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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-001 

เรื่อง :  การสวนล้างช่องคลอด  
          (Vaginal  douche) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3     ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ค าจ ากัดความ  เป็นการช าระล้างภายในช่องคลอด และช าระล้างสิ่งที่ขับออกมาจากช่องคลอด เช่น ตกขาว 
วัตถุประสงค์ 1. ลดและป้องกันการติดเชื้อ 
  2. บรรเทาอาการอักเสบ 
  3. ท าความสะอาดก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
  1. หม้อสวน 
  2. หัวสวนล้างช่องคลอด 
  3. สายยางเหลือง  1   เส้น 
  4. เสาน้ าเกลือส าหรับแขวนหม้อสวน 
  5. เหยือกขนาด  1,000  cc. ส าหรับใส่น้ ายา 
  6. ถุงมือสะอาด  1  คู่ 
  7. หม้อนอน , กระดาษช าระ 
  8. น้ ายา (โรงพยาบาลบุรีรัมย์ใช้ 0.9 % NSS ส าหรับท า Vaginal douche อย่างเดียว ) 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบเกี่ยวกับเหตุผล และ 
    วัตถุประสงค์ในการสวนล้างช่องคลอด 
2. แนะน าให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนการสวนล้างช่องคลอด 
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อม 
4. ปิดประตู / กั้นม่านให้มิดชิด 
5. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายชันเข่า หรือนอนหงายเท้าพาดบน 
    ขาหยั่ง กรณีท าที่เตียงผู้ป่วยให้กั้นม่านและ drape ผ้าให้ 
    เรียบร้อย  แล้วจึงสอดหม้อนอน 
 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือ  
 
- ป้องกันการเกร็งสะดวกในการสวนล้างช่องคลอด 
- ประหยัดเวลา 
- ป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย   
- เป็นท่าที่เหมาะสมและสะดวกและไม่เปิดเผย 
  ร่างกายผู้ป่วย 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-001 

เรื่อง :  การสวนล้างช่องคลอด  
          (Vaginal  douche) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3   ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563   

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. ใส่น้ ายาในหม้อสวน ประมาณ 1,000 cc. และแขวนหม้อ 
   นอนสูงจากระดับเชิงกรานของผู้ป่วยประมาณ 18 นิ้ว 
 
7. ล้างมือตามมาตรฐาน และสวมถุงมือ 
8. ต่อหัวสวน เข้ากับหัวต่อของสายสวนและเปิดน้ าไล่อากาศ  
   ล้างบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้สะอาดและปิดน้ า 
9. ใช้มือซ้ายแยก Labia minora ออกให้เห็น vaginal orifice  
   แล้วจึงค่อยๆสอดหัวสวนเข้าไปในช่องคลอด เข้าไปลึก 
   ประมาณ 2.5 - 3 นิ้ว เปิดน้ ายาและหมุนหัวสวนให้รอบ  
   Fonix 
10. สวนล้างจนกว่าน้ าที่ไหลออกมามีลักษณะเหมือนน้ าที่ใส่ 
     เข้าไป  ปิดน้ าและเอาหัวสวนออกจากช่องคลอดและล้าง 
     บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอีกครั้งปิดน้ าและถอดหัว 
      สวน 
11. พยุงผู้ป่วยให้นั่งสักครู่ 
12. เช็ดบริเวณท่ีเปียกด้วยส าลีหรือกระดาษช าระแล้วเอาหม้อ 
     นอนออกและจัดท่าผู้ป่วยในท่าที่สบาย 
13. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าท่ี 
14. ล้างมือตามมาตรฐาน 
15. บันทึกสิ่งผิดปกติ / ลักษณะของสิ่งคัดหลั่ง ขณะสวนล้าง 
     ช่องคลอดลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 
 
 

- เพ่ือให้น้ าที่ไหลเข้าไปมีความดันต่ า ที่เรียกว่า  
  low vaginal douche ซึ่งจะไม่ท าให้ระคายเคือง 
  ปากมดลูก และไม่ให้ไหลเข้าโพรงมดลูก 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 
 
- ป้องกันการฉีกขาดของอวัยวะสืบพันธุ์  และ 
  สามารถมองเห็นต าแหน่งที่ใส่หัวสวนได้ชัดเจน 
 

 
 

- เพ่ือความสะอาดของอวัยวะสืบพันธ์ 
  
 
 
- เพ่ือให้น้ ายาที่เหลือค้างในช่องคลอดไหลออกมา 
- เพ่ือความสะอาดและสุขสบายของผู้ป่วย 

 
- เพ่ือความสะอาดและสะดวกใช้ในครั้งต่อไป 
-  ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค 
-  เพ่ือเป็นหลักฐานในการวางแผนการพยาบาล 
   และการประเมินผลการพยาบาล 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-001 

เรื่อง :  การสวนล้างช่องคลอด  
          (Vaginal  douche) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3            ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

หมายเหตุ          
จ านวนของน้ ายาที่ใช้  ล้างจนกว่าน้ าที่ไหลออกมาจะสะอาดประมาณ 1,000 - 2,000  cc. 

  ข้อห้ามในการสวนล้างช่องคลอด 
 1. มีเลือดออกทางช่องคลอด 
 2. ขณะมีประจ าเดือน 
 3. หลังคลอดหรือแท้งบุตร 
 4. ขณะตั้งครรภ์ 

 
เอกสารอ้างอิง 
มณีภรณ์  โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
        สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
วรรณรัตน์  จงเจริญยานนท์  และ  คณะ  .การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  นนทบุรี: โครงการ 
        สวัสดิการวิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก,  2552.   
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  มณี  อาภานันทิกุล.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:  จุดทอง,  2552.   
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  วรรณภา  ประไพพานิช.  การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ. 
        พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ:  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,  2554.   
สมบูรณ์  บุณยเกียรติ.  การพยาบาลและเวชปฏิบัติทางนรีเวชกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ:  เค. ซี. 
        พริ้นติ้ง,  2552.   
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-001 

เรื่อง :  การสวนล้างช่องคลอด  
          (Vaginal  douche) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3   
  

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงาน

ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนการ 

ปฏิบัติ 
2.2 เตรียมน้ ายาได้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของการสวนล้างช่องคลอด 
2.3 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังการสวนล้างช่องคลอด 
2.4 จัดท่าผู้ป่วยได้ถูกต้องเหมาะสม 
2.5 สวนล้างช่องคลอดได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน 
2.6 ประเมินลักษณะของสิ่งคัดหลังหรือน้ าที่ออกจากช่องคลอดขณะ

สวนล้างช่องคลอดและบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ลงในแบบบันทึก
ทางการพยาบาล                      

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความสะอาดของช่องคลอดได้ถูกต้องตาม

ขั้นตอน 
3.2 ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการสวนล้างช่องคลอด 
3.3 บันทึกสิ่งผิดปกติ / ลักษณะของสิ่งคัดหลังจากการสวนล้างช่อง

คลอดลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล  
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-002 

เรื่อง :  การเตรียมผ่าตัดทางนรีเวช 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3    ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ค าจ ากัดความ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนการผ่าตัด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ     
การผ่าตัดทางหน้าท้องและการผ่าตัดทางช่องคลอด 

วัตถุประสงค์  1. ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด 
2. ป้องกันภาวะแทรกซ้อน  และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัดได้เร็วขึ้น 

ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
  1. อุปกรณ์ท าความสะอาดประกอบด้วย  

1.1 ใบมีดโกน  1  อัน , ด้ามมีดโกน  1  ชุด 
1.2 น้ าสบู่ 
1.3 ผ้าก๊อส  

2. ชุดสวนอุจจาระ  1  ชุด 
3. ชุดสวนล้างช่องคลอด  1  ชุด 
4. ชุดสวนคาสายสวนปัสสาวะ  1  ชุด 

  5. ชุดให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
  6. ป้ายงดน้ า - อาหาร 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ  โดยอธิบายถึงความจ าเป็น 
   วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อน - หลังผ่าตัด  
   และข้ันตอนต่างๆ ในการเตรียมผ่าตัดโดยย่อ 
2. เตรียมร่างกาย 
    2.1 ตรวจสอบความพร้อมของผลการตรวจทาง   
         - ห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC ,UA ,VDRL ,FBS ,  
            BUN , Cr ,  Anti - HIV , E’lyte  LFT  
 
 

- เพ่ือสร้างความเข้าใจ /ลดความวิตกกังวลและ 
   ให้ความร่วมมือ 
 

 
- เพ่ือค้นหาความผิดปกติและให้การแก้ไขก่อนการ 
  ผ่าตัด 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-002 

เรื่อง :  การเตรียมผ่าตัดทางนรีเวช 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3          ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

            - CxR ไม่เกิน 6 เดือน   

      -  EKG ในกรณีอายุ >35 ปีไม่ควรเกิน 3 เดือน  
     2.2 ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพร้อมกับซักประวัติตาม 
          แบบฟอร์มในแฟ้มประวัติ 
     2.3 แนะน าการไออย่างมีประสิทธิภาพ  
          (Effective cough) การหายใจแบบ deep breathing   
          exercise และการ early ambulation  
    2.4 เตรียมบริเวณท่ีผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดทางหน้าท้องจะ 
         โกนขนอ่อน ตั้งแต่ sternum หน้าท้องในรัศมี 8 นิ้วถึง  
         perineum และหน้าขาท้ังสองข้าง กรณีผ่าตัดทาง 
         ช่องคลอด จะโกนขนอ่อนตั้งแต่ใต้ระดับสะดือในรัศมี    
         8 นิ้วถึง perineum ทวารหนักและหน้าขาท้ังสองข้าง 
    2.5 ดูแลให้ได้รับการท าความสะอาดร่างกาย อาบน้ า  
         สระผม ตัดเล็บให้สั้น และล้างยาทาเล็บออก 
    2.6 จองเลือดเป็น PRC 2 unit 
    2.7 สวนล้างช่องคลอดก่อนนอนและเช้าวันผ่าตัด 
         (ตามคู่มือการสวนล้างช่องคลอด) 
    2.8 สวนอุจจาระก่อนนอนและเช้าวันผ่าตัด 
         (ตามคู่มือการสวนอุจจาระ) 
    2.9 แนะน าให้งดน้ าและอาหารหลังเที่ยงคืน พร้อมกับ 
         แขวนป้ายงดน้ าและอาหารที่เตียงผู้ป่วย 
   2.10 ให้สารน้ าตามแผนการรักษา (ตามคู่มือการให้สารน้ า 
          ทางหลอดเลือดด า) 
 

 
 
- เพ่ือค้นหาความผิดปกติและให้ได้รับการแก้ไขก่อน 
  ผ่าตัด 
 
- เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
 
- เพ่ือลดการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด  และสะดวก 
  ขณะเปิดท าแผล 
 
 
 
- เพ่ือความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ 

 
- เพ่ือความพร้อมใช้ในกรณีเสียเลือดขณะผ่าตัด 
- เพ่ือความสะอาดและลดการติดเชื้อ 

 
- เพ่ือลดการรบกวนของล าไส้และลดโอกาสการ 
  บาดเจ็บต่อล าไส้ขณะผ่าตัด 
-  เพ่ือเตรียมล าไส้และป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะ 
   ผ่าตัด 

-  ทดแทนสารน้ าและสารอาหารในร่างกายขณะงด  
   น้ างดอาหาร 
 



143 
 

                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-002 

เรื่อง :  การเตรียมผ่าตัดทางนรีเวช 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3  ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

   2.11 สวนคาสายสวนปัสสาวะในกรณีผ่าตัดทางหน้าท้อง 
          (ตามคู่มือการสวนคาสายสวนปัสสาวะ) ส่วนการผ่าตัด  
          ทางช่องคลอด  ให้เตรียมสายสวนปัสสาวะและถุง 
          ปัสสาวะไปห้องผ่าตัด 
   2.12 ติดป้ายหมู่เลือดที่แขนด้านขวาของผู้ป่วยและ 
          ตรวจสอบป้ายหมู่เลือดให้ตรงกับผู้ป่วยและป้ายข้อมือ 
   2.13 ตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งห้องผ่าตัด  ดังนี้  
           - ด้านเวชระเบียน 
           - ด้านผลการตรวจร่างกายทุกชนิด 
           - ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
3. เตรียมความพร้อมของเตียงส าหรับผู้ป่วยกลับจากห้อง 
    ผ่าตัด 
4. ลงบันทึกอาการ ความพร้อมและเวลาส่งผู้ป่วยไปห้อง   
    ผ่าตัดในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

 

เอกสารอ้างอิง  
นันทนา  ธนาโนวรรณ.  ต าราการพยาบาลนรีเวช  (ฉบับองค์รวม).  กรุงเทพฯ:  โครงการต ารา 
       คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2553.   
มณีภรณ์  โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
        สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
วรรณรัตน์  จงเจริญยานนท์  และ  คณะ.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  นนทบุรี: โครงการ 
        สวัสดิการวิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก,  2552.   
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-002 

เรื่อง :  การเตรียมผ่าตัดทางนรีเวช 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบวัตถุประสงค์และการปฏิบัติ 

ก่อน – หลังผ่าตัด 
2.2 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.3 ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจถูกต้อง

ตามข้ันตอน 
2.4 ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน – หลังผ่าตัด

และลงบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจไม่มีการ
เลื่อนผ่าตัดจากการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด 

3.2 ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการเตรียมความพร้อมก่อน-หลัง
ผ่าตัด 

3.3 บันทึกเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดในแบบบันทึก
ทางการพยาบาลถูกต้องและครบถ้วน 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-003 

เรื่อง :  การช่วยแพทย์ในการ 
ขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ค าจ ากัดความ เป็นการช่วยแพทย์ในการขยายปากมดลูกและขูดมดลูกในสตรี เพื่อการวินิจฉัย / รักษา 
วัตถุประสงค์  1. ลดความกลัว ความวิตกกังวลของผู้ป่วย 

2. ป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อ 
3. ลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ 

ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 

  1. เตรียมห้องผ่าตัด / ห้องตรวจภายใน 
  2. ชุดส าหรับขยายปากมดลูกและขูดมดลูก  ซึ่งประกอบด้วย 

        2.1 ถุงมือปลอดเชื้อ  2  คู ่  
  2.2 Uterine sound    1   อัน 
 2.3 Hegar dilator ขนาดต่างๆ    1   ชุด 
 2.4 ตัว Curettage ขนาดต่าง ๆ   1   ชุด 
 2.5  Uterine packing Forcep   1   อัน 
 2.6  Tenaculum  1   อัน 
 2.7   Posterior Retractor   1   อัน 
 2.8   Anterior Retractor   1    อัน 
 2.9  ภาชนะใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ  ส าลี  ผ้าก๊อส   1   ชุด 
 2.10 ถุงพลาสติก  ส าหรับใส่ชิ้นเนื้อ    4   ใบ 
 2.11 ใบส่งตรวจชิ้นเนื้อ 
 2.12 แพทย์บางคนอาจใช้ Bivalve speculum แทน Posterior Anterior Retractor 
     3. โคมไฟส่อง   1    ตัว 
     4. ชุดช าระล้าง   1   ชุด 
    5. ผ้าปิดตา 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-003 

เรื่อง :  การช่วยแพทย์ในการ 
ขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3             ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ ( ต่อ ) 
   6. 0.9 % NSS , น้ ายา Batadine solution 
   7. ยา Premedication เช่น  Pethidine , Valium 
  8. น้ ายา 10% Formaline ส าหรับแช่ชิ้นเนื้อ 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบเหตุผลและขั้นตอน  การขูด 
    มดลูกและแนะน าให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจ 
2. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าข้ึนขาหยั่ง(Lithotomy) 
3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. ในกรณีผู้ป่วยตื่นเต้นมาก รายงานแพทย์พิจารณาให้ยา 
    ระงับความตื่นเต้น / กลัว 
5. วัด V/S ขณะท าและหลังท าหัตถการ 
6. ท าความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกแล้วจึงท า 
    ความสะอาดในช่องคลอดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ Batadine  
    Solution และปูผ้าเช่นเดยีวกับการท าคลอด 
7. ช่วยแพทย์ในการจับ Retractor 
8. เนื้อเยื่อทุกชิ้นจากการขูดมดลูกต้องเก็บเพ่ือตรวจทางพยาธิ 
    วิทยา โดยเก็บเนื้อเยื่อจาก Cervical canal  แยกออกจาก 
    เนื้อเยื่อโพรงมดลูก 
9. เขียนป้ายชื่อ นามสกุล อายุ และที่มาของเนื้อเยื่อไว้ให้ชัดเจน   
    ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น ซึ่งบรรจุ 10% Formalin ไว้ให้ท่วม 
    ชิ้นเนื้อเยื่อและมัดปากถุงให้แน่น 
 

