มาตรฐานสาหรับวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure)
โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่ าน
หน่ วยงาน
กลุ่มการพยาบาล
เรื่ อง แนวทางการรับฝากครรภ์ คุณภาพโรงพยาบาลภูเพียง
วันทีเ่ ริ่มใช้ 18 มิถุนายน 2562
ผูจ้ ดั ทา
กลุ่มงานผูค้ ลอด

เลขทีเ่ อกสาร N –2013–0001
ปรับปรุ งครั้งที่ --1------หน้ าที่ 1 จาก 1 หน้ า
พว.อรศิริ กาสมุทร

ผู้รับรอง
พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์
หัวหน้ า
พยาบาล
ผู้อนุมัติเอกสาร พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้ าพยาบาล
แนวทางการฝากครรภ์ คุณภาพโรงพยาบาลภูเพียง
1. เปิ ดบริ การรับฝากครรภ์ประจาทุกวันอังคารและทุกวันตามการนัดหมาย
2. ให้การดูแลดังนี้
1). สอบถามข้อมูลทัว่ ไป ซักประวัติการตั้งครรภ์ในอดีต การตั้งครรภ์ในปั จจุบนั ประวัติทางสู ติ
กรรม โรคทางอายุรกรรมเช่นเบาหวาน โรคหัวใจ ฯ สารเสพติด สุ รา การสู บบุหรี่ ความพร้อมการ
ตั้งครรภ์และการมีบุตร
2).คัดกรองความเสี่ ยงของหญิงตั้งครรภ์โดยใช้ Classifying form และส่ งต่อเมื่อพบความเสี่ ยงเพื่อ
ได้รับการดูแลโดยสู ติแพทย์
3). การตรวจร่ างกายและตรวจครรภ์
4). ให้คาปรึ กษาก่อนเจาะเลือด ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและตรวจยืนยันเมื่อมีขอ้ บ่งชี้โรคทาง
พันธุ กรรมได้แก่ โรคธาลัสซี เมีย ดาวน์ซินโดรม ภาวะพร่ องธัยรอยด์แต่กาเนิด เจาะเลือดครั้งที่1 เมื่อ
มาฝากครรภ์ครั้งแรก และเจาะเลือดครั้งที่2 เมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์
5). ตรวจภายในหากหญิงตั้งครรภ์สมัครใจและไม่มีมีขอ้ ห้าม
6).ส่ งตรวจอัลตร้าซาวด์โรงพยาบาลน่าน ครั้งที่ 1เมื่ออายุครรภ์18-22สัปดาห์ ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์
36 สัปดาห์ (กรณี มีความผิดปกติ)
7).ประเมินสุ ขภาพจิตครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ถา้ พบผิดปกติส่งพบแผนกสุ ขภาพจิต
8).ฉี ดวัคซี นป้ องกันบาดทะยักอย่างน้อย 2 ครั้ง

9).จ่ายยาเสริ มธาตุเหล็กที่มี elemental iron 60 มิลลิกรัมและโฟเลต 250 ไมโครกรัมวันละครั้งและ
ไอโอดีนวันละ 200-250ไมโครกรัมต่อวันตลอดการตั้งครรภ์
10).ให้ความรู ้ตามมาตรฐานโรงเรี ยนพ่อแม่ร่วมกับสามีและครอบครัว 3 ครั้งตามเกณฑ์
11). จัดให้มีช่องทางติดต่อระหว่างผูร้ ับบริ การกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24ชัว่ โมงเพื่อให้การช่วยเหลือ
ในภาวะฉุ กเฉิ นได้ทนั ท่วงที
12). ส่ งพบทันตกรรมอย่างน้อย 1ครั้ง
13). บันทึกลงในสมุดบันทึกสุ ขภาพแม่และเด็กให้ครบถ้วน
14).ส่ งต่อไปโรงพยาบาลน่านเพื่อเตรี ยมคลอดเมื่ออายุครรภ์36สัปดาห์ทุกราย
3. ให้บริ การรับฝากครรภ์ท้ งั หมด 5 ครั้ง (กรณี มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์<12 สัปดาห์)
ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ <12 wks
ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 18+-2 wks
ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 26+-2 wks
ครั้งที่ 4 อายุครรภ์ 32+-2 wks
ครั้งที่ 5 อายุครรภ์ 38+-2 wks (ส่ งต่อไปคลอดที่ร.พน่าน)

การปฏิบัติการฝากครรภ์ 5ครั้ งคุณภาพ
1. การดูแลผู้ต้ งั ครรภ์ ครั้งแรก
การให้บริ การฝากครรภ์ครั้งแรกควรทาในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
เป็ นการซักประวัติทางการแพทย์และประวัติทางสู ติกรรม เพื่อศึกษาข้อมูลของผูต้ ้ งั ครรภ์วา่ สามารถแนะนา
ให้ เข้ากระบวนการดูแลผูต้ ้ งั ครรภ์ตามองค์ประกอบพื้นฐานได้หรื อไม่ โดยใช้แบบคัดกรอง Classifying
form
กิจกรรมการดูแล ประกอบด้ วย
1.1 สอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับ ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ – สกุล (วัน เดือน ปี เกิด) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
สถานะภาพสมรส การ สู บบุหรี่ หรื อสารเสพติดอื่นๆ ลักษณะที่อยูอ่ าศัย ขนาด และจานวนผูอ้ ยูอ่ าศัย
ลักษณะสุ ขภาพอนามัย : ชนิดของส้วม แหล่งน้ าใช้ การประกอบอาหาร ระดับการศึกษา อ่านออก
เขียนได้หรื อไม่ รายได้ ลักษณะ งานและตาแหน่งงานของผูต้ ้ งั ครรภ์และสามี
1.2 ประวัติการเจ็บป่ วย : โรคหรื อภาวะที่เคยเป็ น ได้แก่ วัณโรค โรคไตเรื้ อรัง โรคลมชัก โรคเบาหวาน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ โรคอื่นๆ เช่น โรคตับอักเสบ มาลาเรี ย โรคธาลัสซีเมีย โรคอื่นๆ
ในอดีต เช่น โรคที่เรื้ อรัง โรคภูมิแพ้ ประวัติการผ่าตัดอื่นๆที่นอกเหนือจากการผ่าตัดคลอด ประวัติการให้
เลือด การใช้ยาปัจจุบนั ช่วงเวลาที่มีบุตรยากตั้งแต่เมื่อไหร่ นานเท่าใด อะไรคือสาเหตุ
1.3 ประวัติทางสู ติกรรม ประกอบด้วย
- จานวนครั้งที่เคยตั้งครรภ์
- วันเดือนปี ของการตั้งครรภ์ครั้งก่อน ผลการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง บอกรายละเอียดการคลอดก่อน
กาหนด ชนิดของการแทงบุตร (ถ้าทราบ)
- น้ าหนักทารกแรกเกิด เพศทารก
- ระยะของการให้นมแม่อย่างเดียว เมื่อใด และให้นานเท่าใด
- ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และการคลอดครั้งก่อน ให้เจาะจงด้วยว่าเป็ นการตั้งครรภ์ครั้งใด
ถ้าเป็ นไปได้ควรยืนยันด้วยการดูจากบันทึกทางการแพทย์ เช่น การแท้งบุตรเป็ นอาจิณในไตรมาสแรกของ
การ ตั้งครรภ์ การทาแท้งและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคความดันโลหิ ตสู ง ภาวะ
Preeclampsiaหรื อeclampsiaรกลอกตัวก่อนกาหนด รกเกาะต่า การคลอดท่าก้นหรื อท่าขวาง การคลอดได้
