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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1.1 เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถดูแลมารดาและทารกในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอดได้ตาม
มาตรฐาน
1.2 เพื่อให้มารดาและทารกมีความปลอดภัย
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2. ขอบข่าย (Scope)
มารดาหลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอดและทารกแรกเกิด ที่ไม่มีภาวะวิกฤติหรือภาวะเสี่ยงที่
คุกคามต่อชีวิต
3. คาจากัดความ (Definition)
ระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอดหรือระยะที่ 4 ของการคลอด (fourth stage of labor) หมายถึงระยะ
1-4 ชั่วโมงหลังจากรกคลอด ส่วนใหญ่สถานพยาบาลในประเทศไทยนิยมใช้เพียง 2 ชั่วโมงหลังจากรก
คลอด เป็นระยะที่ร่างกายผู้คลอดมีการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้คลอดรู้สึกตื่นเต้น มีการโอบกอดบุตร
และให้บุตรดูดนม ยอดมดลูกมีการหดรัดตัว ในระยะนี้ต้องเฝ้าระวังเกิดการตกเลือดในระยะหลัง
คลอดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี
มารดาระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด หมายถึง มารดาที่ผ่านกระบวนการคลอดทางช่องคลอดครบ 3
ระยะ และย้ายไปสังเกตอาการที่ห้อง 2 ชั่วโมงหลังคลอด
ทารกแรกเกิด หมายถึงทารกที่เกิดจากมารดาที่คลอดทางช่องคลอด อาการปกติ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลพร้อมกับมารดาที่ห้อง 2 ชั่วโมงหลังคลอด
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
- ชุดทาความสะอาด (flushing), น้ายา savlon 1:100, ชุดสวนพร้อมสายสวนปัสสาวะชนิดสวน
ปล่อย, ก๊อซ, หม้อนอน, ผ้าอนามัยชนิดมีสาย, ผ้าถุง, หูฟัง (stethoscope), เครื่องวัดความดันโลหิต,
ปรอท, หมอนสาหรับส่งเสริม Breast feeding
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
1. ภายหลังการคลอดเสร็จสมบูรณ์ มารดาหลังคลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อน พนักงานประจาตึกจะ
เคลื่อนย้ายมารดาหลังคลอดด้วยเปลนอน มาพักฟื้นที่ห้อง 2 ชั่วโมงหลังคลอด
2. พยาบาลวิชาชีพ หรือพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ให้คาแนะนามารดาคร่าว ๆ เกี่ยวกับระเบียบ
และข้อปฏิบัติเช่น การให้ญาติเข้าเยี่ยม แนะนาการกดกริ่งสัญญาณ(Nursing call) เมื่อต้องการขอ
ความช่วยเหลือจากพยาบาล ห้ามลุกจากเตียง ท่าอุ้มบุตรกินนมแม่ เป็นต้น
3. การพยาบาลในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด
3.1 ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและคลึงมดลูกให้แข็งตัวอยู่เสมอ ประเมินการเสียเลือดจาก
การคลอด ทุก 15 นาทีใน 1 ชั่วโมงแรกและทุก 30 นาที ในชั่วโมงที่ 2 เลือดที่ออกในระยะ 2 ชั่วโมง
หลังคลอด ใน 1 ชั่วโมงแรกไม่ควรเกิน 60 ml. และในชั่วโมงที่สองไม่ควรเกิน 30 ml. และสังเกต
ระดับยอดมดลูกซึ่งปกติจะต้องอยู่ต่ากว่าระดับสะดือ
3.2 หมั่นตรวจดูกระเพาะปัสสาวะ ถ้ากระเพาะปัสสาวะเต็มจะทาให้การหดรัดตัวของมดลูก
ไม่ดี กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะจะคลายตัว ทาให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัวด้วย เพราะเส้นใยประสาท
ที่มาเลี้ยงกระเพาะปัสสาวะและมดลูกมาจากรากประสาท (Nerve Rout) เดียวกัน ถ้าไม่สามารถถ่าย
