รูปแบบการใหบริการฝากครรภแบบปกติใหม
The New Normal Service Model for ANC
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ
1.1 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ
1.1.1 จัดสถานที่ ที่นั่งรอตรวจใหมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร
1.1.2 การนัดหมายมารับบริการเปนชวงเวลาโดยจำกัดปริมาณการนัดหมายตอชั่วโมง และจำกัด
จำนวนผูติดตามหญิงตั้งครรภไมเกิน 1 คน เพื่อลดความแออัด
1.1.3 มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข และเจลแอลกอฮอลลางมือไวใหบริการ
1.2 การดูแลอาคารสถานที่ภายในคลินิกฝากครรภ ดังนี้
1.2.1 บริเวณที่ใชบริการรวมกัน ไดแก หองตรวจครรภ หองรอพบแพทย ใหทำความสะอาดดวยน้ำ
ผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ใหใชตามคำแนะนําของผลิตภัณฑนั้น
รวมทั้งใหเปดประตู หนาตาง เพื่อระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศใหทำความสะอาด
ระบบระบายอากาศอยางสม่ำเสมอ
1.2.2 ทำความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงในแผนกฝากครรภ เชน ลูกบิด ประตู ราวบันได หองน้ำ โตะ
เกาอี้ เปนตน ดวยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป (ภาคผนวก 1)
1.3 การดูแลหองสวม ตามมาตรฐาน HAS (ภาคผนวก 2) พรอมกับเพิ่มเติมมาตรการ ดังนี้
1.3.1 ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบอย ๆ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ไดแก พื้นหองสวม โถสวม
ที่กดชักโครกหรือโถปสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปดชักโครก
กอกน้ำอางลางมือ ดวยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาที่มีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท
(น้ำยาฟอกผาขาว) และปฏิบัติตามคำแนะนําบนฉลาก
1.3.2 ซักผาสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไมถูพื้น ดวยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆาเชื้อ แลวซัก
ดวยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดใหแหง
1.4 การทำความสะอาดอุปกรณเครื่องใชในคลินิกฝากครรภ ใหปฏิบัติตามมาตรฐานปองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
2.บุคลากร
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุกครั้งกอนปฏิบัติหนาที่กรณีมีไข 37.5 องศาเซลเซียส ใหนั่งพัก 5 นาทีและวัด
ซ้ำ หากไขไมลดใหแจงหัวหนางาน และพบแพทยทันที

2.2 บุคลากรทุกคนมีการปองกันตนเอง ดวยการสวมชุดปองกัน ใสหนากากอนามัย (ภาคผนวก 3) เปลี่ยนถุง
มือทุกครั้งกอนสัมผัสผูรับบริการคนถัดไป ลางมือดวยน้ำและสบูหรือน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้งอยางนอย 20
วินาที และหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน
2.3 บุคลากรที่มีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือหากมีประวัติเดินทางกลับ
จากตางประเทศ สัมผัสหรือใกลชิดผูปวยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 หรืออยูในชวงกักกัน แจงหัวหนางาน พบ
แพทยทันที และใหหยุดปฏิบัติงาน
2.4 บุคลากรที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากผูรับบริการโดยไมมีเครื่องปองกันใหชำระรางกายและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
ผูปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผูปฏิบัติงานเก็บขยะ ใหสวมถุงมือยาง หนากากอนามัย ผายางกัน
เปอน รองเทาพื้นยางหุมแขง ใชปากคีบดามยาวเก็บขยะใสถุงขยะ ปดปากถุงใหมิดชิดนำไปรวมไวที่พัก
ขยะ แลวลางมือดวยน้ำและสบูหรือน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้งอยางนอย 20 วินาที ใหสะอาดทุกครั้งภายหลัง
ปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน หากเปนไปไดควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผากอนกลับบาน
3.ผูรับบริการ
3.1 ผูรับบริการฝากครรภครั้งแรกโทรนัดหมายกอนมารับบริการ
3.2 มารับบริการตามวันและชวงเวลาที่นัด
3.3 จำกัดจำนวนผูติดตามหญิงตั้งครรภไมเกิน 1 คน เพื่อลดความแออัด
3.4 หญิงตั้งครรภและผูติดตามตองใสหนากากอนามัยและเขาสูระบบคัดกรองของหนวยงานทุกครั้ง
3.5 หญิ งตั ้ งครรภควรลงทะเบี ยนคัดกรองความเสี่ยงดว ยตนเองดว ยโปรแกรม SAVE MOM และ
ลงทะเบียนรับขอความใน Line @9yangth
3.6 หญิงตั้งครรภเฝาระวังอาการเจ็บปวยดวยตนเองโดยหากมีอาการ ไข ไอ จาม น้ำมูก เหนื่อยหอบ
เลือดออก น้ำเดิน ทารกในครรภไมดิ้น เจ็บครรภคลอด ใหพบแพทยทันที
4.ระบบบริการ
4.1 การบริการฝากครรภ
4.1.1 ใหบริการฝากครรภแบบ ONE STOP SERVICE โดยใหบริการลงทะเบียนฝากครรภ คัดกรองความ
เสี่ยง ตรวจ ทางหองปฏิบัติการ พบแพทยตรวจครรภ ใหความรู ฉีดวัคซีน จายยา ในบริเวณ
เดียวกัน โดยอาจใหบริการในลักษณะพยาบาลเจาของไขหรือจำกัดจำนวนบุคลากรที่ใหบริการตอ
รายใหนอยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละโรงพยาบาล
4.1.2 จัดทำผังขั้นตอนการใหบริการฝากครรภเพื่อสื่อสารใหหญิงตั้งครรภรับทราบ
4.1.3 ลดเวลาขณะรับบริการของหญิงตั้งครรภที่โรงพยาบาล โดยพิจารณาปรับกิจกรรมการใหบริการ
รายบุคคลใหครบ ภายในครั้งเดียว
4.1.4 จัดใหมีกิจกรรมโรงเรียนพอแมตามแผนเดิม โดยเนนเรื่องการจำกัดจำนวนผูรับบริการ เพื่อเวน
ระยะหางระหวางบุคคล และเพิ่มการใชชองทางการสื่อสารผานดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อใหการ
ปรึกษาคัดกรองความเสี่ยง และอาการผิดปกติ เชน โปรแกรม Save mom และ Line @ 9
yangth (ภาคผนวก 4)

