
  

 
 

 
                                                   

 
 
 
 
 

คูมือคณุภาพ 
(Quality Manual) 

 
 

เรื่อง 
คูมือคณุภาพงานหองคลอด 

                                                          

 
ช่ือ / สกลุ หรือคณะกรรมการ/ทีม วัน  เดือน  ป 

จัดทําโดย หนวยงานหองคลอด/หลังคลอด 1 เมษายน 2559 

อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 1 เมษายน 2559 

 
สําเนาฉบับที่    1 

เอกสารฉบับ (  )  ควบคุม  (    )  ไมควบคุม 
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โรงพยาบาลกระบุร ี
KRABURI   HOSPITAL 

หนา : 1/ 19 

คูมือคุณภาพ (Quality Manual) : QM-LR-001 ฉบับที่ :  4 แกไขครั้งที่ : 4 

เรื่อง :  แนวทางการจัดทําระบบเอกสารคุณภาพ วันที่บังคับใช : 1 เมษายน 2559 
1 ตุลาคม 2564 

หนวยงาน : หองคลอด/หลงัคลอด แผนกท่ีเกี่ยวของ : กลุมงานพยาบาล 

ผูเรียบเรียง : นางสาวจีรวรรณ  ตันศิลา 
ตําแหนง :  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

ผูอนุมัติ : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

 
       
 

สารบัญ 
  หนา 
 สารบัญ   1 
QM 1. พันธกิจ ปรัชญา  ขอบเขต  เปาหมาย  วัตถุประสงค                      2 
QM 2.  การจัดองคกรและการบริหาร                                                                      4 
QM 3.  การจัดการทรัพยากรบุคคล                             9 
QM 4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                          19 
QM 5.  นโยบายและวิธีปฏิบัติ                                                                      20 
QM 6.  สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี                                                                          23 
QM 7.  เครื่องมือ  อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก                                                 24 
QM 8.  ระบบงานและกระบวนการใหบรกิาร                                                                25 
QM 9.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ                                                                              27 

         
     
                            
บันทึกการประกาศใช 

เลขที่เอกสาร วันเดือนป รายละเอียด แกไขโดย อนุมัติโดย 

QM-LR-001 1 เมษายน 2559  ฉบับที่ 4 
(19 หนา) 

พยาบาลวิชาชพี
ชํานาญการ 

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารโรงพยาบาล 
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คูมือคุณภาพ (Quality Manual) : QM-LR-001 หนา :  2/19 

เรื่อง :  พันธกิจ  ปรัชญา  ขอบเขต  
เปาหมาย  วัตถุประสงค 

ฉบับที่ :  4 แกไขครั้งที่ : 4 วันที่บังคบัใช : 1 เม.ย.  2559 
1 ตุลาคม 2564 
 

 

QM. 1 พันธกิจ ปรชัญา ขอบเขต เปาหมาย วัตถุประสงค 
 QM.1.1 พันธกิจ ปรัชญา ขอบเขต 
 พันธกิจ 
 “ใหบริการทางสูตกิรรม อยางมีคุณภาพ ผูรับบริการปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอน” 
 ปรัชญา 
 “แมลูก ปลอดภัย ม่ันใจในบริการ ดวยมาตรฐานและคุณธรรม นําสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง” 
 ขอบเขต 

1. ผูคลอดที่ตั้งครรภครบกําหนดหรือเกินกําหนด และมีอาการหรืออาการแสดงวาเขาสูระยะคลอด 
2. ผูคลอดที่คลอดนอกหองคลอด (Birth Before Admit ) 
3. ผูตั้งครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไปและมีภาวะแทรกซอนทางสูติกรรมดังนี้ 

3.1 มีเลือดออกทางชองคลอด (Bleeding per Vagina) 
3.2 ถุงน้ําคร่ําแตกกอนกําหนด 
3.3 ความดันโลหิตสูงระหวางตั้งครรภ 
3.4 ชักระหวางตั้งครรภ 
3.5 เจ็บครรภกอนกําหนด 

 4. ผูปวยที่ทําหัตถการ เชน ขดูมดลูก, ตรวจภายใน, ตัดชิ้นเนื้อในชองคลอดสงตรวจ, การตรวจ 
อัลตราซาวด 

 QM. 1.2 เปาหมาย (goal)1 และวัตถุประสงค 
 เปาหมาย 
 “ผูรับบริการทางสูติกรรม ไดรับบริการที่มีคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย” 
 วัตถุประสงค 

1. ลดอัตราการตายของทารกปริกําหนด ไมเกิน 18 ตอการเกิดมีชีพ 1000 คน 
2. ลดอัตราการตายของมารดาเนื่องจากตั้งครรภและการคลอดบุตรไมเกิน 20 ตอแสนคน 
3. ลดอัตราการขาดO2ในทารกแรกเกิดไมเกิน 25 ตอการเกิดมีชีพ 1000คน 
4. ลดอัตราการตกเลือดหลังคลอดไมเกิน 5 % 
5. ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการทําหัตถการ 

 QM. 1.3 มีการสื่อสารพันธกิจ ปรัชญา เปาหมาย และวัตถุประสงคของการสจัดบริการไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของ 
มีการสื่อสารในทีมผูทําคลอด และนําเสนอในที่ประชุมคระกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
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คูมือคุณภาพ (Quality Manual) : QM-LR-001 หนา : 3/19 