- ป้องกันการส าลักเศษอาหารขณะดมยาสลบ 
- เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
 
- เป็นท่าที่สะดวกในการขูดมดลูก 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือลดอาการข้างเคียง  และเพ่ือความ 
  ร่วมมือในการรักษา 
- ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการขูดมดลูก 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่ช่องคลอด 
 
 
- เพ่ือให้ปากช่องคลอดเปิดกว้างข้ึนความสะดวก 
  ในการขูดมดลูก 
- เพ่ือการวินิจฉัยแยกโรคได้ชัดเจน 
- ป้องกันการส่งชื้นเนื้อผิดคน  และป้องกันเนื้อเยื่อ 
   ตายท าให้การวินิจฉัยผิดพลาด 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-003 

เรื่อง :  การช่วยแพทย์ในการ 
ขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. เขียนป้ายชื่อ  นามสกุล  อายุ  และที่มาของเนื้อเยื่อ

ไว้ให้ชัดเจน  ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้นซึ่งบรรจุ  
 10%  Formalin ไว้ให้ท่วมชิ้นเนื้อเยื่อ  และมัด
ปากถุงให้แน่น 

2. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายเหยียดขา 
3. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 

 
4. ล้างมือตามมาตรฐาน 
5. บันทึกรายละเอียดลงในใบส่งผลชิ้นเนื้อเยื่อให้  

             ครบถ้วน       
 

-  ป้องกันการส่งชื้นเนื้อผิดคน  และป้องกัน 
    เนื้อเยื่อตายท าให้การวินิจฉัยผิดพลาด 
 
 
-  เพ่ือให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและสะดวกใช้ใน 
    ครั้งต่อไป 
-  ลดจ านวนเชื้อโรค /ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
-  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัย 

 
เอกสารอ้างอิง ( ต่อ ) 
นันทนา  ธนาโนวรรณ.  ต าราการพยาบาลนรีเวช  (ฉบับองค์รวม).  กรุงเทพฯ: โครงการต ารา 
       คณะพยาบาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2553.   
สมบูรณ์  บุณยเกียรติ.  การพยาบาลและเวชปฏิบัติทางนรีเวชกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ:  เค. ซี. 
        พริ้นติ้ง,  2552.   
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-003 

เรื่อง :  การช่วยแพทย์ในการ 
ขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบวัตถุประสงค์และการปฏิบัติก่อน – 

หลังผ่าตัด 
2.2 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.3 ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจถูกต้อง

ตามข้ันตอน 
2.4 ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน – หลังผ่าตัด

และลงบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนท า
หัตถการ 

3.2 ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการเตรียมความพร้อม
ก่อน-หลังท าหัตถการ 

3.3 บันทึกอาการ ยาที่ได้รับ และสิ่งที่ตรวจพบขณะและหลังท า
หัตถการในแบบบันทึกทางการพยาบาลได้ถูกต้องและครบถ้วน 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-004 

เรื่อง :  การบริหารร่างกายมารดา 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ เป็นการออกก าลังกายในมารดาหลังคลอด 
วัตถุประสงค์ 1.   ให้มารดาทราบถึงประโยชน์ของการบริหารร่างกายหลังคลอด 
  2.   ให้มารดาฟ้ืนฟูร่างกายกลับคืนสภาพปกติ 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
1.   หมอน  1  ใบ 
2.   สื่อการสอน  เช่น  แผ่นพับ / เอกสารการบริหารร่างกาย / แผ่นซีดี , เครื่องเล่นซีดี  
 ระยะเวลาบริหารร่างกาย  10 -  30  นาทีต่อวัน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 

1. แจ้งให้มารดาหลังคลอดทราบและแนะน าให้เข้า
ห้องน้ าถ่ายปัสสาวะให้เรียบร้อย 

2. อธิบายถึงประโยชน์ของการบริหารร่างกายหลังคลอด  
มารดาหลังคลอดบุตรทางช่องคลอด  สามารถเริ่ม
บริหารร่างกายภายหลัง  24  ชั่วโมงหลังคลอด  ส่วน
มารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรควรเริ่มบริหารร่างกาย
ภายหลังคลอดบุตร  1  เดือน 

3. แนะน าให้มารดาหลังคลอดนอนหงายราบไม่หนุน
หมอนแขนเหยียดตรง  วางแขนแนบล าตัวหายใจเข้า-
ออกยาวๆ  และเริ่มบริหารร่างกายดังนี้ 

ท่าที่  1   
นับ  1  สูดลมหายใจเข้าเต็มท่ีช้าๆพร้อมแขม่วหน้าท้อง 
นับ  2  ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ 
ท่าที่  2   
นับ  1  ให้ยกศีรษะขึ้นช้า ๆ จนคางจรดอก 

-  เตรียมความพร้อมก่อนการบริหารร่างกาย 
 
-  เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และให้ความร่วมมือ   
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการออกก าลังเร็วหลัง 
คลอด 
 
 
 
 
 
 
-  ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับมากขึ้น 
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นับ  2  ค่อย ๆ วางศีรษะลง 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-004 

เรื่อง :  การบริหารร่างกายมารดา 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
        นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
      นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

ท่าที่  3   
นับ  1ให้ยกแขนทั้ง  2  ข้างขึ้นในท่าเหยียดตรง 
เหนือล าตัวจนมือทั้งสองข้างจับกันได้ 
นับ  2  ค่อย ๆ ปล่อยแขนลงช้าๆ วางแนบล าตัว 
ท่าที่  4   
ชันเข่าข้ึน  เป็นมุมฉาก  หัวเข่าชิดกันวางเท้าให้ราบ 
และห่างกันพอสมควร 
นับ  1  ยกก้นขึ้นให้สูงจากท่ีนอน  พร้อมขมิบก้น 
นับ  2  วางก้นลงและคลายขมิบก้น 
ท่าที่  5   
นับ  1  ยกขาซ้ายขึ้นขาเหยียดตรงให้ตั้งฉากกับล าตัว 
นับ  2  วางขาซ้ายลง 
นับ  3  ยกขาขวาขึ้น 
นับ  4  วางขาขวาลง  ท าสลับกันไป 
ท่าที่  6   
ให้นอนคว่ าใช้หมอนวางใต้ท้องน้อยให้ท าวันละ   
2  ครั้ง ในช่วงเช้า–เย็น  ครั้งละ  10–20 นาที 

4. การบริหารท่าท่ี 1–5  ให้บริหารท่าละประมาณ 5–10 
ครั้งก่อนค่อยๆเพิ่มจ านวนไปเรื่อยๆ ท าช่วง เช้า-เย็น 

5. แนะน ามารดาหลังคลอดเปลี่ยนท่าทางช้า ๆ ดูแลจัด
ให้มารดาหลังคลอดนอนพักในท่าท่ีสุขสบาย 

6. เก็บอุปกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย 
7. ล้างมือตามมาตรฐาน 

 
-  ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าอกกระชับและไม่หย่อนยาน 
 
 
 
-  ช่วยบริหารกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน  
-  ช่วยให้มดลูกเข้าอู่และลดการปวดหลัง 
 
 
 
-  เพ่ือให้น้ าคาวปลาไหลสะดวกข้ึนและลดอาการ 
ปวดมดลูก 
 
 
 
-  เพ่ือให้น้ าคาวปลาไหลสะดวก 
 
 
 
-  ป้องกันอาการหน้ามืด / เป็นลม 
 
-  เพ่ือความสะดวกใช้ในครั้งต่อไป 
-  เพ่ือความสะอาด / ป้องกันการแพร่กระจาย      
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8. บันทึกกิจกรรมการบริหารร่างกายในแบบบันทึก

ทางการพยาบาล 

   ของเชื้อโรค 
-  เป็นข้อมูลทางการพยาบาลและประเมินอาการ
เปลี่ยนแปลงของมารดา 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-004 

เรื่อง :  การบริหารร่างกายมารดา 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
       นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
      นางนิศากร  ปากเมย 

 
 
เอกสารอ้างอิง 

ขวัญตา   เกิดชูชื่น  และคณะ.คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual. พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
มณีภรณ์โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  วรรณภา  ประไพพานิช.  การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ. 
พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ:  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,  2554.   
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-004 

เรื่อง :  การบริหารร่างกายมารดา 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3     
1  สิงหาคม  2563  

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
   นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
        นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาหลังคลอดทราบประโยชน์ของการบริหารร่างกาย

หลังคลอด 

2.2 มารดาหลังคลอดบริหารร่างกายได้ถูกต้องตามขึ้นตอน 

2.3 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.4 บันทึกกิจกรรมในแบบบันทึกทางการพยาบาลได้ถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 มารดาหลังคลอดบอกประโยชน์ของการบริหารร่างกาย 

หลังคลอดได้ 

3.2 มารดาหลังคลอดสามารถบริหารร่างกายได้ถูกต้อง  เหมาะสมตาม

สภาพอาการ 
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3.3 มารดาหลังคลอดปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการบริหาร

ร่างกาย 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-005 

เรื่อง :  การอบแผลฝีเย็บ 
 

แก้ไขครั้งท่ี :         
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
     นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
        นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ การอบแผลฝีเย็บหรือแผลผ่าตัดซ่อมแซมช่องคลอดด้วยดวงไฟ Infra  red  ray 
วัตถุประสงค์ 1.   กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณแผลฝีเย็บและอุ้งเชิงกราน 
2.   บรรเทาความเจ็บปวดของแผล 
                     3.   เพ่ิมความสุขสบายของผู้ป่วย 
4.   ประเมินลักษณะแผลฝีเย็บ 
                     5.   ลดอาการบวมของแผลฝีเย็บ 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
1.   ชุดช าระล้าง  (Set  flush)        1     ชุด 
2.   หลอดไฟ  Infra red ray  ขนาด  60  วัตต์1  ดวง 
                           3.   ถุงมือสะอาด 1 คู ่
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้มารดาหลังคลอด / ผู้ป่วยทราบ

วัตถุประสงค์และขั้นตอนการอบแผล 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน 

3. กั้นม่านให้มิดชิด 

-  เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และให้ความร่วมมือ 

 

-  เพ่ือประหยัดเวลา 

-  ป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
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4. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายชันเข่า   (dorsal 

recumbent) 

5. ล้างมือตามมาตรฐาน  แล้วใส่ถุงมือ 

6. ปลดตะขอผ้าอนามัยด้านหน้าออก  และรองก้นไว้ 

7. ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยชุดช าระ

ล้างตามคู่มือ 

8. วางหลอดไฟ  Infra  redห่างจากแผลฝีเย็บประมาณ 

1 – 2  ฟุต 

9. ส่องไฟนานครั้งละ  15 - 20  นาที  ช่วงเวลาเช้าและ

เย็น 

 

-  เพ่ือความสะดวกในการช าระล้างและการอบแผล 

 

-  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  เพ่ือป้องกันน้ าคาวปลาไหลเปื้อนท่ีนอน 

-  เพ่ือท าความสะอาดและประเมินความผิดปกติ 

   ของแผลฝีเย็บ 

-  เพ่ือป้องกันผิวหนังไหม้พอง 

 

-  เพ่ือท าความสะอาดและประเมินความผิดปกติ 

   ของแผลฝีเย็บ 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-005 

เรื่อง :  การอบแผลฝีเย็บ 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
          นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
        นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 

10. อธิบายให้ญาติ / มารดาหลังคลอด / ผู้ป่วยแจ้งให้

พยาบาลทราบเมื่อต้องการความช่วยเหลือ  เช่น  ร้อน

มากผิดปกติที่บริเวณแผล  เป็นต้น 

-  เพ่ือป้องภาวะแทรกซ้อนขณะอบแผล 
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11. เก็บล้างท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้  และเก็บ

เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

12. ล้างมือตามมาตรฐาน 

13. เมื่อครบก าหนดเวลาที่อบแผลแล้ว  เก็บไฟอบเข้าที่ให้

เรียบร้อย 

14. ดูแลให้มารดาหลังคลอด / ผู้ป่วยเปลี่ยนผ้าอนามัยผืน

ใหม่ 

15. ล้างมือตามมาตรฐาน 

16. บันทึกอาการ/ลักษณะแผลฝีเย็บที่ผิดปกติในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล  และรายงานแพทย์เพ่ือให้

ช่วยเหลือ 

 

-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและ 

สะดวกในการหยิบใช้ครั้งต่อไป 

-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  เพ่ือสะดวกในการหยิบใช้ครั้งต่อไป 

 

-  เพ่ือความสุขสบาย 

 

-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  เพ่ือเป็นข้อมูลการวางแผนการพยาบาล  และให้ 

การช่วยเหลือได้ทัน 

 
 
เอกสารอ้างอิง 

ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และ  คณะ.คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual. พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
มณีภรณ์โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
        สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  วรรณภา  ประไพพานิช.  การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ. 
        พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ:  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,  2554.   
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-005 

เรื่อง :  การอบแผลฝีเย็บ 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 
1  สิงหาคม  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
     นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
     นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาหลังคลอด / ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอน

การอบแผล 

2.2 มารดาได้รับการอบแผลฝีเย็บถูกต้องตามขั้นตอน 

2.3 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.4 บันทึกอาการ/ลักษณะแผลฝีเย็บที่ผิดปกติในแบบบันทึกทางการ

พยาบาล  และรายงานแพทย์เพ่ือให้การช่วยเหลือ 

2.5 จัดท่ามารดาหลังคลอด / ผู้ป่วยก่อนการอบแผลได้ถูกต้อง 

2.6 อบแผลด้วยดวงไฟ Infra red และอบแผลนานครั้งละ15 - 20 

นาท ี

2.7 เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้  หลังอบแผลให้เข้าที่ 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.6 มารดาหลังคลอดหรือผู้ป่วยมีความสุขสบายและพึงพอใจ 
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3.7 มารดาหลังคลอดหรือผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะอบแผล 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-006 

เรื่อง :การจ าหน่ายมารดาและทารก 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3      
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
     คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
      นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
       นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ การให้มารดาและทารกหลังคลอด  กลับบ้านโดยแพทย์อนุญาต 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มารดาหลังคลอดมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถดูแลตนเองและบุตรได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 

1.   ใบนัดตรวจหลังคลอดของมารดาและทารกหลังคลอด 
2.   เครื่องวัดความดันโลหิต  1  เครื่อง, หูฟัง  1  อัน 
3.   ปรอท  1  อัน 
4.   แฟ้มประวัติมารดาและทารกหลังคลอด 
5.   แผ่นพับ/ ภาพพลิก/ คู่มือการปฏิบัติตัวของมารดาและทารกหลังคลอด 
6.   สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและทารก 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ 

2. แจ้งให้มารดาหลังคลอดและญาติทราบ   

 

3. ประเมินภาวะสุขภาพของมารดาและทารกหลัง 

คลอด พร้อมตรวจวัดสัญญาณชีพ 

4. ถอดอุปกรณ์การรักษา  เช่นHeparine Lock (ถ้ามี) 

5.    ประเมินความรู้และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ 

-  เพ่ือยืนยัน / ตรวจสอบความถูกต้อง 

-   เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่าย 

 

-  ประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย 

 

 

-  เพ่ือให้มารดาสามารถดูแลตนเองและบุตรได้ 
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ดูแลตนเองและบุตรเมื่อกลับไปอยู่บ้าน  ดังนี้ 
5.1  ด้านมารดา 
5.1.1.  การดูแลความสะอาดร่างกายและ 
อวัยสืบพันธุ์ 
5.1.2.  การดูแลแผลผ่าตัด / แผลฝีเย็บ 

 5.1.3.  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

 5.1.4.  การพักผ่อนและการออกก าลังกาย 

หลังคลอด 

 5.1.5   การมีเพศสัมพันธุ์และการวางแผน  

ครอบครัว 

 5.1.6.  อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ 

   อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-006 

เรื่อง :การจ าหน่ายมารดาและทารก 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
      นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
      นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 

5.1.7. การมาตรวจตามนัด 

         5.2   ด้านทารก 

5.2.1  การดูแลทารกขั้นพ้ืนฐาน 

 5.2.2   การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
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5.2.3 การรับวัคซีน/การตรวจหาภาวะ 

