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มาตรฐานการพบแพทยค์รรภค์ุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อคน้หา ประเมินภาวะเส่ียง และความผิดปกติต่างๆ ในหญิงตั้งครรภ์ 
2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภท์ี่มีความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภไ์ดรั้บการดูแลที่ถูกตอ้ง

เหมาะสม   และมีการส่งต่อในรายที่มีภาวะเส่ียงไปพบสูติแพทยอ์ยา่งเหมาะสม 
 
ขอบข่าย 

ระเบียบปฏิบติัน้ีเป็นแนวทางการดูแลหญิงตั้งในคลีนิคครรภค์ุณภาพส าหรับแพทยแ์ละ
พยาบาลประจ าห้องคลอด 

 
นิยามศัพท์   
 หญิงตั้งครรภ ์หมายถึง สตรีที่ตั้งครรภท์ี่มีอายคุรรภ ์18-24 สัปดาห์ ที่ส่งตวัมาจากสถานี
อนามยัในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่ และอ าเภอใกลเ้คียง มาพบแพทยค์ร้ังที่1เพ่ือตรวจอลัตราซาวด์
คน้หาความผิดปกติต่างๆ ของทารกและหญิงตั้งครรภ ์เพ่ือให้ไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม  และนดั
มาพบแพทยค์ร้ังที่ 2 เมื่ออายคุรรภ ์34-36 สัปดาห์เพื่อวางแผนการคลอด 
 
ผู้รับผิดชอบ 
แพทย ์   มีหนา้ที่  ตรวจวินิจฉัย  ส่ังการรักษา 
พยาบาลห้องคลอด   มีหนา้ที่ซกัประวตัิ คน้หาความผิดปกติ รายงานแพทยท์ราบ  ลงผลการตรวจ
ในเวชระ เบียน และ เตรียมตรวจพิเศษต่างๆ เช่น NST, ultrasound , PV  
พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้  มีหนา้ที่  เตรียมความพร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใชง้าน 
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มาตรฐานการพบแพทย์ที่คลนิิกครรภ์คุณภาพ 

1. ก าหนดพบแพทยอ์ลัตราซาวดท์ุกวนัจนัทร์ และวนัศุกร์ 
2. ส่งพบแพทยค์ร้ังที่ 1 เมื่ออายคุรรภ ์18-24 สัปดาห์  

2.1.เพื่อค านวณหาอายคุรรภ ์ ท่าหรือส่วนน าของเด็ก ความผิดปกติต่างๆของทารก และ
ต าแหน่งการเกาะของรก  และยืนยนัอายคุรรภ ์  วนัครบก าหนดคลอดที่แทจ้ริง 
 2.2. เพ่ือตรวจร่างกายหญิงตั้งครรภท์ัว่ไป คน้หาความผิดปกติต่างๆ เพ่ือใชใ้นการวาง
แผนการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด 
 2.3. ส่งต่อหญิงตั้งครรภท์ี่มีโรคประจ าตวัและภาวะเส่ียงต่างๆ เช่น  เบาหวาน ไทรอยด ์ 
ความดนัโลหิตสูง  หอบหืด โรคเลือดต่างๆ   ภาวะครรภเ์ป็นพิษ  ประวตัิเคยผ่าตดัที่มดลูกไปพบสูติ
แพทยท์ี่ รพ. สปส .  เพ่ือวางแผนการดูแลระหว่างการตั้งครรภแ์ละวางแผนการคลอดที่เหมาะสม 
 2.4. คดักรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภท์ุกรายที่มีภาวะเส่ียงตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
** หญิงตั้งครรภอ์าย ุ35 ปี ขึ้นไปส่งตรวจทุกราย 
** ตรวจเมื่อฝากครรภค์ร้ังแรกหรือคร้ังแรกที่ตรวจพบในรายที่ 

1.อว้น หรือ BMI>30 
2.มีพ่อแม่-พี่นอ้งทอ้งเด่ียวกนัเป็นเบาหวาน 
3.มีประวติัเป็นเบาหวานหรือน ้าตาลผิดปกติในครรภท์ี่แลว้ 
4.ผลตรวจน ้าตาลในปัสสาวะ (2+) 1คร้ัง  หรือ (1+)  2 คร้ัง 
5.เคยมีทารกตายในครรภ ์ หรือตายคลอดไม่ทราบสาเหตุ 
6.เคยคลอดบุตรน ้าหนกัมากกว่า 4,000 กรัม 
7.เคยคลอดบุตรที่มีความพิการโดยไม่ทราบสาเหตุ 
8.ตรวจพบความดนัโลหิตสูงร่วมหรือเคยเป็นความดนัโลหิตสูงมาก่อน 
9.น ้าหนกัขึ้นมากกว่า > 4 กก./ เดือน 

โดยเร่ิมตน้ตรวจ GCT  ถา้ค่าน ้าตาลผิดปกติ > 140 mg% จึงนดัมาตรวจ OGTT  อีกคร้ัง  
3. พบแพทยค์ร้ังที่ 2 เมื่ออายคุรรภ ์ 34-36 สัปดาห์ เพื่อยืนยนัท่าเด็กและดูการเกาะตวัของรก 

