
คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม�และเด็กเครือข�ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท�าตะโก 

Thatako  Classifying  Pregnancy  

ประเภท Very low risk 
 

Low risk 
 

 
High risk 
 

 
Very high risk 

 
สถานที่ ANC  รพ.สต.ในเครือข�าย  โรงพยาบาลท�าตะโก  โรงพยาบาลท�าตะโก  โรงพยาบาลสวรรค?ประชารักษ? 

- ANC โดย พยาบาล/ 
จนท.รพ.สต. 
-  ระบบนัด 5 ครั้งคุณภาพ 
ครั้งแรกอายุครรภ! ไม$เกิน 12  สัปดาห!
ครั้งที่ 2 อายุครรภ! 13 - <20 สัปดาห!
ครั้งที่ 3 อายุครรภ! 20 - <26 สัปดาห!
ครั้งที่ 4 อายุครรภ! 26 - <32 สัปดาห!
ครั้งที่ 5 อายุครรภ! 32 -  40  สัปดาห! 

- ANC โดยพยาบาล และพบสูติ
แพทย�ตามนัด 
- ระบบนัดแบบ risk และ 5 
ครั้งตามเกณฑ�คุณภาพ 

-  ANC โดยสูติแพทย!/อายุแพทย! 
 

-  ANC โดยสูติแพทย!โรงพยาบาล
สวรรค!ประชารักษ!  
** สูติแพทย!พิจารณาส$ง ANC ** 

 

ประเภทความ
เสี่ยง 

- ไม$มีเกณฑ!เสี่ยงทุกข9อ 
- แพทย!พิจารณาส$งกลับดูแลที่ 
รพ.สต. 

 ดูแลฝากครรภ!คุณภาพ 5 ครั้ง 
 

- อายุ ≤ 19 ป= 
- เคยคลอดทารก≥4,000กรัม 
- กลุ,มสี่ยงต,อ GDM 
- มารดาสูง ≤ 145 ป= 
- Previous c/s (ส,งนัดผ,าตัด
คลอดGA 32 สัปดาห�) 
- เลือดออกในไตรมาส 1 
- Pregnancy with iron 
 with deficiency anemia 
 

- อายุ ≤ 15 ปO,≥ 35 ปO 
- ประวัติเสี่ยงทางสูติ,เคยคลอดก,อนกําหนด
ตกเลือด,คลอดติดไหล,,ทารกเสียชีวิตในครรภ�,
น้ําหนักทารก<2,500 กรัม 
-Control Medical disease 
-Pregnancywith HT, PIH without severe 
feature 
-Twin pregnancy 
-Pregnancy with myoma, ovarian 
tumor 
  

- Pregnancy with RH negative 
- Pregnancy with severe / 
uncontrol medical disease 
- PIH with severe feature 
- Pregnancy with hearth dz., 
functional class III,IV 
- Triplet Pregnancy  
- IUGR 
- Pregnancy with fetal anormaly 
- โรคทางจิตเวช 



 

ประเภท Very low risk 
 

Low risk 
 

 
High risk 
 

 
Very high risk 

 
ประเภทความเสี่ยง 

( ต$อ ) 
- ไม$มีเกณฑ!เสี่ยงทุกข9อ 
- แพทย!พิจารณาส$งกลับดูแลที่ 
รพ.สต. 

 ดูแลฝากครรภ!คุณภาพ 5 ครั้ง 
 

thalassemia trait 
- pregnancy with HIV ที่ไม,มี
ภาวะแทรกซ̀อน 
- ถ̀าหากสูติแพทย�พิจารณา
สามารถ ANC ต,อที่โรงพยาบาล
ส,งเสริมสุขภาพตําบลได̀จะ
ส,งกลับ ANC ต,อ รพ.สต. 
 

