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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1.1 เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถเตรียมความพร้อมหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวในการผ่าตัด
คลอดได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ มีความปลอดภัย
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2. ขอบข่าย (Scope)
การผ่าตัดคลอดแบบวางแผนล่วงหน้า(Elective) และการผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน(Emergency
3. คาจากัดความ (Definition)
การผ่าตัดคลอด (Cesarean birth or cesarean section) หมายถึง การคลอดทารกผ่านแผล
ผ่าตัดทางหน้าท้องและมดลูก มี 2 ประเภท คือ การผ่าตัดคลอดแบบวางแผนล่วงหน้าและการผ่าตัด
4.1 ข้อบ่งชี้ทั่วไป เช่น ได้แก่ รกเกาะต่าชนิด Placenta previa totalis, CPD, Prolapsed
cord, ติดเชื้อเริมที่อวัยวะสืบพันธุ์ (active genital herpes) มีเนื้องอกขัดขวางช่องทางคลอด ทารก
ท่าก้น ทารกท่าขวาง ครรภ์แฝด เป็นต้น
4.2 ข้อบ่งชี้ที่มีการโต้แย้ง เช่น Previous cesarean birth, ทารกผิดปกติรุนแรงแต่กาเนิด ความ
ต้องการผ่าตัดคลอดของมารดาเป็นต้น
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
- ชุดสวนปัสสาวะ, ชุดเจาะเลือดส่งตรวจ, เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์, ชุดรับเด็กผ่าตัด
คลอด, รถช่วยฟื้นคืนชีพทารก (Newborn resuscitator), รถนาส่งทารกแรกเกิด (Newborn
transfer) และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (O2 sat)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
5.1 กรณีการผ่าตัดคลอดแบบวางแผนล่วงหน้า(Elective)
5.1.1 วันที่รับใหม่
1. ประเมินสภาพผู้ป่วยโดยการซักประวัติ โรคประจาตัว ประวัติการรักษา การแพ้ยา การ
ผ่าตัด
2. ตรวจครรภ์/ ตรวจร่างกาย ชั่งน้าหนักวัดส่วนสูง ตรวจปัสสาวะ วัดสัญญาณชีพ ตรวจ
สภาพทารกในครรภ์ (On Electronic fetal monitoring)
3. การให้คาแนะนาก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัดคลอด การงดอาหารและน้าอย่างน้อย 6- 8
ชั่วโมงก่อนผ่าตัด การดูแลความสะอาดร่างกาย การสังเกตอาการผิดปกติขณะรอผ่าตัด
4. เจาะเลือดส่งตรวจ CBC with Platelet, G/M จองPRC 1 unit ชนิด type and
screen
5. ส่วนกรณีอื่นๆ
5.1 มีภาวะรกเกาะต่าทุกชนิด จอง PRC 4 unit และให้มีเลือดในคลังพร้อมใช้อย่าง
น้อย 2 unit
หมายเหตุ : การนาเลือดไปห้องผ่าตัดขึ้นกับดุลพินิจของวิสัญญีแพทย์และสูติแพทย์
5.2 มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ หรือมีภาวะผิดปกติอื่นๆ จะมีการส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติเพิ่ม ตามแผนการรักษาของแพทย์
6. กรณีนัดผ่าตัด ช่วงบ่ายของวันถัดไป อนุญาตให้กลับบ้านได้โดยให้ลงนามในเอกสาร
ยินยอมขออนุญาตออกนอกโรงพยาบาลชั่วคราว(หมายเลข MKH-FR-QCC-091) และแนะนา NPO
เวลา 05.00 น. นัดกลับมาห้องคลอดเวลา 08.30 น. ของวันผ่าตัดคลอด
7. กรณีนัดผ่าตัดช่วงเช้า ให้นอนโรงพยาบาลและแนะนาให้งดน้างดอาหาร หลังเที่ยงคืน
และให้สารน้าทางหลอดเลือดดา เวลา 23.00 น. ตามแผนการรักษาของแพทย์
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8. ให้คาแนะนาก่อนลงนามยินยอมการรักษา, ผ่าตัดคลอด, ผ่าตัดทาหมัน(กรณีทาหมัน)
