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บทคัดย่อ การวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์เพื� อศึกษาการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร (กทม.)
โดยมีการศึกษาแบ่งเป็ น � ส่วน การศึกษาส่วนนี� เป็ นส่วนที�สอง เน้ นในเรื�องปัจจัยที�มผี ลต่อการจัดบริการ และปัญหา
ทีพ� บในการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพโดยการทบทวนเอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบกลุ่มผู้ให้ บริการฝากครรภ์จาํ นวน �� คนในสถานพยาบาลตัวอย่ าง � แห่ งใน กทม.
ซึ�งเป็ นเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที�มผี ลต่อการจัดบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น � ส่วน คือ ปัจจัยจากภายในหน่วยบริการ ได้ แก่ กําลังคน การมีทมี สหสาขาวิชาชีพ ความพร้ อม
ของอุปกรณ์และเครื�องมือ และปัจจัยจากภายนอกหน่วยบริการ ได้ แก่ การกํากับติดตามการดําเนินงาน นโยบายและ
การประสานงานกับเครือข่ าย และผู้ รับบริการ เรื� องของการส่งต่ อผู้ป่วยอย่ างไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
ความไม่ต่อเนื�องของข้ อมูล และการสื�อสารกับผู้รับบริการที�ไม่ใช่คนไทย ถือเป็ นปั ญหาสําคัญที�พบในการจัดบริการ
ฝากครรภ์ของสถานพยาบาลใน กทม.
คําสําคัญ: การฝากครรภ์, หน่วยบริการฝากครรภ์, ปั จจัยต่อการจัดบริการ, คุณภาพฝากครรภ์, สถานพยาบาล,
กรุงเทพมหานคร
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บทนํา

ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้ าหมายการลดอัตราตาย
ของมารดาและทารก ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาแห่ ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals, MDGs)
อัตราตายของมารดาลดลงอย่างต่อเนื�องทุกปี เหลือเป็ น
10.7 รายต่ อทารกเกิ ดมี ชี พแสนคนในปี พ.ศ. 2553
ซึ� งทําได้ ดีกว่ าเป้ าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที�ต�ังไว้
คือไม่เกิน 18 รายต่อทารกเกิดมีชีพแสนคน และอัตรา
ตายทารกแรกเกิดลดลงเป็ น 4.1 รายต่อทารกเกิดมีชีพ
พั นคนในปี พ.ศ. 2553(1) แต่ ประเทศไทยยังประสบ
ปัญหาทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อย (น้ อยกว่า 2,500 กรัม)
แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข (25522555) และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที� 7 - 9 (2535-2549) ได้ กาํ หนดเป้ าหมายไว้
อย่างชัดเจนว่าทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อยเฉลี�ยทัง� ประเทศ
จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 7.0 ของจํานวนทารกแรกเกิดใน
แต่ละปี แต่ประเทศไทยมีอัตราสูงถึงร้ อยละ ��.� ในปี
พ.ศ. ����(1) โดยพื�นทีก� รุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ�งเป็ น
พื�นที�ท�มี ีเด็กเกิดมากที�สดุ ในประเทศไทย มีปัญหาทารก
แรกเกิดนํา� หนักน้ อยสูงกว่าค่าเฉลี� ยทั�วประเทศ เท่ากับ
ร้ อยละ 11.2 ในปี พ.ศ. 2555(2)
หลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า การได้ รับบริการฝากครรภ์ท�ีมีคุณภาพและครบถ้ วน ซึ� งประกอบไปด้ วยการ
ตรวจคัดกรอง การให้ การรั กษาและการให้ ความรู้ และ
คําแนะนําระหว่างตั�งครรภ์ มีผลช่วยลดปัญหาทารกแรกเกิดนํา� หนักน้ อย(3) โดยการจัดบริการฝากครรภ์เป็ นโอกาส
