
                       โรงพยาบาลปาพะยอม 
 

หนา : 1/11 

แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25 มิถุนายน 2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

 
มาตรฐานการฝากครรภ 

คำจำกัดความ      คือ หลักการหรือวิธีการดูแลหญิงต้ังครรภ   เชน   การใหความรูดานสุขศึกษา   การดูแลทาง
คลินิกอยางตอเน่ือง  และมีการวางแผนในการติดตามอยางเปนระบบ  เพื่อใหการต้ังครรภและการคลอดเปนไป
อยางปลอดภัยเปนประสบการณที่นาประทับใจสำหรับหญิงต้ังครรภและครอบครัว 
จุดมุงหมายของการฝากครรภ 
               เพ่ือใชวิธีการทางเวชศาสตรปองกัน    มาใชในการดูแลหญงิต้ังครรภใหมีภาวะแทรกซอนของมารดา
และทารกในครรภใหนอยที่สดุ 
 แนวทางปฏิบัติในการฝากครรภ 

หญิงมีครรภรายใหม 
         1.ตองยืนยันวาตั้งครรภจริงโดยการซักประวัติประจำเดือน ตรวจรางกายดูความเปลี่ยนแปลงของเตานม    
การตรวจหนาทอง    และการตรวจปสสาวะ  เพ่ือใหไดการวินิจฉัยที่แนนอน 
        2.ช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง คำนวณ  BMI 
        3. ประเมินภาวะเสี่ยง 
         4. แยกกลุม  High risk และ Low risk ตาม Classifying Form  18 ขอ หาก Low risk สามารถ
ใหบริการตามมาตรฐาน ANC คุณภาพดังนี้ 
            ครั้งแรก       อายุครรภ <12 สัปดาห      นับเปนครั้งที่ 1        
            ครั้งท่ี 2       อายุครรภ 18 +2 สัปดาห   นับเปนครั้งที่ 2 
            ครั้งท่ี 3       อายุครรภ 26 +2สัปดาห    นับเปนครั้งที่ 3 
            ครั้งท่ี 4        อายุครรภ 32 +2สัปดาห    นับเปนครั้งที่ 4 
            ครั้งท่ี 5       อายุครรภ 38+2 สัปดาห    นับเปนครั้งที่  5 

หากเปนกลุม High risk นัดบริการตามแนวทางการใหบริการเดิม ดังนี้ 
           อายุครรภ < 28 สัปดาห             นัดทุก  4  สัปดาห        
           อายุครรภ >  28 – 35 สัปดาห    นัดทุก 2 - 3 สัปดาห         
          อายุครรภ  >  36  สัปดาห           นัดทุก 1 สัปดาห 
         5.  พิจารณาการฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก 
         6. ใหการปรึกษากอนการเจาะเลือด การเจาะเลือดคู 
 



                       โรงพยาบาลปาพะยอม 
 

หนา : 2/11 

แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

 
         7. การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เจาะ Blood ANC  ตรวจปสสาวะ (Multiple Dipstick) หรือตรวจ UA 
เพ่ือตรวจหา  Asymptomatic Bacteriuria ,Protein,Sugar  และตรวจคัดกรองเบาหวานในกลุมเสีย่ง 
        8. พบแพทย 1 คร้ังตามเกณฑ 
        9.นัดฟงผลเลือดคร้ังที่ 1, โรงเรียนพอแมครั้งที ่1 ,ตรวจฟน     

