
      นภาพร  กนัธยิะ  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
โรงพยาบาลกมุภวาปี  จงัหวดัอดุรธาน ี 



 รพ.กุมภวาปี(M1)และเครือข่าย 
รพ.โซนลุ่มน ้าปาว อ ำเภอ จ ำนวน  

(คน) 

วงัสำมหมอ 49,834 

โนนสะอำด 50,468 

ศรีธำตุ 47,957 

ประจกัษ์ 24,398 

รวม 172,653 

อ.กุมภวาปี 124,957 คน    65 กม. 

  35 กม. 36 กม. 

  45 กม. 

อ.กมุภวำปี 

30 กม. 



ปัญหาและสาเหต-ุ  จัดตัง้คลนิกิครรภเ์สีย่งสงู รพ.กมุภวาปี 1 ธ.ค. 2553 
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อนัดบัโรคหญงิต ัง้ครรภเ์สีย่งสงู ปี พ.ศ. 
2554-2556 

เริม่รับRefer จากรพ.ลกูโซนปี 2555 



  เกดิความเสีย่งของหญงิต ัง้ครรภแ์ละ
ระบบบรกิาร  

1.การขาดนดัและไมม่าตามนดั 
2.แนวทางการสง่ตอ่ไมช่ดัเจน 
และไมม่รีะบบประสานงานและ
การปรกึษา - สง่ตอ่เมือ่มี
ภาวะแทรกซอ้น 

ไมม่รีะบบการดแูลเฉพะกลุม่หญงิต ัง้ครรภเ์สีย่งสงู 
ระบบการนดัและตดิตามไมช่ดัเจน 
ไมม่กีารสง่ตอ่ขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน-ANC / รพ.สต. 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.udon108.com/thai/showthread.php?t=126118&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQ9QEwAmoVChMIl-3ExYbpxgIVlFOOCh1H-AZj&usg=AFQjCNF1j3Q44I6jraM-znw6Zimm8JGXZA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.udon108.com/thai/showthread.php?t=126118&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQ9QEwAmoVChMIl-3ExYbpxgIVlFOOCh1H-AZj&usg=AFQjCNF1j3Q44I6jraM-znw6Zimm8JGXZA
http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/30919851&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCUQ9QEwB2oVChMI7c7RwYfpxgIVUE6OCh3kaw1I&usg=AFQjCNHEZ3xF403H9BMxEQn2Cxn0eZB02A
http://www.google.co.th/url?url=http://profile.yellowpages.co.th/8749602035001&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQ9QEwAmoVChMI0Ir73YfpxgIVwguOCh1YgAbT&usg=AFQjCNHdcPj9PoTW_NOKcLF4S2KqAEQM6g


  ค าถามการวจิยั  

รปูแบบการใหบ้รกิารหญงิต ัง้ครรภก์ลุม่เสีย่งสงูใน
รพ.ลกูโซนลุม่น า้ปาว ควรเป็นอยา่งไร 

   วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่ศกึษาผลลพัธก์ารพฒันาระบบบรกิารกลุม่หญงิต ัง้ครรภ์
เสีย่งสงูทีม่ารบับรกิารในรพ.โซนลุม่น า้ปาว  ประกอบดว้ย 
รพ.โนนสะอาด,ศรธีาต.ุวงัสามหมอและประจกัษศ์ลิปาคม 



วธิดี าเนนิการศกึษา 
•  วจัิยเชงิปฏบิตักิาร    ในพืน้ทีร่พ.ลกูโซน 4 แหง่  
•   กลุม่เป้าหมาย คอื หญงิตัง้ครรภก์ลุม่เสีย่งสงูทีม่ารับบรกิารในคลนิกิครรภเ์สีย่ง

สงู  
           4 แหง่ในรพ.ลกูโซน จ านวน  274 ราย  ระยะเวลา  เดอืนกพ. –ก.ย. 2558   
•   พยาบาลวชิาชพีทีรั่บผดิชอบใหบ้รกิารในคลนิกิครรภเ์สีย่งสงู 9 คน   
•  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา  คา่เฉลีย่    รอ้ยละ  
  

ระยะที ่1  ศกึษาสถานการณ์การใหบ้รกิารฝากครรภแ์ละการดแูลครรภเ์สีย่งสงู  
ระยะที ่2  วางแผนด าเนนิการพัฒนาระบบบรกิาร -ประชมุผูเ้กีย่วขอ้ง 
ระยะที ่3  ด าเนนิการตามแผน- จัดท าคูม่อื,ออกใหบ้รกิาร ,ปรับรปูแบบการใหบ้รกิาร 
ระยะที ่4  สรปุและประเมนิผล  



กลุม่ครรภเ์สีย่งสงู  -Teenage 15ปี, Twin, Previous C/S 
,Preterm,pregnancy  with  medicine, ตดิยาเสพตดิ 

สตูแิพทยแ์ละพยาบาล ANC ออก 
สปัดาหล์ะ 1 วนั เริม่  6 ก.พ. 2557 

On the Jop 

Training 



ประชุม MCH /  พฒันาสมรรถนะเจา้หนา้ทีด่า้น ANC 
และ Conference Case รว่มกนัรพ.สต.และรพ.ลกูโซน 

Mobile 

Conference 



Flow ในการดแูลและสง่ตอ่หญงิต ัง้ครรภเ์สีย่งสงูระหวา่งโรงพยาบาล 

คดักรองความเสีย่งที ่รพ.
สต. 

