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Service  Profile  
ห้องคลอด  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 

งานหอ้งคลอดมีความมุ่งหมายใหบ้ริการสูติกรรมอยา่งมีคุณภาพ   มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วชิาชีพ  โดยมีเป้าหมายใหผู้รั้บบริการปลอดภยั  พอใจ  บริหารจดัการความเส่ียง ส่งเสริมสุขภาพ พฒันา
ศกัยภาพบุคลากร ส่งเสริมและสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร 

ข. ขอบเขตการใหบ้ริการ  (Scope of Service)  : 
- ใหบ้ริการสูติกรรมตลอด 24 ชัว่โมงตามศกัยภาพโรงพยาบาลชุมชน 
- บริการ รอคลอด คลอด หลงัคลอด บริบาลทารกในภาวะปกติ 
- ตรวจคดักรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน PKUในทารกแรกเกิด 
- ผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาซบัซอ้น หรือมีภาวะผดิปกติจะไดรั้บการส่งต่อไป โรงพยาบาลสระบุรี 
 

ค. ความตอ้งการของผูรั้บผลงานส าคญั  : 
ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 

ผูป่้วย -ความปลอดภยั 
-ขอ้มูลในการรักษาพยาบาล 
-พฤติกรรมบริการท่ีดี  การเอาใจใส่ 
-ใหก้ารรักษาพยาบาลถูกตอ้งเหมาะสม  ไม่มีภาวะ 
  แทรกซอ้น ไม่มีขอ้ผดิพลาดในการรักษาพยาบาล 
-สภาพแวดลอ้มดี สะอาด 
-เคร่ืองมือพร้อมใชง้าน 

ญาติ -ผูป่้วยปลอดภยั ไดรั้บบริการท่ีเหมาะสม 
-ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว 
-พฤติกรรมบริการท่ีดี 

แพทย ์ -ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม 
-มีการส่ือ ประสานงาน รายงานผูป่้วย ถูกตอ้งเหมาะสม ชดัเจน 
-มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทยพ์ร้อมใชง้าน 

หอ้งฝากครรภ ์ -มีความพร้อมรับผูค้ลอด 
-มีการรับรู้ และเขา้ใจขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
-มีการประสานงานท่ีดี 
-feed back ปัญหาท่ีพบจากการ ANC 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
หอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉิน -มีความพร้อมรับผูค้ลอดฉุกเฉิน 

-มีการประสานงานท่ีดี 
หอ้งผา่ตดั -ผูป่้วยไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนส่งผา่ตดั 

-มีความถูกตอ้ง ปลอดภยัในการส่งผา่ตดั 
-นดัหลงัผา่ตดั และใหค้  าแนะน าหลงัผา่ตดัไดถู้ก 
(ส่ง OR เฉพาะcase ท าหมนัหลงัคลอด) 

หอ้งชนัสูตรโรค -เก็บ  ส่งส่ิงส่งตรวจไดถู้กตอ้ง ถูกคน ตามเวลาท่ีก าหนด 
-บนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น 

หอ้งยา -ส่งใบเบิกยาตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
-มีการตรวจสอบยาหมดอายุและส่งคืน 
-มีการประสานงานท่ีดี 
-มีการลงบนัทึกกิจกรรม หตัถการไดถู้กตอ้ง ครบ 

หน่วยบริการอาหาร -เบิกอาหารตรงกบั ผูป่้วย โรค 
-ติดป้ายอาหารท่ีทา้ยเตียงถูกตอ้ง 

หน่วยจ่ายกลาง -ท าความสะอาดอุปกรณ์เบ้ืองตน้ 
-แลกของตามเวลา 

ซกัฟอก -แยกประเภทผา้ไดถู้กตอ้ง 
-ไม่มีส่ิงอ่ืนติดไปกบัผา้ท่ีส่งซกั 

หอ้งบตัร -คืนOPD card ครบ 
-บนัทึกขอ้มูลการจ าหน่ายครบถว้น 

ศูนยข์อ้มูล -บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น 
-เวชระเบียนไม่สูญหาย 
-คืนเวชระเบียนตามก าหนดเวลา 
 

กลุ่มเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน -ส่งขอ้มูลผูค้ลอด  ทารก ท่ีตอ้งเยีย่มหลงัคลอด 
-นดัตรวจหลงัคลอดไดต้รงตามวนัท่ีก าหนด 

หน่วยใหค้  าปรึกษา -แจง้ขอ้มูลผูค้ลอด บนัทึกใบส่งปรึกษาครบถว้น 
กลุ่มการพยาบาล -ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  เตม็ความสามารถ เป็นทีม 
หน่วยงานสนบัสนุน -บนัทึก ส่งซ่อม เบิกของ พสัดุ ค่ารักษาพยาบาล 

  ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน ตามเวลาท่ีก าหนด 
โรงพยาบาลอ่ืน สถานีอนามยั PCU -ติดต่อประสานขอ้มูลผูป่้วยล่วงหนา้ก่อนส่งต่อ 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
  อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 

แผนกทะเบียนราษฎร์อ าเภอแก่ง 
คอย 

-ใบรับรองการเกิดถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 
-เอกสารประกอบการขอสูติบตัรครบถว้น 

 
 

ง. ความตอ้งการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั  : 
- การประสานงานท่ีดี 
- การส่งต่อขอ้มูลและผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 
จ. ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน  : 

  
รายการ ปี 2557 ปี 2558   ปี  2559 ปี 2560  

( ต.ค.59-มี.ค.60) 
ผูม้ารับบริการทางสูติกรรม 412 445 671(แม่และทารก) 303 

จ านวนผูค้ลอด ปกติ และผดิปกติ 350 318 310 127 
คลอดปกติ 349 317 308 126 
คลอดBBA 12 4 2 7 

เคร่ืองดูดสูญญากาศ 1 0 0 1 
คลอดครรภแ์ฝด 0 0 0 0 
คลอดท่ากน้ 0 1 0 0 

 
ปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ 

ปัญหาและภาวะแทรกซอ้น ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี2560(ต.ค59-
มี.ค.60) 

คลอดก่อนก าหนด 38 18 11 7 
ภาวะเจบ็ครรภก่์อนก าหนด 6 7 5 4 

ครรภเ์ป็นพิษ 4 4 3 2 
ถุงน ้าคร ่ าร่ัว/แตกก่อนก าหนด 12 10 8 6 
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ความเส่ียงของมารดาท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
      ภาวะตกเลือดหลงัคลอด (ปี2559)                                                             1 ราย (0.32%) 
      ภาวะตกเลือดหลงัคลอดปี2560 (ต.ค.59-พ.ค.60)                                        1ราย (0.59%) 
 
ความเส่ียงของทารกท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
      ภาวะขาดออกซิเจน(ปี2559)                                                                6 ราย (19.35:1000LB) 
      ภาวะขาดออกซิเจนปี2560(ต.ค.59-พ.ค.60)                                         2 ราย (11.83:1000LB) 
                                                         
 
 
การส่งต่อผู้คลอดไปโรงพยาบาลสระบุรี 
การส่งต่อมารดาทารกไปโรงพยาบาลสระบุรี มีการน าเสนอปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนัใน

การประชุมMCH BORDระดบัจงัหวดัและการประชุมเครือข่ายพฒันาระบบบริการการดูแลมารดาและ
ทารก ประชุมrefer ประจ าเดือนของโรงพยาบาลสระบุรี มีการพฒันาระบบการส่งต่อท่ีส าคญัเช่นการ
ประสานงานล่วงหนา้ ส่งต่อขอ้มูล การดูแลรักษา แบบonline การเตรียมความพร้อมรับผูค้ลอด ทารก
ในรายท่ีมีปัญหาไม่รุนแรงก าหนดใหพ้ยาบาลหอ้งคลอดไปส่ง 1คน ก่อนการreferจะมีการประสานงาน
ระหวา่งพยาบาลตน้ทาง-พยาบาลปลายทาง   ในรายท่ีมีปัญหาซบัซอ้นรุนแรงใหมี้พยาบาลและแพทย์
เป็นผูน้ าส่ง 
 

          อตัราครองเตียงปี  2559 = 79.36% 
อตัราครองเตียงปี  2560 =65.29%( ต.ค.59-พ.ค.60) 
 

          อนัดบัโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ปี2560 
.premature contraction 

 
 

ฉ. ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั  (Key Quality Issues)  : 
         ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญัไดแ้ก่  ความปลอดภยั ความพอใจ  มีประสิทธิภาพ  มาตรฐานวชิาชีพ 
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ช. ความทา้ทายและความเส่ียงท่ีส าคญั จุดเนน้  :  
 
ความท้าทายทีส่ าคัญ 
1.การป้องกนัภาวะช็อคจากการตกเลือดหลงัคลอดท่ีรุนแรง 
2.การป้องกนัภาวะขาดออกซิเจนท่ีรุนแรงของทารกแรกเกิดท่ีไม่ใช่เกิดจากความ 
     พิการแต่ก าเนิดของทารก 
3.ความสามารถในการคดักรองผูค้ลอดครรภก่์อนก าหนด ครรภแ์ฝด  ทารกposition ผดิปกติ  
4.การป้องกนัภาวะชกัในหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะความดนัโลหิตสูง 
5.การใหบ้ริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
6.การส่งเสริมใหม้ารดาเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
7.การป้องกนัภาวะอุณหภูมิร่างกายเด็กต ่า 
8.การป้องกนัภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า 
9.การคดักรองภาวะหวัใจพิการแต่ก าเนิดในทารกแรกเกิด 
10.ภาวะsepsisในทารกแรกเกิด 
ความเส่ียงทีส่ าคัญของมารดา 
- ผูป่้วยภาวะตกเลือดหลงัคลอด   1 ราย 
 
ความเส่ียงทีส่ าคัญของทารก 
 -ภาวะขาดออกซิเจน 2 ราย ปี 2560 
-อตัราทารกคลอดก่อนก าหนด 12 ราย (7.10 %) 
     แต่ปี2560 อตัราการคลอดก่อนก าหนดเพิ่มข้ึน เป็น 12 ราย ปี2559 อตัราการคลอดก่อนก าหนด 11 
รายและปี2558  18 ราย แต่กรณีท่ีคลอดเป็นcaseท่ี แพทยมี์ความมัน่ใจในการดูแลช่วยเหลือทารกมาก
ข้ึนถา้อายคุรรภ ์ ใกล้ๆ 35 wks หรือ36wks กวา่ๆ และU/Sแลว้น ้าหนกัเด็กมากกวา่ 2000 กรัมแพทยจ์ะ
ปล่อยคลอดแต่บางคร้ังขาดความมัน่ใจในผลอตัราซาวด์ดูอายคุรรภแ์ละน ้าหนกัเด็กเน่ืองจากไม่มีแพทย์
เฉพาะทาง จึง Referไป 
-ภาวะsepsisในทารกแรกเกิด 
 

 
โอกาสพฒันาต่อไปคือ 
 
จุดเน้น:       ลดภาวะเส่ียงของการเจบ็ครรภก่์อนก าหนด 
                    ลดภาวะsepsisในทารกแรกเกิด 
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ซ. ศกัยภาพและขอ้จ ากดัในดา้นผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 

               จ านวนเตียงคลอด 2 เตียง รอคลอดและหลงัคลอด รวม 6 เตียง ( หอ้งแยกโรคและหอ้งพิเศษใชร่้วมกบัตึกผูป่้วยใน
หญิง) 

 
แพทย์          แพทยห์มุนเวยีนเป็นแพทยป์ระจ าเดือนละ     1  คน  หรือในช่วงท่ีแพทยน์อ้ยแพทยเ์วรจะเป็นคน     

ดูแล  มีแพทยอ์ยูเ่วรตลอด 24 ชัว่โมง   1 คน (ตรวจผูป่้วยในหญิง /ชาย และER ) 
พยาบาล    พยาบาลวชิาชีพ  2 คน มีหวัหนา้งานซ่ึงจะก ากบัดูแลงานและบุคลากรทั้งหอ้งคลอดและตึกผูป่้วย                
ในหญิง  
                    พนกังานลูกจา้ง 1 คน  
                   (ใชพ้ยาบาลและลูกจา้งร่วมกนัในผูป่้วยในหญิงและหอ้งคลอด) 
การจัดเวรพยาบาล  
          หอ้งคลอดและตึกผูป่้วยในหญิงจะมีการบริหารจดัการบุคลากรท่ีข้ึนปฏิบติังานโดยเป็นเจา้หนา้ท่ีชุด
เดียวกนั    ในแต่ละเวรจะมีการมอบหมายงานใหรั้บผิดชอบแยกกนัระหวา่งห้องคลอดและตึกผูป่้วยในหญิง      
กรณีจุดหน่ึงจุดใดยุง่สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
          ส าหรับเวรเชา้เวลาราชการถา้มี CASE ท่ีหอ้งผา่ตดั จะตอ้งส่งเจา้หนา้ท่ีจากตึกไปช่วย หอ้งผา่ตดั จ านวน 
2คน ในวนัพุธและวนัศุกร์ ส่วนวนัจนัทร์ องัคาร และ พฤหสั ส่งเจา้หนา้ท่ีจากตึกไปช่วย หอ้งผา่ตดั จ านวน 1
คน   
                    เวรเชา้วนัราชการ                   2  คน       (  รับผดิชอบ ห้องคลอด 2 คน รวมเขา้ OR  )  
  *   เวรเชา้วนัหยุดราชการ            1  คน          
       เวรบ่าย                                   1  คน         
       เวรดึก                                     1  คน         
 
การจัดเวรพนักงานลูกจ้าง      (ร่วมกนัระหวา่งตึกผูป่้วยในหญิงและหอ้งคลอด) 
                    เวรเชา้วนัราชการ                   2  คน       (  รับผดิชอบคน หอ้งคลอด 1 คนตึกผูป่้วยในหญิง   1 )  
       เวรเชา้วนัหยุดราชการ            1  คน       (  รับผดิชอบทั้ง 2 จุด )  
        เวรบ่าย                                   1  คน      (  รับผดิชอบทั้ง 2 จุด )  
           *   เวรดึกไม่มีลูกจา้งข้ึนปฏิบติังาน   กรณียุง่ขอความช่วยเหลือใหลู้กจา้งท่ีข้ึนปฏิบติังานห้องบตัรมา
ช่วย 
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การบริหารบุคลากร 
                งานหอ้งคลอดข้ึนตรงต่อกลุ่มการพยาบาลโดยมีหวัหนา้งานคอยควบคุมก ากบัและติดตามบุคลากร
ทั้งหอ้งคลอดและตึกผูป่้วยในหญิง 
                มีการมอบหมายงานใหมี้บุคลากรข้ึนปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง   โดยยดึถือปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และWI ของกลุ่มการพยาบาล 
                มีการก าหนด JD และ JS ไวช้ดัเจน 
                มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบปฏิบติังานแทนกรณีหวัหนา้งานติดราชการหรือลา    
                มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทุก 6 เดือน 
                 ประเมิน Competency ของบุคลากรทุกระดบัและพฒันาส่วนขาดในแต่ละดา้น   
                กระตุน้ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกิจกรรมคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ                       
  
 
การน าเทคโนโลยมีาใช้ 
               มีใชโ้ปรแกรม Hos xp  การลงบนัทึกขอ้มูลการรับ/จ าหน่ายผูป่้วยตลอดจนรายการยาและหตัถการ
ต่างๆ  พร้อมกบัขอ้มูลการคลอดรวมทั้งขอ้มูลทารกแรกเกิด 
               การรับรายงานผล Lab จากระบบLAN ทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
               ระบบ LAN สามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆไดง่้ายและสะดวก 
               ระบบส่งต่อผูป่้วยทางInternetและสามารถเปิดดูการรักษาของร.พ.ศูนยส์ระบุรีในcaseท่ีส่งไปเพื่อ
เป็นแนวทางการรักษาของร.พ. 
              เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัโรคต่างๆเช่น 10 อนัดบัโรค  ค่าใชจ่้ายในแต่ละโรค   โรคท่ี referบ่อย รายละเอียด
การคลอดทั้งมารดาและทารก 
               ระบบส่งขอ้มูลหญิงหลงัคลอดไปท่ีสถานีอนามยัในเขตความรับผดิเพื่อเยีย่มหลงัคลอดโดยใชร้ะบบ
refer online  Datacenter 
               มีระบบบริการการออกหนงัสือรับรองการเกิดทางInternet   

เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
             มีอุปกรณ์เพียงพอใชใ้นผูป่้วยวกิฤติและผูป่้วยทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

เคร่ืองWarmer      1   เคร่ือง 
Incubator              1   เคร่ือง                                      
Vacuum                1    เคร่ือง 
Drop Tone             1   เคร่ือง 
Ultra Sound           1   เคร่ือง 
NST                       2 เคร่ือง 
Photo                     3 เคร่ือง 
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อุปกรณ์กูชี้พและเคร่ืองมือจ าเป็นพื้นฐานอ่ืนๆ    โดยมีการตรวจสอบความพร้อมใชแ้ละการ

บ ารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีทางกรรมการเคร่ืองมือก าหนด  รวมทั้ง มีระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั โดยช่าง
ประจ าโรงพยาบาลทุก 6 เดือน และมีการดูแลโดยช่างจากกองช่างของ กระทรวงสาธารณสุขปีละ 1 คร้ัง    

 
 
จากลกัษณะงานมีข้อจ ากดัดังนี้ 
1.เม่ือมี case ตอ้งเขา้ OR พยาบาลหอ้งคลอดตอ้งเขา้ห้องผา่ตดั 2 คนท าหนา้ท่ี anesthesia 1 คน ท า
หนา้ท่ีส่งเคร่ืองมือ 1 คนตอ้งฝากงานหอ้งคลอดไวก้บัพยาบาลตึกผูป่้วยหญิง(เฉพาะวนั พุธ  ศุกร์) 
2.กรณีวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี มีcase เขา้OR พยาบาลหอ้งคลอด เขา้เป็นanesthesia 1 คน เหลือ
พยาบาลหอ้งคลอด 1 คน ถา้มีcase คลอดขณะนั้นตอ้งขอพยาบาลตึกผูป่้วยหญิงมาช่วย 
3.ในเวรนอกเวลาราชการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึนหลายเหตุการณ์ซ ้ าซอ้นกนัเช่นท่ีหอ้งคลอด มี
คลอด ตึกผูป่้วยหญิงมีการท า CPR ท  าใหก้ าลงัคนไม่พอตอ้งขอพยาบาลจาก ER ตึกผูป่้วยในชาย มาช่วย
หอ้งคลอด 
4.อาคารสถานท่ีห้องคลอดอยูร่วมกบัตึกผูป่้วยหญิง ใชห้้องน ้าร่วมกนัท าใหไ้ม่สะดวกและเกิดความไม่
พอใจ 
5.ภายในหอ้งเตียงชิดกนั และมีเคร่ืองincubator เคร่ืองphototherapyไวใ้ชใ้นกรณีอบทารก และดูแล
ทารกตวัเหลือง อยูภ่ายในหอ้งเดียวกนั ท าใหส้ถานท่ีคบัแคบ และเกิดการรบกวนกนัระหวา่งผูร้อคลอด 
ผูห้ลงัคลอด 
 
จากลกัษณะงานมีข้อเด่นดังนี้ 
1.พยาบาลตึกผูป่้วยหญิงทุกคนมีความสามารถดูแลรอคลอด คลอด หลงัคลอด บริบาลทารก และมี
ความเขา้ใจในโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั สายสัมพนัธ์แม่ลูก สายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียน
พอ่แม่ 
2.พยาบาลท่ีจะเขา้ OR ในวนัพุธ ศุกร์ สามารถแลกเวรหรือร้องขอใหพ้ยาบาลหอ้งจ่ายกลางเขา้OR แทน
ไดห้ากมีcaseคลอด หรือcase ฉุกเฉินท่ีห้องคลอด 
3.การท่ีผูร้อคลอด ผูห้ลงัคลอดอยูร่วมกนัท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัและsupport ซ่ึงกนัและกนั 
4.ผูดู้แลสามารถดูแลและติดตามผูร้อคลอด คลอด หลงัคลอดไดแ้บบต่อเน่ืองครบวงจรท าใหผู้ค้ลอด
รู้สึกอุ่นใจ ท าให้โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั สายสัมพนัธ์แม่ลูก สายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียน
พอ่แม่ ประสบความส าเร็จไดง่้ายข้ึน 
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ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง  : 

กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม ตัวช้ีวดั 
ผูค้ลอด ทารก ญาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลแบบองคร์วม 

-การสอนเร่ืองการปฏิบติัตวัเม่ือรอคลอดร่วมกบั
ANCจากโครงการโรงเรียนพ่อแม่ 
-การสอนการปฏิบติัตวัขณะคลอด 
-การสอนการปฏิบติัตวัหลงัคลอด 
-การใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาปัญหานมแม่ 
การดูแลทารกท่ีบา้น การอาบน ้าลูก การเช็ดตา 
เช็ดสะดือ การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
-การประเมินความรู้ก่อนกลบับา้นโดยมี
แบบสอบถาม 
-การติดตามหลงัจ าหน่าย หากไม่มาตามนดัจะ
ติดตามทางโทรศพัท ์
-จดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้โดยมีเอกสารแผน่
พบั แจก มีวดีิทศัน์ใหช้มในหอ้งรอคลอด หลงั
คลอด จดักลุ่มสอน ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา 
สาธิตทุกเชา้ 