หญิงมีครรภรายเกา 
      1. ประเมนิซ้ำวาหญิงมีครรภควรอยูในการดูแลหญิงต้ังครรภแนวใหมตอหรือไมเพ่ือการจัดกลุม Low Risk 
และ High Risk  
      2. ตรวจ  Ultrasound  ทุกราย   เมื่ออายุครรภประมาณ  16-20  สัปดาห หรือ  HF 2/3 >  SP  กรณท่ีีจำ  
LMP  ไมได เพื่อตรวจ Confirm  อายุครรภ  คัดกรอง Abnormally และคำนวณกำหนดวันคลอดที่แนนอน 
      3. สงตอเพื่อ PND หญิงมีครรภที่อายุ > 35 ปและหญิงมีครรภมีประวัติโครโมโซมผิดปกติท่ีจะไดรับการสงตอ 
รพ.พัทลุงเพื่อตรวจวินิจฉัยทารกในครรภกอนอายุครรภ 16-20  สัปดาหซึ่งหญิงมีครรภกลุมนี้จะไดรับการตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภเมื่ออายุครรภ  16-20  สัปดาห และจะไดรับผลจากโรงพยาบาลพัทลุงภายใน 1 เดือน 
     4. ติดตาม HCT 
     5. ฉีดวัคซนีปองกันบาดทะยัก 
     6. ตรวจคดักรองเบาหวาน เมื่ออายุครรภ  24 – 28  สัปดาห  ทุกราย 
     7. เจาะ Blood Repeat เมื่ออายุครรภ 32 สัปดาหหรือหางจากครั้งแรก 3 เดือน  
      8. Case สวนนำผิดปกติ สงพบแพทยเพ่ือ Confirm และพิจารณาแนวทางการคลอดเมื่ออายุครรภ 34 
สัปดาห 
      9. Case Previous C/S  สงพบแพทยเพ่ือ Refer รพ.พัทลุงเพ่ือนัด C/S เมื่ออายุครรภ 36 สัปดาห 
      10. หญิงมีครรภที่ครรภครบกำหนด (อายุครรภ  40 สัปดาห) ยังไมมีอาการเจ็บครรภจะสงตรวจ Non stress 
test  ( NST)   กอนพบแพทย 
     11. สงพบแพทยทุกรายที่พบภาวะเสี่ยงหรือความผิดปกติ  
     12. นัดฟงผลเลือดครั้งท่ี 2 เขากลุมโรงเรียนพอแมครั้งที่ 2  Round LR 
     13. นัดรับบริการคร้ังตอไป 
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หนา : 3/11 

แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

Classifying Form 
             Classifying Form  เปนเกณฑในการประเมินเพื่อจัดกลุมการใหบริการ โดยการแยกหญิงมีครรภ
ออกเปน 2 กลุม คือกลุม Low risk และ กลุม High risk  มี 18 ขอ ดังน้ี 
OBSTETRIC HISTORY 
          3.1 เคยมีทารกตายในครรภ หรือเสียชีวิตแรกเกิด 
          3.2 เคยแทงเอง > 3 ครั้ง  ติดตอกัน 
          3.3 เคยคลอดบุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม 
          3.4 เคยคลอดบุตรน้ำหนักมากกวา 4,000 กรัม 
          3.5 เคยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูง ระหวางต้ังครรภหรือครรภเปนพิษ 
          3.6 เคยผาตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ เชน ผาตัดคลอด    เนื้องอกมดลูก, ผาตัดปากมดลูก, เย็บผูกปาก
มดลูก ฯลฯ 
            CURRENT PREGNANCY 
            3.7  ครรภแฝด 
            3.8  อายุ < 17 ป   (นับถึง EDC) 
            3.9  อายุ > 35 ป   (นับถึง EDC) 
            3.10 Isoimmunization Rh (-) Negative 
            3.11 เลือดออกทางชองคลอด  
            3.12 มีกอนในอุงเชิงกราน 
            3.13 ความดันโลหิต  Diastolic > 90 mm Hg 
          General medical conditions 
           3.14  เบาหวาน 
           3.15  โรคไต  
          3.16  โรคหัวใจ 
          3.17  ติดยาเสพติด, ติดสุรา 
          3.18  โรคอายุรกรรมอ่ืนๆ  เชน โลหิตจาง, ไทรอยด,  SLE ,….. 
ถาไมมีคำตอบ “ใช” แสดงวาเปนกลุม LOW RISK  สามารถใหบริการตามเกณฑ ANC คุณภาพ 5 คร้ังได 
 