พร่องไธรอยด์ฮอร์โมน 

  5.2.4. การให้อาหารเสริม 

  5.2.5. การกระตุ้นพัฒนาการ 

  5.2.6.  อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ 

  5.2.7.  การแจ้งเกิด 

6. ให้ใบนัด  พร้อมนัดหมายวันที่ / สถานที่ และการ

เจาะ  Lab/ตรวจพิเศษ(ถ้ามี) 

7. ให้คู่มือ / แผ่นพับการปฏิบัติตัวหลังคลอดและการ

ดูแลบุตร 

8. เปิดโอกาสให้มารดาหลังคลอดซักถามปัญหาข้อสงสัย

ต่างๆ 

9. ให้ญาติเซ็นชื่อรับมารดาหลังคลอดกลับบ้าน 

10. สรุปและบันทึกการจ าหน่ายในแบบบันทึกการ 

จ าหน่ายและสรุปแฟ้มประวัติของมารดาและทารกหลังคลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ือให้มารดาหลังคลอดทบทวนความรู้ / ความ

เข้าใจให้ถูกต้อง   และซักถามปัญหาที่สงสัย

ก่อนกลับบ้าน 

-  เพ่ือเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

-  เพ่ือเป็นข้อมูล/หลักฐานทางการรักษาพยาบาล 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-006 

เรื่อง :การจ าหน่ายมารดาและทารก 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3       
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
    นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
       นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง 

ขวัญตา  เกิดชูชื่นและคณะ.คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual. พิมพ์ครั้งที่ 5 . โครงการต ารา 
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ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
มณีภรณ์โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  วรรณภา  ประไพพานิช.  การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ. 
พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ:  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,  2554.   
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-006 

เรื่อง :การจ าหน่ายมารดาและทารก 
หลังคลอด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3       
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
     คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
     นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
      นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 แจ้งให้มารดาหลังคลอดและญาติทราบก่อนการจ าหน่าย 

2.2 ประเมินสภาพมารดาและทารกหลังคลอดก่อนการจ าหน่ายได้ 

ครบถ้วน 

2.3 มารดาหลังคลอดได้รับยาและใบนัดที่ถูกต้องครบถ้วน 

2.4 ประเมินความรู้และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับการดูแลตนเอง

และบุตรเมื่อ กลับไปอยู่บ้าน 
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2.5 บันทึกการจ าหน่าย  ในแบบบันทึกการจ าหน่าย  และลงใน

ทะเบียนจ าหน่ายได้ ถูกต้องครบถ้วน 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 มารดาหลังคลอดมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการดูแล

ตนเองที่บ้าน 

3.2 มารดาหลังคลอดสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลัง

คลอด การดูแลบุตร และอาการผิดปกติของตนเองและบุตรได้

ถูกต้อง 

 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-007 

เรื่อง :  การฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3       
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
    นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
     นางนิศากร  ปากเมย 

 

ค าจ ากัดความ เป็นการฉีดวัคซีนวัณโรค / ตับอักเสบชนิดบี  เข้าสู่ร่างกายทารกเพ่ือให้ทารกสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันโรคดังกล่าวขึ้นในร่างกาย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทารกมีภูมิต้านทานเชื้อวัณโรคและตับอักเสบชนิดบี 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
1.   ถาดหรือรถที่บรรจุเครื่องใช้ในการเตรียมยาฉีด  ตามมาตรฐานการฉีดยา 
   2.   กระบอกฉีดยาขนาดบรรจุ  2  ซีซีส าหรับฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดบี 
  3.กระบอกฉีดอินซูลินขนาดบรรจุ  1  ซีซี ส าหรับฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค 
4.   เข็ม disposable  No. 20, 26  
5.วัคซีนป้องกันวัณโรค   
6.   วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดบี   
วิธีปฏิบัติ 
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ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ

ฉีดวัคซีนให้ทารก 

2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม 

3. ล้างมือตามมาตรฐาน 

4. เตรียมวัคซีนตามจ านวน / ขนาดที่ถูกต้องตามข้ันตอน 

ในมาตรฐานการฉีดยา  

5. อุ้มทารกวางบนเบาะรอง ตรวจสอบชื่อ สกุล  HN  

ของทารก (ป้ายข้อมือ) ให้ตรงกับแฟ้มประวัติทารก 

6. ฉีดวัคซีนให้ทารก 

วัคซีนป้องกันโรควัณโรค  ขนาด 0.1 มิลลิลิตรฉีดใต้ผิวหนงัชั้น

บน /เข้าชั้นใต้หนังก าพร้า (Intradermal) 

1. จัดทารกนอนหงายแล้วห่อตัวแบบ mummy 

restraints แต่ยกแขนข้างซ้ายออกนอกผ้าห่อตัว 

2. เลือกต าแหน่งที่จะฉีด โดยฉีดต้นแขนด้านนอกต่ าจาก

ปุ่มไหล่ประมาณ 2 นิ้วมือที่หัวไหล่ซ้ายและต าแหน่งที่

จะฉีดต้องไม่มีลักษณะผิดปกติต่างๆ   เช่น  แข็ง  

บวมแดง  มีผื่นคัน  มีแผล  เป็นต้น 

-  เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

 

-  เป็นการประหยัดเวลาและเพ่ือความรวดเร็ว 

-  เพ่ือความสะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค 

 

 

-  เป็นการตรวจสอบ / ยืนยันข้อมูลเพ่ือความถูกต้อง 

 

 

 

 

-  เพ่ือให้ทารกอยู่นิ่งสะดวกในการฉีดยา 

 

-  เพ่ือป้องกันยาดูดซึมไม่ดี เกิดเนื้อตายและติดเชื้อ 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-007 

เรื่อง :  การฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
   นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
     นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
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ขั้นตอน เหตุผล 
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3. ใช้ส าลีชุบ 0.9 NSSบีบหมาดๆ เช็ดผิวหนัง   ต าแหน่ง

ที่จะฉีดยาให้สะอาด  โดยเริ่มจากต าแหน่งแทงเข็ม

แล้วเช็ดหมุนออกเป็นวงรอบและรอให้แห้ง 

4. มือข้างที่ถนัดถือกระบอกฉีดยา  ถอดปลอกเข็มวาง       

ที่ถาด  จับหัวเข็มยึดให้แน่นกับกระบอกฉีดยา 

5. ถือกระบอกฉีดยาตั้งในแนวดิ่ง  สูงระดับสายตามือ

ข้างหนึ่งขยับลูกสูบออกเล็กน้อย  จากนั้นดันลูกสูบ

เข้าไปเพ่ือไล่อากาศภายในออกจนกระทั่งมองเห็น  

หยดยาที่ปลายเข็ม  และตรวจสอบขนาดยาให้ถูกต้อง

อีกครั้ง 

6. มือข้างหนึ่งจับหัวไหล่ให้กระชับและดึงผิวหนังที่จะฉีด

ให้ตึง  มือที่ถนัดถือกระบอกฉีดยาวางขนานกับ

ผิวหนัง 

7. แทงเข็มเข้าไปในผิวหนังให้ผ่านชั้นหนังก าพร้าเข้าไปที่

ชั้นหนังแท้  โดยปลายเข็มท ามุมประมาณ 15 องศา 

กับผิวหนัง  แทงเข็มลึก  2  มิลลิเมตร ดันยาเข้าไปได้

โดยไม่ต้องทดสอบว่าปลายเข็มแทงถูกเส้นเลือด

หรือไม่ 

8. ขณะดันลูกสูบจะมีแรงต้านซึ่งแสดงว่าปลายเข็มอยู่ที

ชั้นผิวหนัง 

9. เมื่อยาเข้าไปในชั้นผิวหนังจะมองเห็นต าแหน่งที่ 

      ฉีดยาเป็นตุ่มนูนเล็กๆ จึงดึงเข็มฉีดยาออก 

-  ป้องกันการติดเชื้อต าแหน่งฉีด / ลดจ านวนเชื้อ

โรคที่ผิวต าแหน่งแทงเข็ม 

 

-  ป้องกันหัวเข็มหลุดขณะฉีดยา และไล่อากาศ 

 

-  ให้ยาที่ค้างในตัวเข็มไหลมารวมกันในกระบอกฉีด  

เมื่อไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดไม่ไหลทิ้งและไม่

เปรอะเปื้อนตัวเข็ม  และเพ่ือตรวจสอบปริมาณยา

ที่จะฉีดอีกครั้ง 

 

-  เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กดิ้นซึ่งท าให้ฉีดยาผิดต าแหน่ง 

 

 

-  เพราะบริเวณใต้ผิวหนังไม่มีเส้นเลือด 

 

 

 

 

 

 

-  ถ้าเทคนิคถูกต้องเมื่อดันวัคซีนเข้าไปจะมีตุ่มนูน

ขึ้นมาให้เห็นชัด 
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ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี ขนาด 0.5 มิลลิลิตร 

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ(Intramuscular) 

1. เลือกต าแหน่งที่จะฉีดโดยทั่วไปทารกจะฉีดที่บริเวณ

กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าด้านนอก (Vastus 

lateralis)  โดยแบ่งบริเวณตั้งแต่ปุ่มกระดูกใหญ่ของ

กระดูกต้นขา (greater trochanter of femur) ถึง

ปุ่มกระดูกบริเวณข้างเข่า (lateral femoral  

 

 

-  เพราะ Vastus lateralisเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่

ที่อยู่ห่างจากเส้นเลือดและเส้นประสาทและห้ามฉีด

ยาด้านในขาเพราะมีเส้นเลือดและเส้นประสาททอด

ผ่าน 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-007 

เรื่อง :  การฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
     คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
      นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
     นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 

condyle) เป็น 3 ส่วน แล้วฉีดตรงส่วนกลางด้านข้าง  

ห้ามฉีดบริเวณหน้าขาด้านใน 

2. ท าความสะอาดผิวหนังและไล่อากาศออกจาก

กระบอกฉีดยาโดยปฏิบัติเหมือนข้อ 3-5 

3. จับทารกให้นอนหงายมือข้างที่ไม่ถนัดจับหัวเข่าและ

ต้นขากดไว้  ดึงผิวหนังที่ฉีดให้ตึงและค้างมือไว้

จนกว่าจะฉีดยาเรียบร้อย 

4. แทงเข็มเข้าไปในขั้นกล้ามเนื้อ แทงเข็มท ามุม90 องศา

และใช้มือที่ถือกระบอกฉีดยาขยับลูกสูบออกเล็กน้อย

เพ่ือทดสอบว่าปลายเข็มแทงถูกเส้นเลือดหรือไม่ แล้ว

 

 

 

 

-  ป้องกันไม่ให้เด็กดิ้นซึ่งท าให้ฉีดยาผิดต าแหน่งได้ 

 

 

-  เพ่ือทดสอบว่าปลายเข็มแทงถูกเส้นเลือดหรือไม่ 
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จึงดันยาเข้าไป 

5. เมื่อฉีดยาหมดให้ดึงเข็มออกเร็วๆในทิศทางเดียวกับท่ี

แทงเข็มเข้าไปทันทีที่ดึงเข็มออก 

6. ให้ใช้ส าลีแห้งกดต าแหน่งที่แทงเข็มชั่วระยะหนึ่งแล้ว

จึงคลึงเบาๆบริเวณฉีดยาถ้าพบมีเลือดออกใช้ส าลีแห้ง

กดต่อไปจนกว่าเลือดจะหยุดไหล  หรือใช้ปลาสเตอร์

ปิดไว้ 

7. เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ล้างท าความสะอาด

และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

8. ล้างมือตามมาตรฐาน 

9. บันทึกการให้ยา ซึ่งรวมถึงชื่อยา  ขนาดยา  เวลา  

หนทางให้  รวมทั้งสิ่งผิดปกติต่างๆที่พบ พร้อมกับ

เซ็นชื่อในใบบันทึกการให้ยา  แบบบันทึกทางการ

พยาบาล  และสมุดบันทึกสุขภาพทารก 

-  ช่วยให้ยากระจายไปเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงท าให้ 

ยาดูดซึมเร็วขึ้น 

 

 

 

 

-  เพ่ือความสะดวกใช้ในครั้งต่อไป 

 

-  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  เพ่ือเป็นหลักฐาน / เป็นข้อมูลในการให้วัคซีน 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-007 

เรื่อง :  การฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3      
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63  
จัดท าโดย : 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
     นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
     นางนิศากร  ปากเมย 

 
 

เอกสารอ้างอิง 

ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และคณะ.คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual. พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
มณีภรณ์โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.  
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  วรรณภา  ประไพพานิช.  การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ. 
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        พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ:  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,  2554.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-007 

เรื่อง :  การฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
      นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
       นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
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หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน 

2.2 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.3 ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

2.4   บันทึกการให้ยา ซึ่งรวมถึงชื่อยา  ขนาดยา  เวลา  หนทางให้   

รวมทั้งสิ่งผิดปกติต่างๆที่พบ พร้อมกับเซ็นชื่อในใบบันทึกการให้ 

ยา  แบบบันทึกทางการพยาบาล  และสมุดบันทึกสุขภาพทารก 

ครบถ้วนถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 มารดาทราบวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน 

3.2 ทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา 

 
 

  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-008 

เรื่อง :การคัดกรองภาวะ 
พร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
      นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
       นางนิศากร  ปากเมย 
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ค าจ ากัดความ เป็นการวินิจฉัยภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิดของทารก  เนื่องจากการขาดสาร
ไอโอดีนของมารดาในขณะตั้งครรภ์  ซึ่งท าให้ทารกมีอาการปัญญาอ่อนและมีความพิการทาง
สมองอย่างถาวรถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาภายในอายุ  3  เดือน   

วัตถุประสงค์ 1.สามารถวินิจฉัยภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนได้แต่แรกเกิดหรือระยะก่อนจะมีอาการแสดง 
  2.  สามารถให้การรักษา  ป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย  การตาย  ความพิการและ 
ปัญญาอ่อนได้ 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
                            1. Blood  lancet   ขนาด 2 mm.  หรอื เข็ม Disposable No.  24.No. 26ขนาด  
½ - 1  นิ้ว 
  2.   กระดาษเก็บตัวอย่างส่งตรวจคัดกรอง  (เท่ากับจ านวนทารก) 

 3.   อับส าลีแห้งปราศจากเชื้อ 1      อัน 
4.   อับส าลีแห้งปลอดเชื้อใส่แอลกอฮอล์1 อัน 
5.   ภาชนะส าหรับใส่ส าลีใช้แล้ว   1ใบ  
6.   ภาชนะท้ิงเข็มและของมีคม      1        อัน 

  7.   ถุงมือสะอาด1 คู่   
8.   หลอด capillary  ชนิดเคลือบ heparin       1 กล่อง 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้มารดาและญาติเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ

เจาะเลือด 

2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม 

3. กรอกประวัติของทารกลงในแบบฟอร์มที่แนบกับ

กระดาษซับเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้ปากกาลูกลื่น  

ระวังอย่าจับโดนกระดาษซับ 

4. ล้างมือตามมาตรฐาน 

5. สวมถุงมือสะอาด (ถ้าท าการเจาะเลือดมากกว่า 1 

รายต้องเปลี่ยน  1  คู่ /คน ) 

-  เพ่ือสร้างความเข้าใจลดความวิตกกังวลและให้

ความร่วมมือ 

-  ประหยัดเวลา 

-  เพ่ือความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดกรณี 

    เจาะเลือดมากกว่าหนึ่งคน 

 

-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-008 

เรื่อง :การคัดกรองภาวะ 
พร่องธัยรอยดฮ์อร์โมนในทารก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
      นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
    นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประวัติทารกตรงกับตัวทารก 

 

7. การเจาะเลือดสามารถกระท าได้  2  ส่วน คือ  เจาะท่ี   

ส้นเท้า และเจาะจากเส้นเลือดด าหลังมือ  

-  เป็นการตรวจสอบ / ยืนยันข้อมูล เพ่ือความ

ถูกต้อง 

 

 