-หนงัสือเก่ียวกบัธรรมมะส าหรับผูป่้วยและ
ญาติทุกเตียง นิมนตพ์ระมาบิณฑบาตรทุกวนั
ศุกร์และใหก้ าลงัใจผูป่้วยและญาติ 

 

-อตัราการติดเช้ือแผลฝีเยบ็ 
-อตัราการติดเช้ือท่ีสะดือ 
-อตัราการติดเช้ือท่ีตา 
-อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

การพฒันาศักยภาพของบุคลากร 
        มีการก าหนดสมรรถนะหลกัของบุคลากรสอดคลอ้งกบัโรงพยาบาล ก าหนดสมรรถนะเชิงวชิาชีพ และ
คุณลกัษณะของบุคลากรหน่วยงานหอ้งคลอดท่ีสอดคลอ้งกบัโรคและความเส่ียงทางคลินิกส าคญัทางสูติกรรม
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรโดยใชก้ระบวนการประชุมปรึกษา การสอนความรู้ การท าRoot couse analysis 
การจดับุคลากรเขา้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ในรอบ 3ปีท่ี
ผา่นมามีการจดัอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลไดแ้ก่ การดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะความดนัโลหิต
สูง การดูแลและป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอด การช่วยฟ้ืนคืนทารก การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การดูแลทารกแรก
เกิด ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั สายใยรักแห่งครอบครัว หญิงตั้งครรภค์ลอดก าหนด การเจบ็ครรภค์ลอดก่อน
ก าหนด   การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  บุคลากรไดรั้บการอบรมอยา่งนอ้ย 10 วนั/คน/ปีครบ 100%ตามตวัช้ีวดัของ
งานสูติกรรม เพิ่มทกัษะการดูผูค้ลอดโดยการส่งพยาบาลวชิาชีพไปฝึกปฎิบติังานท่ีห้องคลอดและคลินิคฝาก
ครรภแ์ละฝึกท าหตัถการในทารกแรกเกิดท่ี NICU โรงพยาบาลสระบุรี 
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การส่งเสริมและการสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร 
 -ไดรั้บการตรวจสุขปีละ 1 คร้ัง 100% 
-เขา้ร่วมกิจกรรมชมรมส่งเสริมสุขภาพ 100% 
-ไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพ 100% 
-ดา้นขวญัก าลงัใจ มีสวสัดิการเคร่ืองด่ืมอาหารวา่งทุกเดือน มอบของขวญัวนัเกิดและเยีย่มไขใ้หแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
และลูกจา้ง 100%    
-   เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานไดรั้บการฉีดวคัซีนตบัอกัเสบบี กระตุน้ในคนท่ียงัไม่มีภูมิ และไดรั้บวคัซีนไขห้วดั
ใหญ่ทุกคน 
-ส่งเสริมเจา้ท่ีร่วมแข่งขนักีฬาสีภายในโรงพยาบาล 
 
 
กจิกรรมพฒันาที่ท าได้ดีในรอบปีผ่านมา 
1.ไดรั้บการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายสัมพนัธ์แม่ลูก 
2. ไดรั้บการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั 
3. ไดรั้บการประเมินเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนพอ่แม่ 
4.อตัราการติดเช้ือแผลฝีเยบ็ สะดือ ตา ลดลง 
5. อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนดีข้ึนตามล าดบัตามเป้าหมาย 
6.ไดรั้บการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดบัทอง 
 
จุดเน้น    ของโรงพยาบาล 

1. การพฒันาระบบควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ 
                   2. การพฒันาบุคลากร 

                      3.พฒันาระบบเวชระเบียนทารกแรกเกิด (one stop service) 
                   4.Teen age preg 
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ญ. แผนปฏิบติัการ จุดเนน้  :Teen  age  preg 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้มารดาทีอ่ายุน้อยสามารถดูแลเด็กได้ 
2.เพื่อลดภาวะเส่ียงต่างท่ีจะเกิดกบัเด็กเม่ือกลบัไปบา้น 
กจิกรรม 
1.สาธิตมาดาอาบน ้าลูกและให้มารดาอาบน ้าตาม 
2.สอนการเช็ดตา-เช็ดสะดือ 
3.สอนและสาธิตการให้นมถูกวธีิ  การอุ้มลูก  จับลูกเรอ  
 
5. ประเมินผลโดยการสอบถามและสังเกตว่ามารดาท า
ถูกต้องหรือไม่ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
อตัราพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

85% 

    
 
 
 
 

86.15 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

86.16 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 

เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล 
2. เพื่อใหบุ้คลากรทางการ แพทยมี์จิตรส านึก
และปฏิบติัตามมาตรการท่ีวางไว ้
กจิกรรม 
1. ก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัและ
ควบคุมการ ติดเช้ือในโรงพยาบาล 
- การลา้งมือ    
- การสวมอุปกรณ์ป้องกนั 
- การปฏิบติัตามหลกั IP, UP 
2. วางระบบการก ากบัติดตามมาตรการต่างๆ ท่ี
ก าหนดไว ้ เพื่อประเมินกิจกรรมและพฤติกรรม
ท่ีมีความส าคญั  ต่อการป้องกนัการติดเช้ืออยา่ง
ต่อเน่ือง 
  - รวบรวมปัญหาเพื่อหาโอกาสปรับปรุงพฒันา  
อยา่งต่อเน่ือง 
3. พฒันาระบบการเผา้ระวงัการติดเช้ือในผูป่้วย
และ บุคลากร 

 
1. อตัราการติดเช้ือในทารก 
 
 
 
2. อุบติัการณ์การเกิดเขม็ท่ิมต า
ขณะปฏิบติังาน 
 
 
3. อุบติัการณ์การเกิดสารคดั
หลัง่กระเด็น เขา้ตาขณะ
ปฏิบติังาน 

 
2% 

 
 
 

0% 
 
 
 
 

0% 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

    

แผนปฏิบัติการ จุดเน้น  : การควบการติดเช้ือ 
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แผนปฎบิตักิาร/จุดเน้น  :พฒันาระบบเวชระเบียนทารกแรกเกิด(one stop service) 
 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วตัถุประสงค์ :    
1. เพื่อลดขั้นตอนการท าเวชระเบียนทารกแรก
เกิด. 
2. เพื่อความถูกตอ้งของเวชระเบียนทารกแรก

เกิด 

กจิกรรม 
1. ช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานทราบ 
2. ประสานงานเจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลใหเ้ปิดสิทธิ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถท าเวชระเบียนทารกแรก
เกิดไดเ้องและปรับโปรแกรมเคร่ืองพิมพใ์ห้
สามารถพิมพเ์วชระเบียนผูป่้วยได ้

 

 

 
ความถูกต้องของเวชระเบียน 

 
100% 

 
56  

 
68 

 
85 

 
87 

 
89.4 

 
90 

 
92 

 
95 
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3. จดัท าขั้นตอนการท าบตัรทารกแรกเกิดและ
ติดประกาศใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ 
4. ประสานงานกบัหอ้งบตัรและน าบตัรผูป่้วย
ใหม่มาไวท่ี้ตึกผูป่้วยใน 
5. ด าเนินการท าบตัรทารกเกิดใหม่ตามขั้นตอน
ท่ีวางไว ้
6. สรุปปัญหาและประเมินผล 
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ฎ .วตัถุประสงค์  ตัวช้ีวดั  การพฒันา  : 

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/
วตัถุประสงค์ 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวดัและ
ผลลพัธ์ 

กจิกรรม
พฒันา 

-  การขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกคลอด 

-  ป้องกนัการ
ขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกคลอด   

-  วางแผนป้องกนัการขาด
ออกซิเจนในทารกแรก
คลอดทุกราย 
-  จดัท าแนวทางปฏิบติัการ
ดูแลทารกแรกคลอดและ
ทารกกลุ่มเส่ียง 
- น าสถิติการขาดออกซิเจน
ของทารกมาวิเคราะห์ทุก  3  
เดือน 
-  จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ฟ้ืนฟูการท าคลอด  การ 
CPR  ทารกปีละ  1 คร้ัง 

-  อตัราการเกิด 
BA<25:1000LB 
ผลลพัธ์ 
ปี2559 =19.35% 
ปี2560 =11.83% 
ต.ค.59-พ.ค.60 
 
 

 -  CQI  การ
เกิดภาวะ  BA 

-การตกเลือดหลงัคลอด 
 
 
 
 
 
 
การใหบ้ริการเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ 

-ป้องกนัการตก
เลือดหลงัคลอด 
-ลดความรุนแรง
การตกเลือด
ไม่ใหย้าวนาน 
 
 
-เพื่อให้
ผูรั้บบริการ
พอใจ 

-จดัท าWIเร่ืองActive 
management 
-จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ฟ้ืนฟูการท าคลอด การเฝ้า
ระวงัในกลุ่มเส่ียง 
-ติดตามตวัช้ีวดัวเิคราะห์
ทุก 3 เดือน 
-สร้างความตระหนกัถึง
ความส าคญัของผูใ้ชบ้ริการ 
-ส ารวจความพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 4 เดือน/คร้ัง 
-เปิดรับขอ้ร้องเรียน 
-ใหบ้ริการโดยใชห้ลกั
จริยธรรม 
-ประชุมประจ าเดือนมีการ
ย  ้าเตือนเร่ืองพฤติกรรม
บริการ 

-อตัราการตก
เลือดหลงั
คลอด=0% 
-ผลลพัธ์ปี 
ปี2559=  0.32 %  
ปี2560= 0.59 % 
(ต.ค.59-พ.ค.60)       
-อตัราความพึง
พอใจของ
ผูรั้บบริการ
มากกวา่หรือ
เท่ากบั85% 
-ผลลพัธ์ปี 
2559=86.14% 
2560=86.16% 

-CQIการตก
เลือดหลงั
คลอด 
 
 
 
 
 
-พฒันาระบบ
บริการและ
พฤติกรรม
บริการ 
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ฏ.      ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)  :  
 

                 ตวัช้ีวดัอตัราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด (เป้าหมายไม่เกิน  25:1000 LB) ปี 2559 
 
 

 
 
 
 
 

Case  BA  4 ราย 19.35: 1000 LB  
 

 1.เป็นผูป่้วยคลอดก่อนก าหนด  2 ราย  GA 34-35 wks  A-S  7- 9-10 ดูแลเองไม่ไดไ้ม่ได ้refer 

2.case คลอดก่อนก าหนด  คลอด  BBA  GA 32 wks  น ้าหนกั  1870 gms refer สระบุรี 

3.case No ANC  เป็น DM ไม่ไดรั้กษา  มา ถึงรพ.cx  fully dilate  คลอดติดไหล่นาน  A-S  0-0-0 

น ้าหนกั 4200 gms  refer สระบุรีและสระบุรี referต่อไปรพ.รามาฯ 

 

      สรุป BA ปี 2560 = 11.83: 1000 LB  
การแก้ไขปัญหา(มีช้ีแจงเพิ่มเติมในบทเรียนจากการพฒันา 32) 
1.ใหอ้อกซิเจน canular แก่ผูค้ลอดท่ีเขา้สู่ระยะท่ี 2 ของการคลอดทุกราย 
2.ฟังFHSขณะเบ่งคลอดทุก 10 นาที 
3.รายงานแพทยเ์ม่ือทอ้งแรกเบ่งนาน 1ชม.ทอ้งหลงัเบ่งนาน 30นาที 
4.ไม่สนบัสนุนใหใ้ชย้า pethidine 
5.มีการทบทวน case BAทุกราย 
6.จดัประชุมวชิาการและ ส่งเจา้หนา้ท่ีไปฟังวชิาการท่ี รพ.สระบุรีร่วมฝึกปฎิบติังานจริงท่ี ANC LR  
7.ปรับปรุงและจดัท าแนวทางปฏิบติัการป้องกนั การดูแลทารกขาดออกซิเจนและmornitor O2ตลอด 
8.ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ ใชร้ะบบพี่เล้ียง และประเมินการท าคลอด 
9.เจา้หนา้ท่ีท่ีหมุนเวยีนมาจากจุดอ่ืนจดัใหเ้ขา้คู่กบัพยาบาลหอ้งคลอดหรือจดัให้อยูผู่ป่้วยในหญิง 
10.จดัมอบหมายงานการ CPRทารกโดยใชป้้ายค าสั่งหนา้ท่ีพยาบาลคนท่ี 1,2,3 
11.เตรียมอุปกรณ์ CPRทารกไวร้อรับเด็กทุกคร้ัง ทุก caseใหถื้อเป็นภาวะเส่ียงไม่วา่จะมีfetal distress หรือไม่ 
12.ตอ้งมีพยาบาลท าคลอดอยา่งนอ้ย 2 คน ในกรณี Thick meconium amniotic fluid รายงานแพทยม์ารับเด็ก
หรือสามารถส่งต่อไปร.พ.สระบุรี 
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    13.การคาดคะเนน ้าหนกัทารกแรกเกิดโดย การวดัหนา้ทอ้งมารดาขณะเจบ็ครรภค์ลอดเอง โดยการวดัความ
สูงของมดลูกขณะมดลูกคลายตวัหลงัจากท่ีมารดาไดถ่้ายปัสสาวะเรียบร้อยแลว้ โดยใชส้ายเทปวดัจากขอบบน
ของกระดูกหวัหน่าวทาบไปตามหนา้ทอ้งมารดาผา่นสะดือไปจนถึง ยอดมดลูกเอาดา้นเซนติเมตรไวด้า้นล่าง 
แลว้พลิก สายเทปเอาดา้นเซนติเมตรข้ึนมาอ่าน เพื่อประเมินน ้าหนกัเด็ก 
     14.จดัท าแนวทาง ปฎิบติั CPR และแนวทางการใชย้า และติดไวใ้นห้องคลอดท่ีสามารถมองเห็นชดัเจน 
     15.ส่งเจา้ท่ีอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีโรงพยาบาลสระบุรี ปีละ 2 รุ่น 
 
 
ตัวช้ีวดั อตัราการตกเลือดหลังคลอด (เป้าหมาย 0%) 
 
           กราฟตัวช้ีวดัอตัราการตกเลือดหลงัคลอด ปี 2559  = 0.322 % 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 การแปลผล 

      ปี2559 มีผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอด 1 รายสาเหตุจาก uterine atony 
 
 การแก้ไขปัญหา  (มีช้ีแจงเพิ่มเติมในบทเรียนพฒันา หนา้ 28) 
1.ทบทวนทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหา ทบทวนการท าคลอดรก   การท าคลอดไหล่ 
2.จดัประชุมวชิาการ และส่งไปฟังวชิาการท่ีโรงพยาบาลสระบุรี 
3.ปรับปรุงแนวทางปฏิบติั 
4.ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ ใชร้ะบบพี่เล้ียง และประเมินการท าคลอด 
5.เจา้หนา้ท่ีท่ีหมุนเวยีนมาจากจุดอ่ืนจดัใหเ้ขา้คู่กบัพยาบาลหอ้งคลอดหรือจดัให้อยูผู่ป่้วยในหญิง 
6.เจาะ Hct มารดาก่อนคลอด กระตุน้ใหม้ารดาคลึงมดลูกขณะเยบ็แผลและอยูใ่นหอ้งพกัฟ้ืน 
7.การประเมินการเสียเลือดโดยการตวงเลือดใชข้นัชัง่ 1gm=1cc 
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8.การเปิดเส้นใหใ้ชเ้บอร์ 18 ไม่ดนัยอดมดลูกขณะเบ่งคลอด 
9.ใหค้  าแนะน าไม่ใหผู้ค้ลอดเบ่งในขณะท่ีปากมดลูกเปิดไม่หมด 
10.ใหค้  าแนะน าไม่ใหกิ้นยาขบัเลือด ยาขบัน ้าคาวปลา ยาชกัมดลูกและน ้าร้อนภายใน24 ชัว่โมง 
11.เตรียมRLS 1000 CC, 0.9% NSS 1000 CC ไวใ้นหอ้งคลอดเพื่อสะดวกในการใชเ้วลาฉุกเฉิน 
12 .ใหย้าSynto 10 iu IM หรือ Synto 5 iu IV หลงัคลอดเด็ก Synto  2 – 4 amp ใน RLS or Physiologic Saline 
(0.9% NSS) 1000 cc iv drip 60 drop/min 5 นาทีประเมินวา่เลือดหยดุหรือไม่ 
13.ถา้ยงัไม่หยดุให ้Methergin 0.2 im ตอ้งไม่มีขอ้หา้มใช ้เช่น PIH โรคหวัใจ HIV อีก 5 นาที ประเมินการเสีย
เลือดวา่เลือดหยดุหรือไม่  
อตัราการรับมารดาไว้นอนนานเกนิ 5วนัหลงัคลอด (เป้าหมาย<0.5%) 
 ปี2559ไม่มีอุบติัการณ์  
 
การแปลผล/การใช้ประโยชน์   
            ปี2559ไม่มีอุบติัการณ์  
 
อตัราการติดเช้ือทีแ่ผลฝีเยบ็ ปี 2559 
   ไม่มีอุบัติการณ์การติดเช้ือทีแ่ผลช่องคลอด   
การแปลผล/การใช้ประโยชน์   

อตัราการติดเช้ือท่ีแผลฝีเยบ็มีแนวโนม้ดีเน่ืองจากมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
1.ขณะเยบ็แผลพยาบาลใหค้  าแนะน าการดูแลแผลไปพร้อมกนั 
2.ท าความสะอาดแผล  
3.ผูป่้วยคลอดท่ีมีภาวะเส่ียงเร่ืองแผลติดเช้ือและแผลไม่ติดรายงานแพทยเ์พื่อพิจารณาใหa้ntibiotic inj เช่นแผล
ลึกมาก แผลสกปรก 
4.ใหค้  าแนะน าการดูแลแผลก่อนกลบับา้น แจกด่างทบัทิมไปแช่แผลท่ีบา้น 
5.นดัตรวจแผลคลอดประมาณ5-10วนัท่ีหอ้งส่งเสริมทุกวนัจนัทร์เวลา8.30-12.00น  
6.กรณีท่ีวนัจนัทร์ตรงกบัวนัหยดุนดัมาตรวจท่ีหอ้งคลอดแทน ถา้ไม่มาโทรศพัทต์าม หรือเยีย่มทางโทรศพัท ์
 7.ตรวจสอบ  คุณภาพ , วนัหมดอาย ุในกล่องท่ีใช ้ และทดลองเปล่ียนกล่องใหม่ปัจจุบนัใช ้Ecosorbแทนcut 

gut 

8.เปล่ียน วสัดุเยบ็แผลเป็น Ecosorb  

9.เปล่ียนถุงมือ Sterile ใหม่ ในขั้นตอนก่อนไล่ Blood clot 

10.Flash  Perineum  เชา้ – เยน็ ดว้ย NSS และป้ายแผลดว้ย Providine  จากดา้นใน มาดา้นนอก  
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 11.ใหค้วามรู้เร่ืองการปฏิบติัตวัหลงัคลอด และการดูแลแผลหลงัคลอด เพิ่ม ใหค้วามรู้และสอนเร่ืองการขมิบ

กลา้มเน้ือช่องคลอด เพื่อเพิ่มระบบการไหลเวยีนเลือด  

12.ในกรณีมารดาD/Cแต่ตอ้งอยูดู่แลบุตรท่ี ร.พ. เช่น ตวัเหลือง จะดูแลใหม้ารดาไดรั้บการแช่กน้ดว้ยด่าง

ทบัทิม ตั้งแต่ในโรงพยาบาล  อยา่งต่อเน่ืองตลอดจนท่ีบา้น 

 
 
 
อตัราการติดเช้ือ Sepsis ในทารกแรกคลอด ปี 2559 = 0 %( เป้าหมาย 2%)                     
 