เรื่อง :  พันธกิจ  ปรัชญา  ขอบเขต  
เปาหมาย  วัตถุประสงค 

ฉบับที่ :  4 แกไขครั้งที่ : 4 วันที่บังคบัใช : 1 เม.ย.  2559 
1 ตุลาคม 2564 

  
 QM. 1.4 เจาหนาที่มีความรูและเขาใจในเปาหมายของการจัดบริการหองคลอดและทราบบทบาท
ของตนเอง จัดพิมพเปนลายลักษณอักษรใหเจาหนาท่ีทีมทําคลอดรับทราบและเขาใจพันธกิจ หนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานตลอดจนสนับสนุน สงเสริม ติดตามประเมินผล สามารถทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
พันธกิจ / หนาที่ความรับผิดชอบไดตามศักยภาพ 
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QM. 2 การจัดองคกรและการบริหาร 
 QM. 2.1 โครงสรางงานหองคลอด 

 
แผนภูมิสายบังคับบัญชา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สายบังคับบัญชา 
 

 QM. 2.2 หนาที่รับผดิชอบ 
 คุณสมบัติของงานหัวหนางานหองคลอด มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
ดานบริการ 

1. กําหนดนโยบายการจัดบริการในหนวยงาน 
2. วางแผนพัฒนางานบรกิารหองคลอด 
3. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทุกระดับ 
4. มอบหมายงานแกเจาหนาที่ในหนวยงานตามความรูความสามารถ 

 

คูมือคุณภาพ (Quality Manual) : QM-LR-001 หนา : 4/19 

เรื่อง :  การจัดองคกรและการ
บริหาร 

ฉบับที่ :  4 แกไขครั้งที่ : 4 วันที่บังคับใช : 1 เม.ย.  2559 
1 ตุลาคม 2564 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกระบุรี 

หัวหนา้กลุ่มการพยาบาล 

หวัหนา้งานหอ้งคลอด 

พยาบาลประจาํห้องคลอด  / พยาบาลทมีาปฏิบติังานหอ้งคลอดจากหน่วยงานอืน 

ผูช่้วยเหลือคนไข ้

พนกังานบริการ 
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คูมือคุณภาพ (Quality Manual) : QM-LR-001 หนา : 5/19  

เรื่อง :  การจัดองคกรและการ
บริหาร 

ฉบับที่ :  4 แกไขครั้งที่ : 4 วันที่บังคบัใช : 1 เม.ย.  2559 
1 ตุลาคม 2564 

 
5. ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาท่ี 
7. วิเคราะห และแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
8. จัดระบบการปองกันและแพรกระจายเชื้อในหนวยงาน 
9. รวมเปนคณะกรรมการกลุมงานการพยาบาลและอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
10. สรุปผลการปฏิบัติงานและขอมูลที่เก่ียวของกับผูรับบริการ เพื่อวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข 
ดานวิชาการ 
1. จัดทําเอกสารคูมือประกอบการปฏิบัติงาน ไดแก คูมือคุณภาพ , ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ 
2. ปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมและผูที่มาฝกปฏิบัติงาน 
3. จัดเตรียมและจัดหาหนังสือ คูมือ เอกสารตําราทางวิชาการตางๆ มาประจําไวในหนวยงาน 
4. นิเทศงานเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
5. สงเสริมและพัฒนาเจาหนาท่ีทุกรูปแบบ 
6. เปนวิทยากรในการอบรม / ประชุมวิชาการตางๆ 
ดานบริการ 
1. กําหนดมาตรฐานการพยาบาลของหนวยงาน 
2. กําหนดมาตรฐาน จัดเตรยีม ควบคุมดูแล ตรวจสอบการใชวัสดุ อุปกรณเวชภัณฑ ใหเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
3. ควบคมุดูแลการจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม และเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
4. ควบคมุการจัดระบบงานในหนวยงาน 
5. ประเมินคุณภาพการพยาบาล 
6. รวบรวมสถิติและรายงานตางๆ 

QM. 2.3 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หัวหนางานหองคลอด 
1. ตําแหนงพยาบาลวิชาชพี มีประสบการณทํางานไมนอยกวา  3  ป 
2. จบการศึกษาปริญญาตรทีางการพยาบาลหรือเทียบเทา 
3. ไดรับการพิจารณา แตงตั้งโดยคณะะกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล 

ทีมทําคลอด 
ประกอบดวย แพทย และ / หรือ พยาบาลวิชาชีพ และผูชวยเหลือคนไข โดยการปฏิบัติงานในเวลา 

ราชการ งานหองคลอด  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมทําคลอดไดแก พยาบาลวิชาชีพงานหองคลอด
เจาหนาที่จากหองอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือผูปวยนอก โดยมีพยาบาลวิชาชีพเปนหัวหนาทีมทําคลอด  
ทั้งนี้ทีมทําคลอด ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการทําคลอดและเทคนิคปลอดเชื้อเปนอยางดี 
2. การตดัสินใจแกปญหาที่ดีในการประเมินสภาพท้ังดานมารดาและทารก 
3. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีสูง 
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คูมือคุณภาพ (Quality Manual) : QM-LR-001 หนา : 6/19  