 



                       โรงพยาบาลปาพะยอม 
 

หนา : 4/11 

แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

 
Flow  chart  :  การดูแลหญิงตั้งครรภรายใหม  (รพ.ปาพะยอม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนกฝากครรภ์ 

- ซักประวัติ ตรวจรางกายเบ้ืองตน 
- การคำนวณอายุครรภ 
- การประเมินภาวะเสี่ยงเพ่ือแยกกลุม Low risk และ High risk 
- Pre – counseling 
- ตรวจครรภ 
- นัดฟงผลเลือดในวันจันทรสปัดาหถัดไป 
- บันทึกเวชระเบียน 

 

งานชันสูตร 

-Blood ANC/เจาะเลือดคู่ 

-ตรวจปัสสาวะ : Multiple dipstick  

    งานสุขภาพจิต 

 - ความเครียด > 8 (ST5) 

 - 2Q Positive 

          ยืนบัตรทีจุดคดักรอง 

เครียด 

พบแพทย ์

งานเภสัชกรรม 

- รับยา 

 

ผดิปกติ 

กลบับา้น Refer 

ปกติ 
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แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

Flow  chart  ฟงผลเลือดครั้งท่ี 1  
 
 
 
      
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

- โรงเรียนพ่อแม่ครังที  

- ฟังผลเลือด ( Post  counseling )  

- ตรวจฟัน (โดย จนท.จากแผนกทันตกรรม) 

- พบแพทย์ 

- นัดรับบริการครังต่อไป 

-  Refer รพ.พทัลุง  

งานชันสูตร 

- เจาะเลือดคู่/คดักรองธาลัสซีเมีย

(สามีไม่มาวันแรก ANC) 

    - ส่งตรวจ  HB Typing ในคู่เสียง 

       งานเภสัชกรรม 

          กลับบ้าน 

 

          Low risk 

 ANC  รพ./รพ .สต./PCU 

- ANC  รพ.ป่าพะยอม 

 

High risk 
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แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

 

Flow  chart  ฟังผลเลือดครังที   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โรงเรียนพ่อแม่ครังที  

- ฟังผลเลือด  ( Post  counseling )  

- นัดรับบริการครังต่อไป 

   Round LR  

 

High risk 

-พบแพทย์ 

 

-แผนกเภสัชกรรม      

-กลับบ้าน 

 

 

- ANC  รพ.ป่าพะยอม 

          Low risk 

 ANC รพ .สต./PCU 

 

-  Refer รพ.พทัลุง 
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แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

Flow  chart  :  การดูแลหญิงตั้งครรภรายเกา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตรวจคดักรองเบืองต้น 

-การคาํนวณอายุครรภ์ 

-ตรวจครรภ์ 

-ประเมินภาวะเสี่ยงเพือแยกกลุ่ม Low risk และ High 

risk 

-จ่ายยาบํารุง 

-ฉีดวคัซีนบาดทะยกั 

-นัดรับบริการครังต่อไป 

 

Low risk  

ANC รพ.สต/PCU 

  refer  รพ.พทัลุง 

   High risk   

     พบแพทย์ 

-US 16-20 Wks. หรือ /  >SP 

-OCT 50 g.  24 - 28 Wks. 