การแปลผล 
        ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ 
 
แนวทางการดูแลดังนี้ 
1.เปล่ียนชุดอาบน ้าลูกทุกวนัโดยเวรเชา้เป็นผูเ้ปล่ียน จากเดิมเปล่ียนสัปดาห์ละคร้ัง 
2.ติดตั้งขวดแอลกอฮอลเ์หลวไวใ้นหอ้งรอคลอด ห้องหลงัคลอด 2 จุดเพื่อให้ญาติ ผูค้ลอด แพทย ์พยาบาลใช ้
ถูมือก่อนจบัเด็ก 
3.ติดตั้งน ้ายาลา้งมือส าหรับผูป่้วยและญาติท่ีอ่างลา้งมือบริเวณระเบียง 
3.คดักรองและใหค้ าแนะน า ญาติ ผูเ้ยีย่มท่ีมีโรคติดเช้ือ หรือป่วยไม่ใหเ้ขา้เยีย่มทารกหลงัคลอด 
4.แพทยใ์ชหู้ฟังส าหรับตรวจทารกแยกจากผูป่้วยอ่ืน 
5.แพทยต์รวจเยีย่มมารดาทารกก่อนตรวจผูป่้วยอ่ืน 
6.พยาบาลสอนอาบน ้า เช็ดตา เช็ดสะดือทุกวนั 
7.กะละมงัอาบน ้าเด็กส่งน่ึงฆ่าเช้ือทุกวนัและทารก 1 คน / 2ใบ 
8.การเจาะH/Cจะตอ้งเปิดset ท่ีมีผา้ส่ีเหล่ียมเจาะกลางและเจาะแบบ sterile technique  
9.แจกแผน่พบัการดูแลตา สะดือท่ีบา้น 
10.มีการประเมินความรู้ การเช็ดตา เช็ดสะดือก่อนกลบับา้น 
11.เปล่ียนน ้ายาเช็ดสะดือจากแอลกอฮอล ์มาเป็น Povidine solution ตามแนวทางของโครงการสายใยรัก 
12.การฉีดvaccine เด็กสามารถฉีดไดเ้ม่ือเด็กไม่มีไขแ้ลว้ 24 ชัว่โมง 
13.นดัตรวจสะดือ-ตาทารกพร้อมมารดาประมาณ5-10วนัท่ีหอ้งส่งเสริมทุกวนัจนัทร์เวลา8.30-12.00น  
14.กรณีท่ีวนัจนัทร์ตรงกบัวนัหยดุนดัมาตรวจท่ีห้องคลอดแทน ถา้ไม่มาโทรศพัทต์าม หรือเยีย่มทางโทรศพัท์
15.ปรับเส้นทางโคจรในห้องคลอดใหเ้ป็น one way โดยทุบประตูดา้นขา้ง 
16.ทบทวนร่วมกบัICทุกคร้ังเม่ือมีอุบติัการณ์ 
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17.จ ากดัคนเขา้เยีย่มในหอ้งรอคลอดและหลงัคลอด 
18.เปล่ียนผา้ปูและท าความสะอาดเตียงทุก จนัทร์-พธุ-ศุกร์โดยแยกอุปกรณ์ท าความสะอาดจากผูป่้วยสามญั 
19.ถา้เด็กไขใ้หว้ดัไขเ้ด็กและบนัทึกอุณหภูมิหอ้งไวใ้นฟอร์มปรอทเพื่อเปรียบเทียบ 
 
อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ  (เป้าหมาย  86.16%) 
 
 

86.09

86.1

86.11

86.12

86.13

86.14

86.15

86.16

86.17

86.18

2556 2557 2558 2559 2560

  ต  ค  มพี พ   

 
 
 
การแปลผล/การใช้ประโยชน์   

อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนแต่ก็ส่วนขาดเกิดจาก 
1. การใชห้อ้งน ้ารวมกบัตึกผูป่้วยหญิง 
2. อากาศในหอ้งรอคลอดร้อนมาก อากาศระบายไดน้อ้ย  ถา้มีคนคลอดมากจะแออดัมาก 
3. รอคลอดและหลงัคลอดอยูร่วมกนัท าใหร้บกวนซ่ึงกนัและกนั 
4. พฤติกรรมบริการของพยาบาล 
5. ความสะอาดหอ้งรอคลอด หลงัคลอด 
6. ความแออดัของสถานท่ี 
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1. กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. การประเมินความ
เส่ียงแรกรับ 

-ขอ้มูลจากสมุดฝาก
ครรภ ์
-การซกัประวติั ตรวจ
ร่างกาย 
-ประเมินอาการ อาการ
แสดง 
-ตรวจชนัสูตร ตรวจ
พิเศษ 
-การบนัทึกขอ้มูล 
 
 
 
 

-ผูป่้วยไดรั้บการประเมิน
ความเส่ียงอยา่งถูกตอ้ง
ตั้งแต่แรกรับ 
-ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง
ไดรั้บการรักษาอยา่ง
ถูกตอ้ง 

-ทารกเสียชีวติในครรภ์
ขณะรอคลอดและขณะ
คลอด 
-ส่วนน าคลอดไม่ใช่
ศีรษะ 
-คลอดครรภแ์ฝด 
-มารดาเสียชีวติขณะรอ
คลอดและขณะคลอด 

-อุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
การประเมินความเส่ียง
ผดิพลาด เช่นการตรวจ
ส่วนน าผดิ 
-อุบติัการณ์พบครรภแ์ฝด
เม่ือคลอด 

2. การดูแลผูป่้วยกลุ่ม
เส่ียง/ผูป่้วยภาวะ
วกิฤติ 

-ภาวะแทรกซอ้นทาง 
อายรุกรรม  เช่น  
ความดนัโลหิตสูง 
-ครรภเ์ป็นพิษ 
-การคลอดยาก 
-การตกเลือดหลงัคลอด 
-ทารกคลอดก่อนก าหนด 
-ทารกขาดออกซิเจน 

-ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง/ภาวะ
วกิฤติ ไดรั้บการดูแลให้
ปลอดภยัและไม่เกิด
ภาวะแทรกซอ้น 
-ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงท่ีมี
ปัญหาซบัซอ้นไดรั้บการ
ดูแลตามมาตรฐานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
-มีแนวทางการปฏิบติัใน
การดูแลผูป่้วยกลุ่มเส่ียง
ครอบคลุม 

-มารดาเสียชีวติขณะรอ
คลอดและขณะคลอด 
-ทารกเสียชีวติในครรภ์
ขณะรอคลอดและขณะ
คลอด 
-ผูค้ลอดมีภาวะชกัจาก
ครรภเ์ป็นพิษ 
-การคลอดติดขดั 
-มารดาตกเลือดหลงั
คลอด 
-มารดาตกเลือดก่อน
คลอด 

-อตัราการตกเลือดหลงั
คลอด 
-อตัราการชกัในภาวะ
ครรภเ์ป็นพิษ 
-อตัราภาวะขาดออกซิเจน
ของทารกแรกเกิด 
-อตัราทารกคลอดก่อน
ก าหนด 
-อตัราตายมารดา 
-อตัราตายทารก 
-อตัราความพึงพอใจ 



Service Profile  หอ้งคลอด 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

24 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

-มดลูกปล้ิน ,แตก,ปาก
มดลูกฉีกขาด 
-ทารกขาดออกซิเจน
แรกคลอด 
-ทารกส าลกัน ้าคร ่ า 
-ผูค้ลอดไม่พอใจ 

3. การระบุตวัทารก -ทารกแรกคลอดไดรั้บ
การระบุตวัอยา่งถูกตอ้ง 
- มารดามีความเช่ือมนัใน
การระบุตวัทารก 
 

-ระบุตวัทารกผดิเพศ 
-ระบุตวัทารกผดิแม่ 

-อุบติัการณ์การระบุตวั
ทารกผดิพลาด 

4. การส่งต่อผูป่้วยไป
รพศ.สระบุรี 

-การประสานงาน 
-การเตรียมผูป่้วย 
-การบนัทึกขอ้มูล 
-วธีิการน าส่ง 

-มารดาและทารกไดรั้บ
การส่งต่อขอ้มูลอยา่ง
ปลอดภยั 
ถูกตอ้ง  ครบถว้น  
 
 

-มีภาวะอนัตรายหรือ
อุบติัเหตุทั้งมารดาหรือ
ทารกขณะส่งต่อ 
-การใหข้อ้มูลส่งต่อผดิ 
-ส่งขอ้มูลใหร้พ.
ปลายทางไม่ครบถว้น 
 

-จ านวนขอ้ผิดพลาดท่ี
สะทอ้นกลบัจากผูรั้บ
ผลงาน 

5. การวางแผนจ าหน่าย
หญิงหลงัคลอด 

-การเตรียมจ าหน่าย 
-การติดตามหลงัการ
จ าหน่าย 

-ผูป่้วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
จ าหน่าย 
-ผูป่้วยไดรั้บความรู้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว 
-ผูป่้วยมีความรู้ในการ
ดูแลตนเองหลงัจ าหน่าย 
 
 

-นดัตรวจ  หลงัคลอด
แผลฝีเยบ็ สะดือ ตา ผิด
วนั 

-อตัราการ Re-admit ใน
ผูป่้วยตกเลือดหลงัคลอด   
-อตัราการ Re-admitใน
ผูป่้วยติดเช้ือแผลฝีเยบ็ 
-อตัราการ Re-admitใน
ผูป่้วยติดเช้ือท่ีสะดือ 
-อตัราการRe-admitใน
ผูป่้วยติดเช้ือท่ีตา 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 
 

6. การส่งเสริมสุขภาพ
และ  
EMPOWERMENT
ผูป่้วยและญาติ 

-การสอนสุขศึกษาให้
ค  าแนะน าใหค้  าปรึกษา
ตามโครงการสาย
สัมพนัธ์แม่ลูก โครงการ
โรงเรียนพ่อแม่ โครงการ
ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั 
-การประเมินความรู้ก่อน
กลบับา้น 
-การติดตามหลงัจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-ผูป่้วยและญาติมีความรู้
การดูแลตนเองและการ
ส่งเสริมสุขภาพ บุตร 
และครอบครัวหลงั
จ าหน่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมกบับริบทของผู ้
คลอด 

-บนัทึกในการติดตามผู ้
คลอดไม่ถูกตอ้ง ไม่
ชดัเจน หรือไม่บนัทึก 
เช่น เบอร์โทรศพัท ์ ท่ี
อยูท่ี่สามารถติดต่อได ้
 

-อตัราการเกิดการติดเช้ือท่ี
แผลฝีเยบ็ 
-อตัราการเกิดการติดเช้ือท่ี
สะดือ 
-อตัราการเกิดการติดเช้ือท่ี
ตา 
-อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่ 
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กระบวนการคู่ขนาน 

กระบวนการส าคัญ 
(KeyProcess) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. การตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

-การใหข้อ้มูล 
-พฤติกรรมบริการ 
 

ผูป่้วยและญาติพึงพอใจ
ในบริการ 

-ขอ้ร้องเรียนเร่ือง
พฤติกรรมบริการ 

อตัราความพึงพอใจของผู ้
คลอดและญาติ 

2. การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 
-  การอบรม/ประชุม 

-บุคลากรมีความรู้ความ
เช่ียวชาญและทกัษะใน
การปฏิบติังานสูติฯ 
-บุคลากรไดรั้บ
การศึกษา/อบรม 
พฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
 

-บุคลากรไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมิน
Competency 

ร้อยละของบุคลากร
ทางการพยาบาลท่ีผา่น
เกณฑก์ารประเมิน
ศกัยภาพ 

3. การสร้างเสริม
บรรยากาศใน
การท างานของ
บุคลากร 

 

-  การท างานเป็นทีม   ขาดการท างานเป็นทีม -อตัราความพึงพอใจใน
บรรยากาศการท างาน 

4.การพิทกัษสิ์ทธิ 
-เส้ือใหน้มลูก 
 

 

-ผูป่้วยพึงพอใจ  -ผูป่้วยไม่ไดรั้บการ
พิทกัษสิ์ทธิ 

 -อุบติัการณ์ ขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัสิทธิผูป่้วย 
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2. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ  (12  กจิกรรม) 

กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
1. การทบทวน
ขา้งเตียงน ้านม
ไม่ไหล 

ประเมินปัญหาของผูค้ลอด
ใหค้ าแนะน าขา้งเตียง ให้
ชมวดิีทศัน์การเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ สาธิตใหแ้ม่ดูโดย
ทดลองปฏิบติักบัตวัผู ้
คลอดเอง ติดตามประเมิน
ทุกเวรวา่ยงัมีปัญหาหรือไม่ 

ท าทุกเชา้หลงัจาก
รับเวรแลว้ หรือ
เม่ือพบปัญหา 
 

พยาบาลเจา้ของไข ้ ผู ้
คลอด และญาติหากมี
ปัญหารุนแรงจะมี
แพทยเ์ขา้ร่วมดว้ย 
 

มารดาหลงัคลอดทุก
คนท่ีมีปัญหาน ้านม
ไม่ไหล 
 

มารดาทอ้งแรกคลอดเวลา 05.00 น.  
มีปัญหาน ้านมไม่ไหลรับเวร08.30น.
รับทราบปัญหาของผูค้ลอด ๆ  มี
ความวติกกงัวลกลวัไม่มีนมใหลู้ก
กิน  สนทนาใหก้ าลงัใจแก่ผูค้ลอด
และญาติ ใหค้วามรู้เร่ืองนมแม่ ให้
ค  าแนะน าเร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่ กระตุน้ใหลู้กดูดนมแม่อยา่งถูก
วธีิ ดูดบ่อย ติดตามประเมินการไหล
ของนมแม่อีกคร้ัง สังเกตอาการของ
ลูก เวลา10.00น.น ้านมยงัไม่ไหล 
รายงานใหแ้พทยท์ราบ แพทยใ์ห ้
plasil กิน 1เมด็3 เวลาหลงัอาหาร 
เวลา11.30น.น ้านมเร่ิมไหล ลูก
สามารถดูดนมไดถู้กตอ้งไม่ร้องกวน 
มารดาวิตกกงัวลลดลง 

มารดามีน ้านม
ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูก และมี
ทศันคติท่ีดีต่อการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
2. การทบทวน
เม่ือมีการส่งต่อ
และผูช้  านาญกวา่ 

ประเมินปัญหาของผู ้
คลอด น าปัญหามา
ปรึกษาในเวรท่ีมีการส่ง
ต่อ  โดยมีแพทยร่์วม
แสดงความคิดเห็นขณะมี
การส่งต่อ  (บางราย
โทรศพัทป์รึกษาแพทย์
เฉพาะทางก่อน) 

ทบทวนทุกคร้ังท่ีมี
การส่งต่อผูค้ลอด 
 

พยาบาลเจา้ของไข ้
หวัหนา้เวรเวรนั้น 
และผูร่้วมเวร แพทยผ์ู ้
refer แพทยสู์ติกรรม 
รพ.สระบุรี 
 

ทบทวนทุกรายท่ีมี
การส่งต่อ (มีบางราย
ท่ีปรึกษาแพทยสู์ติ
กรรม รพ.สระบุรี) 
 

ผูค้ลอดทอ้งแรก prolonged 1st.state 
ปวดทอ้งคลอดมา 16 ชัว่โมงปาก
มดลูกเปิด 4 ซม. ความบาง 80% 
station 0  ถุงน ้ายงัไม่แตกไม่ร่ัวไม่
เปิดเพิ่ม intervial3นาที30วนิาที 
duration 35วนิาที FHS 152 คร้ัง/
นาทีรายงานใหแ้พทยท์ราบวา่ปาก
มดลูกเปิด4ซม.มา3ชม.แลว้ไม่เปิด
เพิ่มอีกแพทยโ์ทรศพัทป์รึกษาแพทย์
สูติกรรม รพ.สระบุรี แพทยสู์ติ
กรรมใหเ้จาะถุงน ้าแลว้สังเกต
ความกา้วหนา้ของการเปิดของปาก
มดลูก 1 ชม.ถา้ไม่เปิดเพิ่มใหส่้งต่อผู ้
คลอดได ้หลงัจากเจาะถุงน ้าแลว้
พบวา่น ้าคร ่ าเป็นสีเขียว จึงใหส่้งต่อ
ผูค้ลอดไป รพ.สระบุรี 
 
 

แพทยมี์การเจาะถุงน ้า
ในรายท่ีการคลอด
ระยะท่ี 1  ยาวนาน 
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
3. การทบทวน
การติดเช้ือใน
โรงพยาบาล 

แจง้ทีมICทราบ 
ประชุมเพื่อประเมิน
ปัญหา  หาสาเหตุการติด
เช้ือในเด็กแรกเกิดและ
ทบทวนขบวนการคลอด
และการดูแลเด็กแรกเกิด 

ทบทวนทุกคร้ังท่ีมี
การติดเช้ือ 

พยาบาลเจา้ของไข ้
คณะกรรมการIC 

แพทย ์

ทบทวนทุกรายท่ีติด
เช้ือ 

    ไม่มีการติดเช่ือในโรงพยาบาลแต่
มีรายงานแผลแยกไม่ติดเช้ือ5 รายไม่
มีขอ้บ่งช้ีของIC 
 

1.ตรวจสอบ Catgut 

,ECOSORBดา้น 

คุณภาพ , วนัหมดอาย ุ

ในกล่องท่ีใช ้ และ

ทดลองเปล่ียนกล่อง

ใหม่ 

2.เปล่ียน วสัดุเยบ็

ดา้นนอกจาก Silk  

เป็น Nylon  

3.เปล่ียนถุงมือ Sterile 

ใหม่ ในขั้นตอนก่อน

ไล่ Blood clot 

4.Flash  Perineum  

เชา้ – เยน็ ดว้ย NSS 

และป้ายแผลดว้ย 
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
Providine  จากดา้น

ใน มาดา้นนอก  

 5.ใหค้วามรู้เร่ืองการ

ปฏิบติัตวัหลงัคลอด 

และการดูแลแผลหลงั

คลอด เพิ่ม ใหค้วามรู้

และสอนเร่ืองการ

ขมิบกลา้มเน้ือช่อง

คลอด เพื่อเพิ่มระบบ

การไหลเวยีนเลือด  

6.ในกรณีมารดาD/C 

แต่ตอ้งอยูดู่แลบุตร

ท่ีร.พ. เช่น ตวัเหลือง 

จะดูแลใหม้ารดา

ไดรั้บการแช่กน้ดว้ย
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
ด่างทบัทิม ตั้งแต่ใน

โรงพยาบาล  อยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดจนท่ี

บา้น 

 
4. การทบทวน
ความคลาด เคล่ือน
ทางยา  (เกือบใหย้า
ผดิ) 

ก่อนแจกยาใหต้รวจสอบ
ยาในหอ้งจดัยาก่อน 

ทบทวนทุกคร้ังท่ีมี
ความคลาดเคล่ือน 

พยาบาลผูใ้หย้า ผูจ้ดั
ยา และหวัหนา้เวร 

ผูรั้บบริการทุกรายท่ีมี
ปัญหาความ
คลาดเคล่ือนทางยา 

ไม่มีรายงานใหย้าผูป่้วยผดิ - 

5. การทบทวน
เหตุการณ์ส าคญั  
(การตรวจครรภ์
ผดิ) 

พยาบาลท่ีมี
ประสบการณ์มากกวา่ให้
ค  าแนะน าการตรวจครรภ ์
และขอ้ควรระวงัต่าง ๆ 

ทบทวนทุกคร้ังท่ีมี 
เหตุการณ์ 

พยาบาลผูอ้ยูใ่น
เหตุการณ์ หวัหนา้เวร 
พยาบาลในเวรทุกคน 
หวัหนา้งานหอ้ง
คลอด 

เหตุการณ์ส าคญัทุก
เหตุการณ์ 

ผูค้ลอดทอ้งท่ี 2 มารอคลอดพยาบาล
ตรวจครรภแ์ลว้ไม่สามารถบอกได้
วา่เป็นครรภแ์ฝด ด าเนินไปจนคลอด
กระทั้งคลอดแลว้รอท าคลอดรกจึงรู้
วา่เป็นครรภแ์ฝด 

มีการตรวจครรภผ์ดิ 1
ราย(ครรภแ์ฝด) การ
ตรวจครรภถ์า้สงสัย
ใหท้ า ultrasound 

6. การทบทวน
เวชระเบียน 

ตรวจทุกฉบบั ตรวจทุกวนั พยาบาลหวัหนา้เวร 
ทีมสารสนเทศ
โรงพยาบาล 

100% จากการตรวจบางคร้ังพบปัญหาการ
บนัทึกไม่ครอบคลุม  ขอ้มูลไม่
สัมพนัธ์กนั หรือบนัทึกนอ้ยเกินไป 
ลายมือไม่ชดัเจน 
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
7. การทบทวน
การใชข้อ้มูลทาง
วชิาการ  (การ
ดูแลผูป่้วยท่ีตก
เลือดหลงัคลอด) 

พยาบาลท่ีมี
ประสบการณ์มากกวา่
ประเมินปัญหา  หา
สาเหตุปัญหา  น าปรึกษา
ทบทวน  สอนแนะน า 
การป้องกนัแกไ้ขการตก
เลือดหลงัคลอด 

ท าทุกคร้ังท่ีมี
อุบติัการณ์ 

พยาบาล,  แพทย ์ ท าทุกรายท่ีมีปัญหา การตกเลือดหลงัคลอดส่วนใหญ่
มกัจะเกิดจากมดลูกไม่หดัรัดตวัใน
หญิงตั้งครรภท่ี์มีอายนุอ้ยๆจากการ
ท า R2R 
 

หลงัจากท่ีมีการ
แนะน ามีตกเลือดหลงั
คลอดลดลงแต่
สามารถดูแลไดไ้ม่มี
ภาวะช็อคจากการเสีย
เลือด 

8. การทบทวน
ตวัช้ีวดั  (อตัรา
ความคลาด
เคล่ือนทางยา) 

ตรวจสอบตวัช้ีวดัทุกตวั
วา่มีความผดิปกติหรือไม่ 

ประชุมทุกเดือน พยาบาล ดูตวัช้ีวดัทุกตวั อตัราความคลาดเคล่ือนทางยาหอ้ง
คลอดเป็น 0 จึงปรับใหม่วา่ถา้เกือบ
ใหย้าผดิใหเ้ก็บเป็นสถิติจึงมีตวัเลข
ออกมา 

เจา้หนา้ท่ีกลา้ท่ีจะลง
อุบติัการณ์น้ี 

9. การทบทวน
การใชท้รัพยากร  
(การยกเลิกไหม
เยบ็แผล catgut) 