ในการให้ ข้อมูลที�จาํ เป็ นแก่หญิงตั�งครรภ์ เพื�อให้ สามารถ
ดูแลตนเองและทารกในครรภ์ได้
การศึกษาเรื�องบริการฝากครรภ์ตอนที�หนึ�ง: สถานพยาบาลในเขต กทม. สามารถให้ บริ การตามแนวทาง
มาตรฐานหรือไม่ โดย ชมพูนุท โตโพธิ�ไทย และคณะ(4)
ได้ ศึ กษาแนวทางการจั ด บริ ก ารฝากครรภ์ ของสถานพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยการสํา รวจด้ วย
แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ ข้ อมูลจากสถานพยาบาล
886

ทีต� อบกลับแบบสอบถามทัง� หมด ��� แห่ง (ร้ อยละ ��.�
ของสถานพยาบาลทั�งหมด) ระบุว่า สถานพยาบาลในเขต
กทม. ทั� งภาครั ฐและเอกชน ตั� งแต่ ระดั บ ปฐมภู มิ
ทุตยิ ภูมิและตติยภูมิ สามารถจัดบริการฝากครรภ์ได้ โดย
มีการจัดบริการฝากครรภ์ระหว่าง �-�� ครั� งต่อเดือน
ทุกแห่งมีผ้ใู ห้ บริการหลักอย่างน้ อยเป็ นพยาบาลวิชาชีพ �
คน ถึงแม้ ว่าแนวทางการให้ บริการจะไม่ได้ เป็ น guideline
ฉบั บเดียวกันสํา หรั บทุกสถานพยาบาลใน กทม.ก็ตาม
แต่ทุกสถานพยาบาลมีการกําหนดแนวทางการให้ บริการ
สอดคล้ องกับแนวทางมาตรฐานทั�งในและต่ างประเทศ
โดยมี การจั ดกิ จกรรมหลั ก ใน � ด้ าน คื อ การตรวจ
คั ดกรองโรคและความผิดปกติ การรั กษาโรคและการ
ให้ คาํ แนะนํา
จากผลการศึกษาเรื�องบริการฝากครรภ์ตอนที�หนึ�ง(4)
พบประเด็นที�สาํ คัญคือ สถานพยาบาลส่วนใหญ่ประเมิน
ว่าได้ ให้ บริการตรวจคัดกรองทางห้ องปฏิบัติการ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และโรคติดเชื�อต่างๆ อย่างครอบคลุม แต่การตรวจคัดกรองโดยการตรวจร่ างกาย โดย
เฉพาะการวัดความสูงยอดมดลูกเพื� อประเมินอายุครรภ์
นั�น สถานพยาบาลเพียงส่วนน้ อยประเมินว่าตนเองได้ ทาํ
นอกจากนี�ยังพบข้ อจํากัดว่า กิจกรรมการให้ ความรู้และ
คําแนะนํา เป็ นกิจกรรมที�มีการจัดบริการครอบคลุมน้ อย
ที�สดุ ในสถานพยาบาลทุกระดับ ทั�งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ในการศึกษานี� จึงมีความจําเป็ นต้ องทําความ
เข้ าใจเชิงลึกถึงปั จจัยที�ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัด
บริ การฝากครรภ์จริ ง ปั ญหาและอุ ปสรรคที� เกิดขึ� นใน
สถานพยาบาลแต่ ละแห่ ง เพื� อให้ ได้ เป็ นข้ อเสนอแนะ
สํา หรั บ การพั ฒ นางานการบริ ก ารฝากครรภ์ ต่ อไปใน
อนาคต
การศึ ก ษาตอนที� ส องนี� มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื� อค้ นหา
ประเด็ น ปั ญหาและปั จจั ยที� ส่ ง ผลในการจั ดบริ การ
ฝากครรภ์ รวมทั�งการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล
และนําเสนอประเด็นเพื�อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาล
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วิธีการศึกษา

ใช้ วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative methods)
ประกอบด้ วยการสั มภาษณ์ กลุ่ มและสั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก
สถานพยาบาล ที� ผ่านการคัดเลื อกอย่ างเฉพาะเจาะจง
(selectively purposive sampling) เป็ นสถานพยาบาล
ตติยภูมิ 1 แห่ง ทุติยภูมิ 2 แห่ง และปฐมภูมิ 3 แห่ง
ในเครือข่ายเดียวกัน โดยสถานพยาบาลระดับตติยภูมเิ ป็ น
แม่ข่ายที�รับส่งต่อผู้ป่วยจากทั�ง 5 สถานพยาบาลลูกข่าย
กลุ่มตัวอย่างทั�ง 6 แห่ งนี� ทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ บริการ
ฝากครรภ์ ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบตั งิ าน รวมทัง� สิ�น