ถา้พบท่าทารกผิดปกติให้ส่งต่อไปพบสูติแพทยท์ี่ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ 
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4. พบแพทยอ์ีกคร้ังเมื่ออายคุรรภ ์40 สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อ 
4.1. ทบทวนประวตัิฝากครรภ์ เพื่อประเมินอายคุรรภท์ี่แน่นอน 
4.2.ท า  non stress test ( NST) เพื่อติดตามดูสภาวะทารกในครรภ ์
4.3. ท า ultrasound เพ่ือดูสภาวะทารกในครรภ์   ดูสภาพรก และน ้าคร ่า พร้อมวดัค่าAFI 
ดว้ย 
4.4.ตรวจภายในประเมิน Bishop  score และท า digital    stripping  of   membraneในรายที่
ท าได ้
4.5. นดัมารดาพบแพทยท์ุกสัปดาห์จนกว่าอายคุรรภถ์ึง 42 สัปดาห์ 

 
ขั้นตอนการอลัตราซาวด์  
1. หญิงตั้งครรภ์ย่ืนสมุดฝากครรภพ์ร้อมบตัรโรงพยาบาลที่ห้องบตัรแลว้มาย่ืนที่ห้องคลอด 
2. พยาบาลทบทวนขอ้มูลต่างๆดงัน้ี 

2.1 ประวตัิการฝากครรภ ์ ประเมินภาวะเส่ียง  ความผิดปกติต่างๆ ถา้พบระบุเป็นตวัสีแดง 
2.2.ประเมินการลงผลเลือดครบ และถกูตอ้งหรือไม่ 
2.3.ประเมินการค านวณอายคุรรภ ์ วนัครบก าหนดคลอดถกูตอ้งหรือไม่ 
2.4.ประเมินการลงผลการตรวจครรภ์ว่าถูกตอ้ง เหมาะสม ครบถว้นหรือพบความผิดปกติ

หรือไม ่
2.5.เตรียมขอ้มูลผูป่้วยเพ่ือรายงานแพทยก์่อนทุกคร้ัง 

2. แพทยท์ าการอลัตราซาวด ์พร้อมอธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ตรวจพบ เช่น ท่า
ของเด็ก  สภาวะทารกในครรภ ์ สภาพรก  น ้าคร ่า   และอายคุรรภท์ี่แทจ้ริง  พร้อมลงบนัทึกในสมุด
สีชมพู 
3 .พยาบาลท าหนา้ที่บนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียน และนดัวนัที่มาพบแพทยอ์ีกคร้ัง   พร้อมแนะน า
อาการผิดปกติควรมาพบแพทย ์
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4.เกณฑก์ารลงผลการอลัตราซาวด ์ ให้ลงตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.1. fetus  status   ระบุ  Viable / abnormal 
 3.2. number  of  fetus ระบุ  Single / Twins / multiple 
 3.3.presentating of past เช่น Cephalic /  Breech  , Transverse 
 3.4.Gross  of  fetal Movement เช่น  Active / decrease 
 3.5.Amniotic   fluid เช่น  Adequate / decrease  / AFI…….. cms  
 3.6.Placenta site เช่น  Anterior / posterior/ middle / upper / fundus / lower / placenta 
previa marginalis  , placenta previa partialis ,placenta previa totalis 
 3.7 ระบุค่าส่วนต่างๆที่วดัได ้เช่น BPD /FL /AC/HC 
 3.8. ระบุอายคุรรภ ์ วนัครบก าหนดคลอด ที่ถูกตอ้ง 
 3.9 .ระบุวนันดัมาพบแพทยค์ร้ังที่ 2 พร้อมระบุ สาเหตุของการนดัมาพบแพทย ์
 
5.แนวทางการให้ขอ้มูลของพยาบาลประจ าคลินิก 
 4.1.ขณะรอตรวจให้ขอ้มูลหญิงตั้งครรภ์เก่ียวกบัความส าคญัของการอลัตราซาวด ์ 
 4.2.หลงัจากการตรวจอลัตราซาวดแ์ลว้ให้แจง้ให้ทราบอายคุรรภ ์ที่แทจ้ริง  วนัครบก าหนด
คลอด  ท่าทารกในครรภ ์ สภาพและการเกาะของรก  วนันดัพบแพทยค์ร้ังที่ 2 และอาการผิดปกติที่
ควรมาพบแพทยต์่างๆ 

กรณีพบแพทยค์ร้ังที่ 1  อาการที่ควรมาพบแพทยค์ือ ปวดหน่วงทอ้งนอ้ย มีเลือดออกทาง
ช่องคลอด ประวตัิกระแทกหกลม้ขณะตั้งครรภ ์

กรณีพบแพทยค์ร้ังที่ 2 แนะน าเก่ียวกบัการนบัลูกดิ้น  การมีน ้าเดิน  การเจ็บครรภค์ลอด
เตือนหรือจริง 

 
 


