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เรื่อง :    การรับใหม9ผู�คลอด  วันท่ี    :  1 มีนาคม 2562 
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นโยบาย 
เพ่ือให�ผู�มารับบริการปลอดภัย ถูกต�อง มีประสิทธิภาพ ใช�รับใหม-กับผู�คลอดดังนี้ 

1. ผู�คลอดท่ีตั้งครรภ3ครบกําหนดคลอด (37 < 42 สัปดาห3 ) 
เป@าหมาย  
ผู�มารับบริการท่ีห�องคลอด ได�รับบริการท่ีถูกต�อง เหมาะสม ปลอดภัยท้ังมารดาและทารก 

วิธีปฏิบัติ 
1.ประเมินอาการแรกรับ 

1. อธิบายให�ผู�คลอดเข�าใจวิธีการรักษาและให�ผู�คลอดเซนต3ชื่อยินยอมรับการรักษา 
2. เปลี่ยนเสื้อผ�าเปCนชุดคนไข� ถอดเสื้อยกทรงออก 

ระยะเวลาการดําเนินการ 5-10 นาที 
2.ซักประวัติสุขภาพ ประเมินด�านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 

1. ซักประวัติการเจ็บครรภ3 การมีน้ําเดินหรือมีมูกเลือด หรืออาการผิดปกติ รวบรวมข�อมูลเพ่ือ
ประเมินภาวะสุขภาพจากประวัติการฝากครรภ3 และซักประวัติความเจ็บปGวย ประวัติการ
แพ�ยา และบันทึกใบประเมินสมรรถนะผู�ปGวยภายหลัง 

2. ชั่งน้ําหนัก วัดส-วนสูง (ในรายท่ีไม-ส-วนสูงในใบฝากครรภ3) 
3. ให�ผู�คลอดนอนบนเตียงรับใหม- และวัดสัญญาณชีพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 10 นาที 

3.ตรวจร-างกาย ตรวจครรภ3 
1. ตรวจครรภ3โดยวธิีของ Leopold 

- วัดความสูงของมดลูกเปCนเซนติเมตร 
- คลําส-วนของทารกท่ีอยู-บริเวณยอดมดลูก 
- คลําหาหลังของทารก 
- ตรวจหาส-วนนํา 

           2.    ฟSงเสียงหัวใจทารก จํานวนครั้งต-อนาที จับการหดรัดตัวของมดลูก 
 3.    ตรวจภายในดูการเปTดขยายของปากมดลูก การบางตัว ระดับส-วนนําและถุงน้ําคร่ํา  
                                                                                     ระยะเวลา ดําเนินการ 15 นาที 
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         4.ตรวจทางห�องปฏิบัติการ 
            1.ปSสสาวะด�วย Uristix ดู Albumin , Sugar 

  2.ในรายท่ีไม-ได�ฝากครรภ3หรือไม-ทราบผลเลือก เจาะเลือดส-งตรวจ Anti HIV , VDRL , Hbs 
Ag โดย Pre-Counseling 
 3.ตรวจค-าความเข�มข�นของเลือดผู�คลอด (Hct ก-อนคลอด) 

 ระยะเวลาในการดําเนินการ 10-15 นาที 

 5 การตรวจคัดแยกประเภทผู�คลอด 
วิธีปฏิบัติของพยาบาลผู�รับผิดชอบ 
 1. สตรีตั้งครรภ3มาคลอดท่ีจัดอยู-ในกลุ-มความเสี่ยงสูง วิเคราะห3จากการทบทวนรายงานการฝาก
ครรภ3และผลการซักประวัติ ได�แก- 
  1.1. อายุครรภ3น�อยกว-า 37 สัปดาห3 
  1.2. อายุน�อยกว-า 17 ปg หรือต้ังแต- 35 ปgข้ึนไป 
  1.3. มีภาวะแทรกซ�อนทางสูติ ได�แก- 
   1.3.1. จํานวนทารกในครรภ3มากกว-า 1 คน 
   1.3.2. ทารกเจริญเติบโตช�าในครรภ3 
   1.3.3. เคยผ-าตัดคลอด ผ-าตัดเนื้องอกมดลูก ผ-าตัด/ผูกเย็บปากมดลูก  
   1.3.4. เคยเข�ารับการรักษาใน รพ.เพราะความดันโลหิตสูงระหว-างต้ังครรภ3หรือครรภ3
เปCนพิษ 
   1.3.5.หมู-เลือด Rh Negative 
  1.4. เคยคลอดมากกว-า 4 ครั้ง 
  1.5. มีโรคประจําตัว ได�แก- 
   1.5.1. เบาหวาน 
   1.5.2. ความดันโลหิตสูง 
   1.5.3. โรคหัวใจ 
   1.5.4. โรคไทรอยด3 