การเก็บตัวอย่างเลือดโดยการเจาะส้นเท้า 

1. ท าให้ส้นเท้าอุ่นโดยใช้น้ าอุ่นหรือผ้าขนหนูชุบน้ าอุ่น

ประมาณ 42  องศาเซลเซียส  ปิดส้นเท้าไว้ประมาณ   

3  นาที  จับส้นเท้าห้อยลงต่ ากว่าระดับหัวใจ 

2. ท าความสะอาดบริเวณที่เจาะโดยเช็ดด้วยส าลี

แอลกอฮอล์ 70 % (ไม่ควรใช้น้ ายาฆ่าเชื้อชนิดอ่ืน

เนื่องจากอาจตกค้างบนกระดาษซับและมีผลรบกวน

การวิเคราะห์ได้) 

3. เจาะส้นเท้าในบริเวณดังรูป(ในภาคผนวก) โดยใช้  

 Blood lancet  ป้องกันการเจาะเลือดถูกต าแหน่ง 

เส้นประสาท 

 

-  เพ่ือให้เส้นเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น 
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4. เช็ดเลือดหยดแรกทิ้งไปจากนั้นรอให้เลือดเป็นหยด

ใหญ่พอควร  อาจบีบคลายสันเท้าเป็นจังหวะห้าม 

บีบเค้นมาก 
 

 

5. หยดเลือดลงบนบริเวณเครื่องหมายวงกลมบน

กระดาษซับ  รอให้เลือดหยดซึมทะลุกระดาษซับและ

ซึมท่ัวบริเวณเครื่องหมายวงกลม  โดยการแตะเพียง

หยดเดียว 

6. อีกวิธีหนึ่งอาจใช้หลอด capillaryดูดเลือดเก็บไว้        

3 – 5 อัน  แล้วจึงหยดลงบนกระดาษซับ  อย่าให้

หลอด capillary สัมผัสกับผิวกระดาษ 

7. เมื่อเก็บเลือดเสร็จแล้วยกเท้าขึ้นสูงกดแผลไว้ด้วยส าลี

แห้งจนเลือดหยุด 

-  เนื่องจากเลือดหยดแรกสัมผัสกับแอลกอฮอล์ท า 

ให้เลือดเจือจาง  และถ้าท าการบีบเค้นมากเกินไป 

จะท าให้เกิด Hemolysis  และมTีissue fluid  ปน

ลงไปในหยดเลือดซึ่งมีผลรบกวนการวิเคราะห์ได้ 

 -  เพราะถ้าหยดเลือดมากเกินไปอาจท าให้มีปริมาณ 

เลือดต่อพื้นที่มากเกินต้องการ 

 
 

 

-  อย่าให้หลอด capillary สัมผัสกับผิวกระดาษมาก 

เพราะจะท าให้ความสามารถในการดูดซับปริมาณ

เลือดต่อพื้นที่ผิวของกระดาษลดลง 

- ช่วยให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้น 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-008 

เรื่อง :การคัดกรองภาวะ 
พร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3       
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
     นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
        นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 

8. น ากระดาษซับมาผึ่งให้แห้งโดยวางบน Rack  ตาม

แนวราบ  อย่างน้อย 3 – 4 ชั่วโมง  ห้ามตากแดด

หรือพัดลม  อย่าให้หยดเลือดที่ยังเปียกแตะกับ

-  เพราะถ้าไม่ผึ่งให้แห้งสนิทตัวอย่างเลือดอาจขึ้น 

รา 
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กระดาษซับแผ่นอ่ืนๆหรือพ้ืนผิวอ่ืนๆ 

การเก็บตัวอย่างเลือดโดยการเจาะเส้นเลือดด าหลังมือ 

1.  ขั้นตอนการเจาะเหมือนการเก็บตัวอย่างเลือดจาก       

ส้นเท้า (ปฏิบัติตามข้อ 1 – 6 ) 

2. ท าความสะอาดบริเวณที่เจาะโดยเช็ดด้วยส าลี 

แอลกอฮอล์ 70 % (ไม่ควรใช้น้ ายาฆ่าเชื้อชนิดอ่ืน

เนื่องจากอาจตกค้างบนกระดาษซับและมีผลรบกวน

การวิเคราะห์ได้) 

3. ใช้เฉพาะเข็มฉีดยาNo. 24, 26 (ไม่ต้องใช้กระบอกฉีด

ยา)เจาะเลือดจากเส้นเลือดด าหลังมือทารก  

4.  รอให้เลือดหยดลงบนบริเวณเครื่องหมายวงกลมบน

กระดาษซับเพียงหยดเดียว 

5. ผึ่งกระดาษให้แห้งสนิท และด าเนินการเช่นเดียวกับ     

6. เทคนิคการเก็บตัวอย่างเลือดจากส้นเท้า 

7. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

8. ล้างมือตามมาตรฐาน  

9. บันทึกวัน/เดือน/ปี และเวลาเจาะตัวอย่างเลือดทารก

ลงในแฟ้มประวัติทารก,  สมุดทะเบียนเจาะTSH,  

สมุดบันทึก   สุขภาพของทารก 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ควรใช้น้ ายาฆ่าเชื้อชนิดอ่ืนเนื่องจากอาจตกค้าง 

   บนกระดาษซับและมีผลรบกวนการวิเคราะห์ได้ 

 

 

 

 

-  เพราะถ้าหยดเลือดมากเกินไปอาจท าให้มีปริมาณ 

   เลือดต่อพ้ืนที่มากเกินต้องการ 
 

 

 

-  เพ่ือสะดวกใช้ในครั้งต่อไป 

 

-  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  เพ่ือเป็นหลักฐานในการเก็บตัวอย่างเลือดของ 

    ทารก  
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-008 

เรื่อง :การคัดกรองภาวะ 
พร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่4/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
หมายเหตุ     ตัวอย่างเลือดที่เก็บไม่ถูกวิธี  (ท าให้ค่าการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง) 

1. ตัวอย่างที่เก็บเลือดไม่ซึมทะลุทั้งสองด้าน 
2. ตัวอย่างที่ซับเลือดไม่เต็มวง  ไม่สามารถใช้ตรวจได้  ถ้ามีปัญหาเจาะเลือดยาก  ให้พยายามเก็บ

ให้ได้อย่างน้อย   1  วง  ไม่ควรแบ่งเลือดเป็นหยดเล็กๆหลายๆวง 
3.   หยดเลือดซ้ าลงบนกระดาษหลายครั้ง  หรือใช้หลอด capillary ขูดกระดาษซับ  ท าให้เกิดเป็น 
      ก้อนแห้งกรังกระดาษซับ 
4.  ตัวอย่างขึ้นราเนื่องจากความชื้น  อาจเนื่องมาจากการที่น ากระดาษซับใส่ซองพลาสติกขณะยัง 
     ไม่แห้งสนิท 
5.  ตัวอย่างที่หยดเลือดมากเกินไป  อาจท าให้ปริมาณเลือดต่อพ้ืนที่มากเกินต้องการ 
6.  การส่งตรวจคัดกรองภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนครั้งท่ี 2 เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเมื่ออายุ 1- 2 

สัปดาห์ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

- ทารกคลอดก่อนก าหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ 

- มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม  

-ทารกแฝดที่เป็น monozygotic twin 

-ทารกคลอดก่อนก าหนดที่ป่วยหนักและได้รับยา Dopamine  

- มารดาที่เป็น Graves disease (โรคคอพอก หรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษ) 

โดยนัด 2 สัปดาห์ ที่ OPD เด็ก เพ่ือเจาะ Free T4, TSH และพบแพทย์ 

หมายเหตุ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงสาธารณสุข.  การคัดกรองภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิดเพ่ือป้องกันปัญญาอ่อน. 
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        โครงการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ.  2542.     
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-008 

เรื่อง :การคัดกรองภาวะ 
พร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่5/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการเจาะเลือด 

2.2 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.3 เก็บตัวอย่างเลือดได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

2.4 บันทึกวัน/เดือน/ปี และเวลาเจาะตัวอย่างเลือดทารกลงในแฟ้ม

ประวัติทารก,สมุดทะเบียนเจาะTSH, สมุดบันทึกสุขภาพของทารก

ได้ครบถ้วนถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 บันทึกวัน/เดือน/ปี และเวลาเจาะตัวอย่างเลือดทารกลงในแฟ้ม

ประวัติทารก,สมุดทะเบียนเจาะTSH, สมุดบันทึกสุขภาพของทารก

ได้ครบถ้วนถูกต้อง 
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3.2  ทารกได้รับการตรวจคัดกรองครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันการวินิจฉัยได้

ถูกต้องตามเกณฑ์ 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-009 

เรื่อง :การชั่งน้ าหนักทารก 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 

ค าจ ากัดความ เป็นการประเมินน้ าหนักของทารกโดยใช้เครื่องชั่ง 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลการให้การดูแลทารก 
   2.   เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักทารกในแต่ละวัน 
  3.   ประเมินการเจริญเติบโตของทารก     
ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
1.   เครื่องชั่งน้ าหนัก      1 เครื่อง 
2.   ผ้าหรือกระดาษที่แห้งสะอาด  
3.   Crip หรือ เบาะรองพร้อมผ้าปูรองเบาะ1ชุด 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ

ชั่งน้ าหนัก       

2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม   

3. ปูผ้าหรือกระดาษที่สะอาดบนเครื่องชั่ง  ถ้าเป็น

กระดาษให้ใช้ผ้านุ่มๆรองศีรษะทารกไว้ 

 
4. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่องชั่งก่อนการชั่งน้ าหนัก

-  เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

 

-  ประหยัดเวลา 

-  ป้องกันการสูญเสียความร้อนและถ้าชั่งหลายคน

ควรเปลี่ยนกระดาษทุกครั้งเพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจาย ของเชื้อโรค 

-  ป้องกันความคลาดเคลื่อนของน้ าหนัก 
 
-  เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรคที่จะน าไปสู่ทารก 
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ทุกครั้ง  และปรับเครื่องชั่งให้Scale อยู่ที่เลขศูนย์ 

5. ล้างมือตามมาตรฐาน 

6. น าทารกใส่ Crip หรือวางบนเบาะนอนและถอดเสื้อผ้า

ทารกออกทุกชิ้นก่อนชั่งน้ าหนัก 

7. อุ้มทารกวางบนเครื่องชั่ง  อ่านค่าน้ าหนักทารกที่

แสดงผลบนเครื่องชั่ง 

8. ขณะชั่งน้ าหนักต้องอยู่กับทารกตลอดเวลาและวางมือ

ไว้ใกล้ๆทารก 

9. อุ้มทารกข้ึนจากเครื่องชั่ง  น าทารกวางใน  crip  หรือ

เบาะนอน  รีบใส่เสื้อผ้าและห่มผ้าให้ 

 
 
 
 

 

-  เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนของน้ าหนัก 
 
 
 
-  เพ่ือป้องกันทารกพลัดตกจากเครื่องชั่ง  เพราะ

ทารกอาจดิ้นไปมาได้ 
-  เพ่ือป้องกันทารกเกิดภาวะตัวเย็น (cold  stress)

หรือภาวะอุณหภูมิกายต่ า (Hypothermia) 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-009 

เรื่อง :  การชั่งน้ าหนักทารก 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

10. แจ้งน้ าหนักของทารกให้มารดาทราบทุกครั้ง 

 

-  เพ่ือให้มารดาได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าหนักทารก  พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุของการที่
น้ าหนักลดลงว่าผิดปกติ/ปกติอย่างไร 
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11. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

12. ล้างมือตามมาตรฐาน 

13. บันทึกน้ าหนักทารกลงในฟอร์มปรอทในแฟ้มประวัติ

ทารก 

 

-  เพ่ือสะดวกใช้ในครั้งต่อไป 
 
-  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
-  เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินการเจริญเติบโตของ

ทารกและวางแผนการรักษา 

 
หมายเหตุ          

ถ้าใช้ผ้ารองตัวเด็ก  ให้ชั่งน้ าหนักของผ้าก่อนเพื่อหักออกจากน้ าหนักท่ีชั่งได้ทั้งหมดและควรชั่ง 

น้ าหนักในเวลาเดียวกันทุกวัน 

 
เอกสารอ้างอิง 

ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และ  คณะ.คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual. พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
มณีภรณ์โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ  
        สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
 

 
 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-009 

เรื่อง :  การชั่งน้ าหนักทารก 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3       
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย :  ตรวจสอบโดย : อนุมัติโดย : 



178 
 

                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

        คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 
 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ/ ผู้ช่วยพยาบาล/ พนักงานช่วยเหลือ 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการชั่งน้ าหนัก 

2.2 ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลตามมาตรฐาน 

2.3 ตรวจสอบความสมดุลของเครื่องชั่งก่อนการชั่งน้ าหนัก 

2.4 ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

2.5 ระมัดระวังอุบัติเหตุพลัดตกจากเครื่องชั่งตลอดการชั่งน้ าหนัก 

2.6 บันทึกน้ าหนักในฟอร์มปรอทได้ถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 บันทึกผลการชั่งน้ าหนักได้ถูกต้อง 

3.2 ทารกปลอดภัยจากอุบัติเหตุพลัดตกจากเครื่องชั่ง 

3.3 ทารกไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการชั่งน้ าหนัก 

 
 
 
 
 

  

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-010 
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เรื่อง :  การรับย้ายทารกแรกเกิด 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ เป็นการรับย้ายทารกแรกเกิดหลังคลอดจากห้องคลอด  หรือจากหน่วยอภิบาล 
ทารกแรกเกิดหนัก 
วัตถุประสงค์ 1.   ประเมินภาวะสุขภาพของทารกและให้การดูแลต่อเนื่องอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.   ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 
                           3.   เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา  บิดา  และครอบครัว  
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ /ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 

1.   รถ Crip    1         คัน 
2.   หูฟัง (Stethoscope)     1 อัน 
3.   เครื่องชั่งน้ าหนักทารกดิจิตอล        1 เครื่อง 
4.   ผ้าหรือกระดาษฟางสะอาด 1        ผืน 
5.   ปรอทวัดทวารหนัก 1     อัน 
6.   เสื้อผ้า  ผ้าอ้อมทารก       1 ชุด 
7.   เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี (Radiant  warmer)   1     เครื่อง(ถ้ามี) 
8.   แฟ้มประวัติทารก 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. รับแจ้งการย้ายจากห้องคลอด / หน่วยอภิบาลทารก

แรกเกิดหนัก 

2. ปูที่นอนทารกบน Crip  ให้พร้อม 

3. จัดเตรียมเครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี  ตั้ง

อุณหภูมิให้พอเหมาะกับสภาพอากาศ  ถ้าไม่มีเครื่อง

ให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี  จัดบริเวณท่ีรับทารกให้อยู่

 

 

 

-  สภาพแวดล้อมที่เย็นเกินไป / มีลมโกรกท าให้

ทารกสูญเสียความร้อนได้ง่ายร่างกายมีอุณหภูมิ

กายต่ า(Hypothermia) ซึ่งเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพทารก 
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ในที่ไม่มีลมโกรกอุณหภูมิห้องประมาณ26 – 28  

องศาเซลเซียส 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม 

5. ล้างมือตามมาตรฐาน 

6. อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ

รับย้าย 

7. น าทารกไปนอนในเครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี 

 

-  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

-  เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรคซึ่งอาจน าสู่ทารก 

-  เป็นการช่วยให้มารดาและญาติลดความวิตกกังวล

และให้ความร่วมมือในการดูแลทารก 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-010 

เรื่อง :  การรับย้ายทารกแรกเกิด 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 

วิธีปฎิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 

หรือสถานที่ที่เตรียมไว้ 
8. ตรวจสอบป้ายข้อมือทารก และแฟ้มประวัติทารกให้ 

ถูกต้องตรงกัน  โดยตรวจดู ชือ่   นามสกุล  เพศ  HN  
9. อุ้มทารกข้ึนชั่งน้ าหนักโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการชั่ง

น้ าหนัก 

10. วัดปรอททางทวารหนักโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการ

วัดปรอททารก 

11. ประเมินสุขภาพทารกโดยการตรวจร่างกาย ดังนี้      

(ตามแบบฟอร์มการประเมินทารกแรกเกิด) 

 

-  เป็นการตรวจสอบ / ยืนยันข้อมูล  เพ่ือความ 

ถูกต้อง 

-  เพ่ือตรวจสอบและประเมินน้ าหนักแรกเกิดและ 

น้ าหนักก่อนย้าย 

-  เป็นการตรวจสอบรูทวารหนัก / อุณหภูมิ 
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11.1  ลักษณะทั่วไปได้แก่  เสียงร้อง  สีผิว  โดย 