19 ท่าน โดยทําการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน
กันยายน 2556

ผลการศึกษา

�. ปั จจัยทีม� ีผลต่อการจัดบริการฝากครรภ์
ปัจจัยทีม� ผี ลต่อการจัดบริการฝากครรภ์แบ่งได้ เป็ น 2
กลุ่ ม ได้ แก่ ปั จ จั ยจากภายในหน่ วยบริ การฝากครรภ์
และปั จจั ยจากภายนอกหน่ วยบริ การฝากครรภ์ ปั จจั ย
จากภายในหน่วยบริการ ประกอบด้ วย กําลังคน การมี
ทีมแบบสหสาขาวิ ชาชี พ การเห็นผลลั พธ์ของงานและ
ความพร้ อมของอุปกรณ์เครื� องมือที�จาํ เป็ น ส่วนปั จจั ย
จากภายนอกหน่ วยบริ การ ประกอบด้ วย นโยบายของ
ผู้ บริ หาร การประสานงานระหว่ า งสถานพยาบาลกั บ
สถานพยาบาล (ระบบการส่งต่ อผู้ ป่ วย) และระหว่ าง
สถานพยาบาลกับ ส่วนกลาง (ระบบการกํากับติด ตาม
และการส่งต่ อข้ อมูล) การประเมินคุณภาพ และปั จจัย
จากผู้รับบริการ
1.1. ปัจจัยจากภายในหน่วยบริการ
1.1.1 จํานวนบุคลากรเป็ นปัจจัยสําคัญที�กาํ หนดการ
จัดสรรหน้ าทีข� องบุคลากรในหน่วยบริการ การทํางานเป็ น
ทีมแบบสหสาขาวิ ชาชี พเป็ นวิ ธีการแก้ ปั ญหาการขาดแคลนกําลังคนในหน่วยบริการของสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างทุกแห่ง ในสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที�มีปัญหา
การขาดแคลนพยาบาลได้แก้ปัญหาโดยการฝึ กหัดผู้ช่วยพยาบาลให้ ทาํ หน้ าที�บางอย่างแทน เช่น การซักประวัติ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

และคัดกรองผู้ป่วย โดยวางระบบให้ ผ้ ูช่วยพยาบาลต้ อง
รายงานให้ พยาบาลทราบทันทีกรณี มีผ้ ู ป่ วยที� มีประวั ติ
เสี�ยงหรืออาการผิดปกติ ส่วนพยาบาลทําหน้ าที�ให้ การ
รั ก ษา ฉี ด ยา และการให้ คํา แนะนํา ซึ� งเป็ นหน้ าที� ที�
ไม่สามารถให้ ผ้ ูช่วยพยาบาลทําแทนได้
1.1.2 การเห็นผลลั พธ์ของงานเป็ นปั จจั ยสํา คั ญที�
มีผลต่อทัศนคติในการทํา งานของผู้ ให้ บริ การ จากการ
สัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้ บริการทุกคน (19/19) มีทศั นคติ
ที�ดีต่องานฝากครรภ์ และเห็นความสําคัญของการดูแล
หญิงตั� งครรภ์ให้ มีสุขภาพดีและทารกแข็งแรง อย่ างไร
ก็ตาม ในปั จจุ บั นแต่ ละสถานพยาบาลใช้ นโยบายจั ด
หน่วยบริการแยกส่วนอย่างชัดเจน บุคลากรที�ปฏิบัติงาน
ในหน่ วยฝากครรภ์ไม่มีโอกาสดูแลหญิ งตั� งครรภ์ต�ั งแต่
ฝากครรภ์จนกระทั� งคลอด จึงไม่ได้ รั บรู้ ว่ าผลพวงจาก
ความบกพร่ องของการดู แลระหว่ างตั� งครรภ์น�ั นส่งผล
ต่อมารดาและทารกอย่างไร
ผู้ บริ หารของสถานพยาบาลหลายแห่ งได้ คาํ นึ งถึ ง
ประเด็นนี�และหาแนวทางให้ บุคลากรมีโอกาสเห็นผลลัพธ์
ของงานมากขึ�น สถานพยาบาลแต่ละแห่งมีวิธีการแตกต่ า งกั น บางแห่ งใช้ วิ ธี ก ารโทรประสานงานขอข้ อมู ล
ระหว่ างหน่ วยบริ การฝากครรภ์และห้ องคลอด เฉพาะ
กรณีเสี�ยง บางแห่งมีการจัดประชุมระหว่างหน่วยฝากครรภ์ ห้ องคลอด และตึ กผู้ ป่ วยหลั งคลอดเพื� อศึกษา
กรณีตัวอย่างร่วมกัน แนวทางเหล่านี�ช่วยให้ บุคลากรเกิด
ความเข้ าใจผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมากขึ�น ทําให้ เห็น
โอกาสพัฒนาการทํางานมากขึ�น
1.1.3 อุ ปกรณ์ และเครื� องมื อ เป็ นปั จจั ยสํา คั ญที�
กําหนดศักยภาพของการให้บริการ สถานพยาบาลตัวอย่าง
ทั�ง 6 แห่ง ระบุถึงปัญหาเรื�องการขาดแคลนอุปกรณ์ใน
หน่ วยบริ การในมุ มมองที� ต่ า งกั น บุ คลากรในสถานพยาบาลระดั บ ตติ ย ภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ ใ ห้ ความเห็ น ว่ า