รวมทั้งการคลอดยาก การฉี กขาดช่องทางคลอดระดับสาม การตกเลือดในระยะที่ 3 ที่รุนแรง การติดเชื้อ
หลังคลอด ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
- การผ่าตัดทางสู ติกรรม ได้แก่ การผ่าตัดคลอด และข้อบ่งชี้ในการใช้คีมช่วยคลอด หรื อใช้
เครื่ องดูด
สู ญญากาศวิธีการคลอดในกรณี คลอดทารกท่าก้นทางช่องคลอดการล้วงรก
- การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อทารกในระยะปริ กาเนิ ดของการคลอดครั้งก่อนระบุดว้ ยว่าครั้งใด
และดู

-ประวัติจาการบันทึกไว้ครั้งก่อนได้แก่ การตั้งครรภ์แฝดสองหรื อมากกว่า ทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม ( Low birth weight ) ทารกเจริ ญเติบโตช้าในครรภ์(IUGR) คลอดทารกที่มี
รู ปร่ างพิการและโครโมโซม ผิดปกติ ทารกแรกเกิดน้ าหนักมากว่า 4,000 กรัม ทารกแรกเกิดได้รับ
การช่วยฟื้ นคืนชีพ ประวัติทารกตายใน ระยะปริ กาเนิด (ตายคลอดหรื อเสี ยชีวติ ภายหลัง)
- วันที่เริ่ มมีประจาเดือนครั้งสุ ดท้าย( LMP ) ความแน่นอน/ความสม่าเสมอจาได้แน่นอนหรื อไม่
- ภาวะผิดปกติใดๆ ปวดหรื อมีเลือดออกทางช่องคลอด
2. การตรวจร่ างกาย
2.1 ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์
2.2 วัดความดันโลหิต
2.3 ตรวจร่ างกายทัว่ ไป และตรวจอาการแสดงของภาวะโลหิ ตจางอย่างรุ นแรง
2.4 ตรวจครรภ์ ประเมินอายุครรภ์และวัดระยะห่างระหว่างหัวเหน่ากับยอดมดลดลูก เพื่อคะเนอายุ
ครรภ์และการเจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์
2.5 ส่ งพบแพทย์เพื่อฟังการหายใจและเสี ยงหัวใจ 7
3. ตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
3.1 ตรวจปัสสาวะ (Multiple dipstick) หรื อตรวจ UA เพื่อตรวจหา Asymtomatic Bacteriuria
Protein,sugar
3.2 ให้การปรึ กษาก่อนตรวจเลือดเพื่อตรวจVDRL, Anti-HIV, HBsAg, CBC, OF หรื อ MCV ,
DCIP และ ตรวจ ABO และ Rh group
4. การประเมินเพื่อการส่ งต่ อ
4.1 คะเนกาหนดคลอดจากวันแรกของประจาเดือนครั้งสุ ดท้าย
4.2 พิจารณาว่าผูต้ ้ งั ครรภ์วา่ สามารถนัดมาตรวจตามการดูแลผูต้ ้ งั ครรภ์แนวใหม่หรื อไม่ ตาม
Classifying form ถ้าพบภาวะแทรกซ้อนหรื อโรคแทรกซ้อนให้ดาเนิ นตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนด
ขึ้นของ สถานบริ การหรื อตามดุลยพินิจของแพทย์
5. การดูแลรักษา
5.1 ให้ยาเสริ มธาตุเหล็กและโฟเลต แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็กที่มี Elemental
iron 60 มก. และโฟเลต 250 ไมโครกรัม ให้ยาบารุ งที่มีไอโอดีน วันละ 200 -250ไมโครกรัม/ วัน ถ้า
ค่าHb น้อยกว่า 7 g /dl ให้ส่งพบแพทย์
5.2 ฉีดวัคซีน dTเข็มที่ 1
5.3 ให้การรักษา ถ้าผลตรวจซิฟิลิสเป็ นบวก
6. ให้ คาแนะนา ถามและตอบคาถาม นัดหมายครั้งต่ อไป

6.1 ให้คาแนะนาถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน เลือดออกทาง