เรื่อง :  การจัดองคกรและการ
บริหาร 

ฉบับที่ :  4 แกไขครั้งที่ : 4 วันที่บังคบัใช : 1 เม.ย.  2559 
1 ตุลาคม 2564 

 
4. ฉลาด ไหวพริบดี มีการสังเกต และละเอียดรอบคอบ 
5. มีรางกายแข็งแรง มีความอดทน 
6. ควบคมุอารมณไดดี ไมตื่นตกใจงาย 
7. ทราบระเบียบและวธิีปฏิบัติงานหองคลอด 
8. ทราบถึงท่ีเก็บเครื่องมือเครื่องใชเปนอยางดี เพื่อสามารถหยิบใชไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
9. ติดตอกับผูรวมงาน ผูปวยและญาต ิดวยความสุภาพเรียบรอย 
10. มีทัศนคตทิี่ดีตอทีมทําคลอด 

หนาที่ของทีมทําคลอดนอกเวลาราชการ 
1. ทําคลอดในรายที่คลอดปกติ 
2. รายงานแพทยในรายที่การคลอดมีปญหาและมีอาการผิดปกติ 
3. ชวยแพทยทําคลอดในรายที่คลอดผิดปกติ 
4. จดบันทึก รายงานอาการคนไขอยางละเอียด 
5. ใหการพยาบาลดูแลทารกแรกเกิด 
6. ดูแลผูปวยระยะรอคลอด , คลอด , หลังคลอด 2 วัน 
7. ชวยดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกระดับ 
8. งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

หนาที่ของผูชวยเหลือคนไข 
1. ดูแลความสะอาดทั่วไปในหองคลอด 
2. ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชอุปกรณ ในหองคลอด 
3. ปูเตียง จัดเตรียมน้ําดื่ม เมื่อมีผูปวยรับใหม – จําหนาย 
4. เคลื่อนยายผูปวยออกจากหองคลอดไปยังจุดบริการอ่ืนๆ 
5. ชวยสงสิ่งตรวจ เตรียมอุปกรณเครื่องมือตางๆ 
6. งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

การมอบอํานาจ 
กรณีหัวหนางานหองคลอดไมสามารถปฏิบัติงานได ใหพยาบาลวชิาชีพงานทําหนาท่ีหัวหนาทีม

การพยาบาล ปฏิบัติหนาที่แทน มีอํานาจตัดสินใจควบคุมบริหารงานหองคลอดเปนการชั่วคราว ทั้งน้ีการ
มอบอํานาจนี้เปนไปโดยอัตโนมัติ ไมตองทําหนังสือแตงต้ังอยางเปนทางการ 

QM. 2.4  กลไกการกําหนดแนวทางการสื่อสาร  การปฏิบัติงานและการแกปญหา มีการกําหนดดังน้ี 
กลไกการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการแกปญหา 

การสื่อสารระหวางหนวยงาน 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
2. การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ 
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เรื่อง :  การจัดองคกรและการ
บริหาร 
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3. การประชุมหัวหนางานของกลุมงานการพยาบาล 
4. การใชบันทึกขอความ 

แนวทางการปฏิบัตเิมื่อเกิดปญหา หรือขอติดขัดในการทํางาน 
- ในเวลาราชการ รายงานตามลําดับ 

ผูประสบปญหา   ผูรับผิดชอบงาน   หัวหนางานหองคลอด 
        ( ตามลักษณะปญหาที่พบ )  

ผูอํานวยการโรงพยาบาล             หัวหนากลุมงานการพยาบาล 
 การบันทึกรายงานและการแกไข ใหบันทึกลงสมุดรายงานอุบัติการณความเส่ียง 
 

- นอกเวลาราชการ รายงานตามลักษณะของปญหา 
ผูประสบปญหา  หัวหนาเวร  แพทยเวร  ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

 
การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตางๆของโรงพยาบาล 

1. คณะกรรมการองคกรพยาบาล 
2. คณะกรรมการบริหารของกลุมงานการพยาบาล 
3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ 
4. คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
5. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
6. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
7. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 งานหองคลอดใหบริการการคลอดท่ีไดรับการตรวจวินิจฉัย และหรือรักษาโดยการทําคลอด ทั้งคลอด
ปกติ และคลอดผิดปกติอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. ระยะกอนคลอด ไดแกกระบวนการในการเตรียมผูคลอด / รับใหม / การดูแลกขณะอยูในหองรอ
คลอดจนจําหนายกลับบาน 

1.1 มีการประเมินวินิจฉัย คัดแยกผูคลอดทุกราย หาผูคลอดกลุมเสี่ยง และผูคลอดที่มีภาวะแทรกซอน
เนื่องจากการตั้งครรภ 

1.2 มีการบันทึกทางการพยาบาลและตรวจวินิจฉัยหาสิ่งผิดปกติ และประเมินสภาวะการเจ็บครรภ
ของผูคลอดทุกรายเก่ียวกับการบีบรัดตัวและคลายตัวของมดลูกและกลามเนื้อทอง การเปดขยาย
ของปากมดลูก ความยาวของมดลูก 
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1.3 มีการใหขอมูลกับผูคลอดทุกรายเก่ียวกับสถานท่ี บุคคล การเย่ียม ระเบียบและขอกําหนดตางๆ