ประชุมวชิาการใหค้วามรู้
เร่ืองการเยบ็แผลฝีเยบ็
โดยการใชไ้หม
ECOSORB  

ประชุมใหญ่ปีละ 1 
คร้ัง 

ICN,  ICWN เจา้หนา้ท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 

การติดตามตรวจแผลหลงัคลอด
พบวา่มีแผลแยกไม่ติดเช้ือมีการ
ทบทวนกระบวนการเยบ็แผลและ
เปล่ียนไหมเป็น ECOSORB 

การยกเลิกไหมเยบ็
แผล catgut 

10. การทบทวน
ขอ้ร้องเรียน   

แจง้เหตุการณ์ใหที้ม
รับทราบและหาวธีิการ
แกไ้ขร่วมกนั และ
รับทราบวธีิแกไ้ขปัญหา

ทุกคร้ังท่ีมีการ
ร้องเรียน 

หวัหนา้หอผูป่้วย 
หวัหนา้เวร  พยาบาล
ประจ าการทุกคน 

ทุกขอ้ร้องเรียน ขอ้ร้องเรียนการซกัประวติัผูค้ลอดท่ี
ติดเช้ือ HIVท่ีขา้งเตียงผูป่้วยเน่ืองจาก
ผูป่้วยกลวัจะมีผูอ่ื้นไดย้นิการ
สนทนาเป็นการเปิดเผยความลบัของ

เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้ง
ซกัประวติัผูติ้ดเช้ือใน
หอ้งท่ีมิดชิด 
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
ร่วมกนั ผูป่้วย 

11. ทบทวนสูตร
ยาตา้นไวรัสเพื่อ
ป้องกนัการ
ถ่ายทอดเช้ือHIV
จากแม่สู่ลูก 

แจง้ประชุมใน PCTเร่ือง
แนวทางการใหย้าตา้น
ไวรัสท่ีไดรั้บนโยบายทาง
จงัหวดั 

ทุกคร้ังท่ีมีการ
ปรับเปล่ียน 

พยาบาล  
คณะกรรมการPCT 

หญิงตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือ
HIVทุกคน 

มารดามาคลอดไม่ไดฝ้ากครรภเ์จาะ
rapid  test  เป็นผลเป็น บวก 

1.จดัใหมี้การบริการ
ปรึกษาก่อนและหลงั
การตรวจการติดเช้ือ  
HIV  และเก็บผล
ตรวจเป็นความลบั  
โดยแจง้เฉพาะหญิง
ตั้งครรภ ์ หรือผูท่ี้
หญิงตั้งครรภอ์นุญาต
เท่านั้น 
      2.หญิงตั้งครรภ์
ทุกคนจะไดรั้บการ
ตรวจหาเช้ือ  HIV  
โดยความสมคัรใจ 
     3.หญิงตั้งครรภท่ี์
ติดเช้ือ  HIV จะไดรั้บ
การตรวจ CD4ใน
ระยะตั้งครรภ ์  
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 
      3.1หญิงตั้งครรภ์
สามารถเร่ิมยาตา้น
ไวรัสไดเ้ลยไม่ตอ้ง
ผล CD4 
*AZT300MG 1*2 
*3TC 1*2 
*LPV/r (200+50)2*2 
 *เม่ือเร่ิมเจ็บท้อง
คลอด 
1.ใหย้าตา้นไวรัส  
AZT  ขนาด  300 mg  
ทุก 3 ชัว่โมง  
จนกระทัง่คลอดหรือ
AZT 600mgคร้ัง
เดียว 

  

หลงัคลอด 
.1.หญิงตั้งครรภท่ี์ 
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กจิกรรม
ทบทวน 

วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม ความครอบคลุม กรณตีัวอย่าง 
การเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ 

CD4  >    350 หลงัให้
ยา HAARTต่อ 

  
.2 หญิงตั้งครรภท่ี์ 
CD4 >  350 หลงั
คลอดหยดุยาได ้
  3.ทารกทุกคนท่ีเกิด
จากมารดาติดเช้ือHIV  
ลูก 
 งดนมแม่ 
 ใหย้าตา้นไวรัส

AZT(mg/kg)ทุก 
12 ชัว่โมง*4
สัปดาห์ 
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3. กลุ่มประชากรทางคลินิกทีส่ าคัญ  (Key Clinical Population) 
          ในปี  2559 มีมารดาคลอดปกติและผดิปกติจ านวน 310 ราย หอ้งคลอดสามารถติดตามผูห้ลงัคลอด และ
บุตรใหก้ลบัมาดูแผลฝีเยบ็5-10วนัหลงัคลอดไดคิ้ดเป็น89.45% สะดือและ ตาหลงัคลอด 5-10 วนั รวมแลว้คิด
เป็น 94.15%เน่ืองจากไดใ้ห้ค  าแนะน าจนผูค้ลอดเห็นความส าคญัและเขา้ใจ การติดตามหลงัคลอด ถา้มีปัญหา
มาท่ีโรงพยาบาลไม่ได ้ หอ้งคลอดมีบริการโทรศพัทติ์ดตาม ในส่วนท่ีติดตามไม่ได ้ มีปัญหาเบอร์โทรศพัทไ์ม่
ชดัเจน  เบอร์โทรศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง ไม่มีเบอร์โทรศพัท ์
 

4. บทเรียนจากการพฒันา  (CQI,  QA) 
เร่ือง  :    ลดอตัราการตกเลือดหลงัคลอด  (เป้าหมาย0%)       
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ปัญหา/โอกาสพฒันา  : จากการทบทวนพบวา่ ความรุนแรงของการตกเลือดหลงัคลอดจะข้ึนอยูก่บัภาวะซีด   
ก่อนคลอด ความล่าชา้ในการช่วยเหลือ ความผิดพลาดในการประเมิน Blood Loss ความผดิพลาดในการ
ประเมิน Pre Shock การไม่ปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไว ้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัและช่วยเหลือ
ภาวะตกเลือดหลงัคลอด  เช่น การป้องกนัภาวะซีดในระยะตั้งครรภโ์ดยประสานงานกบั ANC ถา้ Hct33% 
ใหถื้อเป็นกลุ่มเส่ียงANCจะติดตามใกลชิ้ด ส่งพบแพทย ์ปรับยาหญิงตั้งครรภน์ั้น ในขณะเดียวกนัห้องคลอด
ตอ้ง  เจาะHct มารดาก่อนคลอด ทุกรายถา้ Hct28%.ใหร้ายงานแพทย ์
วตัถุประสงค์  : เพื่อมารดาปลอดภยั 
การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง  : - ทบทวนทุกคร้ังท่ีเกิดป ญหา ทบทวนการท าคลอดรก 

-  จดัประชุมวชิาการ และส่งไปฟังวชิาการท่ีโรงพยาบาลสระบุรี 
-  ปรับปรุงแนวทางปฏิบติั 
-  ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ ใชร้ะบบพี่เล้ียง และประเมินการท าคลอด 
-  เจา้หนา้ท่ีท่ีหมุนเวยีนมาจากจุดอ่ืนจดัใหเ้ขา้คู่กบัพยาบาลหอ้งคลอดหรือ
จดัใหอ้ยูผู่ป่้วยในหญิง 
-หลงัคลอดมีการประเมินV/Sทุก30นาที 4 คร้ังเพื่อประเมินPre Shock ผู ้
คลอด เจาะHct มารดาก่อนคลอด ทุกรายถา้ Hct28%.ใหร้ายงานแพทย ์ 
-  การประเมินการเสียเลือดโดยการตวงเลือดใชข้นัชัง่ 1gm=1cc. 
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-  การเปิดเส้นใหใ้ชเ้ขม็เบอร์ 18  
-Active management in the third stage of labour 
-กระตุน้ใหม้ารดาคลึงมดลูกขณะเยบ็แผล 
-กระตุน้การคลึงมดลูกบ่อย 
-  ขณะเยบ็แผลคลอดมดลูกหดรัดตวัดีแต่มีเลือดออกมากใหคิ้ดถึงการ Tear 
Cervix หากมีการ Tear Cervix เล็กนอ้ยใหใ้ช ้Roll Gauze Packไว ้8 ชม. 
-เม่ือเกิดการตกเลือดหลงัคลอดข้ึนตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีรวดเร็วตาม
แนวทางปฏิบติั เพื่อใหผู้ค้ลอดไม่อยูใ่นระยะ Shock ท่ียาวนาน สารน ้าท่ีให้
คือ LRS หรือ0.9%NSS เท่านั้น 
-เม่ือมีการ Refer สามารถ Refer ผูค้ลอดภายใน15นาทีนบัจากแพทย์
ตดัสินใจ Refer จากการตามCaseตกเลือดหลงัคลอดท่ีReferไม่พบการ
เสียชีวติของผูป่้วย 

ผลลพัธ์  :   ปี 2560 (ต.ค.59-พ.ค.60) = 0.59 % 
 
 เร่ือง  ลดอตัราการเกดิภาวะการขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด  (25:1000 LB) 
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จากกราฟพบวา่การเกิด BA มีแนวโนม้สูงข้ึน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่พบวา่ปี2559 4ราย สาเหตุ
เกิดจากคลอดก่อนก าหนดคลอดท่ีบา้น1 รายน ้าหนกั1850กรัม ผูป่้วยคลอดก่อนก าหนด  2 ราย  GA 34-35 wks  

A-S  7- 9-10 ดูแลเองไม่ไดไ้ม่ได ้refer.   case No ANC  เป็น DM ไม่ไดรั้กษา  มา ถึงรพ.cx  fully dilate  

คลอดติดไหล่นาน  A-S  0-0-0 น ้าหนกั 4200 gms  refer สระบุรีและสระบุรี referต่อไปรพ.รามาฯ 
ปี2560 มี2ราย  มารดา no ANC ต่างดา้วเด็กLBW 1815 gmsและอีกรายแม่เบ่งยาวนาน A-S 7-9-10 ไม่ไดr้efer 

 
ปัญหา/โอกาสพฒันา จากการทบทวนพบวา่มีสาเหตุร่วมอ่ืนๆเช่น ระยะเบ่งคลอดยาวนาน  สาย

สะดือพนัคอ การคลอดติดขดั การส าลกัน ้าคร ่ า การท าคลอดคนเดียว การ
ไม่ปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไว ้

วตัถุประสงค์      เพื่อทารกปลอดภยั  
การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง              จากสาเหตุดงักล่าวจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัและลด 
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                                                         ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด เช่น การท าอลัตร้าซาวดใ์นราย 

   อายคุรรภไ์ม่แน่นอนเพื่อประเมินน ้าหนกัทารก  ท า NST  ใชP้atographใน
การเฝ้าระวงัการคลอด รายงานแพทยเ์ม่ือทอ้งแรกเบ่งนาน 1ชม.ทอ้งหลงั
เบ่งนาน 30นาทีใหอ้อกซิเจน canular แก่ผูค้ลอดท่ีเขา้สู่ระยะท่ี 2 ของการ
คลอดทุกราย ฟังFHSขณะเบ่งคลอดทุก 10 นาทีไม่สนบัสนุนใหใ้ชย้า 
pethidine 

                    -การคาดคะเนน ้ าหนกัทารกแรกเกิดโดย การวดัหนา้ทอ้งมารดาขณะเจบ็ 
ครรภ ์  คลอดเอง โดยการวดัความสูงของมดลูกขณะมดลูกคลายตวัหลงัจากท่ีมารดาได้
ถ่ายปัสสาวะเรียบร้อยแลว้ โดยใชส้ายเทปวดัจากขอบบนของกระดูกหวัหน่าวทาบไปตาม
หนา้ทอ้งมารดาผา่นสะดือไปจนถึง ยอดมดลูกเอาดา้นเซนติเมตรไวด้า้นล่าง แลว้พลิก 

สายเทปเอาดา้นเซนติเมตรข้ึนมาอ่าน เพื่อประเมินน ้าหนกัเด็ก 

 
                                                       -.มีการทบทวน case BAทุกราย 

-.จดัประชุมวชิาการและ ส่งเจา้หนา้ท่ีไปฟังวชิาการท่ี รพ.สระบุรี 
-.ปรับปรุงและจดัท าแนวทางปฏิบติัการป้องกนัการดูแลทารกขาด
ออกซิเจนใหเ้ป็นปัจจุบนั 
-.ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ ใชร้ะบบพี่เล้ียง และประเมินการท าคลอด 
-.เจา้หนา้ท่ีท่ีหมุนเวยีนมาจากจุดอ่ืนจดัใหเ้ขา้คู่กบัพยาบาลหอ้งคลอดหรือ
จดัใหอ้ยูผู่ป่้วยในหญิง 
-.จดัมอบหมายงานการCPRทารกโดยใชป้้ายค าสั่งหนา้ท่ีพยาบาลคนท่ี 
1,2,3 
-.เตรียมอุปกรณ์ CPRทารกไวร้อรับเด็กทุกคร้ังและทุก caseใหถื้อเป็นภาวะ
เส่ียงไม่วา่จะมีfetal distress หรือไม่ 
-ตอ้งมีพยาบาลท าคลอดอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีภาวะ Thick meconium 
amniotic fluid รายงานแพทยเ์พื่อมารอรับเด็ก 

 
 
.ผลลพัธ์   
                                   ปี2559=19.35% 
                                  ปี2560= 11.83% (ต.ค.59-พ.ค.60)        
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5. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

6.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพที่เสร็จส้ินแล้ว) 
ระบบงานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เป้าหมาย กิจกรรม 

การรับใหม่ เพื่อการเตรียมผูค้ลอดถูกตอ้ง
ครบถว้น 
เพื่อการประเมินสภาพผูค้ลอด 

มีการประเมินสภาพผูร้อคลอดและ
ทารกในครรภ ์ตรวจร่างกาย ตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการ บนัทึก
ความกา้วหนา้การคลอดและ FHS 
ใหค้  าแนะน าสถานท่ี ใหข้อ้มูลท่ี
จ าเป็นแก่ผูค้ลอดและญาติไดแ้ก่
สภาพผูค้ลอดปัจจุบนั แนวทางการ
ดูแลรักษาของแพทย ์พยาบาล 
ระยะเวลาท่ีนอน รพ. สิทธิบตัร 
ขอ้ควรปฏิบติัขณะอยู ่รพ.การ
เตรียมของใช ้

การดูแลขณะรอคลอด เพื่อใหม้ารดาไดรั้บการดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อมารดาและทารกปลอดภยั 
เพื่อผูร้อคลอดเกิดความพอใจ 
เพื่อใหผู้ร้อคลอดไดรั้บค าแนะน า 
และไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกความกา้วหนา้การคลอด
และ เสียงหวัใจทารก  ใหก้าร
รักษาพยาบาลตามสภาพปัญหาผู ้
คลอด เม่ือเขา้สู่ระยะActive phase 
ใหN้PO และใหส้ารน ้าทางหลอด
เลือดด าใชเ้ขม็เบอร์ 18แทง เจาะ
Hct ก่อนคลอด บอกความกา้วหนา้
ของการคลอดเป็นระยะๆ 

การคลอด เพื่อใหก้ารคลอดปลอดภยั 
เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิด
แก่มารดาและทารก 
เพื่อเตรียมผูค้ลอดและอุปกรณ์
พร้อมใช ้
เพื่อส่งเสริมสัมพนัธภาพมารดา
และทารก 

ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนคลอด 
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆท่ี
อาจเกิดข้ึนระหวา่งการคลอด 
ท าคลอดตามมาตรฐานวชิาชีพ 
ขณะเบ่งคลอดให้ออกซิเจน
Canular 5L/Mทุกราย ฟังFHSทุก 
10 นาที หลงัรกคลอด โลหิตปกติ -
น าลูกดูดนมมารดาสร้างสาย
สัมพนัธ์แม่ลูก 
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การดูแลทารกแรกเกิด เพื่อใหท้ารกไดรั้บการดูแลตาม

มาตรฐานและปลอดภยั 
ใหก้ารพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลทารกแรกเกิด ประเมินA-S 
Score 
ท าความสะอาดร่างกายดว้ยน ้ ามนั
มะกอก เช็ดตาดว้ยNSS เช็ดสะดือ
ดว้ย providine 
ใหค้วามอบอุ่นป้องภาวะตวัเยน็ 
ผกูป้ายขอ้มือ สีฟ้าของเด็กชาย 
สีชมพูของเด็กหญิง ป้ายขอ้มือ
เขียนช่ือสกุลมารดาผูค้ลอดและ
แจง้ใหม้ารดาทราบก่อนผกูโดยผกู
ขา้งเตียงคลอดใหม้ารดาเห็น 
ตรวจร่างกายทารก วดัสัดส่วน ให้
วติามิน K วคัซีนป้องกนัไวรัสตบั
อกัเสบชนิด B,  BCG 

การดูแลมารดา 2 ชม.หลงัคลอด เพื่อมารดาปลอดภยัไม่มี
ภาวะแทรกซอ้น 
เพื่อส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่ง
มารดาและทารก 

ดูแลใหก้ระเพาะปัสสาวะวา่ง 
สังเกตเลือดออกทางช่องคลอด 
ดูแลใหม้ดลูกหดรัดตวัดี 
ดูแลใหส้ารน ้าตามแผนการรักษา 
วดัสัญญาณชีพทุก 30 นาที 4คร้ัง 
ใหลู้กดูดนมมารดา 
ใหค้  าแนะน าการดูแลแผลคลอด 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การปฏิบติั
ตวัหลงัคลอด 

การยา้ยหลงัคลอด เพื่อการยา้ยมารดา ทารกถูกตอ้ง
ปลอดภยั เหมาะสม 
เพื่อความพึงพอใจของผูค้ลอดและ
ญาติ 

ประเมินสภาพมารดาทารกก่อน
ยา้ย ป้องกนัอุบติัเหตุขณะยา้ย 
ใหข้อ้มูลการส่งต่อจุดรับผูค้ลอด 
ใชร้ถนัง่หรือนอนในการยา้ย 
 

การดูแลหลงัคลอด เพื่อมารดา ทารกปลอดภยั ดูแลใหก้ระเพาะปัสสาวะวา่ง 
ดูแลใหม้ดลูกหดรัดตวัดี 
สังเกตเลือดออกทางช่องคลอด 
ดูแลใหส้ารน ้าตามแผนการรักษา 
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วดัสัญญาณชีพทุก 4 ชัว่โมง 
ใหลู้กดูดนมมารดา 
ใหค้  าแนะน าการดูแลแผลคลอด 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การปฏิบติั
ตวัหลงัคลอด การออกก าลงักาย
หลงัคลอด การแจง้เกิด 

การจ าหน่าย เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว 
เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 

ใหค้  าแนะน าการดูแลแผลคลอด 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การปฏิบติั
ตวัหลงัคลอด การออกก าลงักาย
หลงัคลอด การแจง้เกิด การท าบตัร
ทองใหบุ้ตร 
การรับเงินกรณีมารดาหรือบิดามี
บตัรประกนัสังคม 
นดัตรวจแผลฝีเยบ็ ตา สะดือ 10 
วนัหลงัคลอด  ตรวจหลงัคลอด 6 
สัปดาห์ 

เจาะเลืือดส่งตรวจคดักรองภาวะ
พร่องไทรอยด์ฮอร์โมน PKU 

 
 
การดูแลผู้ป่วยโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ 
            แพทย์       ในวนัเวลาราชการเวลา 8.30-9.30 น.จะมีแพทยม์าตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกบัพยาบาล โดยแบ่ง
ความรับผดิชอบในการตรวจเยีย่มผูป่้วยในแต่ละวนัจะมีแพทยม์าตรวจเยีย่มผูป่้วยจ านวน    4 ท่าน (รวมห้อง
คลอด)     โดยแพทยต์รวจห้องพิเศษ 1 ท่าน หอ้งคลอดและหอ้งแยกโรค 1 ท่าน   หอ้งสามญั เตียง6-15 จ านวน 
1 ท่าน เตียง 16-25 จ านวน 1 ท่าน  

  นอกเวลาราชการ   เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะมีแพทยท่ี์อยูเ่วรมาตรวจเยี่ยมผูป่้วย 
จ านวน 1 ท่าน และอยูเ่วรตลอด 24ชัว่โมง   
            พยาบาล   จะหมุนเวยีนข้ึนปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง ดูแลผูค้ลอดและทารกใหไ้ดรั้บการรักษาตาม
แผนการรักษาของแพทยโ์ดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลผูค้ลอด และลงบนัทึกทางการพยาบาลเพื่อมี
การส่งต่อและดูแลผูค้ลอดอยา่งต่อเน่ือง ประสานงานกบัทีมสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูค้ลอด 
             เภสัชกร  เขา้มาดูแลในเร่ืองยาและระบบการจดัการยาภายในตึกผูป่้วยเพื่อป้องกนัปัญหาความ
คลาดเคล่ือนทางยา   
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             พยาบาลทีม่ีความรู้โภชนาการ    เขา้มาดูแลดา้นอาหารท่ีเหมาะสมกบัโรค  แนะน าเร่ืองอาหาร และ
สอนญาติผูค้ลอดในการเตรียมอาหารให้ผูค้ลอด 
             นักกายภาพบ าบัด     เขา้มาดูแลใหค้  าแนะน าเร่ืองการออกก าลงักายหลงัคลอด 
              พยาบาลห้องศูนย์ข้อมูล    เขา้มาดูเร่ืองสิทธิบตัรของผูป่้วยและใหค้  าแนะน ากรณีมีปัญหาเร่ืองการใช้
สิทธิบตัร 
                กรณีผูค้ลอด และทารกมีปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลจากทีมสุขภาพอ่ืนๆ พยาบาลท่ีตึกจะ
ประสานงานกบัทีมในการดูแล  เช่น ทนัตแพทย ์    เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสุขาภิบาล     พยาบาลใหค้  าปรึกษา     
พยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน   
 