ประเมินจากเยื่อบุตา  เยื่อบุปาก  ริมฝีปาก  สีของ

ฝ่ามือฝ่าเท้าตลอดทั้ง ความพิการหรือความผิดปกติ

ต่างๆ  

 

11.2 ชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจการหายใจ / 

ลักษณะการหายใจ  

11.3 การเคลื่อนไหวหรือการตึงตัวของกล้ามเนื้อ

(ก าลังกล้ามเนื้อ) 

11.4 ประเมินลักษณะร่างกายของทารกตั้งแต่ ศีรษะ  

ใบหน้า  ใบหู  คอ  ทรวงอก  เล็บมือเล็บเท้า  

ลายเท้า  ผิวหนัง  ขนอ่อน  ไข  เต้านม  ท้อง  

อวัยวะสืบพันธุ์  แขนขาและโครงร่าง 

11.5 การตอบสนองทางระบบประสาทพื้นฐาน 

( Reflex)  8 อย่าง (อยู่ในภาคผนวก) 

12. ใส่เสื้อผ้า  หมวก  ถุงมือ  ถุงเท้าและนุ่งผ้าอ้อมตาม 

สภาพอากาศ  แล้วห่อตัว mummy  restraints 

 

 

-  เป็นการประเมินสุขภาพของทารก / ตรวจหา

ความพิการ / ตรวจความผิดปกติเพ่ือการดูแลและ

ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ตัวทารกป้องกันภาวะตัว 

   เย็น  จากการสูญเสียความร้อนให้สภาพแวดล้อม 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-010 



182 
 

                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

 

เรื่อง :  การรับย้ายทารกแรกเกิด 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  
2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 

13. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

14. ล้างมือตามมาตรฐาน 

15. บันทึกรายงานในแบบบันทึกทางการพยาบาล ให้

ครบถ้วน 

16. ลงทะเบียนประวัติทารกในสมุดทะเบียน 

 

-  เพ่ือความสะดวกใช้ในครั้งต่อไป 

 

-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจากเชื้อโรค 

-  เป็นหลักฐาน/ ข้อมูลทางการพยาบาลในการวาง

แผนการรักษาพยาบาล 

-  เพ่ือเป็นข้อมูล/ สถิติการให้บริการในหน่วยงาน 

 
เอกสารอ้างอิง 

ขวัญตา   เกิดชูชื่น  และ  คณะ.คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual. พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
มณีภรณ์โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
        สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  วรรณภา  ประไพพานิช.  การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ. 
        พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ:  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,  2554.   

 

 

 



183 
 

                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-010 

เรื่อง :  การรับย้ายทารกแรกเกิด 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่4/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย :  
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

Primitive reflexes   

1. Sucking reflexเมื่อทารกอายุในครรภ์ 32 – 34 สัปดาห์ การดูดหัวนมหรือนิ้วจะแรงและ
สัมพันธ์กับการกลืน 

2. Rooting reflexเมื่อเขี่ยแก้มข้างหนึ่งทารกจะหันหน้ามาทางแก้มที่ถูกเข่ีย 
3. Palmar graspเมื่อใช้นิ้วชี้ของผู้ตรวจวางกดในมือทารกจากทางด้านนิ้วก้อยทารกนิ้วมือจะงอจับ

นิ้วมือผู้ตรวจไว้  และถ้าผู้ตรวจยกตัวทารกด้วยนิ้วจะยกได้ทั้งตัว  การจับด้วยความตั้งใจจะ
เกิดข้ึนเมื่ออายุ 2 เดือน 

4. Cross extension reflexจับขาข้างหนึ่งเหยียดและใช้มือถูผ่าเท้าทารกข้างนั้น  จะมีการ
สนองตอบโดยขาอีกข้างจะเหยียดแล้วงอโดยเร็ว  ขาอีกข้างมี  adduction  เท้าหันเข้าหาเท้าท่ี
ถูกกระตุ้น  และนิ้วเท้ากางออก 

5. Moro  reflexยกตัวเด็กขึ้นตรงไหล่สูงพอดีที่ศีรษะทารกยังไม่หลุดจากที่นอนปล่อยตัวทารกลง
ทันทีแขนจะกางออกมือคลายและโอบเข้าเหมือนจะกอดไม่ควรใช้วิธีตบที่นอนให้ทารกสะดุ้ง 
Moro reflex จะไม่มีในกรณีที่สมองผิดปกติหรืออาจมีข้างเดียวถ้าแขนเป็นอัมพาตรีเฟลกซ์นี้จะ
ค่อยๆลงความไวลงและหายไปเมื่ออายุ 4 – 5 เดือน 

6. Tonic neck reflexเมื่อจับทารกหันหน้าไปข้างหนึ่งแขนด้านนั้นจะเหยียดออกและด้านตรง
ข้ามงอเป็นท่าเหมือนดวลดาบทารกปกติบางคนอาจนอนในท่า  tonic neck reflex นี้มักเห็นชัด
ในทารกอายุเกิน 1 เดือนและหายไปตอนอายุประมาณ 7 เดือน 

7. Walking reflexเมื่อจับทารกข้ึนยืนให้เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเม่ือเท้าแตะพื้นทารกจะเริ่ม
เดินควรจะหายไปก่อนอายุ  2 เดือน 

8. Ankle clonusพบในทารกปกติ แต่ถ้ามากกว่า 10 ครั้งในทารก 3 เดือนแรกหรือมากว่า 5 ครั้ง
ภายหลังอายุ 3 เดือนถือว่าผิดปกติ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB3010 

เรื่อง :  การรับย้ายทารกแรกเกิด 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่5/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเทคนิค/ เจ้าหน้าที่

พยาบาล 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการรับย้าย 

2.2 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.3  ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.4  บันทึกอาการ / อาการแสดง / แผนการพยาบาลในแบบบันทึก 

ทางการพยาบาล 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 สามารถประเมินภาวะสุขภาพและให้การดูแลได้เหมาะสม 

3.2ทารกปลอดภัยจากภาวะตัวเย็น 
3.3  สามารถตรวจพบความผิดปกติ / ความพิการภายนอกได้ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-011 

เรื่อง :  การห่อตัวทารก  
 (Mummy  restraints) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ การใช้ผ้าห่อตัวทารก  
วัตถุประสงค์ 1.   เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ทารก 

  2.   เพ่ือให้ทารกอยู่นิ่ง สะดวกในการเตรียมตรวจและให้การพยาบาล 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 

1.   ผ้า   1  ผืน ขนาดให้พอเหมาะกับตัวทารก อาจเป็นผ้าอ้อมผืนใหญ่  ผ้าขวางเตียง   
ผ้าเช็ดตัว  หรือผ้าห่มเบาะรองพร้อมผ้าปู 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้มารดาหรือญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ

ห่อตัวทารก 

2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

3.  ล้างมือตามมาตรฐาน 

4. ปูผ้าห่อตัวทารกลงบนเบาะรอง แล้วพับมุมผ้าด้านบน

มุมหนึ่งลงมา ท าให้เป็นรูป ห้าเหลี่ยม  

5. วางตัวทารกลงตรงกลางผ้า  ให้ศีรษะยื่นออกมานอก

ผ้า  โดยให้บริเวณต้นคอและไหล่อยู่ริมผ้าที่พับมุม 

6. จับแขนทารกไว้แนบล าตัว  แล้วพันชายผ้าข้างหนึ่งให้

คลุมไหล่  แขน  ล าตัวแล้วสอดชายผ้าไว้ใต้ตัวทารก 

7. ตลบชายผ้าข้างที่เหลือให้ปิดไหล่  แขน ล าตัวข้างที่ 

-  เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และให้ความร่วมมือ 

 

-  ประหยัดเวลา 

-  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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เหลือ  แล้วอ้อมชายผ้าไปทบไว้ด้านหลัง 

8. ขมวดชายผ้าด้านปลายเท้าให้เป็นปม  หรือตลบขึ้น

แล้วใช้เข็มกลัดซ่อนปลายกลัดไว้ 

9. ในกรณีที่ต้องการห่อตัวทารกเพ่ือให้อบอุ่นให้ห่มผ้า

คลุมศีรษะเด็ก  โดยวางเด็กลงกลางผ้า  ให้ศีรษะอยู่

ภายในมุมผ้าที่พับ  ตลบผ้าอ้อมรอบศีรษะ  หน้าผาก  

ใบหูแล้วจึงห่อด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น 

10. ล้างมือตามมาตรฐาน 

11. บันทึกลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 

-  เพ่ือป้องกันทารกดิ้นหลุดออกจากผ้า 

 

-  ศีรษะทารก  เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่  ที่ท าให้เกิด

การสูญเสียความร้อน  และเป็นที่อยู่ของสมอง

ทารก  ซึ่งถ้าเกิดอุณหภูมิกายต่ าแล้วท าให้การ

ไหลเวียนของเส้นเลือดในสมองผิดปกติได้ 

-  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  เป็นหลักฐานทางการพยาบาล 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-011 

เรื่อง :  การห่อตัวทารก  
 (Mummy  restraints) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง 

ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และคณะ.คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual. พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
มณีภรณ์โสมานุสรณ์.  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก,  2553.   
สุปาณี  เสนาดิสัย  และ  วรรณภา  ประไพพานิช.  การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ. 
พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ:  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,  2554.   
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-011 

เรื่อง :  การห่อตัวทารก  
 (Mummy  restraints) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : ตรวจสอบโดย : อนุมัติโดย : 
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คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ นางนิศากร  ปากเมย 
 
 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ/ ผู้ช่วยพยาบาล/ พนักงาน

ช่วยเหลือคนไข้ 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการห่อตัว 

2.2  ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลตามมาตรฐาน 
2.3  ห่อตัวทารกได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.4บันทึกอาการ/  อาการแสดงในแบบบันทึกทางการพยาบาลได้ 
       ถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ทารกอบอุ่น  สบายตัว 

3.2   สะดวกในการรักษาและการให้การพยาบาล 

 

 

  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-012 

เรื่อง :  การอาบน้ าทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3       
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/7 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63  

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
 

ค าจ ากัดความ เป็นการท าความสะอาดร่างกายทารกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า  รวมทั้งสะดือของทารกแรกเกิด 
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วัตถุประสงค ์ 1.  ความสะอาดและความสุขสบาย 
2.   ป้องกันการติดเชื้อ 
3.   สังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารก     

ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 

1.   อ่างอาบน้ า 2    ใบ  ใบแรกใส่น้ าอุ่น  ใบที่สองรองน้ าที่ใช้แล้ว 
2.   อับส าลีแห้งปราศจากเชื้อ 1      อัน 
3.   อับส าลีแห้งปราศจากเชื้อใส่น้ าต้มสุกหรือน้ าเกลือ (0.9 % NSS )      1      อัน 
4.   ชามรูปไต 1 ใบ    ( ส าหรับทิ้งส าลีที่ใช้แล้ว ) 
5.   สบู่  และแชมพู   ที่ใช้ส าหรับทารกโดยเฉพาะ 
6.   ฟองน้ า1อัน 
7.   น้ ามันมะกอก1 ขวด 
8.   ไม้พันส าลี 1         ห่อ 
9.   ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่2         ผืน 
10.   ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก1         ผืน    (ถ้ามี) 
11.   เบาะรองเปลี่ยนเสื้อผ้า     1         อัน 
12.   ผ้าปูเบาะ 1         ผืน 
13.   ถุงมือสะอาด     2 - 3     คู่   
14.   แอลกอฮอล์  70 %    1         ขวด 
15.   ผ้ากันเปื้อน    1          ผืน 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-012 

เรื่อง :  การอาบน้ าทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/7 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ  ( ต่อ ) 
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ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ

อาบน้ า 

2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม 

 
 

3. ล้างมือตามมาตรฐาน 

4. ตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกายทารก  ถ้าเป็นปกติแล้ว

จึงอาบน้ าทารก 

 
 

5. ใช้น้ าที่มีอุณหภูมิ  38 – 40  องศาเซลเซียส ทดสอบ

โดยใช้ข้อศอกจุ่มในน้ าและสามารถทนได้ไม่ร้อน

เกินไป 

6. สวมถุงมือสะอาดอุ้มทารกวางบนที่นอนที่มีผ้าเช็ดตัว

ผืนใหญ่ปูรองไว้  ถอดเสื้อผ้าทารกออกทุกชิ้น ถ้า

บริเวณก้นเปื้อนอุจจาระใช้ส าลีชุบน้ าเช็ดออกให้

สะอาด ล้างมือแล้วเปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่  

7. ห่อตัวทารกด้วยผ้าเช็ดตัวแบบ mummy restraints 

เปิดบริเวณใบหน้าและศีรษะไว้ 

8. ใช้แขนซ้ายอุ้มทารก  ให้แขนและศอกหนีบล าตัว

ทารกไว้ข้างเอว  ตัวทารกทอดอยู่บนแขนซ้าย ให้

ศีรษะอยู่ในอุ้งมือ ( Football holding ) ใช้

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางพับใบหูทารกปิดไว้ 

9. ใช้ฟองน้ าชุบน้ าบีบให้หมาดลูบหน้าและศีรษะให้ทั่ว  

- เป็นการช่วยให้มารดาและญาติลดความวิตกกังวล

และให้ความร่วมมือ 

- เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็ว เพราะถ้าใช้เวลานาน  

การควบคุมอุณหภูมิของทารกยังไม่คงที่อาจท าให้

อุณหภูมิลดได้ 

-   เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรคซึ่งอาจน าไปสู่ทารก 

- เพราะถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า  36.5 องศาเซลเซียส  

การอาบน้ าจะท าให้สูญเสียความร้อนออกจาก

ร่างกายท าให้อุณหภูมิต่ าลงอีกการไหลเวียนจะไม่

ดี  อวัยวะต่างๆจะขาดเลือดและออกซิเจน 

- เพราะถ้าน้ าร้อนเกินไปจะท าให้เกิดการไหม้

ผิวหนังทารกได้  แต่ถ้าน้ าเย็นเกินไปจะท าให้

ทารกสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย 

 
 
 
 
-  เพ่ือให้ความอบอุ่นบริเวณล าตัว แขนขา  และ 
ป้องกันไม่ให้ทารกดิ้นหลุดจากมือ 
-  เป็นท่าอุ้มในการสระผมเพ่ือป้องกันทารกดิ้น 
   หลุดจากมือ  และพับใบหูไว้ทั้งสองข้างเพ่ือ 
   ป้องกันน้ าเข้าหู 
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หยดแชมพู  1–2 หยด ใช้นิ้วนวดเบาๆให้ทั่วศีรษะ

แล้วล้างออกให้สะอาดหรือจนกว่าฟองหมด 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-012 

เรื่อง :  การอาบน้ าทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/7 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
 

วิธีปฏิบัติ  ( ต่อ )   
ขั้นตอน เหตุผล 

10. ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กซับผมทารกให้แห้ง  หรือใช้ชาย

ผ้าเช็ดตัวที่ห่อตัวทารก (กรณีไม่มีผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเช็ด

คราบเลือดและไขบริเวณศีรษะ  ล าตัว  แขนขา  

บริเวณข้อพับ  ขาหนีบ  ด้วยส าลีชุบน้ ามันมะกอกให้

สะอาด (ถ้ามี) 

11. ช้อนตัวทารกลงอ่าง  ให้ศีรษะพาดบนข้อมือ โดยใช้ 

นิ้วหัวแม่มือจับที่หัวไหล่ ใช้มืออีกข้างจับไว้ที่ต้นขา 
12. ลูบตัวทารกด้วยฟองน้ าที่เปียกให้ทั่ว  ใช้มือฟอกสบู่ 

ตาม เมื่อฟอกท่ีมือให้เช็ดออกด้วยน้ าให้สะอาดโดยเร็ว 
       13.  ให้ฟอกทีละข้าง จากนั้นจึงเช็ดล าตัว  แขนขา  
ซอกคอ และข้อพับต่างๆ   

14. ใช้มืออีกข้างจับที่หัวไหล่โดยอุ้มคว่ าให้อกพาดที่แขน

ลูบสบู่ให้ทั่วหลัง  ก้น  และขาแล้วล้างออกให้สะอาด 

15. อุ้มทารกข้ึนจากอ่าง  วางบนผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่  เช็ด