 

แผนกเภสัชกรรม 

กลับบ้าน 

 

   ANC รพ. 
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แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

Flow  chart  :  การดูแลหญิง  Teenage Pregnancy รายใหม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนกฝากครรภ์ 

- ซกัประวติั ตรวจร่างกายเบืองตน้ 

-ประเมินความพร้อมในการตงัครรภ ์

- การคาํนวณอายคุรรภ ์

- การประเมินภาวะเสียงเพือแยกกลุ่ม Low risk และ High risk 

- Pre – counseling 

- ตรวจครรภ ์

- นดัฟังผลเลือดในวนัจนัทร์สปัดาห์ถดัไป (กรณีไม่เปิดเผยนดั ANC วนัพธุบ่าย) 

- บนัทึกเวชระเบียน     

งานชันสูตร 

- Blood ANC/เจาะเลือดคู่ 

- ตรวจปัสสาวะ : Multiple dipstick  

กลับบ้าน 

    งานสุขภาพจิต 

 - ความเครียด > 8(ST5) 

 - 2 Q Positive 

          งานผู้ป่วยนอก 

- พบแพทยต์ามเกณฑ ์1 ครัง 

    งานเภสัชกรรม 

         - รับยา 

Refer 
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แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

Flow  chart  :  การดูแลหญิง Teenage ตั้งครรภรายเกา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ชั่งน้ำหนัก,วัดความดันโลหิต 
-ตรวจ Urine Alb/Sug 
-ตรวจรางกายเบื้องตน 

-การคำนวณอายุครรภ 
-ตรวจครรภ 
-ประเมินภาวะเสีย่งเพ่ือแยกกลุม Low risk 
และ High risk 
-จายยาบำรุง 

-นัดรับบริการคร้ังตอไป 

รับยาแผนกเภสัชกรรม 

High risk     
-ANC รพ. 

Refer  รพ.พัทลุง 
เม่ือ GA 36 Wks. 
ในมารดากลุมเสี่ยง

ตามแนวทางการฝาก
ครรภแนวใหม 

 

   High risk     
   - พบแพทย 
  -  Refer 

-US 16-20 Wks. หรือ 2/3 
>SP 
-OCT 50 g.  24-28 Wks. 
 

กลับบาน 

Low risk  
-ANC รพ.สต/PCU 



                       โรงพยาบาลปาพะยอม 
 

หนา : 10/11 

แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

 
Flow  chart  :  การดูแลหญิงตั้งครรภ (รพ.สต./PCUปาพะยอม) 

 
 

 

 

                                                              

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ชั่งน้ำหนัก,วัดความดันโลหิต                                   
-ตรวจ Urine Alb/sug 
- ตรวจรางกายเบ้ืองตน 
- การคำนวณอายุครรภ 
- ตรวจครรภ 
-ประเมินภาวะเสี่ยงเพ่ือแยกกลุม Low risk และ High risk 
- จายยาบำรุง 
- ฉีดวัคซีนบาดทะยัก 
- นัดรับบริการครั้งตอไป 
 

รพ.ปาพะยอม 32 wks. 
เจาะ Blood repeat 

รพ.ปาพะยอม    38 wks. 

 รพ.ปาพะยอม 
คัดกรองเบาหวาน 24-28 wks. 
   

High risk 

รพ.ปาพะยอม 

Low risk                                                   



                       โรงพยาบาลปาพะยอม 
 

หนา : 11/11 

แนวทางการรกัษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 001 แกไขครั้งที่ : 3 
เรื่อง :  มาตรฐานการฝากครรภ วันที่บังคับใช   25  มีนาคม  2561 
ผูจัดทำ :  
                (แพทยหญิงนาฏพร ปยอมรพันธุ) 

ผูอนุมัติ : …………………ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
(นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย) 

 

Flow  chart  การสง PND 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุครรภ  14 - 16  สัปดาห 
  หรือ    HF  2/3 > SP 

 US Confirm  GA 

รพ.พัทลุง 
       นัดฟงผล 1 เดือน 

ANC รพ.ปาพะยอมตอ 

ปกติ 
ผิดปกต ิ

      พบแพทย 

  Refer  รพ.พัทลุง 
 

- คูเสี่ยงธาลสัซีเมีย 
- ประวัติโครโมโซมผิดปกติ 
- อายุ > 35 ป 