อุปกรณ์ทจ�ี าํ เป็ นสําหรับการจัดบริการฝากครรภ์มคี รบถ้วน
ทั� งเครื� องตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เครื� องฟั ง
เสียงหัวใจทารกในครรภ์หรือเครื�องดอปเลอร์ (Doppler)
แต่ คุ ณ ภาพของเครื� องมื ออาจยั งไม่ ทันสมั ยเท่า ที� ควร
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ส่วนผู้ให้ บริการในสถานพยาบาลปฐมภูมิบางแห่งระบุว่า
ทางสถานพยาบาลยังขาดอุปกรณ์เหล่านี� ซึ�งถ้ าจัดหาได้
จะช่ วยเพิ� มศั กยภาพการบริ การให้ สูงขึ� นได้ โดยเฉพาะ
ศักยภาพในการคัดกรองผู้มภี าวะเสีย� งหรืออาการผิดปกติ
เช่น ลูกไม่ด� ิน เป็ นต้ น
1.2. ปัจจัยจากภายนอกหน่วยบริการ
1.2.1 นโยบายจากผู้บริหารเป็ นปัจจัยทีก� าํ หนดแนวทางการจั ดบริ การและแนวทางปฏิบัติงานของบุ คลากร
โดยตรง ในสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างพบว่า นโยบาย
เรื� องการป้ องกั นความเสี� ยงและแนวทางเพื� อจั ด การ
ความเสี�ยงเป็ นประเด็นที�ผ้ ูบริหารทุกแห่งให้ ความสนใจ
และกํากับติดตามในรายละเอียด ในขณะที�แนวทางการ
จัดบริการทัว� ๆ ไปให้ อยูใ่ นความดูแลของหัวหน้ ากลุ่มงาน
หรือหน่วยบริการในสถานพยาบาล กลุม่ ตัวอย่างแห่งหนึ�ง
ทางผู้บริหารได้ กาํ หนด “นโยบาย คนไข้ ติดตัว” ขึ�นเป็ น
นโยบายสําคัญในการป้ องกันความเสี�ยงในหน่วยบริการ
ฝากครรภ์และห้ องคลอด นโยบายนี�มขี ้อกําหนดว่า แพทย์
ทุกคนเมื�อรับดูแลหญิงตั�งครรภ์รายใด ให้ ดูแลจนกระทั�ง
คลอด เพื� อมุ่ งสร้ างสัมพันธภาพที�ดีระหว่างแพทย์และ
ผู้ป่วยตลอดช่วงเวลาฝากครรภ์ อันจะส่งผลดีให้ ท�งั หญิงตั�งครรภ์ ญาติและแพทย์มีความคุ้นเคย เข้ าใจซึ�งกันและ
กัน ทําให้ ลดโอกาสเกิดการฟ้ องร้ องในกรณีท�ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ข� ึน
1.2.2 การประสานงานระหว่างเครือข่าย เป็ นปัจจัยที�
มี ผลต่ อ การกํา หนดรู ป แบบ ขนาดและศั ก ยภาพของ
การจัดบริการ ดังจะเห็นได้ จากการทีส� ถานพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิท�ัง 3 แห่ งจั ดบริ การฝากครรภ์ตามแนวทางที�
โรงพยาบาลแม่ ข่ ายกําหนดให้ และจั ดแนวทางการเก็บ
ข้ อมูลยึดตามแนวทางของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. เนื� องจากสถานพยาบาลเหล่ า นี� มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สถานพยาบาลแม่ข่ายและ สปสช.เขต 13 กทม. เป็ นหลัก
สถานพยาบาลตติยภูมิและทุตยิ ภูมติ วั อย่างทัง� 3 แห่ง
ก็เช่ นกัน แม้ แนวทางการจัดบริการจะเป็ นแนวทางของ
สถานพยาบาลจั ดทําขึ� นเอง แต่ ในส่วนของการติดตาม
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ประเมินผลงาน และการเก็บข้ อมูลนั�นเป็ นไปตามแนวทาง
ของ สปสช.เขต 13 กทม. เช่นเดียวกัน ทั�งนี�เนื�องมาจาก
สถานพยาบาลเหล่านี�มกี ารประสานงานกับ สปสช.เขต 13
กทม.เป็ นประจํา ทั� งในแง่ การจั ดสรรงบประมาณ
การส่งข้อมูลบริการ และการกํากับติดตามการดําเนินงาน
1.2.3 การประเมิ นคุ ณภาพ โรงพยาบาลกลุ่ มตั วอย่ างทั� ง 3 แห่ งเคยผ่ านการประเมิ นคุ ณภาพ
โรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(สรพ.) ส่ ว นสถานพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ แ ม้ ไม่ เ คย
ผ่านการประเมินคุณภาพดังเช่นโรงพยาบาล แต่กไ็ ด้ รับ
การกํากับติดตามการดําเนินงานจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
