บริบท LBW
ทารกแรกคลอดที่มีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในโรงพยาบาลปากพนัง สถิติตังแต่ ปี พ.ศ.2558-2562 พบร้อยละ 5.58, 6.29, 5.6, 7.14 และ 6.86 ตามล้าดับ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เป็นกลุ่มมารดาที่ไม่พร้อมในการตังครรภ์ หญิงตังครรภ์ในวัยรุ่น หญิงตังครรภ์ที่มีโรคเรือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไทร อยด์
เป็นต้น ท้าให้เกิดความวิตกกังวลสูง เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตังครรภ์ และมีภาวะคลอดก่อนก้าหนด หญิงตังครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดบุตรน้า หนักน้อยกว่า 2,500
กรัม มักเกิดจากการฝากครรภ์ช้าหรือไม่ได้รับการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง การประเมินอาการผิดปกติที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนก้า หนดไม่ถูกต้อง และได้รับการ
ยับยังการคลอดก่อนก้าหนดช้า หญิงตังครรภ์ขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะตังครรภ์ และภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตังครรภ์กลุ่มเสี่ยงยังมีน้อย ส่งผลให้
เกิดภาวะทารกน้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์
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Early detection

ลดอัตราการคลอด
ทารกน้าหนักน้อย

Prevention

(LBW)

KPI:ลดอัตราการ
คลอดทารกน้าหนัก
น้ อยกว่า 2500 กรัม

Treatment

1.การคัดกรองหญิงตัง้ ครรภ์กลุม่ เสีย่ ง
2.ให้ความรูแ้ ก่ ประชาชน อ.ส.ม
เจ้าหน้าทีอ่ นามัย ถึงความสาคัญในการ
ฝากครรภ์เร็ว
3.ให้ความรูใ้ นการคุมกาเนิด

-รณรงค์ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์ครบ5ครัง้
-คัดกรองหญิงตัง้ ครรภ์เสีย่ ง LBW ประเมินดัชนีมวลกายในคลินิก ANC
ทุกราย
-ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น โดยการจัดสอนการคุมกาเนิด
-ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ในกลุม่ โรคเรือ้ รัง เช่น DM HT

1.ให้ความรูแ้ ก่หญิงครรภ์ถงึ อาการเจ็บ
ครรภ์ก่อนกาหนด
2.แนะนาหญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ตามนัด
เพื่อประเมินมารดาและทารกในครรภ์

-ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น
-ประเมินภาวะคลอดก่อนกาหนดอย่างรวดเร็ว
-การตรวจและประเมินอายุโดยใช้สายวัดหน้าท้องทุกรายในอายุครรภ์ 2034 สัปดาห์ ถ้า size < date มากกว่าเท่ากับ 2ซม ส่งพบแพทย์เพื่ออัลตร้า
ซาวด์ประเมินน้าหนักทารก เฝ้ าระวังภาวะทารกโตช้าในครรภ์

1.ระบบดูแลภาวะคลอดก่อนกาหนดอย่าง
รวดเร็ว

2.มีแนวทางการตรวจติดตามทารกโตช้า
ในครรภ์

-จัดทา CPG ในการดูแลการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
-แนะนาการรับประทานอาหารในรายทีน่ ้าหนักหญิงตัง้ ครรภ์ขน้ึ น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน น้าหนักลด แพ้ทอ้ งมาก
-เพิม่ ยาบารุงธาตุเหล็ก MTV ในรายทีม่ ภี าวะซีด และมีภาวะทารกโตช้า
ในครรภ์หรือตรวจพบดัชนีมวลกายต่ากว่าเกณฑ์

Proecss Flow chart LBW
ANC
-ฝากครรภ์รายใหม่ประเมินคัดกรอง
ความเสีย่ ง LBW ,Preterm labor
-ประเมิน BMI ก่อนตัง้ ครรภ์

LBW:ทารกมีน้าหนักแรกคลอด
น้อยกว่า 2,500 กรัม

No risk

Risk ติด Sticker สี
ANC ครรภ์เสีย่ ง
แดง

ANCนัดปกติ
ตรวจครรภ์ ประเมิน BMI ทุกครัง้
วัด HF เมื่อ GA 20-34 wk ด้วยการวัด
-ซักประวัตอิ าการเจ็บครรภ์คลอดกาหนด
พบแพทย์ประเมินน้าหนัก
ทารกในครรภ์
GA 34 wk

นัดคลอดปกติ

-ตรวจพบ Size <Date ≥2ซม.ส่งพบแพทย์
เพื่อประเมินน้าหนักทารกในครรภ์
-ประเมิน NST ดูUterine contraction PVดู Cervical dilate