9. ขณะรอผ่าตัดสังเกต อัตราการเต้นของหัวใจทารก การหดรัดตัวของมดลูก ทุก 2 ชั่วโมง
ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง และสังเกตอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย
10. หัวหน้าเวร จองคิวผ่าตัดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าเวรบ่าย ตรวจสอบซ้าว่า
จองผ่าตัดคลอด ครบและถูกต้องหรือไม่
5.1.2 วันที่ผ่าตัดคลอด
1. ประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด ได้แก่ การงดอาหารและน้า การได้รับสารน้า ยา (บาง
ราย ตามแผนการรักษา) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และบันทึกเวชระเบียนให้สมบูรณ์ หัวหน้าเวร
โทรศัพท์ประสานตึกสูติกรรมหลังคลอด เพื่อจองเตียงหลังผ่าตัด และส่งต่อข้อมูล
2. เมื่อพนักงานเปลจากห้องผ่าตัดมารับ ให้ดูแลผู้คลอด ดื่ม 0.3 molar sodium citrate
30 cc.ก่อนนาขึ้นเปลอย่างปลอดภัย พร้อมนาส่ง เวชระเบียนผู้คลอด สายสวนปัสสาวะ เบอร์14 ถุง
เก็บปัสสาวะ ยา Antibiotic และยาอื่นๆ ตามแผนการรักษา
3. พยาบาลที่ได้รับมอบหมาย (RN2) ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์รับเด็กที่ห้องผ่าตัดให้
พร้อมใช้ และดูแลทารกแรกเกิดหลังผ่าตัดพร้อมบันทึกรายงานการคลอดให้สมบูรณ์
4. ประเมินทารกแรกเกิดโดยใช้ RDS score ทุกราย ถ้าทารกแรกเกิดปกติ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ให้นาทารกมาที่ห้องคลอดเพื่อฉีดวัคซีนและยา ดังนี้ 1) vaccine HBV 0.5 ml.
โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นขาด้านซ้าย 2) ฉีด vitamin K 1 mg (0.1 ml.) เพื่อป้องกันเลือดออกในสมอง
ทารก โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นขาด้านขวา ดูแลให้ความอบอุ่น ขณะรอส่งมารดาหลังกลับจากห้อง
ผ่าตัด
เพิ่มเติม กรณี 1 ถ้ามารดาหลังผ่าตัดคลอดย้ายตึกสูติกรรมชั้น 4 สามารถนาส่งทารกได้
ทันที หลังจากดูแลทารกและบันทึกเวชระเบียนสมบูรณ์ แต่ถ้ามารดาหลังผ่าตัดย้ายไปห้องพิเศษเดี่ยว
หรือหอผู้ป่วยหลังคลอดอื่น ๆ ให้ดูแลทารกที่ห้องคลอดจนกว่ามารดาจะกลับจากห้องผ่าตัดและ
พร้อมรับบุตร
กรณี 2 ถ้ามารดา HBsAg = positive ให้ฉีด HBIG 0.5 ml ให้แก่ทารกโดยฉีด
เข้ากล้ามเนื้อต้นขาด้านขวา (ตามแนวทางการให้ HBIG เดือน พ.ย.2558 โรงพยาบาลมหาสารคาม)
5. ถ้าทารกมีความผิดปกติ ให้นาทารกส่งตึกทารกป่วย(Sick newborn) หรือหออภิบาล
ทารกวิกฤต(NICU) ตามข้อบ่งชี้ ประเมินโดยใช้ RDS score ทุกราย
6. ขณะดูแลทารกที่ห้องคลอด เพื่อรอส่งมารดา ให้มีการประเมินอาการทารก และบันทึก
อย่างต่อเนื่อง ทุก 15 นาที โดยใช้แบบบันทึก MONITORING NURSING RECORD (MKH-FR-NUR012) ถ้าพบความผิดปกติ ให้ดูแลเบื้องต้น แล้วประสานส่งดูแลต่อที่ตึกทารกป่วย
5.2 การผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน (Emergency)
1. ประเมินสภาพผู้ป่วยโดยการซักประวัติ โรคประจาตัว ประวัติการรักษา การแพ้ยา การ
ผ่าตัด
2. ตรวจครรภ์/ ตรวจร่างกาย ชั่งน้าหนักวัดส่วนสูง ตรวจปัสสาวะ วัดสัญญาณชีพ ตรวจ
สภาพทารกในครรภ์
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(On Electronic fetal monitoring)
3. การให้คาแนะนาก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัดคลอด การงดอาหารและน้าอย่างน้อย 6- 8