1.5.5. โรคภูมิคุ�มกันบกพร-อง 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 5 นาที 
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6   การวางแผนการดูแล 

วิธีการปฏิบัติของพยาบาลผู�รับผิดชอบ  
1. ซักประวัติสุขภาพ ได�แก- ซักประวัติท่ัวไป อาการสําคัญท่ีมารพ.ประวัติตั้งครรภ3ใน

อดีต 
โรคประจําตัวหรืออาการผิดปกติ 

ข้ันตอนท่ี 3 คัดแยกประเภทผู�รับบริการคลอดตามสภาพความรุนแรง  
ผู�รับผิดชอบท่ีประเมินมารดามาคลอดตามเกณฑ3การจําแนกประเภทผู�ปGวยโดยเมินจาก 

1. สภาพการต้ังครรภ3 
 1.1. สัญญาณชีพ 
 1.2. อาการสภาพทางกายหรืออาการทางระบบประสาท 
 1.3. พฤติกรรมผิดปกติท่ีเปCนอันตรายต-อตนเองและผู�อ่ืนจากปSญหาการ

ปรับตัวและจิตสังคมหรือสาเหตุอ่ืน เช-น มีเลือดออกมา ศีรษะเด็กโผล- เปCนต�น 
2. การดูแลข้ันตอนท่ีผู�ให�บริการควรได�รับ 
 2.1. ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
 2.2. ความต�องการข�อมูล/การสอนของผู�ใช�บริการญาติและความต�องการ

ตอบสนองด�านจิตใจและอารมณ3 
 2.3. ความต�องการได�รับยา/การรักษาหรือหัตถการและการฟpqนฟูอ่ืนๆ 
การแปลความหมาย 
1. การจําแนกประเภทหญิงต้ังครรภ3มาคลอด ตามสภาวะการเจ็บครรภ3 
 1.1. High risk pregnancy 
 1.2. Normal pregnancy 
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2. การดูแลข้ันตํ่าท่ีหญิงต้ังครรภ3ควรได�รับ (ตามเกณฑ3ของ Johnson) ให�จําแนกด�วย

ส-วนของการดูแลข้ันตํ่า หญิงต้ังครรภ3ควรได�รับด�วยเกณฑ3 4 ข�อ 
 2.1.1. ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของหญิงต้ังครรภ3 
 2.1.2. ความต�องการข�อมูล/การให�ความรู�ของหญิงรอคลอด ญาติและความ

ต�องการตอบสนองด�านจิตใจและอารมณ3 
 2.1.3. ความต�องการได�ยา รับสารน้ําหรือหัตถการ 
 2.1.4. ความต�องการบรรเทาอาการนอนกรน 

ระยะเวลาดําเนินการ 5-10 นาที 

 
7 รายงานแพทย3และขอความร-วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือร-วมมือวางแผนดูแลผู�

คลอด 
      ผู�รับผิดชอบรายงานหัวหน�าเวร กรณีพบหญิงต้ังครรภ3มีอาการผิดปกติเพ่ือ

รายงานแพทย3เจ�าของไข�หรือแพทย3ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�การดูแลรักษาได�ทันเวลา โดยแจ�งหัวหน�า
เวรทันท่ีท่ีตรวจพบอาการผิดปกติ กรณีเปCนหนักตามเกณฑ3ท่ีกําหนดหัวหน�าเวรต�องรายงาน
แพทย3ภายใน 5 นาที การสื่อสารโดยใช� SBAR ได�แก- การระบุตัวผู�รายงาน หรือข�อมูลเก่ียวกับ
หญิงต้ังครรภ3 อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล การวินิจฉัย แผนการรักษาท่ีให�ไว�แล�ว ผลตรวจ
ทางห�องปฏิบัติการ วันเวลาท่ีตรวจ  หรือข�อมูลทางคลินิกอ่ืนๆ บอกปSญหาความรุนแรงของ
หญิงต้ังครรภ3 ข�อเสนอแนะให�ความคิดเห็นในการแก�ไขปSญหา อะไรท่ีต�องการจากแพทย3ในการ
ช-วยให�อาการของหญิงต้ังครรภ3ดีข้ึน  

ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที 

 

 
 
 
 



2..ซักประวัติสุขภาพ 

3.ตรวจร-างกาย ตรวจครรภ3 

4.ตรวจทางห�องปฏิบัติการ 
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 กระบวนการดูแลผู�คลอดรับใหม9 

 

 
                                         
 

 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                   

 

                                                                                                                                            

                                                                                 

 

                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                   

                                                     
 7.รายงานแพทย3 

5.ตรวจคัดแยกผู�คลอด 

1.การประเมินแรกรับ 

6.วางแผนดูแลตามประเภทผู�
คลอด 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