เป็ นระยะ กลุ่มตัวอย่างทุกคน (19/19) ให้ ความเห็นต่อ
การประเมินคุณภาพหน่วยบริการว่า การมีหน่วยงานด้ าน
คุณภาพเข้ ามากํากับติดตามการทํางาน เป็ นปัจจัยสําคัญ
ที�ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ู ทาํ งานรู้ สึกตื�นตัวและต้ องการพั ฒนา
การทํางานให้ ดีข� ึน อีกทั�งยังช่วยปรับปรุงการบริการของ
สถานพยาบาลให้ ดีย�ิงขึ�น
1.2.4 ผู้รับบริการ เป็ นปัจจัยสําคัญที�มีผลต่อการจัด
รู ป แบบและกิ จ กรรมบริ การของแต่ ละสถานพยาบาล
ในโรงพยาบาลตั ว อย่ า งทั� ง 3 แห่ ง พบปั ญหาเรื� อง
การสื�อสารและการให้ บริการหญิงตั�งครรภ์ท�ไี ม่ใช่คนไทย
ทําให้ ในอดีตเกิดภาวะแทรกซ้ อนและผลลัพธ์การคลอด
ทีไ� ม่พงึ ประสงค์โดยเฉพาะทารกเสียชีวติ ในครรภ์ บุคลากร
ของโรงพยาบาลตั วอย่ าง 2 แห่ งได้ แก้ ไ ขปั ญ หาโดย
การจัดทําเอกสารชุดให้ ความรู้เรื�องการฝากครรภ์และใบ
บั น ทึ ก การตั� งครรภ์ ใ นฉบั บภาษาอื� นตามสั ดส่ ว นของ
ผู้ รับบริ การที�ไม่ใช่ คนไทย โดยเน้ นภาษาพม่าเป็ นหลัก
นอกจากนี� บุ คลากรได้ พั ฒนาการให้ บริ การด้ วยตนเอง
โดยการฝึ กสนทนาด้ ว ยคํา ที� ใช้ บ่ อยสํา หรั บ สื� อ สารกั บ
ผู้ รับบริการที�ไม่ใช่ คนไทย ผลลัพธ์ท�ีได้ คือจํานวนหญิง
ตั�งครรภ์ท�ไี ม่ใช่คนไทยมีปัญหาภาวะแทรกซ้ อนลดลง
�. ประเด็นปัญหาทีพ� บจากการจัดบริการฝากครรภ์
ปั ญหาที�พบจากการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างในมุมมองของผู้ให้ บริการ ประกอบ
ด้วยเรื�องการส่งต่อผู้ป่วย ความไม่ต่อเนื�องของ การบันทึก
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ข้ อมูล และการสื�อสารกับผู้รับบริการ
ประเด็นเรื� องการส่งต่อผู้ ป่ วย (refer) พบว่ า เป็ น
ปั ญหาสําคัญสําหรับสถานพยาบาลทั�งผู้ส่งและผู้รับ แต่
ลักษณะของปัญหามีความแตกต่างกัน ในสถานพยาบาล
ที�เป็ นฝ่ ายรั บปลายทาง ผู้ให้ บริการพบการส่งต่อผู้ ป่วย
อย่ า งไม่ เหมาะสมจากสถานพยาบาลต้ นทาง กล่ าวคือ
การคั ด กรองผู้ ป่ วยไม่ เ หมาะสม บางครั� งมี ก ารส่ งตั ว
ผู้ ป่ วยโดยไม่มีข้ อบ่งชี� บางครั� งมีการส่งตัวผู้ ป่ วยล่ าช้ า
จนผู้ ป่ วยเข้ าสู่ ภาวะวิ กฤติ ยกตั วอย่ างเช่ น ในสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างแห่งหนึ�ง ผู้ให้ บริการได้รับการส่งต่อ
หญิ งตั� งครรภ์ ท�ี มี ภ าวะนํา� หนั ก เกิ นมาก และภาวะแทรกซ้ อนอื� นหลายประการในขณะที� มีอายุ ครรภ์ 39
สัปดาห์ เพื� อเตรี ยมคลอด นอกจากนี� ยังพบการส่งตัว
ผู้ป่วยมาเองโดยไม่ปฏิบตั ติ ามระบบส่งต่อทีก� าํ หนดไว้ เช่น
การให้ ผ้ ู ป่วยนั� งรถรับจ้ างมาโรงพยาบาลด้ วยตัวเองโดย
ไม่เขียนใบส่งตัว เป็ นต้ น
ในสถานพยาบาลต้ นทางที� เป็ นฝ่ ายส่ งต่ อ ผู้ ป่ วย
ผู้ให้ บริการให้ ความเห็นว่า การส่งต่อผู้ฝากครรภ์ในกรณี
ที�ไม่ฉุกเฉินในรายที�สามารถเขียนใบส่งตัวและให้ ผ้ ูป่วย
เดินทางไปเองได้ น�ัน ผู้ให้ บริการไม่พบว่ามีปัญหาในการ
ส่งต่อแต่อย่างใด แต่การส่งต่อหญิงตั�งครรภ์ท�ีเกิดภาวะ
ฉุ กเฉิ น มั กพบปั ญ หาใน การประสานงานกับ สถานพยาบาลปลายทาง แม้ การส่งต่อจะกระทําตามหลักการ
ที�วางร่ วมกันไว้ กับสถานพยาบาลที�เป็ นฝ่ ายรับปลายทาง
แล้ ว โดยเหตุผลทีฝ� ่ ายสถานพยาบาลปลายทางไม่สามารถ
รับผู้ป่วยส่งต่อได้ ได้ แก่ เตียงเต็ม ตู้อบสําหรับเด็กเต็ม
ทําให้ การประสานเพื�อส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละครั�งใช้เวลานาน