ของหนวยงาน 
1.4 มีการอธิบายขั้นตอนในการใหบริการและการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ในหนวยงานใหผูคลอด

และญาติทราบทุกคน 
1.5 ผูมาคลอดเซ็นใบยินยอมรับการรักษา หลังจากไดรับการอธบิายจนเปนที่เขาใจทุกคน พรอมทั้งมี

พยานรับรูฝายผูคลอด 
1.6 เฝาระวังความกาวหนาของการคลอดและการเปลี่ยนแปลงของผูคลอดและทารกในครรภอยาง

ตอเน่ืองซึ่งอาจนําไปสู  ภาวการณคลอด ท่ีผิดปกติ 
1.7 ผูมาคลอดทุกรายไดรบัการเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจเพ่ือการคลอด 

 
2. การดูแลในระยะคลอด 
2.1 ผูมาคลอดไดรับการชวยเหลืออยางปลอดภัยทั้งมารดาและทารก 
2.2 ไดรับการสอน / แนะนําการปฏิบัติตัว ในระยะคลอด เก่ียวกับการเบงคลอด , วิธีหายใจ การเลือก

จังหวะพัก 
2.3 ไดรับการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจนําไปสูภาวะผิดปกติ และใหกําลังใจระหวางการคลอด 
2.4 มารดาและทารกไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม ตามสภาพและหลักการของโครงการสาย

สัมพันธแม – ลูก 
2.5 ผูคลอดไมมีภาวะแทรกซอน 
2.6 ทารกไดรับการประเมินสภาพและปลอดภัยจากอันตราย และ / หรือ จากการแทรกซอนในระยะ

คลอด 
 

3. การดูแลในระยะหลังคลอด 2 ชั่วโมง 
3.1 มีการใหการพยาบาล การเฝาระวังติดตามภาวะแทรกซอน ,การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นหลัง

คลอด 2 ชั่วโมง 
3.2 มารดาและทารกปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอนระยะหลงัคลอด 
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QM. 3 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
 QM. 3.1 การจัดกําลังคน 
 งานหองคลอด มีเจาหนาท่ีประจําหนวยงานในเวลาราชการ 3 คน มีการจัดการทรัพยากร เพื่อ
ใหบริการผูปวยไดตามพันธกิจที่กําหนดไวอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 อัตรากําลัง   

เวรเชา พยาบาลวิชาชีพประจําหองคลอด 3 คน  ( ตาม Assignment ) , ผูชวยเหลือคนไข 1 คน 
และพนักงานบรกิาร 1 คน 
 เวรบาย พยาบาลวิชาชพีจาก   1 คน เปนผูรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย และขณะผูปวยคลอดจะ
มีพยาบาลจาก ER  มาชวยในทีมทําคลอด 
 เวรดึก พยาบาลวิชาชีพ 1 คน เชนเดียวกับเวรบาย  และผูชวยเหลือผุปวย 1 คนใชรวมกับ ER 
 การจัดอัตรากําลังในการปฏิบัติงานดังนี ้
  คลอดปกติ   พยาบาลทาํคลอด 1 คน 
      พยาบาลผูชวย 1 คน 
      
  คลอดโดยการทําสูติศาสตรหัตถการ   แพทย 1 คน 
         พยาบาล 1 คน 
         พยาบาลผูชวย 1-2 คน 
 QM. 3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทีมทําคลอดรวมกับคณะกรรมการองคกรพยาบาล 
 QM. 3.3 การปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล 

การจัดอัตรากําลังจะมีพยาบาลวิชาชีพเปนหัวหนาเวร ซึ่งจะกํากับดูแลเจาหนาที่ซึ่งมีคุณสมบัติไมครบ 
ตามท่ีกําหนด 
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QM. 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 QM. 4.1 การประเมินความตองการและกําหนดเน้ือหาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เนื้อหาการอบรม ประเมินความตองการ แผนการพัฒนา ประเมินติดตามผล 
1.ความรูงาน
อนามัยแมและ
เด็ก 

-กําหนดไวเปนความจาํเปน
ของพยาบาลหองคลอด 

-จัดเขาอบรมฟนฟูตาม
แผนของศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 11 
-เขารวมประชุมสูติ – 
เด็ก 
Conference ที่ ร.พ. 
ระนอง 

-มีการอบรมฟนฟูงานอนามัย
แมและเดก็ที่รพ.ระนอง ทุกป 
-มีการเขารวมประชุมสูติ – 
เด็ก Conference ที่ ร.พ 
ระนอง ทุก6 เดือน 

2.การชวยฟนคืน
ชีพผูใหญและเด็ก
แรกเกิด 

-กําหนดไวเปนความจําเปน
ของพยาบาลหองคลอดตอง
มีความสามารถในการชวย
ฟน 
คืนชีพ 

-จัดเขารับการอบรม
ชวยฟนคนืชีพประจาํป
ของโรงพยาบาล 

-สามารถเขารับการอบรมได
ตามแผนการพัฒนา อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