ช่อง คลอด ปั สสาวะบ่อยแสบขัด ระยะเวลาที่ควรมีการดิ้นของทารกในครรภ์และสถานที่ๆหญิง
ตั้งครรภ์สามารถมา รับบริ การเมื่อมีอาการผิดปกติท้ งั ในเวลาและนอกเวลาราชการ
6.2 นัดตรวจครั้งต่อไป 16 สัปดาห์ และนัดผูต้ ้ งั ครรภ์และสามีมาเข้าโรงเรี ยนพ่อแม่ครั้งที่ 1
6.3 บันทึกลงในสมุดบันทึกสุ ขภาพและตรวจสอบ Checklist ว่าได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆครบถ้วน
หรื อไม่
2. การดูแลผู้ต้ งั ครรภ์ ครั้งที่ 2
การฝากครรภ์ครั้งที่ 2 ให้นดั ตรวจครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ( ± 2 สัปดาห์ ในระหว่าง 16- 20 สัปดาห์)
กิจกรรมการดูแล
1. ลงทะเบียน / ซักประวัติ
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติการเจ็บป่ วย ทบทวนประวัติการเจ็บป่ วยที่เคยบันทึกไว้ การเจ็บป่ วยที่เกิดภายหลัง การ
รับประทาน ยาเสริ มธาตุเหล็กและยาอื่นๆ
- ประวัติทางสู ติกรรม ทบทวนประวัติทางสู ติกรรมที่บนั ทึกไว้ การตั้งครรภ์ปัจจุบนั ภายหลังฝาก
ครรภ์ครั้งแรก และ เด็กดิ้น
2. ประเมินสภาพร่ างกายทัว่ ไป / การตรวจครรภ์
- การชัง่ น้ าหนัก วัดความดันโลหิต
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไป ตรวจดูอาการบวมที่ขาหรื อทัว่ ร่ างกาย อาการเตือนของโรคอื่นๆ
- ตรวจครรภ์ : ประเมินอายุครรภ์ ฟัง FHS และวัดระดับยอดมดลูก ด้วยสายวัดบันทึกเป็ นเซนติเมตร
บันทึกเปรี ยบเทียบกับกราฟแสดงระดับมดลูก 8
- ตรวจภายใน เพื่อคัดกรองภาวะasymptomatic vaginal infection ถ้าไม่หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ถา้ ไม่
หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการตรวจ หรื อการรักษา ถ้ามีการติดเชื้อจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตรวจภายในสาหรับหญิงตั้งครรภ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ถุงมือ Sterile
Speculum sterile ขนาดกลาง / เล็ก
ภาชนะใส่ น้ ายาฆ่าเชื้อ / น้ า สาหรับทาความสะอาด
สาลีเช็ดทาความสะอาด
Slide เพื่อป้ ายหนองหาเชื้ อโรค
สาลีพนั ปลายไม้เพื่อป้ ายสารคัดหลัง่ จากช่องคลอดมาตรวจหาเชื้ อ

7. หลอดแก้วใส่ 0.9 % NSS สาหรับจุ่มสาลีพนั ปลายไม้ที่เช็ดสารคัดหลัง่ จากช่องคลอด
ขั้นตอนการตรวจทางช่ องคลอด
1. ตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอก (Valva)
2. ใช้เครื่ องมือ Speculum ตรวจสภาพภายในช่องคลอดและปากมดลูก
3. การตรวจพิเศษเมื่อใส่ เครื่ องมือ Speculum ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- wet smear
- ย้อมหาเชื้ อแบคทีเรี ย : gram stained
- ตรวจทั้ง 1 และ 2 โดยใช้สาลีพนั ปลายไม้ป้าย Discharge ในช่องคลอดเสร็ จแล้วนามาใส่ ใน
หลอดแก้วที่เติม 0.9 % NSS ไว้ 1 ml.
3. ตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ตรวจปัสสาวะ (Multiple dipstick) หา Protein,sugar ถ้ามี AsymtomaticBacteriuriaที่ได้รับการ รักษา
ครั้งแรกควรตรวจซ้ า ถ้ายังตรวจพบดาเนินการส่ งต่อ
4. การประเมินเพื่อการส่ งต่ อ
- ประเมินซ้ าว่าผูต้ ้ งั ครรภ์ควรอยูใ่ นการดูแลผูต้ ้ งั ครรภ์แนวใหม่หรื อไม่
- ผลลือดค่า Hb< 11 g / l แนะนาด้านโภชนาการและตรวจหาสาเหตุ และเพิ่มยาเสริ มธาตุเหล็ก ถ้า <
7 g/dl ควรส่ งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อการรักษา
5. การดูแลรักษา
- ให้ยาเสริ มธาตุเหล็กและไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย
- ให้แคลเซียมเสริ ม 500 -1,000 mg. / day ตลอดการตั้งครรภ์
- ส่ ง U/S เพื่อยืนยันอายุครรภ์ ตรวจจานวนทารกในครรภ์ การมีสัญญาณชีพ คัดกรองความผิดรู ปแต่
กาเนิด
- ฉีดวัคซีน dT เข็มที่ 2
6. ให้ คาแนะนา ถามและตอบคาถาม นัดหมายครั้งต่ อไป
- ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ในเรื่ องการรับประทานอาหาร ออกกาลังกาย พักผ่อน การสังเกตการดิ้น
ของทารก
- ให้คาแนะนาถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ เช่น เลือดออกทางช่องคลอด บวม ปวดศีรษะ
ตาพร่ ามัว และการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
- นัดตรวจครั้งต่อไป 26 สัปดาห์
- บันทึกลงในสมุดบันทึกสุ ขภาพให้ครบถ้วน และตรวจสอบ Checklist ว่าได้ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ
ครบถ้วนหรื อไม่

การดูแลผู้ต้ งั ครรภ์ ครั้งที่ 3
การฝากครรภ์ครั้งที่ 3 ควรนัดตรวจเมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ (± 2 สัปดาห์ ระหว่าง 24-28 สัปดาห์)
กิจกรรมดูแล
1. ลงทะเบียน / ซักประวัติ
- ประวัติส่วนตัว สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน
- ประวัติการเจ็บป่ วย ทบทวนประวัติการเจ็บป่ วยที่เคยบันทึกไว้ การเจ็บป่ วยที่เกิดภายหลัง การ
รับประทานยาเสริ มธาตุเหล็กและยาอื่นๆ
- ประวัติทางสู ติกรรม ทบทวนประวัติทางสู ติกรรมที่บนั ทึกไว้ การตั้งครรภ์ปัจจุบนั ภายหลังฝากครรภ์
ครั้งแรก และ เด็กดิ้น
2. ประเมินสภาพร่ างกายทัว่ ไป / การตรวจครรภ์
- การชัง่ น้ าหนัก วัดความดันโลหิต
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไป ตรวจดูอาการบวมที่ขาหรื อทัว่ ร่ างกาย
- ตรวจครรภ์ ประเมินอายุครรภ์ ฟัง FHS วัดระดับยอดมดลูก ด้วยสายวัดบันทึกเป็ นเซนติเมตร บันทึก
เปรี ยบเทียบกับกราฟแสดงระดับมดลูก
3. ตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
- ตรวจปัสสาวะ หา Protein,sugar
- ตรวจ Hct ซ้ า เฉพาะในรายที่ผลการตรวจครั้งแรกมีภาวะโลหิ ตจางที่ได้รับการรักษา
4. การประเมินเพื่อการส่ งต่ อ
- ประเมินซ้ าว่าผูต้ ้ งั ครรภ์ควรอยูใ่ นการดูแลผูต้ ้ งั ครรภ์แนวใหม่หรื อไม่
- ผลเลือดค่า Hb< 11 g/l แนะนาด้านโภชนาการและตรวจหาสาเหตุ และเพิ่มยาเสริ มธาตุเหล็ก
ถ้า < 7 g/l ควรส่ งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อการรักษา
- ถ้ามีภาวะความดันโลหิตสู ง Pre – eclampsia หรื อ Protienuria ทาการส่ งต่อ
- ถ้าวัด HF < 10 percentile ตามกราฟ ให้สงสัย IUGR 10

- ถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอด
- เมื่อประเมินพบว่ามีภาวะเสี่ ยงสู ง หรื อภาวะแทรกซ้อน
5. การดูแลรักษา
- ให้ยาเสริ มธาตุเหล็กและไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย
- ให้แคลเซียมเสริ ม 500 -1,000 mg. / day ตลอดการตั้งครรภ์
6. ให้ คาแนะนา ถามและตอบคาถาม นัดหมายครั้งต่ อไป
- ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ในเรื่ องการรับประทานอาหาร ออกกาลังกาย พักผ่อน สังเกตการดิ้นของ
ทารก
- ให้คาแนะนาอาการที่ควรมาก่อนนัดเช่น เลือดออกทางช่องคลอด บวม ปวดศีรษะตาพร่ ามัว และ
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
- นัดตรวจครั้งต่อไป 32 สัปดาห์ บันทึกลงในสมุดบันทึกสุ ขภาพและตรวจสอบ Checklist ว่าได้
ดาเนิน กิจกรรมต่างๆครบถ้วนหรื อไม่
การดูแลผู้ต้ งั ครรภ์ ครั้งที่ 4
การฝากครรภ์ครั้งที่ 4 ควรนัดตรวจเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (± 2 สัปดาห์ระหว่าง 30-34สัปดาห์)
กิจกรรมดูแล
1. ลงทะเบียน / ซักประวัติ
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติการเจ็บป่ วย ทบทวนประวัติการเจ็บป่ วยที่เคยบันทึกไว้ การเจ็บป่ วยที่เกิดภายหลัง การ
รับประทานยาเสริ มธาตุเหล็กและยาอื่นๆ
- ประวัติทางสู ติกรรม ทบทวนประวัติทางสู ติกรรมที่บนั ทึกไว้ การตั้งครรภ์ปัจจุบนั ภายหลังฝากครรภ์
ครั้งแรก และ เด็กดิ้น
2. ประเมินสภาพร่ างกายทัว่ ไป / การตรวจครรภ์
- การชัง่ น้ าหนัก วัดความดันโลหิต
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไป ตรวจดูอาการบวมที่ขาหรื อทัว่ ร่ างกาย อาการเตือนของโรคอื่นๆ
- ตรวจครรภ์ ประเมินอายุครรภ์ ฟัง FHS วัดระดับยอดมดลูก ด้วยสายวัดบันทึกเป็ นเซนติเมตร บันทึก
เปรี ยบเทียบกับกราฟแสดงระดับมดลูก
- ตรวจเต้านมซ้ า
3. ตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
- ตรวจปัสสาวะ หา Protein,sugar
- ตรวจเลือดครั้งที่ 2 Hct /Hb , VDRL , Anti-HIV ทุกราย

4. การประเมินเพื่อการส่ งต่ อ
- ประเมินความเสี่ ยงอีกครั้ง - ผลลือดค่า Hb< 11 g /dl อย่างต่อเนื่อง ให้ส่งต่อ
- เลือดออกทางช่องคลอด
- ถ้าวัด HF < 10 percentile ตามกราฟ ให้สงสัย IUGR
5. การดูแลรักษา
- ให้ยาเสริ มธาตุเหล็ก ไอโอดีน และแคลเซี ยมแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย
6. ให้ คาแนะนา ถามและตอบคาถาม นัดหมายครั้งต่ อไป
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วางแผนครอบครัว
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอด บวม ปวดศีรษะตา
พร่ ามัว ปัสสาวะแสบขัด การดิ้นของทารกน้อยลง และอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
- นัดตรวจครั้งต่อไป 38 ± 2 สัปดาห์ สัปดาห์และบันทึกลงในสมุดบันทึกสุ ขภาพให้ครบถ้วนและ
ตรวจสอบ Checklist ว่าได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆครบถ้วนหรื อไม่
การดูแลผู้ต้ งั ครรภ์ ครั้งที่ 5
การฝากครรภ์ครั้งที่ 5 ควรนัดตรวจเมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์ (± 2 สัปดาห์ระหว่าง 36-40 สัปดาห์)
กิจกรรมดูแล
1. ลงทะเบียน / ซักประวัติ
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติการเจ็บป่ วย ทบทวนประวัติการเจ็บป่ วยที่เคยบันทึกไว้ การเจ็บป่ วยที่เกิดภายหลัง การ