- Pregnancy with heart dz.,functional 
class I,II 
- Pregnancy with thalassemia dz. 
- เลือดออกในไตรมาส 2,3 
- GA > 36 สัปดาห� ที่ส,วนนําไม,ใช, ท,าศีรษะ 
-Pregnancy with HIV ที่มี ภาวะแทรกซ̀อน 
- ติดยาเสพติด เหล`า,บุหรี่ 
-GA ≥ 39 สัปดาห� 
-ประเมินสุขภาพจิตโดยใช` 9Q คะแนน 7 
คะแนน ขึ้นไป 
 

 

พบ 
 แพทย!+US 

 

3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 GA ≤ 16 wks. 
ครั้งที่ 2 GA 36   wks. 
ครั้งที่ 3 GA 39   wks. 

 

3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 อายุครรภ� ≤ 16 wks. 
ครั้งที่ 2 อายุครรภ� 36   wks. 
ครั้งที่ 3 อายุครรภ� 39   wks. 
 

U/S อย,างน̀อย 2 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1 อายุครรภ� ≤16 wks. 
ครั้งที่ 2 อายุครรภ� 36 wks. และทํา U/S 
ตามข̀อบ,งชี้ 

U/S อย,างน̀อย 2 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1 อายุครรภ� ≤16 wks. 
ครั้งที่ 2 อายุครรภ� 36wksและทํา U/S 
ตามข̀อบ,งชี้ 

พบสูติแพทย! ตามข̀อบงชี้ที่ต̀องพบแพทย� ตามข̀อบงชี้ที่ต̀องพบแพทย� ทุกครั้ง ทุกครั้ง 
 

สถานที่ คลอด โรงพยาบาลชุมชนท,าตะโก โรงพยาบาลชุมชนท,าตะโก 
( มีปlญหาส,งต,อ 

 รพศ. สวรรค�ประชารักษ�) 

โรงพยาบาลชุมชนท,าตะโก/ 
(มีปlญหาส,งต,อ รพศ.สวรรค�ประชารักษ�) 

รพศ.สวรรค�ประชารักษ� 

 

 



แผนผังแนวทางการดูและส�งต�อหญิงตั้งครรภ?เครือข�ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท�าตะโก

 

หญิงตั้งครรภ?

Very low risk 

ANC รพสต.

 พบแพทย� 3 ครั้ง

 ครั้งที่ 1 GA ≤ 16 wks+ u/s

 ครั้งที่ 2 GA 36wks + u/s

ครั้งที่ 3 GA 39 wks + u/s

NST 

คลอด รพช./รพ. แม0โซน

 (M2/F1 ที่มีสูติแพทย�)

low risk

ANC รพช.

ANC โดย พยาบาล

 พบแพทย� 2 ครั้ง

 ครั้งที่ 1 GA ≤ 16 wks+ u/s

 ครั้งที่ 2 GA 36 wks +u/s

 ครั้งที่ 3 GA 39 wks + u/s+

NST 

พบสูติแพทย�เมื่อมีภาวะผิดปกติ

คลอด รพช./รพ. แม0โซน

(M2/F1 ที่มีสูติแพทย�)

High risk

ANC รพช. แม0โซน

ANC รพช. แม0โซน โดย
สูติแพทย�ทุกครั้ง

u/s อย0างนGอย 2 ครั้ง

 ครั้งที่ 1 GA ≤ 16 wks+ u/s

 ครั้งที่ 2 GA 36 wks +u/s

 ครั้งที่ 3 GA  39 wks + u/s+ NST 

 หรือมากกว0าตามขGอบ0งชี้

คลอด รพ. แม0โซน

(M2/F1 ที่มีสูติแพทย�)

Very high risk

u/s อย0างนGอย 2 ครัง้

 ครั้งที่ 1 GA ≤ 16 wks+ u/s

 ครั้งที่ 2 GA 36 wks + u/s

 หรือมากกว0าตามขGอบ0งชี้

NST เมื่อ GA 40 wks และตามขGอบ0งชี้

ส0งต0อ คลอด รพศ.