3.ความรูอื่นๆ
ท่ัวไป 

-พิจารณาหัวขอการอบรมมี
ความนาสนใจและสามารถ
นํามาใชประโยชน 

-จัดเขารับการอบรมป
ละ 2 ครั้งตามเกณฑ
ของโรงพยาบาล 

-สามารถนาํความรูมาใชให
เกิดประโยชนทั้งตอตนเอง
และหนวยงาน 

4.ความรูดาน
พฤติกรรมบริการ 

-กําหนดใหมีความจําเปน
สําหรับเจาหนาท่ีทุกคน 

-จัดเขารับการอบรม -มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บริการดีข้ึน 
-ผูใชบริการพึงพอใจ 

 
 QM. 4.2 มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน / บริการแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหนวยงาน 
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QM. 5. นโยบายและวิธีปฏิบัติที่สําคัญ 
 QM. 5.1 กระบวนการจัดทํานโยบาย / วิธีปฏิบัติ 

1. คัดเลือกหัวขอโดยพิจารณาจาก 
- การปฏิบัติที่มีความถี่สูง 
- การปฏิบัติที่ความแตกตางกัน 
- การปฏิบัติที่พบปญหาเกิดขึ้นบอย 

2. กําหนดผูรับผิดชอบจัดทําคูมือ 
3. รวบรวมคูมือทบทวนเนื้อหา โดยผานหัวหนากลุมงานการพยาบาล 
4. รับรองคูมือโดยผูอํานวยการโรงพยาบาล 
5. เผยแพรคูมือ โดยเวียนใหเจาหนาที่ผูทําคลอดทุกคนไดอาน 
6. ทบทวนคูมือ เมื่อพบปญหาในทางปฏิบัติ 

 QM.5.2 นโยบาย / วิธีปฏิบัติ ที่ดําเนนิการแลวมีดังน้ี 
1. การรับใหมผูคลอด 
2. การดูแลการคลอดที่ไมมีปจจัยเสี่ยง 
3. การปฏิบัติการพยาบาลในระยะกอนคลอด 
4. การปฏิบัติการพยาบาลในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
5. การพยาบาลในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด 
6. การเตรียมการชวยการคลอดปกติ 
7. มาตรฐานการเจาะถุงน้ําคร่ํา 
8. การเย็บแผล Episiotomy 
9. การเช็ดตัวทารกแรกเกิด 
10. การพยาบาลผูคลอดท่ีตองใชสูติศาสตรหัตถการ 
11. การพยาบาลผูปวยขูดมดลูก 
12. การดูแลทารกแรกเกิด 
13. การดูแลมารดาที่ตกเลือดกอนคลอดและตกเลือดหลังคลอด 
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QM. 6 สิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ 
 QM. 6.1 ลักษณะของหนวยงาน 
  งานหองคลอดตั้งอยูชั้นลางทางดานขวาของตัวตึก  จัดภายในหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวน 
ไดแก สวนที่ 1 เปนสวนของหองเตรียมคลอด หองรอคลอดและพักหลังคลอดใชรวมกันโดยแบงเตียงและกั้น
มาน และสวนท่ี 2 ไดแกสวนที่เปนหองคลอดโดยแบงเขตในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามหลักการปองกัน
และควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล การจัดสิ่งแวดลอมอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการในหนวยงานหองคลอด ใหมีความเหามะสมสําหรับการดูแลผูใชบริการไดอยางปลอดภัยและเปนที่
ประทบัใจผูใชบริการ 

1. จํานวนเตยีง 
- เตียงคลอด 2 เตียง 
- เตียงรับใหมและรอคลอด 3 เตียง (ใชเตียงเดียวกัน) 
- เตียงหลังคลอด 4 เตียง 

2. จัดบริเวณรบัใหม / เตรียมคลอดในหองบริเวณหองรอคลอด 
3. บริเวณรอคลอดอยูในเขตสะอาดและอยูในตําแหนงท่ีสะดวก ตอการเคลื่อนยายไปหองคลอด 
4. หองคลอดอยูในบริเวณสะอาดและสามารถเคลื่อนยายผูคลอดเขาสูหองคลอดไดสะดวก รวดเร็ว 
5. มีบริเวณสําหรับผูท่ีมีโรคแทรกซอนท่ีตองการดูแลใกลชิด โดยจัดใหอยูบริเวณที่พยาบาลสามารถ

ใหการชวยเหลือไดสะดวกเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน 
6. หองนํ้า หองสวม อยูใกลหองรอคลอด และมีสภาพปลอดภัย 
7. การจัดระบบสัญจรในหนวยงาน สะดวกแกการเคลื่อนยายหรือใหความชวยเหลือผูใชบริการใน

กรณีฉุกเฉิน 
8. การจัดบรเิวณสําหรับอุปกรณของใชแลว ไดแกบรเิวณเก็บผาเปอน มีถังแยกประเภท ถังผาสะอาด

และถังผาเปอน เก็บปดผามิดชิด  มี ที่สําหรับเทหมอนอนของเสียและทําความสะอาดเครื่องมือที่
ใชแลว แยกจากบริเวณใหการรักษา 

9. มีสิ่งอํานวยความสะดวกสาํหรับเจาหนาที่ ไดแก หองน้ํา หองสวม และในการเปลี่ยนเสื้อผา 
            10.มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการ 

1) มีจุดใหญาติสามารถติดตอสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่ไดสะดวก 
2) มีที่นั่งพักคอยสําหรับญาติเพียงพอ 