รับประทานยาเสริ มธาตุเหล็กและยาอื่นๆ
- ประวัติทางสู ติกรรม ทบทวนประวัติทางสู ติกรรมที่บนั ทึกไว้ การตั้งครรภ์ปัจจุบนั ภายหลังฝากครรภ์
ครั้งแรก และ เด็กดิ้น
2. ประเมินสภาพร่ างกายทัว่ ไป / การตรวจครรภ์
- การชัง่ น้ าหนัก วัดความดันโลหิต
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไป ตรวจดูอาการบวมที่ขาหรื อทัว่ ร่ างกาย อาการเตือนของโรคอื่นๆ
- ตรวจครรภ์ ฟัง FHS วัดระดับยอดมดลูก ด้วยสายวัดบันทึกเป็ นเซนติเมตร บันทึกเปรี ยบเทียบกับ
กราฟแสดงระดับมดลูก ตรวจท่าทารกและส่ วนนา
3. ตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
- ตรวจปัสสาวะ หา Protein,sugar
4. การประเมินเพื่อการส่ งต่ อ
- ประเมินความเสี่ ยงอีกครั้งโดยพิจารณาจากหลักฐานที่พบมาตั้งแต่การตรวจครั้งก่อน และจากการ
สังเกตพบในการตรวจครรภ์ครั้งนี้ ส่ งต่อเมื่อพบว่ามีความเสี่ ยงสู ง เช่นมีเลือดออกทางช่องคลอด มีอาการ

ของ Pre – eclampsiaสงสัยทารกเจริ ญเติบโตช้าในครรภ์ เด็กดิ้นน้อยลง ครรภ์แฝด สงสัยท่าก้น หรื อท่าขวาง
ให้ส่งต่อเพื่อทา ECV หรื อ วางแผนการคลอดในโรงพยาบาลด้วยการ C/S
5. การดูแลรักษา
- ให้ยาเสริ มธาตุเหล็ก ไอโอดีน และแคลเซี ยมแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย
6. ให้ คาแนะนา ถามและตอบคาถาม นัดหมายครั้งต่ อไป
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาการที่ตอ้ งมาโรงพยาบาลเพื่อการคลอด เช่น การเจ็บครรภ์จริ ง น้ าเดินหรื อมี
มูกเลือด และการเตรี ยมตัวสาหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เนื้อหาการให้สุขศึกษาตามแนวทางโรงเรี ยนพ่อแม่ระยะตั้งครรภ์ โรงพยาบาลภูเพียง
ครั้งที่/อายุครรภ์
เนื้อหา
ลายเซ็น
ผูส้ อน
ครั้งที่ 1
□ 1. การใช้สมุดบันทึกสุ ขภาพ แม่และเด็ก
GA<28wks
2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
3. การปฏิบตั ิตวั ระหว่างตั้งครรภ์,พัฒนาการทารกใน
ครรภ์
4. อาการปกติและอาการผิดปกติในระยะตั้งครรภ์
□ 5. อาหารสาหรับหญิงตั้งครรภ์ ,การประเมินภาวะ
โภชนาการ
□6. การฉีดวัคซี นป้ องกันบาดทะยัก
7.□ ทันตสุ ขภาพสาหรับหญิงตั้งครรภ์
8. การดูแลสุ ขภาพจิตในหญิงตั้งครรภ์
ครั้งที่ 2
□ 1. ประโยชน์ของการออกกาลังกาย สอนและสาธิต
GA 28-34wks
2. การพักผ่อน เทคนิคการคลายเครี ยด
3. การกระตุน้ พัฒนาการทารกในครรภ์
4. การนับลูกดิ้น
5. บทบาทพ่อแม่
6. ความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้นมแม่ที่ถูกวิธี,
7. วิธีการบีบเก็บน้ านม,การเตรี ยมตัวสาหรับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
8. การป้ องกันการคลอดก่อนกาหนด
ครั้งที่ 3
□ 1. การเตรี ยมตัวคลอดธรรมชาติ
GA >34wks
2. อาการเจ็บครรภ์คลอดและระยะต่างๆของการคลอด
3. เทคนิคการหายใจลดความเจ็บปวดขณะคลอด
□ 4 . การวางแผนครอบครัว
5. การเตรี ยมข้าวของเครื่ องใช้สาหรับการคลอด
6. อาการผิดปกติที่ตอ้ งรี บมาโรงพยาบาล
7. ขั้นตอนการรับบริ การการคลอดในโรงพยาบาล
8. ความสาคัญของ พ่อ-แม่ ในการอบรมเลี้ยงดูลูก
9. การปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด
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