และซับตัวให้แห้ง  โดยเฉพาะบริเวณข้อพับต่างๆแล้ว

-  เพราะถ้าปล่อยให้แห้งเองอาจท าให้ทารกอุณหภูมิ

กายต่ าได้ 

-  เพราะไขบนตัวทารกไม่สามารถเช็ดออกด้วยสบู่
หรือน้ าเปล่าได้ 

 
 
 
-  ควรฟอกสบู่ที่มือทีละข้างพร้อมล้างสบู่ออกทันที  

เพ่ือป้องกันทารกยกมือไปสัมผัสตาและปาก 
 
 
-  เพ่ือป้องกันการดิ้นและลื่นไหลของทารก 
-  เพ่ือท าความสะอาดด้านหลัง  ก้น  และขา 
-  ควรซับตัวทารกให้แห้ง โดยเฉพาะข้อพับต่างๆเพ่ือ
ป้องกันทารกตัวเย็น 
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ห่อตัวไว้ 

16. เปลี่ยนถุงมือสะอาดคู่ใหม่  ใช้ส าลีปราศจากเชื้อชุบน้ า

ต้มสุกหรือ 0.9 NSS บีบให้หมาดเช็ดท าความสะอาด

ตาของทารกทีละข้าง โดยเช็ดจากหัวตาไปหางตา 

อย่าเช็ดซ้ าไปมา หากยังไม่สะอาดให้เปลี่ยนส าลีใหม่ 

แล้วเช็ดอีกครั้ง 

17. ใช้ไม้พันส าลีชุบน้ าต้มสุกหรือ0.9 NSS  เช็ดท าความ

สะอาดจมูก  ส่วนหูใช้ส าลีชุบน้ าต้มสุกหรือ0.9 NSS 

เช็ดเฉพาะซอกและร่องหูให้สะอาด  ไม่เช็ดในรูหู 

 
 

-  เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ  ห้ามไม่ให้เช็ดซ้ าไปมา 
 
 
 
 
-  ไม่ควรเช็ดในจมูก/หูลึกเกินไปเพราะอาจเกิด
อันตรายได้ 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-012 

เรื่อง :  การอาบน้ าทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3    
1  สิงหาคม  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่4/7 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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วิธีปฏิบัติ  ( ต่อ )   
ขั้นตอน เหตุผล 

18. เช็ดสะดือด้วยไม้พันส าลีปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์  

70%ดังนี้ 

18.1  สะดือที่มีลักษณะโคนและปลายสะดือสด  
         การเช็ดเริ่มเช็ดจากปลายสะดือ (ต าแหน่งรอย 
         ตัด) ด้านในวนออกด้านนอก   และเช็ดจาก 
         ปลายสะดือลงมาหาโคนสะดือตามล าดับ 
18.2    สะดือที่มีลักษณะปลายสะดือแห้งแต่โคน 
           สะดือเปื่อยและเปียก  เริ่มด้วยการดึงสาย   
           สะดือให้ตึงเพ่ือเผยโคนสะดือที่เปียกแล้วท า 
           ความสะอาดโคนสะดือโดยการเช็ดด้วยส าลี 
           ชุบแอลกอฮอล์  70% เปียกหมาดๆ การเช็ด
ให้ 
           เช็ดทุกซอกทุกมุมของโคนสะดือ  แล้วจึงเปิด 
           สะดือให้สัมผัสอากาศ 

  18.3    สะดือหลุดใหม่ (มักเกิดวันที่ 5 – 8) สภาพ
สะดือหลุดใหม่ มักพบโคนสะดือเป็นแผลเปิด มี
เลือดออกเล็กน้อยและเป็นเนื้อแดง การเช็ดสะดือเริ่ม
ด้วยใช้ไม้พันส าลีปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์  70% 
ซึ่งเปียกหมาดๆเช็ดวนจากแผลด้านในออกด้านนอก
จนกระท่ังแผลเปิดสะอาดที่สุด  และแผลหลังการเช็ด
จะต้องสัมผัสกับอากาศมากที่สุด 

19. ห่อตัวทารกด้วยผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่เหลืออีกผืนแบบ 

mummy  restraints ส่งคืนมารดา  
20.  แนะน าให้สวมเสื้อผ้าเนื้อนิ่มที่เหมาะสมตามฤดูกาล 
โดยเปิดด้านหลัง  ไม่ควรมีรอยปัก  กระดุม  ระบาย 
หรือลูกไม้ 

 
 

-  ป้องกันการติดเชื้อที่สะดือ 

 

-  เพราะส่วนที่เป็นรอยตัดยังสดอยู่ถือเป็นส่วนที่ 

  สะอาดที่สุดเพราะเป็นทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 

  ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  การเปิดให้แผลสะดือได้สัมผัสกับอากาศมากท่ีสุด  

เพ่ือช่วยให้แผลแห้งและได้รับออกซิเจนเพียงพอ  
แผลจะได้หายรวดเร็วขึ้น 

 



193 
 

                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-012 

เรื่อง :  การอาบน้ าทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่5/7 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ  ( ต่อ )   

ขั้นตอน เหตุผล 

21.  เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ล้างท าความสะอาด 
แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
20. ล้างมือตามมาตรฐาน 

21. บันทึกความผิดปกติท่ีสังเกตได้ขณะอาบน้ าลงในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล 

 

-  กระดุม รอยปัก  ระบายหรือลูกไม้ที่อยู่ด้านหลัง
ถ้านอนทับไปนานๆอาจเกิดรอยกดทับและท าให้เกิด
เป็นแผลถลอกได้ 
-  เพ่ือความสะดวกใช้ครั้งต่อไป 
 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
-  เพ่ือเป็นหลักฐานและทราบอาการเปลี่ยนแปลง

ของทารก / เป็นการประเมินการให้การพยาบาล
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการดูแล 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-012 

เรื่อง :  การอาบน้ าทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่6/7 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
หมายเหตุ    

1. สถานที่หรือห้องที่ใช้อาบน้ าทารกต้องมีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีลมโกรก  อุณหภูมิห้องไม่เย็น
เกินไป  เพราะท าให้ทารกสูญเสียความร้อนได้ง่ายร่างกายมีอุณหภูมิกายต่ าเกิดภาวะ cold 
strees ซึ่งเป็นอันตรายต่อภาวะสุขภาพของทารก 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและผสมน้ าอุ่นให้เรียบร้อยก่อนน าทารกมาอาบน้ าทุกครั้ง  
3. ใช้เวลาอาบน้ าสระผมไม่มากกว่า  3-5 นาที 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-012 

เรื่อง :  การอาบน้ าทารกแรกเกิด แก้ไขครั้งท่ี : 3 
 1 สิงหาคม 2563      

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่7/7 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง   
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1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือ

คนไข้ 

1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้มารดาและญาติเข้าใจวัตถุประสงค์ของการอาบน้ า 

2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิของทารกก่อนการอาบน้ า 

2.3 ทดสอบอุณหภูมิของน้ าก่อนการน าไปใช้ 

2.4 อาบน้ าได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

2.5 เช็ดสะดือทารกได้ถูกต้องตามขั้นตอนและชนิดของสะดือ 

2.6 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.7 บันทึกสิ่งผิดปกติที่สังเกตได้ในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1  ทารกได้รับความสุขสบาย  และสะอาด 
3.2   ทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการอาบน้ า 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-013 

เรื่อง :  การนวดเต้านม แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1  สิงหาคม  2563 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน 63 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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ค าจ ากัดความ เป็นการนวดเต้านมโดยใช้มือ 
วัตถุประสงค์ 1    กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง 
  2.   กระตุ้นการสร้างและการหลั่งน้ านม 
  3.   บรรเทาอาการคัดตึงเต้านม 
ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 

ม่านก้ัน  1  อัน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 

1. บอกให้มารดาทราบวัตถุประสงค์ของการนวด 

เต้านม 
2. กั้นม่านให้มิดชิด 

3. ล้างมือตามมาตรฐาน 

4. เปิดเสื้อ  เหน็บชายเสื้อขึ้นทีละด้าน 

5. วางฝ่ามือทั้งสองข้างบนเต้านมให้ฝ่ามืออยู่แนวตรงข้าม

กัน 

6. ลงน้ าหนักที่นิ้วมือทั้งสองข้างพร้อมๆกัน  โดยให้

จังหวะของการนวดสม่ าเสมอ  วนรอบๆเต้านม  ข้าง

ละประมาณ  2-3  นาที  จนรู้สึกสบาย 

 

-  เพ่ือความเข้าใจ  และให้ความร่วมมือ 

 

-  เพ่ือความเป็นส่วนตัว 

-  ป้องกันเชื้อโรค 

-  ป้องกันการเขินอาย 

-  เพ่ือรองรับเต้านมได้กระชับ 

 

-  เพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-013 

เรื่อง :  การนวดเต้านม แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
 

ค าจ ากัดความ     เป็นการนวดเต้านมโดยใช้มือ 
วัตถุประสงค์  1    กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง 
  2.   กระตุ้นการสร้างและการหลั่งน้ านม 
  3.   บรรเทาอาการคัดตึงเต้านม 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้     

   ม่านก้ัน  1  อัน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
7. บอกให้มารดาทราบวัตถุประสงค์ของการนวด 

เต้านม 
8. กั้นม่านให้มิดชิด 
9. ล้างมือตามมาตรฐาน 
10. เปิดเสื้อ  เหน็บชายเสื้อขึ้นทีละด้าน 
11. วางฝ่ามือทั้งสองข้างบนเต้านมให้ฝ่ามืออยู่แนวตรงข้าม

กัน 
12. ลงน้ าหนักที่นิ้วมือทั้งสองข้างพร้อมๆกัน  โดยให้

จังหวะของการนวดสม่ าเสมอ  วนรอบๆเต้านม  ข้าง
ละประมาณ  2-3  นาที  จนรู้สึกสบาย 
 

-  เพ่ือความเข้าใจ  และให้ความร่วมมือ 
 
-  เพ่ือความเป็นส่วนตัว 
-  ป้องกันเชื้อโรค 
-  ป้องกันการเขินอาย 
-  เพ่ือรองรับเต้านมได้กระชับ 
 
-  เพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-013 

เรื่อง :  การนวดเต้านม แก้ไขครั้งท่ี :          
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/2 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
ตรวจสอบโดย : 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 
อนุมัติโดย : 

นางนิศากร  ปากเมย 
 
เอกสารอ้างอิง 
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
        ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546 .     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing;  
2000. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล  

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการนวดเต้านม 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.3  ปฏิบัติการช่วยเหลือได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
3. เชิงผลลัพธ์ 
       มารดาสุขสบาย  ภายหลังนวดเต้านม 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-014 

เรื่อง :  การบีบน้ านมจากเต้า   
           (Expression  of  

Breast  milk) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3   
    1 สิงหาคม  2563      

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ   การบีบน้ านมจากเต้าด้วยมือ 
วัตถุประสงค์ 1.   เก็บไว้ให้ลูกกินในกรณีท่ีลูกไม่สามารถดูดนมจากเต้าได้  เช่น  ทารกคลอดก่อน 
                                   ก าหนดหรือทารกป่วย 
 2.   คงปริมาณการสร้างน้ านมไว้เมื่อแม่ป่วย  ต้องแยกจากลูกชั่วคราวหรือไปท างาน 
 3.   ป้องกันและบรรเทาอาการเต้านมคัดตึง  หัวนมแตก  ลดการไหลซึมของน้ านม 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้     

1.   ชุดบีบน้ านม  ประกอบด้วย 
 1.1   แก้วใสขนาดบรรจุ  30  ซีซี ในกรณีบีบเก็บใช้ขวดเปล่ามีฝาปิดมิดชิด 
 1.2   ผ้าเช็ดมือ  1  ผืน 

2.    ผ้าม่านหรือฉากกั้น  1  อัน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. บอกให้มารดาทราบวัตถุประสงค์ของการบีบน้ านม   
2. กั้นม่านให้มิดชิด   และท าจิตใจให้สบาย 
3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. ใช้ผ้าชุบน้ าอุ่นจัด ๆ  ประคบเต้านมก่อนประมาณ      

1-3  นาที 
5. นวดเต้านมและคลึงเต้านมเบา ๆ ในลักษณะเป็น

วงกลมจากฐานเต้านมเข้าหาหัวนม  และดึงหัวนม
คลึงเบา ๆ  

6. น าภาชนะส าหรับใส่นมถือไว้ในข้างที่ไม่ถนัด  

-  เพ่ือให้ความร่วมมือ 
 
-  ป้องกันการเปิดเผย  ให้บรรยากาศเป็นส่วนตัว 
-  ป้องกันการติดชื้อ 
-  ส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิต 
 
-  เพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลาย  จะช่วยให้มีน้ านมไหล 
   ออกได้ดีขึ้น 
 
-  เพ่ือความสะดวกในการบีบน้ านม 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-014 

เรื่อง :  การบีบน้ านมจากเต้า   
           (Expression  of  Breast  

milk) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3   
  1 สิงหาคม  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

7. ใ ช้ มื อ ข้ า ง ที่ ถ นั ด บี บ น้ า น ม โ ด ย ว า ง ป ล า ย
นิ้วหัวแม่มือไว้ด้านบน  อีก 4 นิ้วประคองด้านล่าง
ของเต้านมในต าแหน่งที่ตรงกัน ข้ามกัน  ถ้าลาน
หัวนมใหญ่มากให้วางนิ้วห่างจากฐานหัวนม
ประมาณ  3  เซนติเมตร กดนิ้วหัวแม่มือและนิ้ว
ตรงข้ามเข้าหาผนังหน้าอก  และบีบเข้าหากันเบา 
ๆ ให้เป็นจังหวะกด – บีบ 

8.  ห้ามรีดคั้นเต้านม  กดหรือดึงหัวนมโดยตรง  
9. บีบน้ านมทิ้งก่อน  2-3 หยด  แล้วจึงเริ่มบีบใส่ใน

ภาชนะ  
10. เปลี่ยนต าแหน่งของการวางนิ้วทั้งด้านบนและล่าง  

วนไปรอบๆลานหัวนมให้ทั่วในต าแหน่งของเข็ม
นาฬิกาที่  6  และ  12  ,1  และ  7,  2  และ  8,  
3  และ  9จนกว่าน้ านมจะมีน้อยลง  ซึ่งใช้เวลา
ข้างละประมาณ   10-15 นาที  สลับด้วยการนวด
คลึงและบีบน้ านมออกจากเต้าอีกข้างจนกว่าจะ
รู้สึกเต้านมนิ่มลง  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 
 20-30  นาที   

 

-   ลักษณะการบีบเลียนแบบการดูดนมของทารก 
 
 
 
 
 
 
-   จะท าให้เกิดแผลหรือรอยถลอกได้ 
-    เปิดท่อน้ านม 
 

-   เพ่ือกระตุ้นการหลั่งน้ านม  
 
 
 
-   การบีบน้ านมจะท าสลับกันไปมาทั้ง  2  ข้าง   
    ปริมาณของน้ านมที่บีบได้ในแต่ละมื้ออาจไม่ 
     แน่นอน 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-014 

เรื่อง :  การบีบน้ านมจากเต้า   
           (Expression  of  Breast  

milk) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3   
   1 สิงหาคม  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง 
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
       ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546 .     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการบีบน้ านม 

2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.3  บีบน้ านมได้ถูกต้องตามขั้นตอน 

2.4  บันทึกอาการ/ อาการแสดงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 มารดาไม่มีอาการคัดตึงเต้านม 

3.2  ได้น้ านมในปริมาณเหมาะสม 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-015 

เรื่อง :  การเก็บน้ านมแม่   
       (Storage  breast  milk) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ การเก็บน้ านมแม่ที่บีบได้ในปริมาณเหมาะสมกับแต่ละมื้อของทารก 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้น้ านมแม่คงคุณค่าและปลอดภัยส าหรับลูก 
ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้     

 1.   ภาชนะบรรจุน้ านม 
 2.   ตู้เย็น 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. เทแบ่งน้ านมที่บีบใส่ในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ  เช่น  

ขวดแก้ว  หรือขวดพลาสติกหรือถุงเก็บน้ านม ตาม
ปริมาณที่ป้อนให้ลูกในแต่ละมื้อ  โดยเว้นที่ว่างในขวด
ไว้ประมาณ ½ - 1/4  นิ้ว  ปิดฝาขวดให้สนิท  แต่ไม่
ต้องแน่นมากเกินไป 