6.2 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมคุณภาพ ตัวช้ีวดั 

-ลดอตัราการเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
-ลดอตัราการเกิดการตกเลือดหลงั
คลอด 
-พฒันาความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 
-R2R ปัจจัยทีก่่อให้เกดิภาวะตก
เลือดของมารดาหลงัคลอด 

-CQIลดอตัราการเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
-CQIลดอตัราการเกิดการตกเลือด
หลงัคลอด 
-CQIความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 
-CQI ตกเลือดหลงัคลอด 

-อตัราการเกิดภาวะขาดออกซิเจน
ในทารกแรกเกิด<25:1000 
-อตัราการตกเลือดหลงัคลอด
(เป้าหมาย 0%) 
 
-อตัราการตกเลือดหลงัคลอด
(เป้าหมาย 0%) 
 

 
6.แผนการพฒันาต่อเน่ือง   

แผนการพฒันาคุณภาพ กจิกรรมคุณภาพ ตัวช้ีวดั 

-เพิ่มอตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
-ลดอตัราการคลอดก่อนก าหนด 
 
-ทบทวนWI 

-CQIความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
-CQIลดอตัราการคลอดก่อน
ก าหนด 
-ปรับปรุงWI 

-อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ(เป้าหมาย85%) 
-อตัราการคลอดก่อนก าหนด
(เป้าหมาย2%) 
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ภาคผนวก 
(ปี 2560) 

เคร่ืองช้ีวดัในภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย ระดบัท่ีปฏิบติัได ้
2556 2557 2558 

 
2559 2560 

ต.ค.59-พ.ค.60 
1. อตัราการตายมารดา 0 0 

 
0 0 0 0 

2. อตัราการตายทารก 0 0 0 0 0 0 

3. อตัราการเกิด Birth Asphyxia 25:1000 5 
12.29 

3 
8.57 

3 
9.43 

6 
19.35 

2 
11.69 

4. อตัราการตกเลือดหลงัคลอด 0% 2 
0.49 

2 
0.57 

3 
0.94 

1 
0.32 

1 
0.51 

5. อตัราการชกัในหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะความดนั
โลหิตสูง 

0 0 0 0 0 0 

6. อตัรารับมารดาไวน้อนนานเกิน5วนัหลงัคลอด 0.5% 0 0 0 0 0 

7. จ านวนขอ้ผดิพลาดจากการใชย้า(Admit error) 0 ราย 0 0 0 0 0 

8. อตัราการคลอดก่อนก าหนด 0% 9.36% 10.86% 5.67% 3.55% 8.20% 

9. อตัราการติดเช้ือท่ีแผลฝีเยบ็ 2% 0 0 0 0 0 

10. อตัราการติดเช้ือท่ีสะดือทารก 2% 0 0 0 0 0 

 11.อตัราการติดเช้ือท่ีตาทารก 2% 0 0 0 0 0 

12. อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ(4เดือน/คร้ัง) 85% 87.69 86.12 86.15 86.14 86.16 

13. จ านวนขอ้ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 0 คร้ัง 0 0 0 0 0 

14. อุบติัการณ์เคร่ืองมือส าคญัไม่พร้อมใช ้ ไม่เกิน2
คร้ัง/เดือน 

0 0 0 0 0 

15. บุคลากรไดรั้บการอบรมอยา่งนอ้ย10วนั/คน/ปี 100% 100 100 100 100 100 

16. บุคลากรไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพ 100% 100 100 100 100 100 

17. บุคลากรไดรั้บการตรวจสุขภาพ 100% 100 100 100 100 100 

18.เด็กคลอดน ้าหนกันอ้ยกวา่ 2500 กรัม 
 

< 10% 10.81 12.28% 9.20% 8.06% 16.41% 

19.ติดเช้ือในทารกแรกเกิด(sepsis) 2% 1.14% 0 0 0 0 
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ค.  รายละเอียดของการปฏิบติัตามมาตรฐานเฉพาะหน่วย 

OBS : บริการสูติกรรม 
OBS.8  ระบบงาน/กระบวนการให้บริการ   มีระบบงาน/กระบวนการให้บริการสูติกรรมทีม่ีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวชิาชีพ และตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย 
OBS.8.1   มีการท างานร่วมกันเป็นทมีระหว่างสาขาวชิาต่างๆ 

1. การขอค าปรึกษาจากแพทย์ เพ่ือให้ผู้ป่วยทีม่ีปัญหาซับซ้อนได้รับการตรวจรักษาโดยผู้ทีม่ีความรู้
ความสามารถและทกัษะเหมาะสม (ขอให้ยกตัวอย่างภาวะทีต้่องขอค าปรึกษาบ่อยๆ) 

          พยาบาลห้องคลอดมีการขอค าปรึกษาจากแพทย์ในการดูแลผู้คลอดทีม่ีความดันโลหิตสูง มีการจัดท าคู่มือ
การดูแลผู้ป่วยครรภ์เป็นพษิร่วมกนั 

ภาวะท่ีตอ้งไดรั้บค าปรึกษาบ่อย  ๆ 
- การด าเนินการคลอดไม่กา้วหนา้ 
- ภาวะกาณตั้งครรภก์บัความดนัโลหิตสูงทั้งระยะก่อนคลอด ขณะคลอด หลงัคลอด 
- ความไม่สัมพนัธ์ระหวา่งช่องเชิงกรานและทารก 
- ส่วนน าของทารกท่ีไม่ใช่ศีรษะ 
- ตกเลือดก่อนและหลงัคลอด 
- รกคา้ง 
- Fetal distress 
- อายคุรรภไ์ม่สัมพนัธ์กบัระดบัหนา้ทอ้ง 
- ครรภแ์ฝด 
- ภาวะซีด 

2.   การแจ้งข้อมูลปัจจัยเส่ียงในมารดาให้กุมารแพทย์ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการดูแลทารก 
-     มีแพทยท์ัว่ไปใหก้ารดูแลรักษา มีการบนัทึกขอ้มูลในการคลอด ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัมารดา ให้

แพทยท์ราบ ผูค้ลอดท่ีมีความเส่ียงทางหน่วยงานไดจ้ดัท าขอ้บงช้ีในการรายงานแพทยข้ึ์นเพื่อครอบคลุมทุก
ความเส่ียงและในเวลาราชการมีกุมารแพทย ์1 ท่านท่ีใหก้ารดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นส่วนนอกเวลา
ราชการสามารถโทรศพัทป์รึกษาไดต้ลอดทางหน่วยงานไดจ้ดัท าแนวทางปฎิบติัเพื่อให้ครอบคลุมภาวะเส่ียง
ของทารก 

3.   การส่ือสารและการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ(ขอให้
ระบุหน่วยงานทีต้่องประสานงานบ่อยๆ พร้อมทั้งแนวทางการประสานงานอ่ืนมีความจ าเป็นสูง) 

 
 
 
 



Service Profile  หอ้งคลอด 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

47 
หน่วยงานท่ีตอ้งประสานงานกนับ่อย  คือ 

- องคก์รแพทย ์
- งานชนัสูตร 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
- เวชปฎิบติัชุมชน 

แนวทางการประสานงาน 
- องคก์รแพทย ์ประสานเร่ืองการดูแลผูค้ลอดทุกรายทั้งปกติและผดิปกติ 
- งานชนัสูติ  ประสานเร่ืองการตรวจชนัสูติต่างๆท่ีแพทยต์อ้งการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ ประสานเร่ืองขอ้มูลการฝากครรภ ์ประวติัการฝากครรภ ์การส่งผูค้ลอดมาหอ้ง

คลอด การยอ้นกลบัขอ้มูลการคลอด  หลงัคลอด 
- งานอุบติัเหตุฉุกเฉิน ประสานการรับผูค้ลอดฉุกเฉิน  การคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล การท าคลอด

ฉุกเฉินท่ี ER 
- เวชปฎิบติัชุมชนประสานเร่ืองขอ้มูลส่งขอ้มูลการคลอดและติดตามเยีย่มบา้น 

ภาวะกลุ่มผูป่้วยท่ีมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความจ าเป็นสูง 
- ผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติในการตั้งครรภ ์
- ผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติในการด าเนินการคลอด 
- การคลอดฉุกเฉิน 

4.   การส่ือสารและการประสานงานในทีมผู้ให้บริการ 
- การประชุมร่วมกนั 
- บนัทึกแจง้ใหท้ราบ 
- ส่ือสารทางโทรศพัท ์

OBS.8.2   ผู้รับบริการและครอบครัวได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการดูแลรักษา 

1.  จัดล ำดับควำมรุนแรงเพือ่ให้กำรดูแลและเฝ้ำระวังได้เหมำะสม 
 

- จ าแนกประเภทผูค้ลอด 
- มีการดูแลผูค้ลอดทุกระยะ 
- มีแนวทางการดูแลผูค้ลอดภาวะแทรกซอ้น 

 

2. กำรให้ข้อมูลทัว่ไปแก่ผู้รับบริกำรและครอบครัว เพือ่ให้เกดิควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำ 
- มีการใหข้อ้มูลหลงัรับใหม่แก่ผูค้ลอดและญาติทุกราย  
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- บอกความกา้วหนา้ทุกระยะ 
- เม่ือมีการรักษาพยาบาลเพิ่มตอ้งแจง้ใหผู้ค้ลอด ญาติทราบทุกคร้ัง 

3.   กำรลงนำมยินยอมกำรรักษำ เพือ่ให้มั่นใจว่ำผู้รับบริกำรหรือครอบครัวได้รับข้อมูลเกีย่วกบักำรดูแลรักษำที่

จะเกดิขึ้น 
- มีการอธิบาย ใหข้อ้มูลทุกคร้ัง ก่อนลงนามโดยพยาบาลวชิาชีพ 

4.   กำรระบุตัวผู้รับบริกำร และกำรตรวจสอบเพือ่ป้องกนักำรตรวจรักษำผิดคน 
- ผกูป้ายขอ้มือมารดาทุกคน 
- ตรวจสอบป้ายขอ้มือ  เวชระเบียน สอบถามมารดาทุกคร้ังก่อนใหบ้ริการ 
- ผกูป้ายขอ้มือทารกทุกรายท่ีขา้งเตียงคลอดของมารดา ก่อนผกูขอ้มือทารกใหม้ารดาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งก่อนทุกคร้ัง แลว้ผกูต่อหนา้มารดา  

OBS.8.3  มีการแลกเปลีย่นข้อมูลทีจ่ าเป็นระหว่างผู้รับบริการและครอบครัว กบัทมีผู้ให้บริการ 

1.   แนวทำง วิธีกำรและส่ือที่ใช้ในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ รับบริกำรระหว่ำงกำรฝำกครรภ์ เพื่อให้มำรดำมีกำรปฏิบัติ

ตัวทีเ่หมำะสม สำมำรถรับรู้ได้เมื่อมีควำมผิดปกติเกดิข้ึน(ขอให้ประเมินประสิทธิผลของกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ฝำก
ครรภ์ ข้อมูลประเภทใดที่ผู้ รับบริกำรท ำควำมเข้ำใจได้ยำก หรือน ำไปปฏิบัติยำก? มีกำรตอบสนองต่อผลกำร

ประเมินดังกล่ำวอย่ำงไร?) 
- ทางหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ จะมีการจดักลุ่มใหสุ้ขศึกษาใหค้วามรู้การปฏิบติัตวั การเตรียมความ

พร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ครอบครัว การสังเกตส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของร่างกายทั้งภาวะปกติและผดิปกติ     
                -        มีการเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภแ์ละญาติ โดยประสานงานร่วมกนัระหวา่ง งาน
ส่งเสริมสุขภาพกบัหอ้งคลอด โดยหญิงตั้งครรภแ์ละญาติ ใหม้าเยีย่มชมหอ้งคลอด หอ้งรอคลอดและหลงัคลอด
รวมใหมี้การใหค้  าแนะน าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และลดความวติกกงัวล 

- งานหอ้งคลอดงมีหนา้ท่ีใหบ้ริการผูค้ลอด ขณะผูรั้บบริการอยูใ่นความรับผดิชอบจะมีการสอบถาม 
สังเกตการปฏิบติัตนของผูรั้บบริการซ่ึงจะพบวา่ ผูรั้บบริการส่วนมากสามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งจะมี
ผูรั้บบริการส่วนนอ้ยท่ียงัยดึแนวทางปฏิบติัแบบเก่าท่ีทางครอบครัวปฏิบติักนัมา เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตอ้ง
ใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ใหผู้ค้ลอดและญาติใหค้  านึงถึงความส าคญัของการปฏิบติั  

OBS.8.4  ผู้รับบริการแต่ละรายได้รับการประเมินและวางแผนการดูแลรักษาเป็นระยะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านปัญหาสุขภาพของรับบริการ 

1.   แนวทำงกำรประเมินปัจจัยเส่ียงขณะตั้งครรภ์(ขอให้ประเมินประสิทธิผลของกำรประเมินปัจจัยเส่ียงขณะ
ต้ังครรภ์ อะไรคือปัจจัยเส่ียงทีถู่กละเลยบ่อยๆมีกำรตอบสนองต่อผลกำรประเมินอย่ำงไร) 

- แนวทางประเมินระยะรอคลอด คลอด หลงัคลอดมีดงัน้ี 
- มีบนัทึกติดตามความกา้วหนา้ของการคลอด 
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- มีกราฟบนัทึกความกา้วหนา้การคลอด 
- มีแนวทางการดูแลผูค้ลอดระยะท่ี1 ,2,3 ระยะหลงัคลอด 
- มีแนวทางรายงานแพทยใ์นรายการคลอดไม่กา้วหนา้ 
- ปัจจัยเส่ียงทีม่ักถูกละเลยบ่อยๆ มีผลต่อการประเมินอย่างไร 
- การประเมินผดิพลาดส่งผลใหก้ารดูแลผดิพลาดและไม่ต่อเน่ือง 

 
- 2.   แนวทางการดูแลหรือส่งต่อหญงิมีครรภ์ทีม่ีปัจจัยเส่ียง มีภาวะแทรกซ้อน มีปัญหาทางด้าน

สังคมจิตวทิยาและการตั้งครรภ์ในหญงิวยัรุ่นผลลพัธ์ของการดูแลเป็นอย่างไร 
- แนวทางการดูแลจะมีการส่งต่อในทีมท่ีมีความรับผิดชอบในภาวะนั้นๆ เช่น ปัญหาทางดา้นสังคม

จิตวทิยาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นจะส่งพบทีมใหค้  าปรึกษา หรือปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลจากองคแ์พทยก์็จะ
ส่งใหแ้พทยดู์แลโดยทีมพยาบาลจะดูแลท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพต่อไป 

- 3.  แนวทำงข้อบ่งช้ีในกำรท ำ Prenatal Diagnosis ส ำหรับทำรกทีอ่ยู่ในครรภ์(หรือกำรส่งต่อ)  
กรณีมีขอ้บ่งช้ีวา่ 

1. มารดามีการติดเช้ือ 
2. ทารกในครรภมี์ภาวะ  Fetal  Distress 
3. มารดามีภาวะตกเลือดก่อนคลอด 
4. น ้าคร ่ าเขียวขน้ 

4. แนวทางการประเมินเม่ือมารดาเจบ็ครรภแ์ละการติดตามความคืบหนา้ของการคลอด(ขอใหป้ระเมิน
ความสามารถในการคน้พบความผดิปกติและความรวดเร็วในการตอบสนอง)  

- มีแนวทางการประเมินและติดตามความกา้วหนา้ในระยะการคลอด ตลอดจนแนวทางแกไ้ขท่ีผู ้
คลอดจะไดรั้บการดูแล ซ่ึงจากการท าแนวทางปฏิบติัพบวา่สามารถคน้พบและใหก้ารดูแลแกไ้ขไดท้นัทีท าให้
มารดาและทารกปลอดภยั 

OBS.8.5   กระบวนการให้บริการและดูแลรักษาผู้รับบริการเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพซ่ึงเป็นทีย่อมรับว่า
ดีทีสุ่ดภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาล โดยบุคคลทีเ่หมาะสม 

1.   แนวทำงกำรดูแลมำรดำที่เจ็บครรภ์ และมีปัจจัยเส่ียงต่อมำรดำและทำรก(ขอให้ระบุปัจจัยทีพ่บบ่อยผลลัพธ์
ของกำรดูแลมำรดำทีม่ีปัจจัยเส่ียงดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร) 

 
ครรภเ์ป็นพิษ 
รกเกาะต ่า 
ครรภแ์ฝด 
มารดามีภาวะซีด 
น ้าคร ่ าเขียวขน้  



Service Profile  หอ้งคลอด 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

50 
เจบ็ครรภก่์อนก าหนด 
ถุงน ้าคร ่ าแตกก่อนก าหนด 
มีภาวะน ้าเดินเกิน 24   ชม. 
ปัจจยัเส่ียงดงักล่าวมีผลต่อมารดา ทารกคือ 
มีภาวะชกั  ,ช็อค, ตกเลือด, ติดเช้ือ,ทารกคลอดก่อนก าหนด, ทารกน ้าหนกันอ้ย, ทารกขาดออกซิเจน,ทารก
ส าลกัน ้าคร ่ า ทารกเสียชีวติในครรภ ์ขณะคลอด หลงัคลอด, มารดาเสียชีวติ 

2. แนวทำงกำรดูแลมำรดำที่มีกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด มำรดำทีค่ลอดก่อนก ำหนดผลลัพธ์กำรดูแลเป็น
อย่ำงไร 

มแีนวทางการดูแลมารดาเจบ็ครรภ์คลอดก่อนก าหนด มกีารยบัยัง้การคลอด 

มารดาท่ีมกีารคลอดก่อนก าหนดมกีารเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือทารกแรกเกิดมแีนวทางการดูแลและ
การส่งต่อทารกไปยงัโรงพยาบาลศูนย์ 

 

3. ข้อบ่งช้ีและแนวทำงในกำรกระตุ้นคลอด ผู้ท ำหน้ำทีเ่ฝ้ำระวังระหว่ำงกำรกระตุ้นคลอด ขอให้ประเมินคุณภำพ

กำรดูแลมำรดำทีไ่ด้รับกำรกระตุ้นคลอด 
ขอ้บ่งช้ีและแนวทางในการกระตุน้คลอด 
- ตั้งครรภเ์กินก าหนด 
- การด าเนินการคลอดไม่กา้วหนา้ 
- การหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี 
- ตอ้งการส้ินสุดการคลอด 
- ทารกเสียชีวติในครรภ์ 
- มีน ้าเดินแต่ไม่เจบ็ครรภ ์ มีน ้ าเดินแต่เจบ็ครรภห่์างๆ 
- ผลการกระตุ้นครรภ์  ไดผ้ลดี ไม่มีภาวะแทรกซอ้น  ไม่มีมดลูกแตก 

4.  จุดยืนในเร่ือง Painless labor ,Vaginal birth after C/S และแนวทางในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึน้  

-การดูแลใกลชิ้ด ดูแลดา้นจิตใจ 
ฝึกหายใจ นวดหลงั การใหส้ามีและญาติอยูก่บัผูค้ลอดขณะรอคลอด 
-ในรายท่ีเคยผา่ตดัคลอดจะส่งต่อให้โรงพยาบาลศูนยดู์แล 

5.  ความพร้อมในการผ่าตัดคลอด ระยะเวลาท่ีสามารถผ่าตัดคลอดได้หลังจากแพทย์ตัดสินใจท าผ่าตัด ผู้ท า
หน้าท่ีดูแลทารกเกิดจากการผ่าตัดคลอด ความพยายามในการลดอัตราการผ่าตัดคลอดและผลท่ีเกิดขึน้ 
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- ผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นไม่สามารถคลอดปกติไดจ้ะส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีมีความพร้อม

กวา่ 

6. การเตรียมทมีงาน ระบบงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือชีวติฉุกเฉินส าหรับทารกแรกเกดิ ขอให้
ประเมินประสิทธิภาพในการช่วยชีวติแรกเกดิ จากการด าเนินการทีผ่่านมาพบว่าเม่ือต้องการให้ช่วยชีวติทารก
แรกเกดิ ทางทมีงานได้มีความพร้อมทุกด้านในการให้ความช่วยเหลือเน่ืองจากได้มีการประเมินผู้คลอดและ
ทารกตั้งแต่ในครรภ์ว่ามีปัจจัยเส่ียงในด้านใดบ้าง 

-มีการเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช ้

-มีการเตรียมทีมCPRทารก 

-ฝึกCPRทารกปีละ 1คร้ังครบ100% 

7. แนวทางปฏิบัติในการดูแลหลงัคลอด เพ่ือตรวจสอบพบและให้การดูแลภาวะแทรกซ้อน ขอให้ระบุ
ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บบ่อย และผลลพัธ์ในการดูแลภาวะดังกล่าว 

