
 
     1.วัตถุประสงค 

วิธีปฏิบัติฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางสําหรับพยาบาลวชิาชีพในการพิจารณารายงาน 
แพทย เพ่ือใหหญิงต้ังครรภไดรบัการดูแลจากแพทยดวยความถูกตองเหมาะสม และรวดเร็ว 

2.วัสดุอปุกรณ 
- 

3.ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1.1 กรณีรับใหมหญิงมีครรภ พยาบาลวิชาชพีตรวจและประเมินปจจัยเสี่ยงของหญิงมีครรภ

พิจารณารายงานแพทยในกรณดีังตอไปนี้ 
1.1.1 มีหนังสือสงตัวมาเพื่อรับการรักษาตอ 
1.1.2 มีโรคแทรกซอน ทางอายุรกรรม และมีประวัติการใชยาในขณะตั้งครรภไดแก 

1.1.2.1 โรคเบาหวาน 
1.1.2.2 โรคความดันโลหิตสูง 
1.1.2.3 โรคไต 
1.1.2.4 โรคภูมิคุมกันผิดปกติ (Autoimmune diseases) 
1.1.2.5 โรคหัวใจ 
1.1.2.6 โรคไทรอยดเปนพิษ 
1.1.2.7 โรคหอบที่ยังมีอาการอยู 
1.1.2.8 ภาวะซีด (ฮีโมโกลบิน นอยกวา 11 กรัมเปอรเซ็นต หรือฮีมาโตคริต 

นอยกวา 33 เปอรเซ็นต 
1.1.2.9 มีประวัติการใชยา สารเคมี หรอืถูกรังสีที่อาจมีผลตอทารกในครรภ 

1.1.3 โรคความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ  (Pregnancy induced 
hypertension) 

1.1.4 ภาวะเลือดออกกอนคลอด (Antepartum hemorrhage) 
1.1.5 ภาวะครรภเกินกําหนด (Post term) เกิน 42 สัปดาห 
1.1.6 ครรภแฝด 
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วิธีปฏิบัติ  ( Work Instruction )  เลขที่   :   WI:LR:016   แกไขครั้งที่ :  2 
              :  3  : 4 

เร่ือง :   เกณฑการรายงานแพทยผูคลอดรับใหม  วันที่ : 1ตุลาคม 2558 
:1 ตุลาคม 2562 : 1 ตุลาคม 2563 
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ผูเรียบเรียง :  นางไพจิตรา  มณีแดง 
ตําแหนง    :  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนมุัติ :   

ตําแหนง : ผูอาํนวยการโรงพยาบาลกระบรุี 
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                     1.1.7สงสัยทารกเจริญเติบโตชาในครรภ (Suspected intrauterine growth    
retardation) 

1.1.7 ทารกในครรภมีสวนนําที่ไมใชศรีษะ 
1.1.8 การเจ็บครรภกอนครบกําหนด (นอยกวา 37 สัปดาห) 
1.1.9 น้ําคร่ําเขียวหรือน้ําคร่ํานอย 
1.1.10 อัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภผิดปกติ (นอยกวาหรือเทากับ 120 ครั้ง

ตอนาที หรือมากกวาหรือเทากับ 160 ครั้งตอนาที) 
1.1.11 มีไขกอนคลอด 
1.1.12 ทารกในครรภดิ้นนอย 
1.1.13 สายสะดือโผลยอย 
1.1.14 มดลูกหดตัวรุนแรง หรือแข็งตัวนานผิดปกติ 
1.1.15 มีประวัติเคยผาตัดคลอดทางหนาทองในครรภกอน 
1.1.16 มีน้ําเดินกอนการเจ็บครรภจริง 
1.1.17 ทารกในครรภมีขนาดเล็กหรือโตกวาปกติมาก 
1.1.18 ครรภแรกมารดาอายุมากกวาหรือเทากับ 35 ป 

1.2 ขณะรับหญิงมีครรภไวดูแลในหองคลอด 
1.2.1 ในระยะที่ 1 ของการคลอดใชกราฟดูแลการคลอด (Partograph)  ในการ

ดูแลการคลอดทุกราย และพจิารณารายงานแพทยเมื่อมีปจจัยเสี่ยง ดังน้ี คือ 
1.2.1.1 ในระยะ Latent phase หลังจากรับหญิงมีครรภไวดูแลท่ีหองคลอด

ครบ 8 ชั่วโมงแลวยังไมเขาสูระยะ Active phase 
1.2.1.2 กรณีระยะ Active phase จากการตรวจและบันทึกของกราฟการ

เปดขยายของปากมดลูกทับเสนตื่นตัว (Alert line) แตถาหาก
เสนกราฟนี้สัมผัสเสนปฏิบัติ (Active line) แพทยจะตองมาตรวจ
ดูแลหญิงมีครรภดวยตนเอง 

1.2.1.3 ตรวจพบน้าํคร่ําเขียว หรือมีน้ําคร่ํานอย 
1.2.1.4 เสียงหัวใจทารกในครรภเปลี่ยนแปลงผิดปกติจากการฟงหรือการ

ตรวจดวยเครื่อง Electronic Fetal heart rate monitor (EFM) 
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1.2.1.5 มีความผิดปกติ การหดรัดตัวของมดลูกรุนแรงหรือแข็งตัวนาน
ผิดปกติ 

