
Clinical Practice Guiline แผนกหลงัคลอด 
สมรรถนะที ่1 ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์แก่มารดาในระยะหลงัคลอดอย่างมีจริยธรรมตาม 
กฎหมายวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
ทกัษะที ่1  ปฏบิัติการพยาบาลมารดาหลงัคลอดปกติระยะแรกรับ 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ 
 
1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการตั้งครรภ ์การคลอด และการส่งต่อขอ้มูลจากหอ้งคลอด  
2. ประเมินสัญญาณชีพ เม่ือแรกรับ จากนั้นทุก 30 นาที 2 คร้ัง 
3. ประเมินลกัษณะเตา้นม หวันม การหลัง่น ้านม 
4. ประเมินการหดรัดตวัของมดลูกและระดบัยอดมดลูก 
5. ประเมินลกัษณะการบวมหรือมีเลือดคัง่ของแผลฝีเยบ็ / ช่องคลอด 
6. ประเมินสภาพแผลผา่ตดัหนา้ทอ้ง (ท าหมนั) 
7. ประเมินและติดตามการสูญเสียเลือดทางช่องคลอดเพิ่มเติม 
8. ดูแลการไดรั้บอาหารและน ้าหลงัคลอด 
9. ดูแลใหไ้ดรั้บการพกัผอ่นและความสุขสบายของมารดา 
10. จดบนัทึกปัญหาและกิจกรรมการพยาบาล 
11. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทกัษะที ่2  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะหลงัคลอดภายหลงัแรกรับ 2 ช่ังโมง 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ 
 
1. ติดตามประเมินดูแลและบนัทึกเก่ียวกบั 
1.1 สัญญาณชีพทุก 4 ชม. 
1.2 การหดรัดตวัของมดลูกและระดบัยอดมดลูก วนัละ 1 คร้ัง 
1.3 กระเพาะปัสสาวะและการขบัถ่ายปัสสาวะทุก 6-8 ชม. 
1.4 ประเมินเลือดและลกัษณะน ้าคาวปลา วนัละ 1 คร้ัง 
1.5 แผลฝีเยบ็ / แผลผา่ตดัท าหมนัทางหนา้ทอ้ง 
2. ดูแลการไดรั้บสารอาหารและน ้า 
3. ดูแลความสุขสบายและการพกัผอ่น 
4. ดูแลใหไ้ดรั้บยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 
5. กระตุน้ใหมี้ Early ambulation 
6. ส่งเสริมใหบิ้ดามีส่วนร่วมในการดูแลบุตร 
7. ใหก้ารช่วยเหลือ/แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น 
8. เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการช่วยเหลือเม่ือมีภาวะแทรกซอ้น  
9. ประเมินและติดตาม Hct กรณีท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 
10. ดูแลและใหค้  าแนะน าเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
11. ดูแลใหไ้ดรั้บการเตรียมผา่ตดัท าหมนั 
12. จดบนัทึกปัญหาและกิจกรรมการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทกัษะที ่3  ปฏิบัติการพยาบาลเพือ่การส่งเสริมการเลีย้งทารกด้วยนมมารดา 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ 
 
1. ประเมินความรู้ ทศันคติ และทกัษะของมารดาและครอบครัวเก่ียวกบัการเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา  
2. ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือเก่ียวกบัการเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา 
2.1 ช่วยเหลือใหม้ารดาสามารถใหน้มมารดา 
2.2 ใหค้  าแนะน าและสาธิตเก่ียวกบัการใหน้มมารดา 
2.3 สอนและสาธิตวธีิการบีบและเตรียมนมกรณีท่ีทารกถูกแยกจากมารดา 
2.4 จดัใหม้ารดาอยูก่บัทารกตามความเหมาะสม (Rooming in) 
2.5 แนะน าใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนใหม้ารดาเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา 
3. ประเมินความสามารถในการใหน้มมารดาแก่ทารก โดยใชเ้คร่ืองมือ LATCH SCORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทกัษะที ่4  การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวแก่มารดาและครอบครัว 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ 
1. การใหค้  าแนะน ารายบุคคล 
1.1 เม่ือแรกรับใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั 
- การนอนพกับนเตียง 
- วธีิขอความช่วยเหลือ 
- สถานท่ีและบุคลากร 
- การสร้างสัมพนัธภาพกบัทารก 
- การกระตุน้ใหน้ ้านมมารดามาเร็วข้ึน 
- ระเบียบการเขา้เยีย่ม 
- กิจกรรมท่ีมารดาสามารถท าได ้
- สิทธิการเบิกจ่ายและการใชใ้บรับรองแพทย ์
- มาตรการความปลอดภยั 
1.2 ระยะหลงัคลอด 2 ชม. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั 
- กรสังเกตการณ์หดรัดตวัของมดลูกและสาธิตการคลึงมดลูก 
- การดูแลแผลฝีเยบ็ การสังเกตเลือดออกทางช่องคลอดและสาธิตการท าความสะอาดแผลฝีเยบ็  
- การขบัถ่ายปัสสาวะใน 6 ชม. หลงัคลอดและการท าความสะอาด 
- การลุกเดิน 
- การท าความสะอาดร่างกายทารกภายหลงัการขบัถ่าย และสาธิตการท าความสะอาด 
- สาธิตการดูแลทารกในเบ้ืองตน้ 
- การเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา 
- สาธิตการอาบน ้าทารกแรกเกิด 
- การดูแลตนเองของมารดาภายหลงัคลอด 
- การวางแผนครอบครัว 
- การดูแลทารกแรกเกิด 
1.4 การวางแผนจ าหน่ายมารดาเก่ียวกบัการเตรียมส่ิงของ มารับกลบับา้นค่าใชจ่้าย และแหล่งใหค้วาม
ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาการเล้ียงดูบุตร 
2. การใหค้  าแนะน ารายกลุ่มระยะ 24 ชม. หลงัคลอด – ก่อนกลบับา้น เก่ียวกบั 
2.1 การเล้ียงบุตรดว้ยนมมารดา 
2.2 สาธิตการอาบน ้าทารกแรกเกิด 
2.3 การดูแลตนเองของมารดาภายหลงัคลอด 
1. การวางแผนครอบครัว 