-มดลูกหดรัดตวัไม่ดี 

-มีเลือดคัง่ท่ีแผลฝีเยบ็ 

-ตกเลือดหลังคลอด 

มแีนวทางในการดูแลมารดาท่ีมภีาวะแทรกซ้อนดังกล่าว 

8. แนวทำงปฏิบัติในกำรรับมำรดำทีค่ลอดนอกโรงพยำบำล และมำรดำทีม่ีโรคติดเช้ือ 
มารดาท่ีคลอดนอกโรงพยาบาลเป็นในแนวเดียวกบัคลอดในโรงพยาบาล 
- กรณีทียงัไม่คลอดรกและตดัสายสะดือ ท าเหมือนผูค้ลอดทัว่ไป  (ดูประวติัการฝากครรภถ์า้มี ถา้ไม่ฝาก

ครรภใ์หซ้กัประวติัเพิ่ม) 
- กรณีตดัสายสะดือมาก่อนให้ซกัประวติัวา่ตดัสายสะดือดว้ยอะไร ถา้ใชอุ้ปกรณ์ไม่สะอาดเส่ียงต่อการ

ติดเช้ือทารกจะไดรั้บวคัซีนป้องกนับาดทะยกั ยาปฏิชีวนะสังเกตอาการทัว่ไปต่อ    สอบถามposition  
ของทารกและรกวา่อยูใ่นลกัษณะใดอะไรอยูสู่งอะไรอยูต่  ่า เพื่อดูความเขม้ขน้ของเลือดลูก 

- มารดาท่ีมีการติดเช้ือ จะใหก้ารดูแลเหมือนมารดาทัว่ไปแต่จะเนน้กบัมารดาเร่ืองการแพร่กระจายเช้ือ  
ใชห้ลกัการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบครอบจกัรวาล  การเล้ียงดูทารก เพราะโรคบางอยา่งไม่
สามารถเล้ียงดว้ยนมมารดาถา้เป็นโรคติดเช้ือท่ีรุนแรงจะตอ้งแยกมารดาและทารก หรือแยกทั้งมารดา
และทารกออกจากผูค้ลอดทัว่ๆไป 
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9.  แนวทำงปฏิบัติในกำรให้ภูมิคุ้มกนัแก่มำรดำและทำรก 
- มารดาจะไดรั้บวคัซีนตั้งแต่ฝากครรภ ์และใหต่้อตามเวลานดั 

กรณีท่ีไม่ไดฝ้ากครรภ ์จะไม่มีการใหว้คัซีน 
ทารกจะไดรั้บวคัซีนพื้นฐานก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล คือ วคัซีนป้องกนัวณัโรค ตบัอกัเสบ

ชนิดบี นดัฉีดวคัซีนทารกคร้ังต่อไปโดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพดูแลต่อ  

OBS.8.6 มีการบันทกึผู้มารับบริการ ปัญหาของผู้รับบริการ แผนการดูแลรักษาการปฏิบัติตามแผนและผลลพัธ์
ทีเ่กดิขึน้เพ่ือให้เกดิการส่ือสารทีด่ีระหว่างทมีงานผู้ให้บริการและเกดิการต่อเน่ืองในการดูแล 
1.  การก าหนดเป้าหมายและออกแบบบันทกึเวชระเบียน (แพทย์และพยาบาลได้มีการร่วมกนัก าหนดอย่างไร 
ลกัษณะเฉพาะของแบบเวชระเบียนในหน่วยงานมีอะไรบ้างและมีเป้าหมายอะไรบ้าง) 

- เป้าหมายในการออกแบบเวชระเบียน  คือ  ง่ายต่อการลงรายละเอียดในแบบบนัทึกไดข้อ้มูล
ครบถว้นตามความตอ้งการ และเป็นมาตรฐาน  

- ลกัษณะเฉพาะของเวชระเบียนในหน่วยงาน คือเวชระเบียนผูป่้วยคลอดท่ีแตกต่างจากเวชระเบียน
ผูป่้วยทัว่ไป   คือเป็นเวชระเบียนท่ีดูแลรอคลอด คลอด หลงัคลอด การดูแลทารกแรกคลอดทารก หลงัคลอด 
 

2.  การทบทวนการบันทกึเวชระเบียน (มีการทบทวนบ่อยคร้ังเพยีงใด ทบทวนอะไร ผลการทบทวนเป็นอย่างไร 
มีแผนจะปรับปรุงอย่างไร) 

- การทบทวนเวชระเบียนทุกคร้ังท่ีมีการสรุปแบบบนัทึกเม่ือผูป่้วยจ าหน่าย  และทบทวนเวชระเบียน
เดือนละ 2 คร้ังโดยการสุ่มตรวจ โดยแพทยแ์ละพยาบาล 

ทบทวนอะไร ทบทวนการลงข้อมูลผู้ป่วย รายละเอยีดทีข่าดและจ าเป็น  ผลกระทบเป็นอย่างไร  
- การทบทวนดูคุณภาพการรักษาพยาบาล  ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน จากการทบทวนท่ีผา่นมา

พบวา่มีการลงขอ้มูลของผูป่้วยไม่ครบถว้นสมบูรณ์     มีแผนการปรับปรุง โดยเนน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
ตะหนกัถึงความส าคญัของการออกแบบเวชระเบียนและการลงรายละเอียด  จดัการอบรมการบนัทึกเวชระเบียน
ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ออกแบบแบบฟอร์มเพื่อง่ายต่อการบนัทึก นอกจากนั้นไดจ้ดัท าตวัอยา่ง
ของการลงขอ้มูลในเวชระเบียน.ไวเ้ป็นแฟ้ม 

OBS.8.7 มีกระบวนการทีช่่วยให้ผู้รับบริการกลบัไปใช้ชีวติปกติกบัครอบครัวได้เร็วทีสุ่ด 
1.   การจัดระบบเพ่ือให้เกดิการส่ือสารทีด่ีและต่อเน่ืองในการดูแล (มีระบบให้สามารถเข้าถึงได้อย่างไร มีระบบ
ให้บริการขอค าปรึกษาก่อนถึงเวลานัดอย่างไร) 

- มีการส่งต่อขอ้มูลผูค้ลอดระหวา่งหน่วยงานหอ้งคลอดและงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อติดตามเยีย่มมารดา
และทารกหลงัคลอด 
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- กรณีท่ีมารดาและครอบครัวตอ้งการขอรับค าปรึกษาก่อนถึงวนันดั ตามปกติก่อนจ าหน่ายผูค้ลอด

ออกจากโรงพยาบาลทุกราย จะไดรั้บการสอนเร่ืองสุขศึกษาหลงัคลอด การเล้ียงบุตร การรับวคัซีนของ
ทารก มีการประเมินการใหค้  าแนะน า ความเขา้ใจถา้ผูค้ลอดมีปัญหาตอ้งการขอค าปรึกษาทาง
หน่วยงานจะใหเ้บอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อกบัหน่วยงานได ้หรือแนะน าใหติ้ดต่อสอบถาม
สถานพยาบาลใกลบ้า้นแลว้แต่ความสะดวก 

-  การติดตามผูค้ลอด ทารกติดตามโดยการนดัตรวจหลงัคลอด 10 วนัเพื่อติดตาม แผลฝีเยบ็ สะดือ ตา 
และติดตามทางโทรศพัทใ์นกรณีท่ีผูค้ลอด ทารก ไม่สามารถมาตรวจตามนดัไดจ้ะเยีย่มทางโทรศพัท ์

2.  การประเมินสภาวะผู้ป่วยในช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอด เพ่ือแนะน าเร่ืองการวางแผนครอบครัว การดูแลทารก 
การแก้ปัญหาเฉพาะ การประเมินความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนกลบัไปท างานปกติ 

-   

OBS.8.9 กจิกรรมพฒันาคุณภาพ 
มีกิจกรรมติดตามประเมินการพฒันาคุณภาพของบริการสูติกรรมโดยการท างานเป็นทีมและมีการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
กจิกรรมทบทวนการดุแลผู้ป่วยวกิฤติมีอะไรบ้าง ผลการทบทวนน าไปสู่อะไรบ้าง 

- กิจกรรมท่ีท า  คือ การน าปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานในผูป่้วยวกิฤติน ามาทบทวนหาสาเหตุของ
การเกิดปัญหา หาแนวทางการแกไ้ขน ามาปฏิบติัหาจุดอ่อนจุดแขง็ถึงวธีิการท่ีใชอ้ยูแ่ละผลของการตอบสนอง
ต่อผลการประเมินผลวา่สามารถด าเนินการต่อไปไดต้ามแนวทางท่ีวางไว ้ในการปฏิบติังานท่ีผา่นมาไดมี้การ
ทบทวนกิจกรรมการใหบ้ริการผูป่้วยวกิฤติในเร่ืองทารกแรกคลอดท่ีเกิดภาวะขาดออกซิเจน การตกเลือดหลงั
คลอด  การติดเช้ือแผลฝีเยบ็ สะดือ ตา  ภาวะติดเช้ือในเด็กแรกเกิด 

- ผลจากการทบทวนน าไปสู่การปรับปรุง การปฏิบติังานสร้างกิจกรรมพฒันาคุณภาพในเร่ืองการ
ป้องกนัการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด  การตกเลือดหลงัคลอด การติดเช้ือแผลฝีเยบ็ สะดือ ตา.. 
ป้องกนัการติดเช้ือในเด็กแรกเกิด 

ขอให้ทมีงานน าข้อมูลหรือเหตุการณ์หรือความถี่ของการเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้(อาจเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาหรือ
ปริมาณกไ็ด้)มาวเิคราะห์วางแผนว่าจะด าเนินการอย่างไร 

- จ านวน/อตัรามารดาท่ีเสียชีวติใน 6 สัปดาห์หลงัคลอด ไม่พบขอ้มูลการเกิด 
- จ านวน/อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นในมารดา(การบาดเจบ็ต่อกระเพาะปัสสาวะระหวา่งการผา่ตดั

คลอด)  ขอ้มูลท่ีพบภาวะแทรกซอ้นในมารดาหลงัคลอดท่ีไดรั้บหตัถการตดัฝีเยบ็แต่ไม่พบบ่อยคือ การ
เกิด Haematoma วางแผนการด าเนินการโดยการสอนท าหตัถการการตดัและการเยบ็แผลฝีเยบ็ใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

- จ านวนมารดาท่ีตอ้งท า emergency hysterectomy หลงัการคลอด   ไม่พบขอ้มูลการเกิด 
- จ านวนมารดาท่ีตอ้งกลบัเขา้นอนซ ้ า 14 วนัหลงัคลอด   ไม่พบขอ้มูลการเกิด 
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- จ านวนมารดาท่ีตอ้งนอนโรงพยาบาลมากกวา่ 5 วนัหลงัจากการคลอดปกติ   พบร้อยละ 0 % 
- จ านวนมารดาท่ีตอ้งนอนโรงพยาบาลนานกวา่ 7วนัหลงัการผา่ตดั  ไม่พบขอ้มูลการเกิด 
- อตัราการผา่ตดัคลอดทารกทางหนา้ทอ้ง  ไม่พบขอ้มูลการเกิด(กรณีท่ีไม่สามารถท าคลอดไดท่ี้

หน่วยงานส่งต่อ           โรงพยาบาลสระบุรี) 
- จ านวนอตัราการเสียชีวติของทารกแรกเกิด  ในปี  2560ไม่พบ 

การวางแผนด าเนินการ 
1. เกิดจากความผดิปกติของตวัทารกเอง เช่น ความพิการ โรคประจ าเนน้ผูต้ ั้งครรภใ์หมี้การฝากครรภ์

ตั้งแต่เร่ิมแรกและติดตามการมาตรวจตามนดัทุกคร้ัง 
2. เกิดจากการท าหตัถการของเจา้หนา้ท่ี เช่นการช่วยคลอดในรายปกติ  ผดิปกติแกไ้ขโดยการอบรม

และฝึกปฏิบติัการในการคลอด และช่วยคลอดในรายผิดปกติ 
3. จากการเล้ียงดูของมารดา เช่นการใหน้ม การจดัท่านอนของทารกแกไ้ขโดยใหก้ารแนะน ามารดา

เร่ืองการเล้ียงดูทารก การเฝ้าระวงัความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัทารก 
 

NS : บริการทารกแรกเกดิ 
NS.8 ระบบงาน/กระบวนการให้บริการ 

- ระบบงาน/กระบวนการให้บริการทารกแรกเกดิทีม่ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย 

NS.8.1 มีการท างานร่วมกนัเป็นทมีสาขาวชิาชีพต่างๆ 
1.   การขอค าปรึกษาจากแพทย์ เพ่ือให้ผู้ป่วยทีม่ีปัญญาซับซ้อนได้รับการตรวจรักษาโดยผู้มีความรู้และทักษะ
เหมาะสม(ขอให้ยกตัวอย่างภาวะทีต้่องขอค าปรึกษาบ่อยๆ) 

- ภาวะทีท่ารกแรกเกดิขาดออกซิเจน ภาวะทีท่ารกหายใจผดิปกติ ภาวะทารกตัวเหลือง ภาวะ
น า้ตาลในเลือดต ่าภาวะทีอุ่ณหภูมิของทารกต ่า 

2. การส่ือสารและการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ(ขอให้ระบุหน่วยงานทีต้่องประสานงานกันบ่อยๆ พร้อมทั้งแนวทางในการประสานงาน
ขอให้ยกตัวอย่างภาวะหรือกลุ่มผู้ป่วยทีก่ารประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนมีความจ าเป็นสูง) 

-ส่งเสริมสุขภาพ 

-องค์กรแพทย์ 

-ชันสูติโรค 

-รังสี 
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-เวชปฎบิัติชุมชน 

แนวทางการประสานงาน 

ส่งเสริมสุขภาพประสานเร่ืองข้อมูลทารกแรกคลอด 

องค์กรแพทย์ประสานเร่ืองการดูแลทารกปกติและผดิปกติ 

ชันสูติโรคประสานเร่ืองการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ 

รังสีประสานเร่ืองการตรวจวิเคราะห์ทารกแรกคลอด 

เวชปฎบิัติชุมชนประสานเร่ืองการติดตามเยีย่มบ้าน 

 

การประสาน 

-ส่ือสารทางโทรศัพท์ 

-การประชุมร่วมกนั 

-บันทกึแจ้งให้ทราบ 

-การส่งข้อมูลเกีย่วการคลอดทาง E –mail ไปยงัสถานีอนามัยในเขตรับผดิชอบ 

ภาวะทีข่อค าปรึกษาบ่อย 

-ภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด 

-ภาวะคลอดก่อนก าหนด 

-ภาวะอุณหภูมิกายต ่า 

-ภาวะน า้ตาลในเลือดต ่า 
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NS 8.2 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการดูแลรักษา 

1.   ข้อบ่งช้ีของการรับผู้ป่วยไว้ในหน่วยงานนี ้การจัดล าดับความรุนแรงของการเจ็บป่วย เพ่ือให้การเฝ้าระวงั
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม(ขอให้ระบุผลการประเมินการปฏิบัติตามข้อบ่งช้ีในการรับผู้ป่วย) 

- มีการจ าแนกประเภทผู้ป่วย 
- มีการดูแลทารกตามแนวทางปฏิบัติ 
- มีแนวทางการส่งต่อทารกทีม่ีปัญหาซับซ้อน 

2.  การลงนามยินยอมการรักษา เพ่ือให้มารดาและครอบครัวได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัการดูแลรักษาทีเ่กดิขึน้ 
- มีการอธิบาย ให้ข้อมูลทุกคร้ัง ก่อนลงนามโดยพยาบาลวชิาชีพ 

. 

3.  กำรระบุตัวผู้ป่วยและกำรตรวจสอบเพือ่ป้องกนักำรตรวจรักษำผิดคน 
- ติดป้ายข้อมือ(ช่ือ-นามสกุล)และสอบถามผู้ปกครองทีเ่ฝ้าไข้ตรวจสอบจากเวชระเบียนก่อนให้

การพยาบาล 
-  

 

NS.8.3 มีการแลกเปลีย่นข้อมูลทีจ่ าเป็นระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวกบัทมีผู้ให้บริการ 
1. การรับข้อมูลเกีย่วกบัการเจ็บป่วยจากมารดาและครอบครัวอย่างครบถ้วน 
          จากการซักประวตัิ 
          จากสมุดฝากครรภ์ 
           จากประวตัิการรับวคัซีน 
           จากการตรวจร่างกาย 

2. การให้ข้อมูลเกีย่วกบัการเจ็บป่วยแก่มารดาและครอบครัวของทารกป่วย เพ่ือให้เกดิความเข้าใจและให้
ความร่วมมือในการเลีย้งดูทารกและการดูแลรักษา(ขอให้ยกตัวอย่างภาวะการเจ็บป่วยของทารกทีจ่ าเป็นต้อง
ให้มารดาและครอบครัวมีความรู้และความร่วมมืออย่างสูงและผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้) 

- ภาวะตัวเหลืองหลงัคลอด  
- การติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ  
- การติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร  
- ภาวะตัวเยน็ 
- ภาวะน า้ตาลในกระแสเลือดต ่า 
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มีการให้ข้อมูลก่อนการรักษาพยาบาลทุกคร้ังผลลพัธ์คือ การได้รับความร่วมมืออย่างดีทุกราย ไม่มีการ
ปฏิเสธการรักษา 

NS.8.4 ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการประเมินและการวางแผนดูแลการรักษาเป็นระยะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านปัญหา         สุขภาพของผู้ป่วย 

 
ทารกแรกเกดิ 

1. การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด เพ่ือค้นหาความผดิปกติแต่ก าเนิด(ความผดิปกติทีม่ีโอกาสถูกละเลยในการ
ตรวจร่ากายแรกคลอดคืออะไรมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างไร) 

- ระบบหัวใจ  มีแนวทางการป้องกนัอย่างไร ทารกทุกคนต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อนจ าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลโดยแพทย์ 

- การตรวจทวารหนักทารก มีแนวทางป้องกนัคือ ขณะท าความสะอาดร่างกายทารกแรกคลอด
ตรวจทวารหนักทารกโดยใช้ปรอทสอดทวารหนัก ตรวจสอบอกีคร้ังจากการขับถ่ายอุจจาระของทารก 

2. การประเมิน Growth parameter ของทารกแรกเกดิ(ตรวจดูอะไรบ้าง น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร) 
- ตรวจดูน า้หนัก ความยาว รอบศีรษะเส้นรอบนอก น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ น าไปประเมินหา

ความผดิปกติของทารก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวนิิจฉัยโรคและในอนาคตเพ่ือประเมินการพฒันาการ
เจริญเติบโตของทารก 

3. การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกดิ(ขอให้ระบุมีการคัดกรองอะไรบ้าง ตรวจได้ครอบคลุมเพยีงใด 
อตัราการตรวจพบเป็นอย่างไร) 
การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน และ pku โดยตรวจ 100% ในรอบ 3ปีทีผ่่านมาพบทารกทีไ่ม่มี
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน  

ทารกป่วย 

1. การประเมินผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือให้ทราบปัญหาของผู้ป่วย 
- เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาพยาบาลทีเ่หมาะสม 

2. การส่งตรวจ เพ่ือให้แพทย์ได้รับข้อมูลประกอบการวนิิจฉัยโรคในเวลาทีเ่หมาะสม(ขอให้ประเมินการส่ง
ตรวจ การได้รับรายงาน การเกบ็รายงาน การใช้ผลการอธิบายผลต่อผู้ป่วยและครอบครัว) 
       การส่งส่ิงส่งตรวจและ.การเกบ็รายงานมีระบบคอมพิวเตอร์จัดเกบ็ และสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา กรณี
LAB ด่วน หรือระบบคอมพวิเตอร์ล่ม สามารถโทรศัพท์สอบถามผลการชันสูติได้โดยตรงจากห้องชันสูติ  การ
แจ้งผลLAB มักเป็นแพทย์ หรือพยาบาลเป็นผู้แจ้งและอธิบายให้ญาติ และครอบครัวเข้าใจ 
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3. การวนิิจฉัยและการปรับปรุงผลการวนิิจฉัย(ขอให้ทมีทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ของการวนิิจฉัยของ
ทุกวชิาชีพในแง่ ความชัดเจน ความถูกต้อง การมีหลกัฐานสนับสนุน) 

- กรณีทีไ่ม่สามารถระบุการวินิจฉัยโรคแรกรับได้ จะมีการส่งตรวจเพิม่ทางห้องปฏิบัติการร่วมกบั
การตรวจร่างกายเพ่ือหาวนิิจฉัยโรคทีแ่น่นนอน หรือถ้าผู้ป่วยบางรายทีไ่ม่แน่ใจในการวนิิจฉัยโรคองค์กร
แพทย์จะมีการร่วมปรึกษาหาข้อวนิิจฉัยทีค่วรเป็น 

4. การวางแผนดูแลรักษา เพ่ือสามารถแก้ปัญหาผู้ป่วยอย่างองค์รวม และใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสาน
ระหว่างวชิาชีพ(แต่ละวชิาชีพวางแผนของตนอย่างไร? มีการประสานแผนกันอย่างไร? ผู้ป่วยและครอบครัว
จะมีส่วนในกรณใีดบ้าง) 