ปกติ
-พบทารกโตช้าในครรภ์ แนะนาโภชนาการ Rx ยา MTV 1*1
F/U ทุก 2 wk พร้อม Ultrasound +NST
-Admit เมื่อมีภาวะ Preterm laborให้inhibit
และ Dexamethasone

หมายเหตุ: เมื่อคลอด พบกุมารแพทย์เพื่อประเมินทารกหลังทารกคลอด

การจัดการกระบวนการ (Process management)
กระบวนการ
Early detection

ข้อกาหนดกระบวนการ
1.จัดให้มกี ารฝากครรภ์ใน รพสต. และ
โรงพยาบาล
2.รณรงค์การฝากครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
1. อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

การออกแบบกระบวนการ
1.จัดทาไวนิลประชาสัมพันธ์ การฝากครรภ์เร็ว
ก่อน 12 สัปดาห์ ทุก รพสต.

Prevention

1. ประเมินคัดกรองความเสีย่ งต่อภาวการณ์
เกิด LBW ทุกราย
2.ประเมินภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด

1.ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ มาฝากครรภ์ได้รบั
การคัดกรองความเสีย่ ง LBWและPreterm

- ติด Sticker ความเสีย่ งสีแดงในกลุ่มเสีย่ งต่อการ
เกิด LBW, Preterm
-ติด NST และ PV ประเมินภาวะ Preterm เมื่อมี
อาการ

Treatment

1. การเฝ้ าระวังและติดตามพัฒนาการทารก
ในครรภ์ทุกระยะ

อัตราการคลอดทารกน้าหนักน้อยกว่า 2,500 1. ติดตาม Case ผิดนัด การส่งต่อข้อมูลเครือข่าย
กรัม
รพสต.
-Admit ให้ยา inhibit และ Dexamethasone ใน
รายทีมภี าวะ Preterm
2. การติดตามทารกโตช้าในครรภ์
นัด F/U ,NST Ultrasound พบแพทย์ประเมิน
น้าหนักทารกทุก 2 สัปดาห์
3. พบแพทย์ประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
ทุกราย GA 34 week
4. การดูแลรักษาต่อเนื่อง หลังคลอด
ส่งพบกุมารแพทย์ทุกราย

ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

<7

5.58

6.29

5.6

7.14

6.86

- อัตราคลอดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม Preterm

1.17

0.76

2.42

2.85

2.08

- อัตราคลอดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม Term

4.6

5.78

2.96

4.28

6.7

- อัตราการคลอดทารก LBW มารดา Teenage

1.63

1.51

2.42

1.7

1.5

- อัตราคลอดทารกน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ผลลัพธ์และการพัฒนา อัตราการคลอดทารก LBW
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คลอดทารกน้าหนักน้อยกว่า 2,500
กรัม

คลอดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
Preterm

คลอดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
Term

การคลอดทารก LBW มารดา
Teenage

ปี 2561
ปี 2562

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากข้อมูลสถิติ ปี พ.ศ.2558-2562 พบว่าอัตราการคลอดทารกน้าหนักน้อยกว่า 2500 กรัมยังคงมีอตั ราทีส่ งู ขึน้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าการคลอดทารกน้าหนักน้อยกว่า 2500 กรัมในทารกครบ
กาหนด เกิดจากการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นทีไ่ ม่พร้อม ทาให้เกิดการฝากครรภ์ทช่ี า้ ไม่มคี วามตระหนักในการเลือกรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ต่อหญิงตัง้ ครรภ์และทารกในครรภ์ รับประทานยาบารุงทีไ่ ม่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดทารกโตช้าในครรภ์ จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีการจัดทาแนวทางการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นและจัดสอนโรงเรียนพ่อแม่แยกกลุ่มจากหญิงตัง้ ครรภ์ทวไป
ั ่ ส่วนการคลอดทารกน้าหนัก
น้อยกว่า 2500 กรัมในเด็กคลอดก่อนกาหนด เกิดจากอัตราการคลอดก่อนกาหนดสูงขึน้ เนื่องจากหญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ชา้ ไม่ตระหนักถึงอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดทีต่ อ้ งมาโรงพยาบาล ทาง
โรงพยาบาลจึงจัดรณรงค์ให้ตระหนักถึงอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดตัง้ แต่ใน รพ.สต. และในชุมชน จัดปรับปรุงแนวทางในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดเพื่อลดอัตราการคลอด
ก่อนกาหนด นาเคสมาทบทวนเพื่อการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