ชั่วโมงก่อนผ่าตัด การดูแลความสะอาดร่างกาย การสังเกตอาการผิดปกติขณะรอผ่าตัด
4. เจาะเลือดส่งตรวจ CBC with Platelet, G/M จอง PRC 1 unit ชนิด type and
screen
เพิ่มเติม กรณี 1 มีภาวะรกเกาะต่าทุกชนิด จอง PRC 4 unit และให้มีเลือดในคลังพร้อมใช้
อย่างน้อย 2 unit
หมายเหตุ : การนาเลือดไปห้องผ่าตัดขึ้นกับดุลพินิจของวิสัญญีแพทย์และสูติแพทย์
กรณี 2 มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ หรือมีภาวะผิดปกติอื่นๆ จะมีการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติเพิ่มตามแผนการรักษาของแพทย์
5. พยาบาลหัวหน้าเวร โทรศัพท์ประสานห้องผ่าตัด เพื่อจองห้องผ่าตัด
6. ประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด ได้แก่ การงดอาหารและน้า การได้รับสารน้า ยา(บางราย
ตามแผนการรักษา) สวนปัสสาวะค้าง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และบันทึกเวชระเบียนให้สมบูรณ์
7. พยาบาลหัวหน้าเวรโทรศัพท์ประสานงานกับพยาบาลหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด เพื่อ
จองเตียงหลังผ่าตัด และส่งต่อข้อมูล
8. เมื่อพนักงานเปลจากห้องผ่าตัดมารับ ให้จ่ายยา 0.3 molar sodium citrate 30 cc. ให้
ผู้ป่วยรับประทาน
หลังจากนั้นดูแลขึ้นเปลนอนอย่างปลอดภัย พร้อมนาส่ง เวชระเบียนผู้คลอด ยา Antibiotic และยา
อื่น ๆ ตามแผนการรักษาของแพทย์
หมายเหตุ : การดูทารก เหมือนกันกับการเตรียมผ่าตัดแบบวางแผนล่วงหน้า
6. ข้อควรระวัง (Precaution) ถ้ามี.....
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand. การประเมินผู้ป่วยก่อนการให้ยา
ระงับความรู้สึก CPG Preanesthetic evaluation [serial online] 2002;
[screens]. Available from :
http://anesthai.org/public/rcat/Documents/document/1459488245-CPG5_2555_guidesed-Preanesthetic-evaluation.pdf.Accessed 2002.
ศิริวรรณ แสงอินทร์. การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด.พิมพ์ครั้งที่ 1
ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์;2557.
สุกัญญา ปริสัญญกุล และ นันทพร แสนศิริพันธ์. (2553). การพยาบาลสตรีในระยะคลอด. พิมพ์
ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : บริษัท นันทพันธ์พริ่นติ้งจากัด.
สุภาพ ไทยแท้. (2555). การพยาบาลสูติศาสตร์:ภาวะผิดปกติในระยะคลอด. กรุงเทพฯ: บริษัทวี
พริ้นท์ (1991) จากัด.
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อรอุมา ชัยวัฒน์ และ ปวีณา รุ่งวัฒนะกิจ. การประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก. ใน: มานี
รักษาเกียรติศักดิ์, บรรณาธิการ. ตาราวิสัญญีพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่1
กรุงเทพฯ: เอพลัสพริ้น;2558.
8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1 Flow chart การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เตรียมผ่าตัดคลอด
เอกสารแนบท้ายที่ 2 แบบประเมิน RDS score
เอกสารแนบท้ายที่ 3 ใบบบันทึกรายงานการคลอด
เอกสารแนบท้ายที่ 4 แบบบันทึก MONITORING NURSING RECORD (MKH-FR-NUR-012)
เอกสารแนบท้ายที่ 5 เกณฑ์การตามกุมารแพทย์
เอกสารแนบท้ายที่ 6 เกณฑ์การส่งทารกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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