- แต่ละวชิาชีพได้น าข้อมูลของผู้ป่วย เช่น ประวตัิต่างๆของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการมาประเมินหาปัญหาเพ่ือวางแผนการรักษาพยาบาลและให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป
โดยแผนการรักษาพยาบาลทีมให้การรักษาพยาบาลต้องรับรู้ทุกคน เพ่ือให้การรักษาพยาบาลเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัเม่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยหรือญาติๆจะได้ไม่เกดิความสับสน แต่ทั้งนีก้ารรักษาพยาบาลผู้ป่วยและญาติ
ต้องมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลการเจ็บป่วยและแผนการรักษาพยาบาล และต้องอยู่ในความยนิยอมของผู้ป่วยและ
ญาติยกเว้นในกรณฉุีกเฉินถ้าไม่ให้การช่วยเหลืออาจถึงแก่ชีวติได้ 

5. การเฝ้าระวงัและประเมินผู้ป่วยซ ้าเป็นระยะๆ(ผู้ป่วยซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิดหรือ
ปัญหาเฉียบพลนัทีม่ีโอกาสเกิดขึน้ได้แก่อะไรบ้าง? มีแนวทางการเฝ้าระวงัอย่างไรทีจ่ะเป็นหลกัประกนัว่าจะ
สามารถตรวจสอบภาวะวกิฤติได้ทนัท่วงทหีรือตรวจพบปัญหาแต่แรกเร่ิม?ผลการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนีเ้ป็น
อย่างไร? มีแนวทางในการตรวจหา Retinopathy of Prematurity-ROP ในทารกคลอดก่อนก าหนดอย่างไร 
สถิติการเกดิ ROP เป็นอย่างไร) 

- ผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องเฝ้าระวงั เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจมีแนวทางการเฝ้า
ระวงัโดยพยาบาลผู้ให้การดูแลต้องสังเกตและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยดูอาการหายใจ อตัราการหายใจ สีผวิ 
สัญญาณชีพต่างๆ การดูแลผู้ป่วยจัดให้มีพยาบาลปฏิบัติงานรับผดิชอบโดยเฉพาะผลจากการดูแลเฝ้าระวงั
พบว่าเม่ือเกดิการเปลีย่นแปลง ทมีการรักษาสามารถจัดการและให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลได้ทนัท่วงท ี
และถ้าพบว่าการรักษาพยาบาลอยู่นอกเหนือขีดความสามารถของหน่วยงานจะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ
ดูแลรักษายงัหน่วยงานแม่ข่ายทีม่ีศักยภาพในการดูแลมากกว่า 

แนวทางในการตรวจหา ในทารกแรกเกดิทีค่ลอดก่อนก าหนดทางหน่วยงานไม่มีแนวทางในการ
ตรวจหาเน่ืองจากทางหน่วยงานไม่มีศักยภาพพอ เม่ือทารกคลอดก่อนก าหนดน า้หนักน้อยกว่า 2500 กรัมและ
มีภาวะแทรกซ้อน ต้องใช้การบ าบัดรักษาทีซั่บซ้อนจะมีการส่งต่อทารกไปยงัหน่วยงานแม่ข่ายเพ่ือรับการดูแล
รักษาต่อไป 
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NS 8.5 กระบวนการให้บริการและดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามาตรฐานแห่งวชิาชีพซ่ึงเป็นทีย่อมรับว่าดีทีสุ่ด
ภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาลโดยบุคคลทีเ่หมาะสม 
1. การตอบสนองหรือแก้ไขเม่ือเกดิภาวะฉุกเฉิน(ภาวะฉุกฉินทีม่ีโอกาสเกดิขึน้กบัผู้ป่วยในหน่วยนีม้ี
อะไรบ้าง มีวธีิการอย่างไรทีจ่ะตรวจพบปัญหาดังกล่าวได้ในเวลาทีเ่หมาะสม ประสิทธิภาพในการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพเป็นอย่างไร) 

- ภาวะผดิปกติเกีย่วกบัการหายใจของทารก ภาวะระดับน า้ตาลในกระแสเลือดต ่า ภาวะอุณหภูมิ
กายต ่า 

มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภาวะดังกล่าวได้อย่างไร 
- มี ทมีช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
- มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ 
- มีการฝึกเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

มีวธีิการตรวจพบ   
- การประเมิน A-S SCORE  
- การตรวจร่างกายทารก 
- การวดัสัญญาณชีพทุก 4  ช่ัวโมง 
- O2  SAT 
- DTX 
- Hct 

ประสิทธิภาพในการช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นอย่างไร  
- จากการติดตามข้อมูลผู้ป่วยทีไ่ด้รับการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากหน่วยงานและมีการส่งต่อไปรับการ

รักษาต่อจากหน่วยงานแม่ข่ายพบว่าไม่พบทารกเสียชีวติและมีภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยคืนชีพในรอบปีที่
ผ่านมา 

2. การจัดระบบเพ่ือการดูแลทีป่ลอดภัย(มีมาตรการอย่างไรเพ่ือให้ผู้ป่วยอยู่ในส่ิงแวดล้อมทีป่ลอดภัย
ตลอดเวลาหัตถการทีม่ีความเส่ียงทีม่ีการกระท าในหน่วยนี้มีอะไรบ้าง ภาวะแทรกซ้อนทีม่ีโอกาสเกดิกบัผู้ป่วย
ในหน่วยงานนีม้ีอะไรบ้าง มีมาตรการป้องกันอย่างไร) 

- มีมาตรการให้ผู้ป่วยจัดให้ผู้ป่วยนอนอยู่กบัมารดาทีเ่ตียงที่มีราวกั้นเตียงและเบาะหนังกั้น เน้นให้
มีผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอดเวลา บริเวณรอบตัวผู้ป่วยจะต้องไม่มีปัจจัยเส่ียงต่อการเกดิอนัตรายเช่น ทารกไม่ควรมี
ผ้าวางอยู่ใกล้ทารก ป้องกันผ้าปิดจมูก นอกจากน้ันจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือพร้อมใช้ตลอดเวลา
สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกบุคลากรทีดู่แลมีประสบการณ์และทกัษะทีด่ี    

- มีกล้องวงจรปิดติดไว้ตามจุดส าคัญเพ่ือป้องกนัการขโมยทารก 
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หัตถการทีม่ีความเส่ียงทีม่ีการกระท าในหน่วยงานนีม้ีอะไรบ้าง 

- การท าคลอดโดยใช้เคร่ืองดูดสูญญากาศ 
- การให้สารน า้ทางหลอดเลือดด าแก่ทารก 
- ON  ET 

ภาวะแทรกซ้อนทีม่ีโอกาสเกิดขึน้กบัผู้ป่วยในหน่วยงานนี้มีอะไรบ้าง 
- ภาวะแทรกซ้อนทีม่ีโอกาสเกิดขึน้กบัผู้ป่วย อาจท าให้มีเลือดออกในช้ันใต้หนังศีรษะ  
- ภาวะน า้เกนิ 
- อุบัติเหตุตกเตียง 
- การติดเช้ือทีส่ะดือ  ตา 
- การส าลกันม 
- Hypoglycemia 
- Hypothermia 
 

มีมาตรการป้องกันอย่างไร 

- จัดให้มีการเรียนรู้การใช้เคร่ืองดูดสูญญากาศ ทั้งแพทย์และพยาบาลผู้ช่วยคลอด 

- มีการให้ความรู้การให้สารน า้แก่ทารก   มีการใช้เคร่ือง INFUSION PUMP ในการควบคุมอตัร

การไหลของสารน า้  

- การใช้เคร่ืองwarmer 

- ทมีCPR 

- มีเบาะกั้นเตียง และให้มารดานอนเตียงเดียวกนั 
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- มีการสอนการอาบน า้เด็ก การเช็ดตา  การเช็ดสะดือ ทุกวนัขณะอยู่โรงพยาบาล 

- มีการให้ความรู้เร่ืองการดูแลทารกทีบ้่าน แจกเอกสารแผ่นพบั  และติดตามประเมินผลการติดตาม

ประเมินผลการติดเช้ือ  10 วนัหลงัคลอด 

- การส าลกันมมีการสอนมารดาหลงัคลอดเร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ การดูแลทารกทัว่ไป 

- มีแนวทางการคัดกรองโรคหัวใจพกิารแต่ก าเนิด 

3. การปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษา (มีแนวทางอย่างไรทีเ่ป็นหลกัประกนัว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลตาม
แผนการรักษาครบถ้วน โดยบุคคลทีเ่หมาะสม มีหน้าทีอ่ะไรบ้างทีแ่พทย์และพยาบาลวชิาชีพมอบหมายให้
ผู้อ่ืนท าแทน มีการฝึกอบรมและควบคุมก ากบัการท าหน้าที่แทนน้ันอย่างไร) 

- มีแนวทางมีการตรวจสอบได้โดยตรวจสอบได้จากเวชระเบียน เช่น บันทกึทางการพยาบาล ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยบันทกึการให้ยา ค าส่ังแพทย์ในการรักษา ซ่ึงมีปัญหาของผู้ป่วยการรักษาพยาบาลการประเมินผล 
มีการลงรายมีช่ือผู้ให้การรักษาพยาบาลและต าแหน่ง นอกจากน้ันยงัมีการตรวจสอบรักษาในแต่ละเวร 

มีหน้าทีอ่ะไรบ้างที่แพทย์และพยาบาลวชิาชีพมอบหมายให้ผู้อ่ืนท าแทน มีการฝึกอบรมและควบคุมก ากบัการ
ท าหน้าทีแ่ทนน้ันอย่างไร 

- แพทย์และพยาบาลท าหน้าที่ของตนเองไม่มีการมอบหมายให้บุคคลระดับอ่ืนปฏิบัติแทน 

4. การดูแลรักษาตามมาตรฐานวชิาชีพและแนวทางปฏิบัติซ่ึงเป็นทีย่อมรับของโรงพยาบาล(ขอให้
ยกตัวอย่างผู้ป่วยทีม่ีภาวะวกิฤติหลายระบบแนวทางการดูแลและการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานวชิาชีพ 
ผลลพัธ์ของการดูแล) 

- ทารกคลอดก่อนก าหนดมีปัญหาน า้หนักน้อย ดูดนมได้ไม่ดีเกดิภาวะระดับน า้ตาลในกระแสโลหิต
ต ่า อณุหภูมิร่างกายต ่า ระบบทางเดินหายใจผดิปกติ 

แนวทางการดูแลและประเมินผล  ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลและจัดการในทุกๆปัญหาต้องวางแผนการ
รักษาพยาบาล 
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- การป้องกนัการเกดิภาวะระดับน า้ตาลในกระแสโลหิตต ่าโดยถ้าทารกมีปัญหาในการดูดไม่สามารถ

ดูดนมได้เองให้นมตามสายยางตามความต้องการและตามเวลา ให้สารน า้ทางหลอดเลือด 
- ป้องกนัการเกดิอุณหภูมิร่างกายต ่า โดยจัดให้ทารกอยู่ใน Incubator ตั้งอุณหภูมิและให้ออกซิเจนตาม

ก าหนด 
- ระบบทางเดินหายใจผดิปกติ โดยจัดให้ทารกอยู่ในใน Incubator ตั้งอุณหภูมิและให้ออกซิเจนตาม

ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ผลการเปลี่ยนมีการประเมินผลการดูแลตามเกณฑ์การประเมินผล การดูแลทารกทีม่ีปัญหาและสามารถ
ติดตามแปลงได้ทนัท่วงท ีและสามารถให้การรักษาได้ทนัเวลาและการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดพบว่าทารกได้รับ
การดูแลรักษาผลลพัธ์เป็นทีพ่อใจ แต่ถ้าเกนิขีดความสามารถจะส่งต่อไปรักษายงัโรงพายบาลแม่ข่าย 

5. การดูแลทางด้านอารมณ์ จติใจ สังคม(ขอให้ยกตวัอย่างปัญหาด้านอารมณ์ จติใจ สังคมทีพ่บบ่อยและแนวทางปฏิบัตใิน
การดูแลเร่ืองเหล่านีท้ั้งส าหรับผู้ป่วยและผู้มาเยีย่ม) 

- การดูแล  (ปัญหาทีพ่บบ่อยคือทารกไม่สามารถส่ือถึงปัญหาและความต้องการได้ จะส่ือออกมาเป็นภาษาทาง
กายซ่ึงปัญหาดงักล่าวได้สร้างความวติกวงักลแก่ญาต ิ  

- แนวทางการปฏิบัติ  พยาบาลผู้ดูแลต้องคอยสังเกตและให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด ปลอบโยน
และให้ก าลงัใจแก่ญาติผู้ดูแลนอกจากน้ันต้องให้ข้อมูลการบาดเจ็บป่วยและแนวทางการรักษาพยาบาลของทมี 
เพ่ือให้ญาติคลายความวติกกังวล 

6. การใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย(ขอให้อธิบายแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าผู้ป่วยจะได้รับยา
ถูกต้องตั้งแต่แพทย์ส่ังยาจนกระทัง่ผู้ป่วยได้รับยา ปัญหาความคลาดเคล่ือนทางยาทีพ่บบ่อยมีอะไรบ้าง มี
แนวทางในการคลาดเคล่ือนอย่างไรบ้าง ยาทีอ่ยู่ในข่ายเฝ้าระวงัความเหมาะสมในการใช้มีอะไรบ้าง มีแนวทาง
ในการลดความไม่เหมาะสมในการใช้หรือส่ังใช้โดยไม่มีข้อบ่งช้ีอย่างไร ผลเป็นอย่างไร) 

- แนวทางการปฏิบัติพยาบาลผู้ท าหน้าทีรั่บค าส่ังการรักษาของแพทย์ โดยการตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าส่ังยาทีใ่ห้ ขนาดและความแรงของยา เวลาที่ก าหนด กรณทีีไ่ม่แน่ใจในค าส่ังการ รักษาของ
แพทย์จะตรวจสอบค าส่ังการรักษาของแพทย์ผู้ให้ค าส่ังเพ่ือความถูกต้อง จากน้ันลงลายช่ือผู้รับค าส่ังลงวนัที่-
เดือน-พ.ศ.และเวลา  เขียนใบแจ้งการใช้ยา ลงรายการซ้ือยา ใบส่ังยา ส่งฝ่ายเภสัชกรรมพร้อมส าเนาใบค าส่ัง
แพทย์ เพ่ือให้ฝ่ายเภสัชกรรมตรวจสอบว่าพยาบาลลอกค าส่ังแพทย์ตรงกบัทีแ่พทย์ส่ังหรือไม่เป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องระดับหน่ึง หลงัจากน้ันฝ่ายเภสัชกรรมจัดและส่งยากลบัมายงัหน่วยงาน มีพยาบาลจัด
ยาตามใบแจ้งการใช้ยา และมีพยาบาลอกีคนแจกยา เป็นการตรวจสอบซ ้า 

ปัญหาทางยาทีค่ลาดเล่ือนที่พบบ่อย คือ การอ่านรายมือแพทย์ไม่ออก 

แนวทาง ตรวจสอบค าส่ังแพทย์ให้ถูกต้องกรณทีีไ่ม่แน่ใจกบัแพทย์ผู้ส่ัง 
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ยาทีม่ีความเส่ียงสูง ยากลุ่มปฏิชีวนะ  

แนวทาง สอบถามกบัแพทย์ทีใ่ห้ค าส่ังการรักษา 

ยาทีอ่ยู่ในข่ายเฝ้าระวงั Antibiotic Antihistamine Bronchodilator ยาเหล่านีต้้องตรวจสอบค าส่ัง ขนาด 
ระยะเวลาทีใ่ห้ อาการข้างเคียง 

แนวทาง ยาบางตัวห้ามใช้ในทารกนอกจากมีข้อบ่งช้ี ดังน้ันถ้าไม่จ าเป็นหรือมีข้อบ่งช้ีในการให้ไม่ควร
ใช้ 

6. การดูแลผู้ป่วยทีใ่ช้เคร่ืองช่วยหายใจ เพ่ือให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวได้ในเวลาอนัส้ันทีสุ่ดและปราศจาก
ภาวะแทรกซ้อน(ขอให้ระบุโรคของผู้ป่วยทีต้่องใช้เคร่ืองช่วยหายใจอนัดับต้นๆ,แนวทางการป้องกนัการติดเช้ือ
,แนวทาง Monitor, แนวทางการเตรียมผู้ป่วยเพ่ือหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ) 

- ทางหน่วยงานไม่มีเคร่ืองช่วยหายใจ 

7. แนวทางการดูแลผู้ป่วยซ่ึงต้องมีข้อควรระวงัเป็นพเิศษ เช่นการใช้ออกซิเจน การใช้ตู้อบ การให้สารละลาย
ทางหลอดเลือด การบันทกึปริมาณทางสารน า้ทีเ่ข้าและออกทางร่างกาย การให้ phototherapy เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและได้ผล 

การใช้ออกซิเจน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบปริมาณออกซิเจนทีใ่ช้บ่อย ๆ 

- การใช้ตู้อบ ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ เฝ้าระวงัอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนให้พอเหมาะสม 
- การให้สารละลายทางหลอดเลือด มีแนวทางการให้สารละลายการเฝ้าระวงัอตัราการให้สารน า้ให้ตรง

ตาม ค าส่ังแพทย์ (อยู่ใน CQI ของหน่วยงาน) 
- สังเกตอาการขณะให้การรักษาโดยการท า Photo ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการดูแลและการส่องไฟ 
- ทารกทีใ่ห้ออกซิเจนจะต้องมีการ mornitor   o2   SAT ตลอด 

8. การป้องกนัโรคและภูมิคุ้มกนัโรคแก่ทารกแรกเกดิ(ขอให้ระบุการป้องกนัโรคและวคัซีนทีใ่ห้ ความ
ครอบคลุม การประสานงานเพ่ือให้วคัซีนต่อเน่ืองและผลลพัธ์) 

- ทารกแรกคลอดให้วคัซีนพืน้ฐานก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล คือวคัซีน BCG  วคัซีน
ป้องกนั โรค ตับอกัเสบชนิด บี หลงัให้วคัซีนลงบันทกึในสมุดประจ าตัวทารกและลงทะเบียนให้วคัซีนของ
หน่วยงาน พร้อมกบัข้อมูลในคอมพวิเตอร์งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคอนามัยแม่และเด็กอายุ  0 – 11 เดือน
เพ่ือเป็นข้อมูลส่งสาธารณสุขจังหวดัหลงัจากจ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาลทางหน่วยงานจะนัดให้มารดา
น าบุตรมาตรวจสุขภาพเด็กที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพๆ จะนัดเร่ืองการรับวคัซีนของทารกในคร้ังต่อๆไป 

 

 



Service Profile  หอ้งคลอด 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

64 
9. การสนับสนุนให้เลีย้งทารกด้วยนมมารดา (ขอให้ระบุนโยบายโรงพยาบาล กจิกรรม และผลการประเมิน) 

- นโยบาย ทางหน่วยงานห้องคลอดของโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล ทีผ่่านการประเมิน
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก โดยเร่ิมแรกด าเนินการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล ขณะฝาก
ครรภ์เจ้าหน้าทีจ่ะมีการส่งเสริมการให้นมบุตรด้วยนมมารดา มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่มารดา และในขณะคลอดเจ้าหน้าที่ห้องคลอดจะเน้นการเลีย้งบุตรด้วยนมมารดาทนัทีหลงัคลอด 
ยกเว้นมารดาทีม่ีข้อห้ามในการเลีย้งดูแลบุตรด้วยนมมารดา ซ่ึงมารดาจะทราบตั้งแต่การฝากครรภ์แล้วว่าไม่
สามารถเลีย้งดูบุตรด้วยนมมารดาได้ซ่ึงจากการประเมินทารกทุกคนได้รับการเลีย้งดูด้วยนมมารดา กรณทีี่
มารดาไม่มีน า้นมพยาบาลจะต้องให้ค าแนะน าถึงการปฏิบัติตัวเพ่ือกระตุ้นให้เกดิการหลัง่น า้นมและถ้านมยงั
ไม่มีรายงานแพทย์เพ่ือจัดการต่อไปก่อนจ าหน่ายมารดาออกจากโรงพยาบาล   หลงัคลอด 10 วนัมีการนัด
ตรวจเพ่ือติดตามประเมินปัญหานมแม่ 

10. แนวทางการจัดการกบัสถานการณ์ต่อไปนี้ 

การดูแลเด็กทีไ่ม่มีผู้ปกครองมาด้วย 

- ผกูป้ายขอ้มือ – สกุล และจดัใหอ้ยูเ่ตียงใกลเ้คาเตอร์พยาบาล และเฝ้าระวงัป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

 

การดูแลเด็กที่ถูกทิง้ไว้ในโรงพยาบาล 

       -แจง้ความท่ีสถานีต ารวจ ติดตามญาติจากขอ้มูลของโรงพยาบาล แจง้ประชาสงเคราะห์จงัหวดั หลงัจาก
นั้นโรงพยาบาลใหก้ารดูแลโดย พยาบาลในแต่ละเวรดูแลผลดัเปล่ียนกนัจนกวา่จะมีญาติมารับหรือ
ประชาสงเคราะห์มารับไป 