2. การดูแลทารกแรกเกิด 
3. ใหค้  าแนะน ามารดาก่อนกลบับา้นเก่ียวกบัการแจง้เกิด วธีิการใหย้ามารดาและทารก,แหล่งใหค้วาม
ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา, การกลบัมาตามก าหนดนดั,ขั้นตอนการซ้ือยา,การจ่ายค่ารักษา,ความสามารถในการ
ดูแลตนเองและทารก 
 
 
สมรรถนะที ่2 ปฏิบัติการพยาบาลแก่ทารกในระยะหลงัคลอด 
ทกัษะที ่5  การพยาบาลทารกในระยะแรกรับ 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ 
 
1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการตั้งครรภ ์การคลอด และภาวะเส่ียงต่างๆท่ีอาจมีผลต่อทารกและการส่งต่อ
ขอ้มูลจากหอ้งคลอด 
2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเพศและป้ายขอ้มือทารกทนัทีแรกรับ  
3. ตรวจร่างกายและสัญญาณชีพของทารกทนัทีและทุก 4 ชม. 
4. ดูแลความอบอุ่นและความปลอดภยัของทารกตลอดเวลา 
5. ดูแลความสะอาดและสุขสบายทางร่างกายทารก 
6. ประเมินความสามารถในการดูดกลืน 
7. ดูแลเร่ืองการขบัถ่ายของทารก 
8. ใหก้ารช่วยเหลือแกไ้ขและส่งต่อ เม่ือมีภาวะแทรกซอ้น 
9. จดบนัทึก ปัญหาและกิจกรรมทางการพยาบาล 
10. อธิบายวธีิปฏิบติั การสังเกตอาการผดิปกติภายหลงัไดรั้บภูมิคุม้กนัโรค 
 
ทกัษะที ่6   การปฏิบัติการพยาบาลทารกประจ าวนั 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ 
1. มีการประเมินสัญญาณชีพและตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะแทรกซอ้นทุก 4 ชม. 
2. มีการดูแลความอบอุ่น ความสุขสบายและการพกัผอ่นของทารกตลอดเวลา 
3. ท าความสะอาดร่างกาย สะดือและสังเกตภาวะแทรกซอ้นวนัละ 1 คร้ัง ภายหลงัการอาบน ้า 
4. ดูแลการขบัถ่ายและดูแลความสะอาดหลงัขบัถ่ายทุกคร้ัง 
5. ดูแลใหไ้ดรั้บนมมารดา อยา่งนอ้ยวนัละ 10 คร้ัง และจบัเรอลม 
6. ประเมินความสามารถในการดูดกลืน 
7. ดูแลเร่ืองการขบัถ่ายของทารก 



8. ใหก้ารช่วยเหลือแกไ้ขและส่งต่อ เม่ือมีภาวะแทรกซอ้น 
9. จดบนัทึก ปัญหาและกิจกรรมทางการพยาบาล 
10. อธิบายวธีิปฏิบติั การสังเกตอาการผดิปกติภายหลงัไดรั้บภูมิคุม้กนัโรค 
สมรรถนะที ่5 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทีท่ าหมันหลงัคลอด 
ทกัษะที ่7   การเตรียมมารดาหลงัคลอดก่อนผ่าตัดท าหมัน 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ 
1. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท าหมนักบัมารดาหลงัคลอดและสามี 
2. ตรวจสอบการถูกตอ้งของการเซ็นใบยนิยอมผา่ตดั 
3. การเตรียมร่างกายก่อนท าหมนั 
3.1 โกนขนบริเวณหนา้ทอ้ง 
3.2 NPO หลงัเท่ียงคืน 
3.3 ดูแลใหถ่้ายปัสสาวะก่อนส่งเขา้หอ้งผา่ตดั 
3.4 ตรวจฟันปลอม และท าความสะอาดเล็บมือเทา้ 
3.5 ประเมินสัญญาณชีพและจดบนัทึกกิจกรรมการพยาบาล 
3.6 ส่งมารดาหลงัคลอดเขา้หอ้งผา่ตดัพร้อมแฟ้มประวติัโดยรถเขน็/นอน 
4. การเตรียมทางดา้นจิตใจ 
4.1 ประเมินความวติกกงัวลก่อนการท าหมนั 
4.2 เปิดโอกาสใหม้ารดาหลงัคลอดระบายปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