3. เขียนป้ายชื่อ  วัน  เวลา  และปริมาณน้ านมติดไว้ที่
ขวด  เวลาน ามาใช้ให้น าขวดที่บีบเก็บไว้ก่อนมาใช้ 

4. การเก็บน้ านมแม่ไว้ใช้ส าหรับทารกแรกเกิดปกติมี
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน (ดูท่ีภาคผนวก) 

5. การน าขวดนมแช่ในช่องของตู้เย็น  ควรวางขวดไว้ที่
ชั้นใต้ช่องแข็งบริเวณด้านในหรือตรงกลางของชั้น  ไม่
ควรแช่ไว้ที่ประตูของตู้เย็น 

 

-  เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรคซึ่งอาจน าสู่ทารก 
-  ป้องกันการขยายตัวของอากาศในภาชนะ ซึ่งอาจ

ท าให้ขวดแตกได้ 
 
 
 
-  เพ่ือความสะดวกในการน าออกมาใช้ตามล าดับ

ก่อน-หลัง   
 
 
-  ที่ประตูของตู้เย็นอุณหภูมิไม่คงท่ี 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-015 

เรื่อง :  การเก็บน้ านมแม่   
         (storage  breast  milk) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3  
 1 สิงหาคม  2563           

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
หมายเหตุ 

วิธีที่ใช้เก็บ ระยะเวลาที่เก็บไว้ได้ 
5.1   ที่อุณหภูมิห้อง 

             -   สูงกว่า  (25ซ  หรือ  77ฟ) 

             -   ต่ ากว่า  (25ซ  หรือ  77ฟ) 
5.2   ในตู้เย็น 

               -   ช่องธรรมดาใต้ช่องแช่แข็ง  (4ซ  หรือ  39ฟ) 
               -   ช่องแช่แข็งของตู้เย็น  1  ประตู   
               -   ช่องแช่แข็งของตู้เย็น  2  ประตู   
               -   ช่องแช่แข็งเย็นจัดของตู้เย็นชนิดพิเศษ  

                    (-20ซ  หรือ  -4ฟ) 
 

 
1  ชั่วโมง 
4  ชั่วโมง 

 
48  ชั่วโมง (1-3 วัน) 

2  สัปดาห์ 
3  เดือน 

6-12  เดือน 

 
เอกสารอ้างอิง  

ขวัญตา   เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual.   พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
        ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546 .     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-015 

เรื่อง :  การเก็บน้ านมแม่   
        (storage  breast  milk) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  เทน้ านมได้ถูกต้องตามกระบวนการ 

2.2  เขียนป้ายชื่อ  วัน  เวลา  และปริมาณน้ านมติดไว้ที่ได้ถูกต้อง 
2.3  เก็บน้ านมเข้าตู้เย็นได้ถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 
             น้ านมยังคงคุณค่าส าหรับทารก 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-016 

เรื่อง : การน าน้ านมที่เก็บไว้มาใช้ แก้ไขครั้งท่ี : 3      
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563  
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
ตรวจสอบโดย : 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 
อนุมัติโดย : 

นางนิศากร  ปากเมย 
 
ค าจ ากัดความ  การน าน้ านมที่เก็บไว้มาใช้ป้อนทารก 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้น้ านมแม่คงคุณค่าและปลอดภัยส าหรับลูก 
ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 

 1.   น้ านมแม่ท่ีเก็บในภาชนะ 
 2.   น้ าอุ่นใส่ถ้วย  1  ถ้วย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. น าน้ านมที่แช่แข็งไว้ออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
3. ท าให้ละลายโดยน ามามาแช่ในน้ า อุ่น  ไม่ควรใช้

ไมโครเวฟในการท าให้นมละลายหรืออุ่นนม  
4. เขย่าภาชนะให้ไขมันละลายเป็นเนื้อเดียวกับนม  ก่อน

น าไปป้อนนมทารก 
5. น้ านมที่ท าให้ละลายแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นต้องใช้ภายใน  

24  ชั่วโมง  แต่ถ้าน าออกมาอุ่นนอกตู้เย็นจะต้องใช้
ภายใน   4  ชั่วโมง  และไม่ควรน ากลับไปแช่แข็งอีก 

 

-  ป้องกันเชื้อโรค 
-  เปลี่ยนระดับอุณหภูมิให้สูงขึ้น 
-  เพราะจะท าให้สารในน้ านม เสียคุณค่า และระดับ

ความร้อนไม่แน่นอน  
-  ไขมันและโปรตีนอาจจะแยกชั้นลอยอยู่  จึงต้อง

เขย่าให้เข้ากันเสียก่อน 
-  อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-016 

เรื่อง : การน าน้ านมที่เก็บไว้มาใช้ แก้ไขครั้งท่ี : 3  
  1 สิงหาคม 2563         

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง  

ขวัญตา   เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual.   พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
        ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546 .     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังอุ่นน้ านมแม่ 
2.2  อุ่นน้ านมแม่ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

2.3  เขย่าน้ านมแม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน 
3. เชิงผลลัพธ์ 
             น้ านมแม่มีสภาพพร้อมใช้ป้อนได้ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-017 

เรื่อง : การป้อนน้ านมด้วยถ้วย  
       (Cup  feeding) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3       
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
ตรวจสอบโดย : 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 
อนุมัติโดย : 

นางนิศากร  ปากเมย 
 
ค าจ ากัดความ การป้อนน้ านมด้วยถ้วย  เป็นวิธีการที่ดีที่จะช่วยไม่ให้เกิดภาวะสับสนหัวนม  (nipple  

confusion)  ในกรณีที่ลูกไม่สามารถดูดนมแม่จากเต้าได้  ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ  
เช่น  ลูกเจ็บป่วย  ต้องแยกจากแม่  ร้องกวนมาก  แม่มีปัญหาหัวนมบอด  แม่เครียด  ไม่มี
น้ านม  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะสับสนหัวนม  (nipple  confusion)     
ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้     

  1.   ภาชนะใสขนาดบรรจุ  30  cc.  หรือแก้วยาน้ าต้มในน้ าเดือดนาน  10  นาที 
  2.   น้ านมแม ่
  3.   ผ้าอ้อมส าหรับรองคาง  1  ผืน 
  4.   เก้าอ้ี  1  ตัว 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้มารดาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการป้อนนม
ด้วยถ้วย   

2. สาธิตวิธีการป้อนนมด้วยถ้วยก่อนจากนั้นจึงให้มารดา
ปฏิบัติ 

3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. เทน้ านมใส่ถ้วยประมาณ  ½   ถ้วย 
5. นั่งเก้าอ้ีในท่าท่ีสบายอุ้มทารกให้นั่งบนตัก  ใช้ฝ่ามือ 

รองใต้ศีรษะ  ให้อยู่ในท่านั่ง (ศีรษะอยู่สูงท ามุม  45  
กับล าตัว) 

6. วางผ้าอ้อมรองบริเวณใต้คางทารก 
 

-  เพ่ือให้มารดาเข้าใจ 
 
-  สร้างความม่ันใจให้มารดา 
 
-  ป้องกันเชื้อโรค 
-  การเทนมที่มากเกินไปจะท าให้หกได้ง่าย 
-  เพ่ือไม่ให้รู้สึกเกร็งขณะป้อน  ทารกสามารถกลืน 
   น้ านมได้สะดวก 
 
-  ป้องกันนมหกเปื้อนเสื้อ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-017 

เรื่อง : การป้อนน้ านมด้วยถ้วย  
       (Cup  feeding) 

แก้ไขครั้งท่ี :      
 1 สิงหาคม  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
7. วางปากถ้วยบริเวณริมฝีปากของทารก  เอียงถ้วยให้

ระดับน้ านมในถ้วยปริ่มอยู่ที่ขอบถ้วย  รินนมเข้าปาก
เล็กน้อย  

8. เมื่อทารกเริ่มใช้ลิ้นยื่นออกมาไล้นมที่ปากถ้วยค่อย ๆ 
เอียงถ้วย  และรักษาระดับน้ านมให้อยู่ปริ่มอยู่ที่ขอบ
ถ้วยตลอดเวลา 

9. ทารกจะควบคุมจังหวะการดูดกลืนด้วยตนเอง   
 

10. ไล่ลมให้ทารกเป็นระยะ ๆ ระหว่างและหลังป้อนนม
ด้วยถ้วย   

11. จัดให้นอนตะแคงขวา ศีรษะสูงเล็กน้อย 
 

-  เมื่อมีบางสิ่งสัมผัสที่มุมปาก ทารกจะหันเข้า  
    หาและอ้าปากงับ  (Rooting Reflex) 
-  ไม่เทนมเข้าปากทารกเพราะจะท าให้ส าลักได้ 
 
 
 
-เป็นกลไกการกลืนน้ านมของทารก  (Swallowing  
  Reflex)  เมื่อมีน้ านมอยู่ในปาก 
- ป้องกันลมค้างในกระเพาะซึ่งอาจท าให้ท้องอืด 
 
-  ป้องกันการส ารอก ช่วยให้น้ านมย่อยได้ดี 
   กระเพาะอาหารไม่ถูกกด 
 

 
เอกสารอ้างอิง  

ขวัญตา   เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual.   พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
        ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546 .     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-017 

เรื่อง : การป้อนน้ านมด้วยถ้วย  
       (Cup  feeding) 

แก้ไขครั้งท่ี :    
 1 สิงหาคม  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการป้อนนมด้วย

ถ้วย 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.3  อุ้มทารกได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.4  ป้อนนมได้อย่างถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ทารกไม่ส าลักน้ านม 
3.2  ทารกไม่ส ารอกหลังอ่ิมนม    
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-018 

เรื่อง : การอุ้มเรอนม 
 

แก้ไขครั้งท่ี :   
 1 สิงหาคม  
2563          

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ     การอุ้มให้ทารกเรอนม  
วัตถุประสงค์      เพ่ือป้องกันท้องอืด  ลดการส ารอก 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้   

 ผ้าอ้อมหรือผ้าสะอาด  1  ผืน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
วิธีที่ 1   ท่าอุ้มพาดบ่า 

1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. ใช้ผ้าสะอาดรองบ่าผู้อุ้ม 
3. อุ้มทารกโดยให้ศีรษะอยู่สูงแนบกับบ่าของผู้อุ้ม 

ตะแคงหน้าออก 
4. ใช้ท่อนแขนและฝ่ามือรองบริเวณก้นทารกให้กระชับ

กับล าตัวผู้อุ้ม 
5. ใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองบริเวณหลังและศีรษะของ 

ทารก ลูบเบาๆ จนกว่าจะเรอ 
วิธีที่ 2   ท่าจับนั่งบนตัก 

1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. จับทารกนั่งบนตัก  ใช้มือข้างหนึ่งประคองใต้คางและ

ล าคอ  พร้อมกับยืดตัวทารกขึ้น 
3. มืออีกข้างหนึ่งลูบหลังทารกเบาๆจนกว่าจะเรอหรือ

โยกไปหน้า-ไปหลัง จังหวะช้าๆ 4-5 ครั้ง 
 

 
-  ป้องกันเชื้อโรค 
-  ป้องกันเสื้อเปื้อน  ลดการปนเปื้อนเชื้อโรค 
-  ให้ทารกหายใจได้สะดวก 
 
-  ป้องกันเลื่อนหลุดจากมือ 
 
-  ทารกคอยังไม่แข็ง 
 
 
-  ป้องกันเชื้อโรค 
-  ช่วยให้หลังตรง  ลมออกได้ดี 
 
-  เป็นการไล่ลมให้ออกจากกระเพาะอาหาร 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-018 

เรื่อง : การอุ้มเรอนม 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง  
ขวัญตา   เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual.   พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
        ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546 .     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.2  อุ้มเรอนมได้ถูกต้องตามขั้นตอน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
        ทารกเรอนมได้  ท้องไม่อืด  
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-019 

เรื่อง : การช่วยเหลือทารกให้ดูดนม 
       มารดาในท่าที่ถูกต้อง 

แก้ไขครั้งท่ี :          
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
ตรวจสอบโดย : 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 
อนุมัติโดย : 

นางนิศากร  ปากเมย 
 
ค าจ ากัดความ  เป็นการจัดท่าที่เหมาะสม และถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ทารกดูดนมแม่ได้ลึกพอ    
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  
     หมอนรองตัวทารก 1  ใบ 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. จัดให้มารดานั่งหรือนอนในท่าซึ่งจะท าให้รู้สึก 

ผ่อนคลาย  
3. การนั่งกับพ้ืนเป็นท่าที่ดีท่ีสุด มารดาสามารถนั่งอุ้ม

ทารกให้กระชับอกได้ หรืออาจนอนและวางทารกไว้
ข้างตัว   ซึ่งมารดาอาจใช้หมอนหรือเบาะรองรับตัว
ทารกไว้  

4. ผู้ให้การช่วยเหลือนั่งด้านข้างๆมารดาในระดับเดียวกัน 
5. สาธิตวิธีอุ้มทารก  โดยอุ้มให้กระชับกับอกมารดา 

ศีรษะของทารกจะอยู่แนวเดียวกันกับล าตัว ให้ท้อง
ทารกสัมผัสกับท้องมารดา ล าตัวของทารกจะแนบชิด
กับอกมารดา 

6. อุ้มบริเวณไหล่ทารก  หลีกเลี่ยงบริเวณหลังศีรษะ  
 

7. มารดาใช้นิ้วพยุงเต้านมให้ทารกดูด  ไม่ใช่จับหรือคีบ
แต่หัวนม 
 
 

 
 
 
-  จะช่วยให้ดูดนมได้สะดวกขึ้น 
-  จะท าให้รู้สึกสบาย 
 
 
 
 
-  ศีรษะทารกจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระเพ่ือหลังจะได้ 
   ไม่งอ 
 
 
 
 
- จะท าให้ทารกดูดได้ไม่ลึกพอ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-019 

เรื่อง : การช่วยเหลือทารกให้ดูดนม 
       มารดาในท่าที่ถูกต้อง 

แก้ไขครั้งท่ี :  3    
1 สิงหาคม  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
8. ใช้หัวนมเขี่ยข้างริมฝีปากทารกรอจนกระทั่งทารกอ้า

ปากกว้าง 
9. จังหวะเดียวกันสอดหัวนมเข้าปากทารก ให้ทารกอม

ลึกจนถึงบริเวณลานหัวนม 
10. เมื่อทารกเริ่มดูด  กอดทารกให้แนบกระชับเข้าหาเต้า

นมมารดา  ให้ริมฝีกปากทารกอยู่ด้านใต้หัวนม คาง
ชิดเต้านม 

11. มารดาช่วยบีบเต้านมเป็นระยะๆหากทารกหลับบีบ
เต้านมเบาๆ   

12. ให้ทารกดูดนมทั้ง  2  ข้าง  ข้างละ 10- 15  นาท ี
13. เมื่อทารกอ่ิมให้สอดนิ้วก้อยเข้าไปในปากบริเวณแนว 

เหงือก แล้วค่อยๆถอยหัวนมออกจากปากทารก 
13. จับทารกเรอนม จากนั้นจัดให้นอนตะแคงขวา ศีรษะ

สูงเล็กน้อย 
 

-  เพ่ือกระตุ้น Rooting reflex ดีที่สุด คือ ให้หัวนม 
   สัมผัสริมฝีปากด้านบนของทารก 
-  จะท าให้ลิ้นของทารกอยู่ใต้กระเปาะน้ านมพอดี  
   หัวนมจะอยู่ตรงกลางของช่องปาก ดังนั้นหัวนม 
    จะแตะและกระตุ้นเพดานปากของทารกเป็นการ 
    ฝึกให้ทารกดูดนมอย่างถูกวิธี  มารดาไม่เจ็บ 
    หัวนม 
-  เพ่ือกระตุ้นให้ทารกดูดต่อ 
 
-  กระตุ้นให้มีการสร้างน้ านมทั้ง  2  ข้าง 
-  เพ่ือป้องกันหัวนมแตก 
 
-  ป้องกันการส ารอก 

 
เอกสารอ้างอิง  

ขวัญตา   เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล Nursing Manual.   พิมพ์ครั้งที่ 5 .  โครงการต ารา 
        ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2543. 
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
       ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546.     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-019 

เรื่อง : การช่วยเหลือทารกให้ดูดนม 
       มารดาในท่าที่ถูกต้อง 

แก้ไขครั้งท่ี : 3   
 1 สิงหาคม  2563       

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้มารดาและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการให้นมอย่าง 