และต้ องติดต่อกับสถานพยาบาลปลายทางหลายแห่ง
ในสถานพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ ซ�ึ งไม่ สามารถให้
บริการคลอดได้ มีแนวทางทีช� ดั เจนสําหรับการส่งต่อผู้ป่วย
ไปยั งสถานพยาบาลแม่ ข่ าย ทั� งเพื� อการตรวจคัดกรอง
การตรวจอัลตราซาวด์ การเตรี ยมคลอดและการคลอด
ซึ� งมี การกํา หนดเกณฑ์การส่งต่ อในรายงานตอนที� 1(4)
ผู้ ให้ บริ ก ารในสถานพยาบาลปฐมภู มิ ให้ ความเห็น ว่ า
การส่งตัวผู้ ป่วยในภาวะฉุกเฉินหากเป็ นผู้ ป่วยสิทธิบัตร
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า สถานพยาบาลปลายทางไม่เคย
ปฏิเสธและไม่มปี ัญหาในการประสานงาน แต่ปัญหาที�พบ
เป็ นเรื� องของความต่อเนื�องในการรักษาผู้ป่วยและความ
ไม่เข้ าใจกันระหว่างผู้ให้ บริการในสถานพยาบาลต้ นทาง
และปลายทางจากการติ ด ต่ อ โดยใช้ ใบส่ งตั ว มี ก รณี
ตัวอย่าง เช่น เมื�อผู้ป่วยถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลแม่ข่าย
ได้ รั บการวิ นิ จฉั ยโรคและได้ รั บยารั กษาชนิ ดหนึ� ง เมื� อ
ผู้ ป่ วยกลั บ มาฝากครรภ์ ต่ อ ที� สถานพยาบาลปฐมภู มิ
ไม่มียาชนิดเดียวกัน ทําให้ ต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื� อไปทําการ
รักษาต่ออีกหลายครั� งเนื�องจากแพทย์ต้องการให้ ผ้ ูป่วย
ได้ รับยาที�เป็ นตัวยาชนิดเดิม
ในแนวทางมาตรฐานการจัดบริการฝากครรภ์กาํ หนด
ให้ มีการแจกสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและทารกให้ หญิง
ตั� งครรภ์เป็ นผู้ เก็บรั กษาเพื� อใช้ เก็บข้ อมูลเกี� ยวกับการ
ตั� งครรภ์ ในการศึ กษาครั� งนี� พบปั ญหาเรื� องความไม่ เชื�อมโยงของข้ อมูลเนื�องจากสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง
ซึ�งเป็ นแม่ข่าย-ลูกข่ายกัน มีการบันทึกข้ อมูลสุขภาพของ
หญิงตัง� ครรภ์ในแบบฟอร์มทีแ� ตกต่างกัน กล่าวคือ สถานพยาบาลปฐมภูมิแต่ละแห่ งมีการบันทึกข้ อมู ลในสมุดบั น ทึ ก สุ ข ภาพมารดาและทารกหรื อ สมุ ด สี ช มพู ข อง
กรมอนามัย ซึ�งเป็ นแบบฟอร์มที�โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรั ฐทุ กแห่ งในจั งหวั ด อื� นใช้ บั น ทึ กข้ อมู ล
ผู้รับบริการในหน่วยบริการฝากครรภ์ ห้ องคลอด ตึกผู้ ป่ วยหลั งคลอดจนถึ งคลิ นิ ก เด็ก สุ ข ภาพดี แต่ โ รงพยาบาลกลุ่ มตัวอย่างซึ� งเป็ นแม่ข่ายของสถานพยาบาล
ปฐมภูมิมีการพั ฒนาแบบฟอร์ มใบบั นทึกข้ อมู ลหญิ งตั�งครรภ์เป็ นแบบฉบับของตนเอง และนํามาใช้ แทนสมุด
สี ช มพู ข องกรมอนามั ย ด้ วยเหตุ ผลที� ว่ า สมุ ด สี ช มพู
อ่ านยากและไม่ สะดวกสํา หรั บการเปิ ดหาข้ อมู ล ด้ วย
ความไม่เชื� อมโยงกันนี� ทํา ให้ เกิดภาระงานเพิ� มขึ� นจาก
การต้ องบั น ทึ ก ข้ อมู ล ในแบบฟอร์ ม หลายฉบั บ และ
ทําให้ เกิดปั ญหาข้ อมูลไม่ครบถ้ วนในรายที�มีการบันทึก
ข้ อมูลไม่ ครบทุกแบบฟอร์ ม ซึ� งจากการสัมภาษณ์ ผู้ ให้
บริ การพบว่ า แม้ ปั ญหานี� จะกระทบต่ อภาระงานและ
การจั ดบริ การแต่ ยั งไม่ มี แนวทางการแก้ ไ ขหรื อพู ดคุ ย
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จากผู้บริหารหรื อหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องแต่อย่างใด
การสื�อสารกับผู้รับบริการ การจัดบริการฝากครรภ์ให้
ผู้รับบริ การที�ไม่ใช่คนไทยมักพบปั ญหาเรื� องการสื�อสาร
ทีส� ง่ ผลให้ เกิดอุปสรรคต่อการให้ ความรู้และคําแนะนําแก่
หญิงตั�งครรภ์ นํามาซึ�งผลลัพธ์ท�ีไม่พึงประสงค์ของการ