4.1.5 จัดระบบการนัดหมายการมารับบริการเปนชวงเวลาที่ชัดเจนสำหรับผูรับบริการแตละราย และ
จำกัดจำนวนผูติดตามหญิงตั้งครรภไมเกิน 1 คน เพื่อลดความแออัด
4.1.6 การจายยาบำรุงครรภ แนะนำใหครั้งละ 2 – 3 เดือน
4.2 การตรวจหลังคลอด
4.2.1 เนนการดูแลหลังคลอดชวงสัปดาหแรกในหญิงหลังคลอดทุกรายโดยใหเจาหนาที่หรืออสม.
เยี่ยมบานอยางนอย 1 ครั้ง
4.2.2 ใชการสื่อสารผานดิจิทัลแพลตฟอรมในการใหการปรึกษาและสอบถามอาการผิดปกติ เชน
• ไข
• น้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น
• แผล ฝเย็บ ปวดบวมแดง
• เตานมคัดตึงมาก บวมแดง และกดเจ็บ
• อาการเครียด ภาวะซึมเศราหลังคลอด
• ทารกมีตัวเหลือง สะดือแฉะ บวมแดง
หากมีอาการผิดปกติดังกลาวจึงนัดหมายมาโรงพยาบาล
4.2.3 แนะนำใหจัดวันนัดหมายการตรวจหลังคลอดของแม และการนัดเขาคลินิกเด็กสุขภาพดีของ
ลูกใหอยูในวันเดียวกัน
4.2.4 การจายยาบำรุงหลังคลอด ยาคุมกำเนิด แนะนำใหครั้งละ 2 – 3 เดือน
5.การติดตอสื่อสาร
5.1 จัดใหมีชองทางในการติดตอกับหญิงครรภในการนัดหมาย การเตรียมตัวกอนมาฝากครรภ และติดตาม
อาการของหญิงตั้งครรภ โดยผานชองทาง เชน โทรศัพท, Social media, Line Group, Facebook, Email, และโปรแกรม SAVE MOM
5.2 มีการใหความรู แนวทางการปฏิบัติตัว การปองกันการแพรระบาดโรคโควิด 19 เชน โปรแกรม SAVE
MOM ไลน ๙ ยางเพื่อสรางลูก (Line @ 9yangth) และคูมือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ หลัง
คลอดและเด็กเล็กในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19

6.ตารางการนัดตรวจครรภ
ฝาก อายุครรภ
กิจกรรม
ครรภ (สัปดาห)
ครั้งที่
1
<12 • ลงทะเบียนคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภดวยตนเองผาน
โปรแกรม Save mom และรับขอความผาน Line @ 9
yangth

หมายเหตุ
• นัดฉีด dT2 อีกครั้ง
4-6 สัปดาหที่รพ.
สต.ใกลบาน

ฝาก
ครรภ
ครั้งที่

2

3

4

อายุครรภ
(สัปดาห)
•
•
•
•
•
•
•
•
13 - 20 •
•
•
•
•

กิจกรรม
ซักประวัติโดยบุคคลากร
ตรวจรางกาย
คัดกรองความเสี่ยง, โรคประจำตัว, สุขภาพจิต
ตรวจเลือด, ปสสาวะ, คัดกรองธาลัสซีเมีย
อัลตราซาวด ยืนยันอายุครรภ
ฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก (dT1)
จายยาบำรุงครรภ
กิจกรรมโรงเรียนพอแม
ตรวจรางกาย
ตรวจคัดกรองทารกกลุมอาการดาวน
อัลตราซาวด (ยืนยันอายุครรภและคัดกรองความพิการ)
จายยาบำรุงครรภm
กิจกรรมโรงเรียนพอแม