           11.ลักษณะสภาพแวดลอมทั่วไป และภายในหนวยงานหองคลอด 
1) สะอาดไมมีกลิ่นอับชื้น / กลิ่นเหม็นรบกวน 
2) มีแสงสวาง ระดับอุณหภูมิเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานและมีการระบายอากาศ ที่

สามารถปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคได 
3) จัดวางวัสดุ อุปกรณครุภัณฑ เปนระเบียบไมกีดขวางทางเดิน 

แผนผังหองคลอดโรงพยาบาลกระบุรี 
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หองคลอด 

เตียงทําคลอด 2  เตียงทําคลอด 1  

ประตู 

ประตู 

ประตู 

หองนํ้าเจาหนาท่ี  

ประต ู

Nurse station 

ประตู เตียงหลังคลอด 3 

เตียงหลังคลอด 2 เตียงหลังคลอด 1 

หองนํ้าผูปวย 

ประตู 

ประต ู

เตียงรอคลอด 1 

เตียงรอคลอด 2 

เตียงรอคลอด 3 



หนา | 14  
 

 

คูมือคุณภาพ (Quality Manual) : QM-LR-001 หนา : 13/19 

เรื่อง :  สิ่งแวดลอม อาคารสถานที ่ ฉบับที่ :  4 แกไขครั้งที่ : 4 วันที่บังคับใช : 1 เม.ย.  2559 
1 ตุลาคม 2564 

 
QM. 6.2 กิจกรรม 5 ส .  
 งานหองคลอดมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายของโรงพยาบาล มีการดาํเนินกิจกรรมนี้ทุกวัน
และกําหนดใหวันศุกรเปนวัน 5 ส.ประจําสัปดาห และมีวัน Big Cleaning Day ปละ 1คร้ัง โดยมีการประเมิน
กิจกรรม 5 ส. โดยคณะกรรมการประเมินเวียน  
 

QM. 7 เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 
มีเครื่องมืออุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหบริการทางสูติกรรมไดอยาง

ปลอดภัยมีคุณภาพและประสทิธิภาพ และพรอมใชงานไดทันที 
 QM. 7.1 เครื่องมือที่มีความสําคัญตอคณุภาพและประสทิธิภาพในการทํางานของหนวยงานนี้
ไดแก 

- รถชวยชีวิตฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเคลื่อนยายไปยังผูปวยไดรวดเร็ว ปลอดภัย มีเวชภัณฑตอไปนี้เปน                
อยางนอย 

- Airway ทั้งผูใหญและเด็กแรกเกิด 
- AMBU bag ทั้งผูใหญและเด็กแรกเกิด 
- ET Tube ทั้งผูใหญและเดก็แรกเกิด 

 
- ยา เชน NaHCO3 , Atropine , Adrenaline , Naloxone 

- Drop tone ( เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ ) 
- Vacuum set Vacuum Extraction 
- Radiant Warmer 
- เครือ่ง Suction 
- เครื่อง Ultrasound ( ร.พ กระบุร ีมี 1 เครื่อง ใชรวมกัน ) 

 QM. 7.2 การจัดใหมีเครื่องมือที่จําเปนเพยีงพอสําหรับใชงานดังน้ี 
- จัดใหมีการตรวจนับและตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเวชภัณฑ ในรถชวยชีวิตฉุกเฉิน

และเครื่องมือคลอดตางๆ 
- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองมือและอุปกรณทุกวัน 
- ตรวจสอบของ Sterile ทุกวัน เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุและสง Re- sterile 
- จัดใหมีทะเบียนประวัติเครื่องมือ การสงซอมบํารงุและการติดตามผล 
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QM. 8 ระบบงานและกระบวนการใหบริการ 
 มีระบบงาน / กระบวนการใหบริการทางสูติกรรมตางๆ ที่มีประสิทธิภาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตอบสนองความตองการของผูปวยแตละราย 
 QM. 8.1 มีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางสาขาวิชาชีพตางๆ 

มีการประชุมรวมกันระหวางทีมผูใหบริการ ในรูปของ PCT สูติกรรม และมีการประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดแก 

1. งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เก่ียวกับการวมทีมคลอด และการปฏิบัติหนาที่ดูแลผูคลอดนอกเวลาราชการ 
2. งานผูปวยใน เกี่ยวกับการสงมารดาและทารกหลังคลอด กรณีเตียงเต็ม 
3.  งานหองผาตัด เก่ียวกับ การเขารวมปฏิบัติงานในทีมทําคลอด และทีมชวยฟนคนืชีพทารกแรก

เกิด 
4. งานเภสัชกรรม เกี่ยวกับการเบิกจายยา  
5. งานผูปวยนอก เก่ียวกับการสงผูปวยมาคลอด หรือ ตรวจภายใน, Ultra Sound 
6. งานชันสูตร เก่ียวกับการสงสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
7. ฝายบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกบัการเบิกจายพัสดุ และการซอมบํารุง 
8. งานหนวยจายกลาง และซักฟอก เก่ียวกับการรับ-สงของนึ่งใหปลอดเชื้อ การจัดเตรียม set คลอด 

และการสงผาซักทําความสะอาด 
 QM. 8.2 ผูปวยและครอบครัวไดรับการเตรียมความพรอมกอนการดูแลรักษา 