โรงพยาบาลลกูโซน 

สง่ตอ่โรงพยาบาลกมุภวาปีไดท้กุ
วนั 

สตูแิพทยอ์อกตรวจที ่รพ.ลกู
โซน 

ตดิตามเดอืนละคร ัง้ที ่รพ.ลกู
โซน 

D/C ใหร้พ.ลกูโซน 

นดัตดิตาม/Admit ที่
โรงพยาบาลกมุภวาปี 

เรง่ดว่น ไมเ่รง่ดว่น 



ผลการศึกษา 
รูปแบบที ่1  รูปแบบที ่2 

รพ. วงัสำมหมอและรพ.ประจักษ์ศิลปำคม 
-ให้บริกำรทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก ม ี Nurse 
รับผดิชอบ 1 คน ไม่มปีระสบกำรณ์ ANC 
-Nurse  มำฝึกทกัษะเพิม่เติมทีร่พ.กุมภวำปี 
2 สัปดำห์และเรียนรู้เพิม่เติมหน้ำงำน 
- กำรประสำนงำนกบัรพ.สต. ผ่ำนศสช.รพ. 

       รพ. โนนสะอำดและรพ.ศรีธำตุ 
-ให้บริกำรที่แผนกศสช.รพ.  พยำบำลที่
รับผดิชอบมปีระสบกำรณ์ให้บริกำรANC 
-ประสำนงำนและข้อมูลกบัรพ.สต.โดยตรง 
- ไม่ต้องฝีกทกัษะเพิม่ เรียนรู้จำกพีเ่ลีย้งใน
วนัทีไ่ปให้บริกำร  และปรับระบบได้เร็วกว่ำ 

สมดุโดเรมอน 
คูม่อื

ปฏิบตังิาน 



คลินิคครรภเ์สี่ยง 

หอ้งคลอด 

รพ.กมุภวาปี 

ผ ูป่้วย 

รพ.สต. 

รพ.ศรนีครนิทร ์

รพศ.อดุรธานี รพ.ลกูขา่ย 

ขาขึ้น 
 
ขาลง 

คลินิคครรภเ์สี่ยง 

หอ้งคลอด 
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จ ำนวนหญิงตัง้ครรภ์เสี่ยงสงูในรพ.ลุม่น ำ้ปำว 
 อันดับโรคของหญิงตัง้ครรภ์เส่ียงสูง 
         ในรพ.ลุ่มน ำ้ปำว 

ผลลัพธ์กำรคลอด    จ ำนวน        ร้อยละ 
คลอดปกตริพ.ลูกโซน 63 47.8 
คลอดที่รพ.กุมภวำปี 49 37.1 
คลอดที่รพ.อุดรธำนี 14 10.6 
คลอดต่ำงจังหวัด 6 4.5 
  132 100 

ผลลัพธ์กำรคลอดของหญิงตัง้ครรภ์เส่ียงสูง 

ไมมี่มารดาเสียชีวิต 

 274  รำย 



เทคนคิการท าวจิยัใหส้ าเร็จ 

1.ควำมมุ่งม่ันของผู้วิจัย - กำรเก็บข้อมลู    กำรท ำวิจยัท่ีบ้ำน   อย่ำหยดุ
ท ำ  สร้ำงแรงจงูใจให้ตนเองตลอดเวลำ  เช่น อยำกมำเวที  R2R  

2. กำรหำควำมรู้เพิ่มเตมิด้ำนกำรวิจยั-  อำ่นงำนวิจยัเพิ่ม/ซือ้หนงัสือเอง       
แสวงหำโอกำสในกำรปรึกษำผู้ ท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำนR2R 

3.กำรส่ือสำรและกำรประสำนงำนที่ดี - จนท.ในหน่วยงำนและจนท.ลกู
โซน- ช่วยเก็บข้อมลูและสรุปผลงำน 

 

 



ประโยชนข์องผลวจัิยตอ่การพัฒนาระบบบรกิาร 

• เพิ่มกำรเข้ำถงึบริกำรของกลุม่หญิงตัง้ครรภ์เสี่ยงสงู  ได้รับบริกำรท่ีมี
คณุภำพ  ได้รับควำมสะดวกและป้องกนัภำวะแทรกซ้อนระหวำ่งกำร
ตัง้ครรภ์และกำรคลอด 

• รพ.ลกูขำ่ยมีศกัยภำพในกำรบริกำรเพิ่มขึน้และปรับระบบบริกำรให้
เหมำะสมกบัหญิงตัง้ครรภ์กลุม่เป้ำหมำย  -.ANC - LR  

• เจ้ำหน้ำท่ีได้รับกำรพฒันำสมรรถนะด้ำนแมแ่ละเดก็- รพ.สต./รพ. 

• ระบบกำรสง่ตอ่มีประสิทธิภำพมำกขึน้- กำรสง่ผู้ ป่วย  กำรสง่ข้อมลู 

 



ความสขุของผูป่้วยและตอ่ตัวผูป้ฏบิัตงิาน 

• ด้ำนผู้ป่วยและผู้รับผลงำน 

1.  สะดวกและลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง  ญำติมำสง่และมำรับได้    

    มีควำมพงึพอใจมำกกวำ่กำรไปรับบริกำรท่ีรพ.กมุภวำปี    ท่ีมีขัน้ตอน
บริกำรและระยะเวลำรอคอยมำกกวำ่รพ.ลกูโซน เช่น ใบสง่ตวั รอรับยำ 

2.ได้รับบริกำรและค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีคุ้นเคย  - รพ.กมุภวำปี -รพ.
ลกูโซนและรพ.สต. กรณีต้องตรวจเลือด   Admit หรือกำรมำคลอด 

• ผู้ปฎิบัตงิำน-ยินดีในกำรเดินทำงไปให้บริกำร,ได้รู้จกัทีมงำนรพ.ลกูโซน 
                        มีควำมสขุใจร่วมกนัในกำรบริกำรหญิงตัง้ครรภ์ 