1.2.1.6 กรณีหญิงมีครรภมีภาวะแทรกซอนของโรคทางอายุรกรรม อาการ
ของโรคเลวลง 

3.2.2 ในระยะที่ 2 ของการคลอด พิจารณารายงานสูติแพทย เพ่ือใหการชวยเหลือ
ทําคลอดหรือชวยคลอดโดยการทําสูตศิาสตรหัตถการตามแนวการรักษาของ
แพทย ปจจัยเสี่ยงที่ตองรายงานสูติแพทยในระยะที่ 2 ของการคลอดมดีังน้ีคือ 
3.2.2.1 ครรภแรกเบงคลอดนานเกิน 1 ชั่วโมง ครรภหลังเบงคลอดนานเกิน

ครึ่งชั่วโมง 
3.2.2.2 อัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภผิดปกติ (Fetal distress) 
3.2.2.3 ถุงน้ําคร่ําแตกพบวามี Thick meconium stain 
3.2.2.4 คลอดกอนกําหนด อายุครรภนอยกวา 33 สัปดาห หรือคาดคะเนวา

ทารกจะมีน้ําหนักแรกคลอดต่ํากวา 1,500 กรัม 
3.2.2.5 มีความดันโลหิตต่ํามากผิดปกติ หรือยูในภาวะช็อค 
3.2.2.6 มีเลือดออกทางชองคลอดจํานวนมากกอนคลอด (Antepartum 

hemorrhage) 
3.2.2.7 มีโรคแทรกซอนทางสูติกรรม  เชน severe pre eclampsia  หรือ 

Eclampsia 
3.2.2.8 ครรภแฝด 

3.2.3 ในระยะที่ 2 ของการคลอด พิจารณารายงานกุมารแพทยเพื่อมารับทารกที่
หองคลอดหรือหองผาตัด (กรณีท่ีแพทยพิจารณาผาตัดเอาทารกออกทางหนา
ทอง) เมื่อประเมินแลวพบวาหญิงมีครรภมีปจจัยเส่ียงดังนี้ คือ 
3.2.3.1 อัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภผิดปกติ 
3.2.3.2 สายสะดือโผลยอย 

 



3.2.3.3 ระยะที่ 2 ของการคลอดยาวนานผิดปกติ (ครรภแรกนานเกิน 2 
ชั่วโมง ครรภหลงันานเกิน 1 ชั่วโมง) 

3.2.3.4 มีขี้เทาขนเหนียวปนในน้ําคร่ํา (Thick meconium stain) 
3.2.3.5 ทารกอยูในทาที่ผิดปกติ เชน ทากน และแพทยพิจารณาใหคลอดทาง

ชองคลอด 
3.2.3.6 คลอดกอนกําหนดอายุครรภนอยกวา 33 สัปดาห หรือคาดวาทารก

จะมีน้ําหนักแรกคลอดต่ํากวา 1,500 กรัม 
3.2.3.7 มารดามีความดันโลหิตต่ํามากผิดปกติ หรือยูในภาวะช็อค 
3.2.3.8 มารดามีเลือดออกทางชองคลอดจํานวนมากกอนคลอด 

(Antepartum hemorrhage) 
3.2.3.9 ครรภแฝด 
3.2.3.10 หญงิมีครรภชักจากความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ 

(Eclampsia) 
3.2.3.11 มารดามี Chorioamnionitis ในการคลอดกอนกําหนด 
3.2.3.12 ทารกมีความพิการหรือความผิดปกติที่รุนแรงแตอาจจะ

ชวยเหลือแกไขได เชน การตรวจดวยอุลตราซาวน พบวาทารกม ี 
Congenital diaphramatic   เปนตน 

3.2.4 ในระยะที่ 3 ของการคลอด พิจารณารายงานแพทย เม่ือพบปจจัยเสี่ยงดงันี้ 
3.2.4.1 มีเลือดออกทางชองคลอดเปนปริมาณมากกอนรกคลอด ไมมีอาการ

และอาการแสดงของรกลอกตัว 
3.2.4.2 รกไมคลอดภายในเวลา 30 นาท ี
3.2.4.3 มารดามีความดันโลหิตต่ํามากผิดปกติหรืออยูในภาวะช็อค 

3.2.5 ในระยะ 2 ชั่วโมงแรก หลังคลอด พิจารณารายงานแพทยเมื่อพบปจจัยเสี่ยง
ของมารดาในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด คือ 
3.2.5.1 มดลูกหดรัดตัวไมดี 
3.2.5.2 ภาวะตกเลือดหลงัคลอด 
3.2.5.3 ตรวจพบแผลที่ฝเย็บมีลักษณะของ Hematoma 
3.2.5.4 กรณีมีโรคแทรกซอนทางอายุรกรรมอาการของโรคเลวลง 
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3.2.3 การดูแลทารกในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ขณะรับทารกไวดูแลที่หอง
คลอดพยาบาลประเมินแลวพบวา ทารกมีปจจัยเสี่ยง เชน ทารกอยูในภาวะ
ขาดออกซิเจนท่ีรุนแรง ทารกไมหายใจ หรือหายใจบางแตหัวใจเตนชานอย
กวา 100 ครั้งตอนาที พิจารณารายงานแพทย เพื่อใหการชวยเหลือเบ้ืองตน 

3.3 ขั้นตอนในการรายงานแพทยมีขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อรายงานแพทยครั้งนี้ คือ 
3.3.1 หลังจากพยาบาลวิชาชีพตรวจและประเมินหญิงมีครรภแลวพบวามีปจจัยเสี่ยง

ใหรายงานปจจัยเสี่ยงท่ีตรวจพบ  ตรวจและประเมนิอาการของหญิงมีครรภแลว
รายงานใหแพทยรับทราบ 

4. เกณฑชี้วัด 
หญิงมีครรภไดรบัการดูแลจากแพทย พยาบาล ถูกตอง เหมาะสมและรวดเร็ว 

5. ผูรับผิดชอบ 
5.1 พยาบาลวิชาชพี 
5.2 แพทย 


