตโพธิ�ไทย สําหรับคําแนะนําทางด้ านวิชาการ
ขอขอบคุ ณ ที มเก็บข้ อมู ล STRETCH Fellow และ
บุ ค ลากรทุ ก คนในสํา นั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพ
ระหว่างประเทศ สําหรับการสนับสนุนในทุกๆด้ าน
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Abstract: Antenatal Care Services Part I: Do Health Facilities in Bangkok Provide ANC Services According to the
Guideline?
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Ph.D.*; Weerasak Putthasri, D.D.S., M.Econ., Dr.Sc, Diplomate (Thai Board of Dental Public Health)*;
Pratuang Paodit, B.P.H., B.Sc., M.S ***; Pisake Lumbiganon, M.D., Diplomate (Thai Board of Obstetrics
and Gynecology), M.S.****
* International Health Policy Program, Ministry of Public Health; ** Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health; *** National Health Security Office Regional Branch Office
(Bangkok); **** Faculty of Medicine, Khon Kaen University
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This research aimed to explore the current guidelines and real practices of antenatal care (ANC)
services of health facilities in Bangkok according to their guidelines. The study used mixed methods which
included quantitative method (self-administered questionnaire survey sent to 294 health facilities) and
qualitative methods (document review, in-depth and group interviews of 19 health professionals in 6
ANC units). Findings from the responding questionnaires of the 153 health facilities (response rate around
52%) and the in-depth interview of health professionals indicated that both public and private, including
primary, secondary, and tertiary level of health facilities provided ANC services around 4-20 times per
months. There was at least 1 nurse routinely working in each ANC unit. There were1-92 pregnant women
attended each ANC unit per day. Currently, there is no single standard ANC guideline for all health
facilities. Each of them develops its own guideline consisting of three main services: antenatal screening,
disease treatment, and health education, based on recommendations of Department of Health (DOH), and
the Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists (RTCOG). Antenatal screening has been delivered by all health facilities almost completely while health education was performed incompletely and has
rooms for improvement. Primary health facilities have limited capacities to provide ANC services.
Key words: antenatal care, ANC, healthcare providers, health facility, Bangkok
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