เองได้ หรือครบระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอดให้ทาการสวนปล่อยปัสสาวะ พร้อมบันทึกปริมาณในใบ
บันทึกอาการเปลี่ยนแปลง Kardex และใบบันทึกทางการพยาบาล
3.3 ตรวจสอบสัญญาณชีพ (vital signs) เป็นระยะๆ โดยประเมินทุก 15 นาทีใน 1 ชั่วโมงแรก
และทุก 30 นาที ในชั่วโมงที่ 2 และประเมินสภาพทารกด้วยทุกครั้ง พร้อมบันทึกอาการในแบบบันทึก
อาการเปลี่ยนแปลง MONITORING NURSING RECORD (MKH-FR-NUR-012) หลังคลอดภายใน
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24 ชั่วโมง อุณหภูมิไม่ควรเกิน 38 องศาเซลเซียส (Reactionary fever) เนื่องจากการสูญเสียน้า
เลือดพลังงานไปในระหว่างการคลอด ชีพจร ความดันโลหิต จะลดลง แต่ถ้าชีพจรเร็วมากกว่า 100
ครั้ง/นาที ความดันโลหิตต่าลง อาจมีการตกเลือดหลังคลอด
3.4 ประเมินแผลฝีเย็บโดยการตรวจสอบการมีเลือดออก ลักษณะแผลฝีเย็บที่ผิดปกติ เช่น
แผลฉีกขาด บวม มีเลือดคั่ง(hematoma) ถ้าตรวจพบให้รายงานหัวหน้าเวร เพื่อรายงานแพทย์
3.5 ประเมินระดับความรู้สึกตัว อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม หรืออาการ
ผิดปกติอื่น ๆ
3.6 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยแนะนาท่าของการให้นมบุตร ดูแลช่วยเหลือจัดท่า
มารดา ให้โอบกอดและให้ทารกดูดนม จัดให้อยู่บนเตียงเดียวกันตลอดเวลา(Bedding in)
3.7 ให้คาแนะนามารดาหลังคลอดเรื่อง การคลึงมดลูก การดูแลแผลฝีเย็บ การสังเกต
น้าคาวปลา การปฏิบัติตัวหลังคลอด
3.8 ดูแลมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับ การพักผ่อน การรับประทานอาหารและน้า และดูแล
ทางด้านจิตใจ
3.9 บันทึกการประเมินอาการ ปัญหา ความต้องการ และวินิจฉัยทางการพยาบาล เป็น
รายบุคคล(Individual case )ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง
3.10 ก่อนย้ายผู้คลอดออกไปยังหอผู้ป่วยหลังคลอด ควรตรวจประเมินสิ่งต่อไปนี้
- จานวนเลือดที่ออกภายหลังคลอด ปกติในชั่วโมงแรกโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 60 ซีซี และ
ในชั่วโมงที่สองไม่ควรเกิน 30 ซีซี ถ้าเลือดออกมาก ควรระวังอันตรายจากการตกเลือดหลังคลอด
- ตรวจสภาพของมดลูก และต้องคลึงให้หดตัวเต็มที่ แล้วดันไล่ก้อนเลือดออกให้หมดอีก
ครั้ง
- แผลฝีเย็บไม่บวม ระวังภาวะ hematoma ของแผลฝีเย็บ
- กระเพาะปัสสาวะว่าง
- สัญญาณชีพปกติ
3.11 พยาบาลหัวหน้าเวรโทรศัพท์ประสานพยาบาลตึกหลังคลอด ส่งต่อข้อมูล เพื่อย้ายมารดา
ไปดูแลต่อ ประสานพนักงานศูนย์เปล เพื่อย้ายมารดาไปตึกหลังคลอด
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
มานี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ และ ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล. บรรณาธิการ. (2553). ตารา
สูติศาสตร์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2561). เอกสารประกอบการสอน. วิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1, สืบค้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561. จาก.
เว็บไซต์https://coggle.it/diagram/W9ndyznK8mkxi72U/t
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8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1 แบบบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง Monitoring Nursing Record
(MKH-FR-NUR-012)
เอกสารแนบท้ายที่ 2 แบบบันทึกทางการพยาบาล
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