ตั�งครรภ์ ในโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างทั�ง 3 แห่งประสบ
ปั ญ หาในลั ก ษณะเดี ยวกั น เนื� องจากสั ด ส่ ว นของผู้ รั บ
บริ ก ารที� ไม่ ใ ช่ ค นไทยอยู่ ในระดั บ สู ง การแก้ ปั ญหา
ในขณะนี� อาศัยความเชี� ยวชาญของผู้ ให้ บริ การเป็ นหลัก
ประกอบกับการจั ดทํา แผ่ นพั บให้ ความรู้ และแผ่ นคํา แนะนําเป็ นภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาพม่า และลาว
แต่กย็ ังไม่ครอบคลุมผู้รับบริการที�ไม่ใช่คนไทยทั�งหมด

วิจารณ์

กิ จ กรรมการให้ ความรู้ และคํา แนะนํา พบว่ า เป็ น
กิจกรรมที�มีการจัดบริการครอบคลุมน้ อยที�สุดในสถานพยาบาลทุกระดับ(4) เป็ นทีน� ่าสนใจว่า ทัง� ทีก� จิ กรรมการให้
คําแนะนํา ไม่ ต้ องอาศัย อุปกรณ์ หรื อเครื� องมือเหมือน
การตรวจคัดกรองอื�น แต่เหตุใดการจัดกิจกรรมกลับมี
อั ต ราส่ ว นที� น้ อยที� สุ ด คํา อธิ บ ายที� เ ป็ นไปได้ สํา หรั บ
ปรากฏการณ์น� ีคือ การให้ ความรู้คาํ แนะนําเป็ นกิจกรรม
ที�ต้องอาศัย ‘คน’ เป็ นผู้ให้ บริการ ในภาวะที�ขาดแคลน
กําลังคน ภาระงานที�มากผนวกกับจํานวน บุคลากรที�น้อย
ทํา ให้ เวลาที� ใ ช้ สํา หรั บ ดู แ ลผู้ รั บ บริ การแต่ ละคนอาจ
น้ อยกว่ าที� ควรจะเป็ น (5) ดั ง นั� นการให้ ความรู้ และ
คํา แนะนํา แก่ ผ้ ู รั บ บริ การจึ งไม่ ครบถ้ วนตามแนวทาง
ที� กาํ หนดไว้ แนวคิ ดนี� สนั บสนุ นได้ ด้ วยข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผ้ ูให้ บริ การในโรงพยาบาลตัวอย่างทั�ง 3 แห่ง
ซึ�งประเมินตรงกันว่าทางหน่วยบริการมีความขาดแคลน
กําลังคน และต้ องแก้ปัญหาโดยการจัดทีมแบบสหสาขาวิชาชีพในการให้ บริการผู้ป่วย
จากข้ อมู ลข้ า งต้ นจะเห็ น ว่ า แม้ สถานพยาบาลจะ
กําหนดแนวทางการจัดบริการฝากครรภ์ไว้ ตามมาตรฐาน
แต่ ในทางปฏิ บั ติ บุ คลากรอาจปฏิบั ติ ตามแนวทางนั� น
ได้ เพี ยงบางส่ วนเมื� อมีปั จจั ยอื� นๆมาเกี� ยวข้ อง ซึ� งจาก
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ผลการศึกษานี�พบว่า ปัจจัยสําคัญทีม� ผี ลต่อการจัดบริการ
ฝากครรภ์ ได้ แก่ กํา ลั งคน การมี ทีมสหสาขาวิ ชาชี พ
ความพร้ อมของอุ ปกรณ์ เครื� องมื อที� จาํ เป็ น การกํา กั บ
ติดตามและการประเมินคุณภาพ ซึ�งการศึกษาใน Tanzania พบผลเช่ น เดี ย วกั น ว่ า ปั จ จั ย ที� มี ผลต่ อ คุ ณ ภาพ
บริ ก ารฝากครรภ์ ได้ แก่ การขาดแคลนอุ ป กรณ์ และ
เครื�องมือที�จาํ เป็ น ยาและเวชภัณฑ์ จํานวนที�ไม่เพียงพอ
ของบุคลากรทางการแพทย์ท�มี ีความรู้ความสามารถ และ
การขาดกลไกในการกํา กั บติ ดตามการดํา เนิ นการ(6,7)
จากผลการวิจยั ของ Sarah L. Barber และทีมปี พ.ศ 2550
พบว่าคุณภาพของการให้ บริการขึ�นกับจํานวนและความพร้ อมของบุ คลากร รวมทั�งการมีทีมที�ประกอบไปด้ วย
ทั�งแพทย์และพยาบาล(8)
เนื� องจากการศึ กษานี� ใช้ วิ ธีการศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ
ซึ� งมี การเลือกกลุ่ มตัวอย่า งแบบ Selective purposive
sampling คื อ เลื อกจากสถานพยาบาลที� เป็ นแม่ ข่ ายลู กข่ายส่งต่ อ ทํา ให้ ผลการศึกษาที� ได้ ค่อนข้ างเฉพาะเจาะจงกับบริ บทของสถานพยาบาลกลุ่ มตัวอย่างนี� และ
ไม่สามารถสะท้อนข้ อมูลของสถานพยาบาลอื�นๆ ทั�งหมด
ใน กทม.ได้
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ กษาครั� งนี� ตรงตามวั ตถุ ประสงค์ โดยจาก
การศึ ก ษาพบว่ า สถานพยาบาลกลุ่ มตั วอย่ างในกทม.