- มีการใหขอมูลที่จําเปนแกผูคลอดและญาติไดแก 
- การแนะนําสถานที่ หองคลอดเปนเขตสะอาด หามญาติเขา 
- ผูปวยจะไดรับการดแูลจากแพทยวันละ 1 ครั้ง และตามความจําเปน 
- การลงนามยินยอมใหการรกัษา หลังจากไดรับคําอธิบายจนเขาใจ 
- การจัดเตยีงใหผูรอคลอด จําแนกตามประเภทและความเหมาะสม 

 QM. 8.3 การแลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนระหวางผูปวยและครอบครัว กับทีมผูใหบริการ 
- เปดโอกาสใหผูคลอดและญาติ ไดรับขอมูลเก่ียวกับประวัติการตั้งครรภและความผิดปกติที่

ตองมานอนโรงพยาบาล 
- ใหขอมูลเกี่ยวกับการคลอด ความกาวหนาของการคลอด แกผูคลอดและญาติเปนระยะๆ 

รวมท้ังแนวทางในการรักษาพยาบาล เพื่อใหเกิดความเขาใจและความรวมมือในการดูแล
รักษา ตลอดจนลดความวิตกกังวลของผูคลอดและญาติ 
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 QM. 8.4  ผูปวยแตละรายไดรับการประเมินและวางแผนการดูแลรักษาเปนระยะ เพื่อตอบสนอง
ความตองการดานปญหาสุขภาพของผูปวย 

- ผูคลอดไดรับการตรวจวินิจฉัย และคนหาความผิดปกติของการตั้งครรภและการคลอดได
อยางถูกตอง ในระยะเวลาที่เหมาะสมรวดเร็ว โดยใชแบบประเมินครรภท่ีมีความเสี่ยงและ 
กราฟชวยดูแลการเจ็บครรภคลอด 

- มีการวางแผนการดูแลรกัษา สําหรับผูคลอดแตละราย โดยผูคลอดและญาติมีสวนรวมในการ
ตัดสินใน เชน ความสมัครใจในการ / การสงตอ รพ.ระนอง ทํา TR เปนตน 

 QM. 8.5 กระบวนการใหบรกิารและการดูแลรักษา 
กระบวนการใหบริการดูแลรกัษาที่ดีที่สุดภายใตสถานการณของโรงพยาบาลโดยบุคคลที่เหมาะสม 
- มีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองหรือแกไขปญหาไดทันทวงที เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

เชน Flow chart ของการCPR 
- มีการปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษาโดยบุคคลท่ีเหมาะสม ผูคลอดทุกรายจะไดรบัการทาํ

คลอดโดยพยาบาลวิชาชพี 
-    กรณีท่ีมีภาวะผิดปกติจะไดรับการทําหัตถการโดยแพทยหรือสงตอไปโรงพยาบาลระนอง                 
     และรพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
- มีการจัดระบบเพื่อใหการดูแลรกัษาที่ปลอดภัย โดยผูคลอดทุกรายจะไดรับการเฝาระวังการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องโดยนอกเวลาราชการจะไดรบัการดูแลจากพยาบาลหองฉุกเฉินตาม 
Assignment ตลอด 24ชั่วโมง 
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กระบวนการทํางานของหองคลอด 

 
 QM. 8.6 มีการบันทึกขอมูลผูปวย ปญหาของผูปวย แผนการดูแลรักษา การปฏิบัติตามแผน และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีระหวางทีมผูใหบริการ และเกิดความตอเนื่องในการรักษา 

- จัดทําตัวอยางการบันทึกทางการพยาบาลท่ีถูกตองครอบคลุม 
มีการประเมินผลการดูแลรักษาเปนระยะๆ เพื่อดูการตอบสนองตอการรักษา โดยใช 

- Pathograph. 
 

 

๑.การรับผู้มา

คลอด/ทําหัตถการ 

๑.๑ ความถูกตอ้ง

ของตวัผูรั้บบริการ 

๑.๒ ประเมิน คดั

กรอง จดัลาํดบั 

ความเร่งด่วน ใน

การรกัษา 

๑.๓ การปฐมนิเทศ

และการเตรียม

ความพร้อมดา้น

ร่างกายและจิตใจ

และเซ็นยนิยอมรับ

การรกัษาพยาบาล 

๑.๔ การช่วยเหลือ

การคลอดฉุกเฉิน 

๑.๕ การRefer 

 