การดูแลเด็กที่ถูกผู้ปกครองทิง้ไว้ในทีส่าธารณะ 

ปฏิบติัเช่นเดียวกบัเด็กท่ีถูกทิ้งไวใ้นโรงพยาบาลและด าเนินการต่อไปน้ี 

- ตรวจสุขภาพเด็ก ถา้พบวา่ป่วยจะรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล แจง้ความท่ีสถานีต ารวจและติดต่อ
ประชาสงเคราะห์ เม่ือรักษาอาการหายเป็นปกติจะไดมี้การด าเนินการต่อไป 

การติดตามผู้ป่วยมาตรวจหรือรักษาใหม่ 

- การติดตามผูป่้วยมาตรวจ เม่ือจ าหน่ายผูป่้วยออกจากโรพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะมีบตัรนดั
ผูป่้วยมาตรวจตามนดัอธิบายผูป้กครองวา่นดัผูป่้วยมาท าอะไร ขั้นตอนการนดัท าอยา่งไรหลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ี
ท่ีท าจ  าหน่ายลงบนัทึกรายละเอียดลงใน OPD CARD และลงรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มการนดัผูป่้วย
มาส่งใหแ้ผนกผูป่้วยนอก เม่ือถึงวนันดัแลว้ผูป่้วยไม่มาตรวจตามนดั จะมีการติดตามโดยแจง้ใหส้ถานพยาบาล
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ในเครือข่ายท่ีผูป่้วยอยูใ่นเขตความรับผดิชอบใหติ้ดตามผูป่้วยมาตรวจ ถา้เป็นผูป่้วยเร่งด่วนจะติดตามโดย
ทีมของโรงพยาบาล 

การจัดการเร่ืองอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในหอผู้ป่วย 

- การจดัการกบัเร่ืองอุบติัเหตุ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใหเ้ขียนลงในบนัทึกอุบติัการณ์  โอกาสพฒันาแก ้ไข
ปัญหาเร่งด่วนก่อน หลงัจากนั้นน ามาหาแนวทางป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ซ ้ า 

- การแจง้ญาติ  กรณีท่ีญาติอยูก่บัผูป่้วยใหแ้จง้กบัญาติไดเ้ลย กรณีเสียชีวติแพทยเ์จา้ของไขจ้ะเป็นผูแ้จง้
กบัญาติเอง ถา้ญาติไม่อยูก่บัผูป่้วยรอจนกวา่ญาติจะมา หรือโทรแจง้แก่ญาติ 

- การชนัสูตรศพ ทางหน่วยงานไม่เคยมีการขอชนัสูตรศพ กรณีท่ีญาติสงสัยการเสียชีวติตอ้งการ
ชนัสูตรท่ีสถาบนันิติเวช ญาติตอ้งยินยอมเสียค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรเองและท่ีผา่นมาไม่เคยมี
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

- การรายงานโรค แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคือ ฝ่ายสุขาภิบาล เพื่อติดตามสอบถามโรคต่อไป 
- การออกใบรับรองต่างๆตามแนวทางท่ีหน่วยงานก าหนด 
- การดูแลรักษาเคร่ืองมือท่ีส าคญัมีผูรั้บผิดชอบ มีระยะเวลาการตรวจสอบท่ีแน่นอน วธีิปฏิบติัตอ้งใช้

เคร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง มีการสอบเทียบเคร่ืองมือตามเวลาท่ีก าหนด 
- กรณีท่ีเด็กถูกลกัตวัออกจากโรงพยาบาล        

 แจง้แพทยเ์วร เพื่อด าเนินการรายงานตามล าดบัถึงผูอ้  านวยการ 
 เขียนรายงานและอุบติัการณ์ในเวร 
 แจง้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานีต ารวจ 
 แจง้ญาติทราบ 

NS 8.6 มีการบันทกึข้อมูลผู้ป่วย ปัญหาของผู้ป่วย แผนการดูแลรักษา การปฏิบัติตามแผน และผลลพัธ์ที่
เกดิขึน้ เพ่ือให้เกดิการส่ือสารทีด่ีระหว่างทมีงานผู้ให้บริการและเกดิความต่อเน่ืองในการดูแลรักษา 

1. แพทยอ์อกแบบบนัทึกค าสั่งแพทย ์ประกอบดว้ย Order for shaggy for conation Progress note        แพทย์
และพยาบาล ก าหนดแบบฟอร์มรายงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ  คือ 
- มีจุดมุ่งหมายท่ีจะบนัทึกอาการกา้วหนา้ทางการรักษา หรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีการสั่งการรักษา

เพิ่มข้ึน 
- พยาบาลออกแบบบนัทึกการพยาบาล(nurse note) ซ่ึงประกอบดว้ย 
 วนั/เวลา 
 ปัญหา/ความตอ้งการ 
 การรักษา 
 กิจกรรมพยาบาล/การประเมินผล 
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 แผนการดูแลต่อเน่ือง 
 ลายมือช่ือ/ ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน 

โดยมีจุดมุ่งหมายใหมี้การดูแลผูป่้วยโดยใชก้ระบวนการพยาบาลเป็นหลกั และสามารถตรวจสอบได ้

2. มีการทบทวนโดยสุ่มตวัอยา่งเวชระเบียน 10% ของผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในทั้งหมดโดย
ทบทวนทุกอยา่งท่ีมีการบนัทึก จากการทบทวนพบวา่การบนัทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ มีแผนปรับปรุง
โดยการปรับเปล่ียนแบบเวชระเบียนบางอยา่งเพื่อลดความซ ้ าซอ้น และแจง้ใหผู้ป้ฏิบติัทราบถึงส่วนท่ีเวช
ระเบียนท่ีมีการบนัทึกไม่สมบูรณ์ ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัหลงัจากการจ าหน่ายคือ อาการปัญหาท่ียงั
เหลืออยูแ่ละติดตามส่งต่อเพื่อรับการ 

ดูแลต่อท่ีบา้นโดยทีมงาน HHC หรือการมาตรวจตามนดัเพื่อการรักษาคร้ังต่อๆไป  มีการจดัระบบ มีการ
เก็บขอ้มูลเวชระเบียนโดยคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ เม่ือตอ้งการใชข้อ้มูล สามารถแจง้ยมื
ขอ้มูลจากคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบ 

NS 8.7 มีกระบวนการทีจ่ะช่วยให้ผู้ป่วยกลบัไปใช้ชีวติปกติกบัครอบครัวได้เร็วทีสุ่ด 

1. ผูป่้วยมีปัญหาระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวยีน 
โดยมีการเตรียมความพร้อมของครอบครัว ใหค้  าแนะน าเร่ืองการปฏิบติัและการเล้ียงดู การสังเกตอาการ
ผดิปกติการมาตรวจตามนดั การติดตามเยีย่มท่ีบา้นกรณีท่ีเป็นผูป่้วยเร้ือรังตอ้งไดรั้บการติดตามดูแลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

2. โดยทางหน่วยงานมีการส่งต่อใหที้มท่ีรับผิดชอบ คือฝ่ายส่งเสริมสุขภาพติดตามตรวจสุขภาพเด็กดีและ
การนดัเร่ืองการรับวคัซีน กรณีท่ีเป็นเด็กป่วยและจะตอ้งติดตามอาการหลงัจ าหน่ายจากโรงพยาบาลจะมี
ใบนดัใหม้ารับการตรวจตามนดัถา้มรอาการเปล่ียนแปลงก่อนวนันดัใหม้าพบแพทยก่์อนวนันดั 

NS 8.8 แนวทางการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรคจากมือของเจ้าหน้าที ่ 

มีนโยบำยเร่ืองกำรล้ำงมืออย่ำงไร สำมำรถปฏิบัติได้เพยีงใด? มีกำรให้ภูมิคุ้มกนัแก่เจ้ำหน้ำที ่หรือกำรตรวจ
ร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที ่เพือ่ป้องกันเจ้ำหน้ำที่ทีป่่วยด้วยโรคติดเช้ือมำให้กำรดูแลทำรกอย่ำงไร? 

- มีการลา้งมือก่อนและหลงัใหก้ารพยาบาล  มีแอลกอฮอร์ส าหรับเช็ดมือให้แก่  เจา้หนา้ท่ี  ผูค้ลอด 
และญาติ  เช็ดมือก่อนสัมผสัทารก  ทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัในการลา้งมือปฏิบติัไดดี้ 

- มีการใหว้คัซีนภูมิคุม้กนัแก่เจา้หนา้ท่ี   
- มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน 
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NS.9  กจิกรรมพฒันาคุณภาพ   มีกจิกรรมติดตามประเมินและพฒันาคุณภาพของบริการทารกแรกเกดิ โดย
ท างานเป็นทมี และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

กจิกรรมทบทวนกำรดูแลผู้ป่วยของบริกำรผู้ป่วยวิกฤติมีอะไรบ้ำง  ผลกำรทบทวนน ำไปสู่กำรปรับปรุง

อะไรบ้ำง 

- ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะ BA ผลจากการเกิดมีการน าปัญหามาพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานโดยทาง
หน่วยงานไดจ้ดัท า CQI เร่ืองการป้องกนัการเกิด BA โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละเวร 
และมีการฝึกทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ    

ขอให้ทมีงำนน ำข้อมูลหรือเหตุกำรณ์หรือควำมถีข่องกำรเกดิเหตุกำรณ์ต่อไปน้ี ( อำจเป็นข้อมูลเชิงปริมำณ
หรือเชิงพรรณำกไ็ด้ ) มำวิเครำะห์วำงแผนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

จ านวน / อตัราตายของทารก 

จ านวน/ อตัราการตายของทารก รอบปีท่ีผา่นมามีอุบติัการณ์การเกิด ภาวะทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด จาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปี ปี2560 มี2ราย มารดา no ANC ต่างดา้วเด็กLBW 1815 gmsและอีกรายแม่เบ่ง
ยาวนาน A-S 7-9-10 ไม่ไดr้efer 

   วางแผน โดยน าแนวทางการป้องกนั มาใช้ร่วมกบัแนวทางการดูแลผูค้ลอด จดัการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการณ์ใหก้บั 

เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานทุกระดบัทั้งในและนอกสถานท่ี 
- จ านวน / อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นในทารกแรกเกิด ( การบาดเจบ็,neonatal seizure  neonatal  

sepsis,  meconium aspiration  syndrome  
-  Neonatal  sepsis  มีการวางแผนป้องกนัการเกิดภาวะเหล่าน้ี โดยจดัเพิ่มความรู้และทกัษะแก่

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจดัท าในการดูแลผูป่้วยคลอดและทารก ภาวะเส่ียงท่ีตอ้งรายวานแพทยเ์พื่อหา
แนวทางป้องกนัการเกิดและมีการทบทวนแนวทางปฎิบติัใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

จ านวนทารกแรกเกิดท่ีไดรั้บการบ าบดัรักษา (ออกซิเจนนานกวา่ 24 ชัว่โมงใหย้าตา้นจุลชีพ ) 

- จ านวนทารก ทารกท่ีไดรั้บการรักษาและบ าบดัดงักล่าวมีจ านวนนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวน
เด็กคลอดทั้งหมดในรอบปีท่ีผา่นมา และจากการท่ีผา่นมาไม่มีทารกไดรั้บออกซิเจนติดต่อกนันานถึง 
24 ชม. 

- วางแผนการด าเนินการ ทารกไดรั้บการบ าบดั เช่น ออกซิเจน จะไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดและตอ้ง
ประเมินสภาพทารกเป็นระยะ ยาปฏิชีวนะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด ไม่ใหจ้  านวน
มากหรือนอ้ยกวา่ค าสั่งแพทย ์ติดตามอาการขา้งเคียงนอกจากนั้นตอ้งรู้คุณสมบติัเฉพาะยาแต่ละตวั 

จ านวนทารกผา่ตดัคลอดท่ีมีน ้าหนกันอ้ยกวา่ 2,500 กรัม 
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- จ านวนทารกผา่ตดัคลอด ทางหน่วยงานไม่มีศกัยภาพพอเน่ืองจากขาดแพทยเ์ฉพาะทางไม่มี

ธนาคารเลือดและท่ีส าคญัทางหน่วยงานอยูห่่างจากหน่วยงานแม่ข่าย 12 กม. การคมนาคมขนส่ง
สะดวก 

จ านวนทารกแรกเกิดครบก าหนดซ่ึงตอ้งท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

- จ านวนทารกท่ีคลอดครบก าหนดตอ้งช่วยฟ้ืนคืนชีพ ในรอบปี2559ท่ีผา่นมาพบจ านวน  1 รายจากทารก
คลอดทั้งหมด  310ราย 

- วางแผนการด าเนินการ  โดยมารดาท่ีมีแนวโนม้ในการคลอดบุตรก่อนก าหนด เช่น ประวติัการคลอด
บุตรคร้ังก่อนๆคลอดก่อนก าหนด เม่ือมารับการฝากครรภ ์ซ่ึงปกติผูฝ้ากครรภทุ์กรายตอ้งไดรั้บการ
พบแพทยอ์ยา่งนอ้ย 1 คร้ังตลอดการฝากครรภก่์อนคลอด กรณีท่ีผูค้ลอดมีปัจจยัเส่ียงท่ีจะคลอดก่อน
ก าหนดตอ้งไดรั้บการติดตามการตั้งครรภอ์ยา่งต่อเน่ือง กรณีท่ีครรภไ์ม่ครบก าหนดและมีอาการเจบ็
ครรภ ์ผูค้ลอดตอ้งรับเขา้รักษาในหน่วยงานเพื่อยบัย ั้งการเกิดการคลอด ถา้ยบัย ั้งไม่ส าเร็จหน่วยงาน
ตอ้งเตรียมพร้อมในการใหก้ารดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก าหนด โดยเตรียมเคร่ืองมือช่วยฟ้ืนคืนชีพให้
พร้อม 

 

 

จ านวนทารกแรกเกิดท่ีตอ้งยา้ยไป NICU ของโรงพยาบาลอ่ืน 

 ส่งต่อเขา้รับการรักษาใน  NICU ท่ีโรงพยาบาลเครือข่าย   การวางแผนด าเนินการ  เม่ือทารกท่ีคลอดตอ้งเขา้
รับการรักษาพยาบาลใน  NICU  มีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 

1. แพทยเ์จา้ของไข ้โทรแจง้แพทยโ์รงพยาบาลเครือข่ายท่ีจะรับดูแลทารกต่อเพื่อเตรียมเคร่ืองมือและทีม
ช่วยเหลือ 

2. พยาบาลผูน้ าทีมมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติัและการประเมินอาการผูป่้วย 
3. เตรียมความพร้อมของทารกและรถส่งต่อทารกไปยงัโรงพยาบาลเครือข่าย 
4. เม่ือถึงโรงพยาบาลท่ีรับทารกเขา้รักษาพยาบาลผูส่้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัมารดาและทารกให้ครบถว้น

พร้อมใบน าส่ง 
อตัราเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา    อตัราการเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา 84.63%   วางแผนการด าเนินการ 

ส่งเสริมใหมี้การเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ โดย 

1. ใหค้วามรู้และซกัถามถึงปัญหาการใหน้มบุตรเป็นรายบุคคล 
2. รับปรึกษาปัญหาการเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ทั้งในโรงพยาบาล และทางโทรศพัท ์
3. นดัทารกและมารดาเพื่อดูปัญหาและความกา้วหนา้ในเร่ืองการเล้ียงดูบุตรดว้ยนมมารดา 10 วนัหลงั

คลอด 
4. คลินิกนมแม่ 
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5. ในกรณีท่ีมารดาท างานแนะน าเร่ืองการใชถุ้งเก็บน ้านมและวธีิดูแลรักษาน ้านมพร้อมกบัวธิ 

ขอให้ทบทวนว่ามีการระบุรายละเอยีดต่อไปนีใ้น ตอน ก. และ ตอน ข. ทีผ่่านมาด้วย 

NS.1  บริการทารกแรกเกดิของโรงพยาบาลอยู่ในระดับใด (ระดับที ่ 1  ให้บริการเฉพาะทารกแรกเกดิปกติ, 
ระดับที ่ 2  ให้บริการทารกป่วยทัว่ไปและทารกป่วยทีไ่ม่ซับซ้อน, ระดับที ่3  ให้บริการทุกระดับ  รวมทั้งทารก
ป่วยหนักและทารกป่วยทีส่่งต่อจากทีอ่ื่น)  มีจ านวนเตียงเท่าใดต่อการคลอด 1,000 ราย 

- ระดบั 2 มีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยคลอด 6 เตียง และใหบ้ริการทารกป่วยทัว่ไปและทารกป่วย
หนกัท่ีไม่ซบัซอ้น 

NS.2 หัวหน้าหน่วยงานทั้งด้านแพทย์และพยาบาลมีประสบการณ์อย่างไร 

- แพทย ์ทางหน่วยงานมีกุมารแพทยเ์ฉพาะทาง  1 ท่านกรณีท่ีผูป่้วยท่ีมีอาการซบัซอ้น แพทยเ์วรจะ
โทรขอค าปรึกษากบัแพทยเ์ฉพาะทางของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อหาแนวทางรักษาท่ีเหมาะสม
 พยาบาลหวัหนา้งานมีประสบการณ์ทางสูติกรรม 24 ปี มีการฝึกอบรมฟ้ืนฟูความรู้และวชิาการ
ใหม่ๆเก่ียวกบัสูติกรรมและทารก 

NS.3 มีการจัดกุมารแพทย์ดูแลรับผดิชอบดูแลทารกแรกเกิด และการคลอดทีม่ีความเส่ียงสูงอย่างไรพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในหน่วยทารกแรกเกดิปกติเป็นเท่าไร ในทารกป่วยเป็นเท่าไร ใน NICU เป็นเท่าไร มีการจัดทมี 
resuscitation team เป็นอย่างไร ทมีได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างไร ทมีมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพยีงใด 

- มีกุมารแพทย ์ 1 ท่านและแพทยที์ท าการดูแลรักษาเป็นแพทยท์ัว่ไป 
- สัดส่วนการดูแลพยาบาล: ทารกปกติ        เท่ากบั   1 :3 
- มีการอบรมในหน่วยงานเชิงปฏิบติัการทุกปี และเม่ือมีการอบรมท่ีโรงพยาบาลเครือข่ายจะมีการส่ง

เจา้หนา้ท่ีเขา้รับ    การอบรมดว้ย (หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน) 

ทารกป่วย 1 : 3 ( เป็นเจ้าหน้าทีท่ีดู่แลทารกปกติคนเดียวกัน )หน่วยงานไม่มี NICU   มีการจดัท า CPG เร่ือง
แนวทางในการปฏิบติัในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดโดยมีทีมและแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ จดัอบรม
เชิงปฏิบติัการในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกทั้งนอกและในสถานท่ี เม่ือเกิดเหตุการณ์ตอ้งช่วยฟ้ืนคืนชีพทารก
เจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นทีมสามารถทบทวนบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองและปฏิบติัตามแนวทางการ
ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

NS.6 หน่วยบริการทารกแรกเกดิอยู่ใกล้ / ช้ันเดียวกนักบัห้องคลอด / ห้องผ่าตัดหรือไม่ อย่างไร มีการแยก

หน่วยบริการทารกแรกเกดิปกติ กบัทารกป่วยอย่างไร มีกำรจัดห้องแยกส ำหรับทำรกที่มีกำรติดเช้ืออย่ำงไร 

- หน่วยบริการทารกแรกเกิดอยูท่ี่เดียวกบัหอ้งก่อนและหลงัคลอด มีการแยกทารกปกติทารกแรกเกิดให้
อยูก่บัมารดาหลงัคลอด ทารกป่วยแยกอยูก่บัผูป่้วยทัว่ไป 

- ไม่มีหอ้งแยกส าหรับทารกท่ีมีการติดเช้ือ 



Service Profile  หอ้งคลอด 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

70 
NS.8.8 แนวทางการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือจากมือของเจ้าหน้าที ่มีนโยบายการล้างมืออย่างไร สามารถ
ปฏิบัติได้เพยีงใด มีการให้ภูมิคุ้มกนัแก่เจ้าหน้าที ่หรือการตรวจร่างกายแก่เจ้าหน้าที ่เพ่ือป้องกนัเจ้าหน้าทีป่่วย
ด้วยโรคติดเช้ือทาให้การดูแลทารกอย่างไร 

- ทีมควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล วางนโยบายและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนั
การติดเช้ือโดยการลา้งมืออยา่งถูกตอ้งก่อนและหลงัใหก้ารพยาบาลสามารถป้องกนัและลดการติดเช้ือได้
หลงัจากวางแนวทางวธีิปฏิบติัแลว้ ไดมี้การติดตามการปฏิบติังานโดยการสังเกตและสอบถามผูป้ฏิบติัเป็นการ
กระตุน้ความตระหนกัในความเห็นความส าคญัของการลา้งมือก่อนและหลงัใหก้ารพยาบาลทุกคร้ัง  จดัเตรียม
แอลกอฮอร์ส าหรับเช็ดมือให้ เจา้หนา้ท่ี  ผูค้ลอด  ญาติ 

มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปีของเจา้หนา้ท่ีทุกคนในหน่วยงาน 

 

 