มี การกํา หนดแนวทางการจั ดบริ การได้ สอดคล้ องตาม
แนวทางมาตรฐานแล้ ว อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานจริง
อาจไม่ เ ป็ นไปตามแนวทางที� วางไว้ ทั� งหมดเนื� องจาก
ถู กกํา หนดด้ วยปั จ จั ยหลายอย่ า ง ทั� ง จากภายในและ
ภายนอกหน่ วยบริ การ เรื� องของการส่ งต่ อผู้ ป่ วยอย่ าง
ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีไม่มีข้อบ่งชี� และความล่าช้ า
ในการประสานงานเพื� อส่งตั วผู้ ป่ วยกรณี ฉุ กเฉิ น เป็ น
ปั ญหาสํา คั ญ ในมุ ม มองของผู้ ให้ บริ ก าร นอกจากนี�
ยั งมี ปั ญ หาเรื� องการสื� อสารกั บผู้ รั บ บริ ก ารที� เป็ นชาว
ต่างชาติ ซึ�งมีแนวโน้ มจะเพิ�มสูงขึ�นเรื�อยๆในอนาคต
งานวิ จั ยชิ� นนี� ได้ ให้ ข้ อมู ล เกี� ยวกั บ การจั ด บริ ก าร
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บริการฝากครรภ์ ตอนที�สอง: ปัจจัยที�มผี ลต่อการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

ฝากครรภ์ของสถานพยาบาลใน กทม. ปัจจัยทีม� ผี ลต่อการ
จัดบริการและประเด็นปัญหาทีพ� บ เพื�อเป็ นข้อมูลพื�นฐาน
สํา หรั บ การพั ฒ นาแนวทางการดํา เนิ นงานฝากครรภ์
ให้ ดีข� นึ ในอนาคต โดยข้ อเสนอแนะที�ได้จากผลการศึกษา
สรุปได้ ดังนี�
1. การเพิ� มศั กยภาพของสถานพยาบาลปฐมภูมิ
ให้ สามารถคัดกรองหญิ งตั� งครรภ์รายที�มีความเสี� ยงได้
มากขึ�น จะช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยที�ไม่เหมาะสมและไม่มี
ข้ อบ่งชี� ในขณะเดียวกันจะช่วยให้ ค้นพบหญิงตั�งครรภ์ทม�ี ี
ความเสี� ยงและส่งต่ อให้ ได้ รั บ การดู แลเร็วขึ� นทั� งนี� ควร
สนั บ สนุ น ให้ สถานพยาบาลปฐมภู มิ มี อุ ป กรณ์ ใ นการ
ตรวจรักษาที�จาํ เป็ น เช่น เครื�องอัลตราซาวด์ รวมทั�งสื�อ
การสอนที�จาํ เป็ นในการให้ ความรู้แก่ผ้ ูรับบริการ และที�
สําคัญให้ โควตาหรือจัดสรรงบประมาณให้ บุคลากรได้ เข้า
ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการเป็ นประจํา เพื� อฟื� นฟู แ ละพั ฒ นา
ความรู้ความสามารถในการดูแลหญิงตั�งครรภ์
2. จั ดทํา เครื อข่ายพั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลร่ วมกัน
เพื�อกําหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและเชื�อมโยงข้ อมูล
เข้ าสู่ระบบ เช่น การปรับสมุดสีชมพู การปรับปรุงฐาน
ข้ อมูล สปสช.
3. สนั บ สนุ นการประเมิ นคุ ณ ภาพการจั ดบริ การ
ฝากครรภ์ในรูปแบบทีมผู้ตรวจที�ประกอบด้ วยบุคลากร
จากหน่วยงานที�เกี�ยวข้ อง ได้ แก่ สปสช. กรมอนามัย เพื�อ
สร้ างแรงกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาการทํางานแก่บุคลากร
ในขณะเดียวกันเพื� อให้ หน่วยงานผู้วางนโยบายได้ เข้ าใจ
บริบทจริงและรับรู้สภาพปัญหาทีบ� ุคลากรพบเจอระหว่าง
ปฏิบัติงาน อันจะนําไปสู่การวางนโยบายที�เหมาะสมกับ
สภาพความเป็ นจริงในอนาคต
4. สถานพยาบาลทุ ก แห่ ง โดยเฉพาะพื� นที� ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ควรเตรียมพร้ อมและ
เพิ�มศักยภาพการให้ บริการให้ สามารถรองรับผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติท�ีอาจเพิ� มปริมาณสูงขึ�นในอนาคต หลังจาก
การเปิ ดเสรี เข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซียน โดยเน้ นเรื� องของ
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Abstract: Antenatal Care Services Part II: Factors Influencing on ANC Services of Health Facilities in Bangkok
Chompoonut Topothai, M.D., M.P.H.*, **; Walaiporn Patcharanarumol, B.Pharm., M.Sc., M.Econ (SPF),
Ph.D.* ; Weerasak Putthasri, D.D.S., M.Econ., Dr.Sc, Diplomate (Thai Board of Dental Public Health)*;
Thitikorn Topothai, M.D., M.P.H.*,*** ; Angkana Sommanustweechai, DVM, Grad. Dip. Vet. Clin Sci*;
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; *** Division of Physical Activity and Health, Department of
Health, Ministry of Public Health; **** National Health Security Office Regional Branch Office (Bangkok);
***** Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Journal of Health Science 2015;24:885-92.
This research aimed to explore the real practices of ANC services of health facilities in Bangkok. It
composed of two parts, the first part focused on the practices and guidelines. This paper is the second part
focused on the factors that determine the provided ANC services, and also the challenges in delivering
ANC service based on Bangkok contexts using qualitative methods: document review, in-depth and group
interview of 19 health professionals in 6 ANC units. Findings indicated that the ANC service deliveries
were influenced by two factors; internal and external. The internal factors include human resource and
availability of necessary equipment. The external factors include monitoring and evaluation, referral system and coordination among health facilities, and characteristics of pregnant women. An inefficient referral
system, fragmented information system and health records, and language barrier were the most common
problems faced by health professional who delivers ANC services.
Key words: Antenatal care, ANC, health care providers, factors, quality ANC, health facility, Bangkok
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