๒.การเฝ้าคลอด/

เตรียมทําหัตถการ 

๒.๑ การเฝ้าระวงั

ความกา้วหนา้การ

คลอด 

๒.๒ การดูแล 

High Risk 

Pregnancy 

๒.๓ การช่วยชีวิต

ฉุกเฉิน 

๒.๔ การบรรเทา

อาการปวด 

๒.๕ การเตรียมทาํ

สูติศาสตร์หตัถการ 

2.6 การRefer 

๓.การดูแลระยะ

คลอด/ขณะทํา

หัตถการ 

๓.๑ การเตรียมผู ้

คลอด 

๓.๒ การเตรียมตวัผู ้

คลอด 

๓.๓ การช่วยเหลือ

การทาํสูติศาสตร์ 

หัตถการ V /E 

๓.๔ การดูแลทารก

แรกเกิด 

๓.๕ การช่วยชีวิต

ฉุกเฉิน 

๓.๖ การช่วยเหลือ

แกไ้ขปัญหาฉุกเฉิน 

๓.๗ การ Refer 

๔.การดูแลหลงั

คลอด/หลงัทํา

หัตถการ 

๔.๑ การดูแลมารดา

และทารก 2 ชวัโมง

หลงัคลอด 

๔.๒ การเคลือนยา้ย

และส่งมารดาและ

ทารก/ส่งผูป่้วยกลบั

ตึก 

๔.๓การ Refer 

๕.กจิกรรมคู่ขนาน 

๕.๑ การบนัทกึ 

๕.๒ การประสานงาน 

๕.๓ วางแผนจาํหน่าย 

๕.๔ เรียกชาํระเงิน 
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QM. 9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
 QM. 9.1 มีกิจกรรมคุณภาพ โดยความรวมมือของผูปฏิบัติงานทัง้ภายในหนวยงาน และระหวาง
หนวยงาน ดังนี้  
กิจกรรม 5 ส. 

1. กิจกรรมพัฒนาองคกร  
 QM. 9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพประกอบดวย 

 9.2.1 การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของผูรบับริการและลูกคาโดย 
- ออกแบบสอบถามลูกคาภายใน 

ความตองการของผูรับบริการ 
1. มีการคลอดอยางปลอดภัยทั้งมารดาและทารก 
2. ตองการใหญาติดูแลใกลชิด 

ความตองการของผูรวมงานในโรงพยาบาล 
1. ตองการใหมีทีมเฉพาะของหองคลอด 
2. การยายผูปวยที่เปนปญหา ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สาํคัญ 
9.2.2 การติดตามศึกษาขอมูลและสถิติ ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ 

 
วัตถุประสงค / กลยุทธ เปาหมาย เครื่องชี้วัด ระดับทีป่ฏิบัติได 
-ลดอัตราการตายของ
ทารกแรกเกิด 
 

-ทารกไดรับความ
ปลอดภัยจากการคลอด 
 

-อัตราตายของทารกปริกําเนิด
ไมเกิน 18 ตอ การเกิดมีชีพ 
1,000 คน 

0 
 
 

-ลดอัตราการตายของ
มารดาเนื่องจากการ
คลอดบุตร 

-หญิงมีครรภไดรับความ
ปลอดภัยจากการคลอด
บุตร 

-อัตราตายของมารดาจากการ
คลอดบุตรไมเกิน 
20: 100,000 คน 

0 
 
 

-ลดอัตราการขาด O2 
ในทารกแรกเกิด 

-ทารกแรกเกิดไดรับ
ความปลอดภัยจาการ
ขาด O2 ในทารกแรก
เกิด 

-อัตราการขาด O2 ในทารก
แรกเกิดไมเกิน 25 ตอการเกิด
มีชีพ 1,000 คน 

20.50: 1,000 
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วัตถุประสงค / กลยุทธ เปาหมาย เครื่องช้ีวัด ระดับทีป่ฏิบัติได 
-ปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการ
ทําหัตถการ 

-ผูปวยไดรับความ
ปลอดภัยจากการทํา
หัตถการ 

-อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการทําหัตถการ ไมเกิน 5% 

0 

-ลดอัตราการตกเลือด
หลังคลอด 

-ผูรับบริการไดรับความ
ปลอดภัยจากการ
คลอด 

-อัตราการเกิด PPH ไมเกิน 5 % 4.15% 

 
 QM. 9.3 มีการนํามาตรฐานแหงวิชาชีพ และความรูทางวิทยาศาสตร เขามารวมเปนพื้นฐาน
สําหรับกิจกรรมคุณภาพ ดังนี้ 
 9.3.1 มีกระบวนการที่จะนําความรูที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดแนว
ทางการดูแลรกัษาผูรบับริการ 

มีการรวมกันจัดทํา Clinical practice guideline โดยทีม PCT สูติกรรมดังนี้ 
- การดูแลการคลอดปกติ 
- การชวยคลอดทากน 
- การดูแลหญิงมีครรภที่มีน้ําเดนิกอนการเจ็บครรภจรงิ 
- การดูแลหญิงมีครรภที่ตั้งครรภเกินกําหนด 
- การดูแลหญิงมีครรภที่สายสะดือยอย 
- การดูแลหญิงมีครรภที่คลอดไหลยาก 
- การดูแลหญิงมีครรภที่ตกเลือดกอนคลอด (APH) 

9.3.2 มีกิจกรรมทบทวนการดูแลรักษาผูรับบริการอยางสม่ําเสมอเพื่อคนหาจุดออนสําหรับนําไป
ปรับปรุง 

- มีกิจกรรมทบทวนการดูแลรักษาผูรับบริการ โดยคณะกรรมการทบทวนการดูแลรักษา
ผูรับบริการ 

- มีการประชุมคณะกรรมการลูกเกิดรอดแมปลอดภัยทุก 6 เดือน 
- มีการจัดทํา case conference ใน case ที่มีปญหานาสนใจทุกเดือน/ตามความทาทาย 
- มีการเขารวมสูติ – เด็ก  conference ที่โรงพยาบาลระนอง  ทุก 6 เดือน โดยนํา case ที่มี

ปญหาเขารวม conference ดวย 