20 - 26 • ตรวจรางกายและซักประวัติความผิดปกติ
• คัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภที่เขาเกณฑ
• จายยาบำรุงครรภ
• กิจกรรมโรงเรียนพอแม
26 - 32 • ตรวจรางกาย
• ตรวจเลือด ครั้งที่ 2 (Hct, VDRL, Anti HIV)
• อัลตราซาวด (option)
• จายยาบำรุงครรภ
• กิจกรรมโรงเรียนพอแม

หมายเหตุ
• แจงผลเลือดผาน
ทางโทรศัพท ใน
กรณีผลเลือด
ผิดปกตินัดมาฟงผล
ดวยตนเอง

• สอบถามปญหา
อุปสรรคการสื่อสาร
กับเจาหนาที่ผาน
ชองทางตางๆ
• แจงผลเลือดผาน
ทางโทรศัพท ใน
กรณีผลเลือด
ผิดปกตินัดมาฟงผล
ดวยตนเอง
• รอผลตรวจ GCT

• แจงผลเลือดผาน
ทางโทรศัพท ใน
กรณีผลเลือด
ผิดปกตินัดมาฟงผล
ดวยตนเอง
• อัลตราซาวด กรณี
น้ำหนักขึ้นนอย,
สงสัยทาผิดปกติ

ฝาก
ครรภ
ครั้งที่
5

อายุครรภ
(สัปดาห)

กิจกรรม

32 - 40 • ตรวจรางกาย ประเมิน Fetal presentation
• ตรวจภายในประเมินปากมดลูก
• จายยาบำรุงครรภ
• กิจกรรมโรงเรียนพอแม
หมายเหตุ : กรณีผิดนัดหรือฝากครรภลาชาใหทำกิจกรรมครั้งกอนหนาใหครบ

หมายเหตุ
• หากยังไมคลอดนัด
เมื่ออายุครรภ 41
สัปดาห

เอกสารอางอิง
1. แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เรื่องการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภที่
ติดเชื้อโควิด-19 Version 2, 20 เมษายน 2563.
2. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019, 8 เมษายน 2563.
3. กฤษณ ถิรพันธุเมธี.บทความเผยแพรความรูสูประชาชน น้ำยาฆาเชื้อ กับ โควิด-19 โคโรนาไวรัส.
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/483/โควิด-19น้ำยาฆาเชื้อ/
4. คูมือมาตรการและแนวทางในการดูแล ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ในสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).กรมอนามัย.21 มีนาคม 2563.

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ตารางที่ 1 สารฆาเชื้อและความเขมขนที่สามารถฆาเชื้อ coronavirus ได (%โดยปริมาตรv/v)
น้ำยาฆาเชื้อ
Accelerated hydrogen peroxide
Benzalkonium chloride (alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)
Chloroxylenol
Ethyl alcohol
Iodine in iodophor
Isopropanol

ความเขมขน
0.5%
0.05%
0.12%
70%
50 ppm
50%

Povidone-Iodine
Sodium hypochlorite
Sodium chlorite

1% Iodine
0.05-0.5%
0.23%

ที่มา : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคผนวก 2
การพัฒนาสวมตามมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)
ดาน
ความสะอาด
(Healthy : H)

เกณฑมาตรฐาน
1. พื้นผนังเพดานโถสวม ที่กดโถสวมโถปสสาวะสะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีใช
งานได
2. น้ำใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ำยุงลาย ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำสะอาด อยูใน
สภาพดี ใชงานได
3. กระดาษชำระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาที่เปดบริการ (อาจจำหนาย หรือบริการ
ฟรี) หรือสายฉีดชำระที่สะอาด อยูในสภาวะดีใชงานได
4. อางลางมือ กอกน้ำกระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดี ใชงานได
5. สบูลางมือ พรอมใหใช ตลอดเวลาที่เปดบริการ

ความเพียงพอ
(Accessibility :
A)
ความปลอดภัย
(Safety : S)

6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม ตั้งอยูในบริเวณ อางลางมือ
หรือบริเวณใกลเคียง
7. มีการระบายอากาศดี และไมมีกลิ่นเหม็น
8. สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไมรั่วแตกหรือชำรุด
9. จัดใหมีการทำความสะอาด และระบบการตรวจตราเปนประจำ
10. จัดใหมีสวมนั่งราบสำหรับคนพิการ ผูสูงอายุ หญิงมีครรภและประชาชนทั่วไปอยางนอย
หนึ่งที่
11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบริการ
12. บริเวณที่ตั้งสวมตองไมอยูที่ลับตา/เปลี่ยว
13. กรณีที่มีหองสวมตั้งแต 2 หองขึ้นไป ใหแยกเปนหองสวมสำหรับชาย-หญิง โดยมีปาย
หรือ สัญลักษณที่ชัดเจน
14. ประตูที่จับเปด-ปด และที่ล็อคดานใน สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได
15. พื้นหองสวมแหง
16. แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นไดทั่วบริเวณการประเมิน
ที่มา : เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ

ภาคผนวก 3
ชุด PPE สำหรับบุคลากร

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาคผนวก 4
ชองทางสื่อสารออนไลน

Line @9yangth
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