ถูกวิธี 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้นม 
2.3  อุ้มทารกได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ทารกดูดนมได้ถูกวิธี 

       3.2  มารดาไม่มีอาการเจ็บหัวนม         
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-020 

เรื่อง : การช่วยเหลือมารดา 
          ที่มีปัญหาหัวนม  เต้านม 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เรื่อง     การช่วยเหลือเม่ือเต้านมคัดตึง   
ค าจ ากัดความ        เต้านมคัด  หมายถึง เต้านมที่มีน้ านมอยู่ในเต้าโดยไม่ถูกระบายออกร่วมกับมี  
         tissue fluid และ blood flow  เพ่ิมข้ึน  ท าให้น้ านมค่ังอยู่ในกระเปาะเก็บน้ านม  
                          (ampulla)  ท าให้มีแรงดันสูงเกิดขึ้นภายในเต้านม ถุงน้ านมจะขยายใหญ่ขึ้นไปกดท่อ 
                          น้ านมที่อยู่รอบ ๆเต้านมไม่ให้น้ านมไหล  จึงเกิดอาการคัดตึงขึ้น   
วัตถุประสงค์      เพ่ือระบายน้ านมออก และลูกสามารถดูดนมแม่ต่อไปได้ 
ผู้ปฏิบัติ       พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ชว่ยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้     
                                 ขวดแก้วใส่น้ าอุ่นจัดปิดฝาได้สนิท  1  ใบ 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ช่วยผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ  แสดงความเห็นใจ 

และปฏิบัติต่อมารดาอย่างนุ่มนวล 
2. จัดให้นั่งในท่าที่สบายที่สุด 
3. อธิบายให้ทราบถึงสาเหตุของเต้านมคัดและการ

ช่วยเหลือ 
4. ล้างมือตามมาตรฐาน 
5. ประคบเต้านมด้วยขวดแก้วใส่น้ าอุ่นจัด ประมาณ 10  

นาที   
6. นวดเต้านมเบาๆ  และบีบเอาน้ านมออกจากเต้านมจน 

บริเวณลานหัวนมนุ่ม  จึงให้ทารกดูดนมต่อ 
7. หลังทารกดูดนม ประคบเต้านมด้วยผ้าเย็น  นวดบริเวณ

ต้นคอและหลัง 
 

-  เพราะมารดาจะเจ็บมากจนไม่กล้าจับและไม่อยาก 
   ให้ใครแตะต้องเต้านมตนเอง 
-  เพ่ือช่วยให้ผ่อนคลาย 
-  ช่วยลดความเจ็บปวด และการไหลของน้ านมดีข้ึน 
 
-  ป้องกันเชื้อโรค 
-  กระตุ้นการไหลเวียนของหิต  
 
 
 
-  หากลานหัวนมแข็งจะท าให้ทารกไม่สามารถงับได้ 
   ลึก  ลดอาการปวดเมื่อย   โดยปกติแล้วจะหายได้ 
    เอง ภายใน  24 ชั่วโมง โดยไม่จ าเป็นต้องรักษา 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-020 
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เรื่อง : การช่วยเหลือมารดา 
         ที่มีปัญหาหัวนม  เต้านม 

แก้ไขครั้งท่ี :          
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
8. หากมีอาการคัดมาก ใช้ผ้าพยุงเต้านมประคองไว้ 

จากนั้นประคบด้วยน้ าอุ่นจัด สลับกับการบีบน้ านม
ออกเป็นระยะ 

9. กระบวนการช่วยเหลือทั้งหมดไม่เกิน 1 ชั่วโมง  
10. จากนั้นให้พักผ่อนอย่างเต็มที่เริ่มต้นใหม่เมื่อตื่นนอน 

สอนและฝึกปฏิบัติ   ให้แม่สามารถอุ้มลูกดูดนมแม่
ด้วยตนเองท้ังท่านั่งและท่านอน  บีบน้ านมด้วยมือ 
รู้วิธีปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันเต้านมคัดตึง 

 

-  ท าให้มารดาสดชื่นขึ้น oxytocin reflex จะ
ท างาน 
   ได้ดี และน้ านมหลั่งได้มาก 
 
 
-  เพ่ือให้รู้จักการดูแลตนเองเมื่อพบปัญหา 

 
หมายเหตุ          ให้ยาระงับปวดถ้าจ าเป็นหากแม่มีไข้ต่ าๆ  (milk  fever)   
 
เอกสารอ้างอิง  

ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ:  
       ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546.     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-020 

เรื่อง : การช่วยเหลือมารดา 
          ที่มีปัญหาหัวนม  เต้านม 

แก้ไขครั้งท่ี : 3        
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
ตรวจสอบโดย : 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 
อนุมัติโดย : 

นางนิศากร  ปากเมย 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้มารดาและญาติทราบสาเหตุของเต้านมคัดและการ 
       ช่วยเหลือ 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.3  ปฏิบัติการช่วยเหลือได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
3. เชิงผลลัพธ์ 

มารดาสุขสบาย  เต้านมที่คัดบรรเทาลง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-021 

เรื่อง : การช่วยเหลือเมื่อเกิดท่อน้ านมอุดตัน
และเต้านมอักเสบ  (block  duct  &  

mastitis) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ      ท่อน้ านมอุดตัน  หมายถึง  การมีน้ านมคั่งอยู่ในส่วนของเต้านม (milk stasis) เกิดจากการ 
                       มีน้ านมที่ข้นข้ึนจนไปอุดตันท่อน้ านมท่อใดท่อหนึ่ง ท าให้มีก้อนที่เต้านม กดเจ็บผิวหนัง                
                       เหนือก้อนบวมแดง ไม่มีไข้  
วัตถุประสงค์     เพ่ือช่วยให้การระบายของน้ านมเป็นไปได้ดี 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้    -   
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ให้ก าลังใจและช่วยแนะน าในการให้ทารกดูดนมบ่อย ๆ  

สม่ าเสมอและถูกวิธี ด้วยท่านอน 
2. ระบายน้ านมออกจากเต้าโดยเร็ว  โดยให้ทารกดูดจาก

เต้าที่มีปัญหาก่อน  หากเจ็บมากให้เปลี่ยนเป็นเต้าที่ดี
ก่อนคอยสลับเปลี่ยนท่าให้นม  และช่วยดูแลให้น้ านม
ถูกขับออกจากเต้านมได้ทั้ง  2  ข้าง   

3. นวดเต้านมเบาๆ เหนือบริเวณท่ีอุดตันขณะทารกดูด 
ค่อยๆไล่ลงไปหาหัวนม 

4. หลังทารกอ่ิม บีบน้ านมออกให้มากท่ีสุด 
5. ให้มารดาพักผ่อนมาก  ๆ  ให้ยาแก้ปวดและให้

รับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอ 
6. หลังระบายน้ านมออกแล้ว ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 24  

ชั่วโมง จ าเป็นต้องได้รับการรักษาเพ่ิมข้ึน   โดยให้ยา 
7. ปฏิชีวนะท่ีครอบคลุมเชื้อท่ีพบบ่อยคือ Staph. Aureus 

ตามแผนการรักษา 

-  เพ่ือให้มารดาได้พัก  
 
-  เพ่ือป้องกันการเจ็บปวด  ซึ่งจะไปยับยั้งการหลั่ง  
    oxytocin reflex 
-  เพ่ือป้องกันการคัดของเต้านม 
 
-  เพ่ือดันก้อนที่อุดตันออก 
 
-  เพ่ือระบายน้ านม ช่วยให้หายเร็วขึ้น 
-  ช่วยให้ oxytocin reflex ท างานได้ดี 
 
-  ป้องกันการติดเชื้อ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-021 

เรื่อง : การช่วยเหลือเมื่อเกิดท่อน้ านมอุดตัน
และเต้านมอักเสบ  (block  duct  &  

mastitis) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง  
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
        ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546.     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้มารดาและญาติทราบสาเหตุของท่อน้ านมอุดตัน  และ 
       การชว่ยเหลือ 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.3  ปฏิบัติการอธิบายให้มารดาและญาติทราบสาเหตุของเต้านมคัด 
      และการช่วยเหลือ 

3. เชิงผลลัพธ์ 
มารดาสุขสบาย  ภายหลังระบายน้ านมออก 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-022 

เรื่อง : น้ านมไม่เพียงพอ แก้ไขครั้งท่ี :          
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ  น้ านมน้อยหรือน้ านมไม่เพียงพอ หมายถึง การสร้างน้ านมได้น้อยจากภาวะเนื้อเยื่อ 

 ต่อมน้ านมผิดปกติ (primary insufficient milk)  ซึ่งพบได้น้อยมาก  ส่วนน้ านมน้อยจาก 
   สาเหตุอ่ืน มีโอกาสเกิดได้มาก และสามารถแก้ไขได้ หากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มารดามีความเข้าใจต่อกระบวนการสร้างน้ านม 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้   -  
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ให้ก าลังใจและช่วยผ่อนคลายความเครียด 

 
2. ให้ความรู้แก่มารดาเกี่ยวกับสาเหตุของการมีน้ านมน้อย

และวิธีแก้ไข 
3. ตรวจสอบว่าทารกได้รับนมพอหรือไม่  คือ  

3.1  การชั่งน้ าหนัก 
3.2  สังเกตปัสสาวะ 
3.3   ถ่ายอุจจาระปกติ 
3.4   ไม่มีปัญหาผิวหนังแห้งเหี่ยว 

4. ให้ความมั่นใจและให้ความช่วยเหลือมารดาในการให้นม
บ่อยๆ  สม่ าเสมอ  และถูกวิธี 

5. กรณีท่ีเคยได้นมผสมร่วมด้วย  อาจช่วยเสริมนมให้ 
เล็กน้อย (ไม่ควรเกิน 20 ซีซี)  

6. ดูแลให้มารดาได้รับประทานอาหารและพักผ่อนอย่าง 
เพียงพอให้สามีและญาติมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 

7. ติดตามเป็นระยะเพ่ือให้ก าลังใจและให้ค าแนะน าแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

-  ความเครียด จะไปยับยั้งการหลั่ง oxytocin 
reflex  ท าให้น้ านมไม่ไหล 
-  เพ่ือให้มารดาเข้าใจ 
 
-  ปกติน้ าหนักข้ึนวันละประมาณ  30 – 50  กรัม  
    ถ่ายปัสสาวะวันละ 6 – 8  ครั้ง   แสดงว่าได้รับ  
    นมเพียงพอ 
 
 
-  หากมารดาม่ันใจ  จะไม่เกิดความกังวล 
 
-  ลดอาการ fussy  ของทารกซ่ึงมีผลต่อจิตใจ
มารดา 
 
-  เสริมสร้างการหลั่งของน้ านม  เพิ่มการท างาน 
   ของ oxytocin reflex 
-  มารดาอุ่นใจ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-022 

เรื่อง : น้ านมไม่เพียงพอ แก้ไขครั้งท่ี : 3  
1 สิงหาคม  2563            

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง  
ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
       ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546.     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้มารดาและญาติทราบสาเหตุของน้ านมน้อย น้ านม 
       ไม่พอ  และการช่วยเหลือ 
2.2  ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.3  ปฏิบัติการช่วยเหลือได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
มารดามั่นใจ  และสบายใจ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-023 

เรื่อง : หัวนมเจ็บและแตกเป็นแผล 
          (sore  nipple  and  crack  

nipple) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ   

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ  อาการที่เกิดขึ้นภายหลังให้ลูกดูดนมแม่ มักจะพบรอยแดงหรือพองท่ีบริเวณรอบนอก 
                     ของหัวนม 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้มารดาสามารถอุ้มลูกดูดนมได้อย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้    - 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ให้ก าลังใจและช่วยผ่อนคลายความเครียด 
2. ช่วยให้ทารกเริ่มดูดนมข้างที่ไม่แตกหรือเจ็บน้อย 

ก่อนเสมอ 
3. ให้มารดาอุ้มทารกท่าฟุตบอลให้ถนัดก่อนให้ลูกดูด  

 
4. กระตุ้นให้ทารกอ้าปาก   จังหวะที่ปากอ้ากว้างที่สุด   

ประคองท้ายทอยพร้อมกับเคลื่อนศีรษะของทารกเข้า
หาเต้านมโดยเร็ว  เพ่ือให้ลานหัวนมถูกงับได้ลึกที่สุด   
มือที่จับเต้านมไว้ไม่เคลื่อนไหว  จนกว่าทารกจะดูดติด
จึงปล่อยมือ 

5. สอนวิธีถอนหัวนมออกจากปากทารกอย่างถูกต้อง 
6. ถ้ามารดาเจ็บมากทนไม่ไหวให้หยุดดูดนมข้างนั้น

ชั่วคราวและบีบน้ านมออกทุก 3 ชั่วโมง น าน้ านมที่บีบ
จากเต้าใส่แก้ว   ป้อนให้ทารกแทนการดูด 

7. บีบน้ านมแม่ออกมาทาบริเวณแผลที่แตกและทิ้งไว้ให้
แห้งก่อนใส่เสื้อชั้นใน   

-  เพ่ือช่วยให้ oxytocin  reflex  ท างานได้ดี 
-  ลดความกังวล ของมารดา 
 
-  การจัดท่าที่แตกต่าง จากท่าประจ าของมารดาจะ 
    ลดการกดทับรอยแผลเดิม   
-  ป้องกันการเลื่อนหลุดขณะดูดนม 
 
 
 
 
-  ลดการแตกของหัวนมเพ่ิม 
-  ลดความเจ็บปวดจากการดูดของทารก 
 
 
-  ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาหรือครีมทา  นมแม่ช่วยสมาน 
    แผล 
 



224 
 

                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-023 

เรื่อง : หัวนมเจ็บและแตกเป็นแผล 
          (sore  nipple  and  crack  

nipple) 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3        
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
8. ให้ยาบรรเทาปวด acetaminophen, ibuprofen 
9. ติดตามและฝึกให้แม่ให้นมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

ตลอดเวลาจนแม่มั่นใจ 
 

-  กรณียาแก้ปวดธรรมดาไม่ได้ผล 
-  ความมั่นใจท าให้มารดาประสบความส าเร็จใน 
    การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 
เอกสารอ้างอิง  

ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
       ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546.     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-023 

เรื่อง : หัวนมเจ็บและแตกเป็นแผล 
          (sore  nipple  and  crack  

nipple) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3        
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ   
ตรวจสอบโดย : 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 
อนุมัติโดย : 

นางนิศากร  ปากเมย 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้มารดาและญาติทราบสาเหตุของหัวนมเจ็บและแตกเป็น 
        แผล  และการช่วยเหลอื 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.3  ปฏิบัติการช่วยเหลือได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 มารดาอุ้มบุตรดูดนมได้ถูกต้อง  
3.2 หัวนมไม่เจ็บเพ่ิมข้ึน 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-024 

เรื่อง : การจับทารก แก้ไขครั้งท่ี :  3        
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ   

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ      เป็นการสัมผัสเพื่อความมั่นคงขณะเคลื่อนย้าย 
วัตถุประสงค์    1.   ให้สามารถจับทารกได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดความมั่นใจ  
 2.   สร้างความรัก ความผูกพัน 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้    

 เบาะรองตัวทารก  1  อัน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
วิธีที่ 1 

1. จัดให้ทารกอยู่ในท่านอนหงายบนเบาะ 
2. ใช้มือข้างที่ถนัดจับข้อเท้าทารกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันให้

มั่นคง โดยสอดนิ้วชี้หรือนิ้วกลางเข้าไประหว่างข้อเท้า 
ยกปลายเท้าขึ้นเล็กน้อย 

3. มืออีกข้างหนึ่งรองรับบริเวณก้น  แล้วเลื่อนไปตามหลัง
ทารกจนถึงบริเวณคอและศีรษะ  ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง
ประคองท้ายทอย ส่วนนิ้วหัวแม่มือ นิ้วนางและนิ้วก้อย
อยู่บริเวณซอกคอ 

4. ค่อยๆยกตัวทารกขึ้นอย่างนุ่มนวล 
วิธีที่ 2 

1. จัดให้ทารกอยู่ในท่านอนตะแคงบนเบาะ 
2. ใช้มือข้างที่ถนัดสอดเข้าไปบริเวณซอกคอของทารก

รองรับบริเวณไหล่และท้ายทอย  มืออีกข้างหนึ่งสอดเข้า
ใต้สะโพก ใช้ฝ่ามือรองรับก้นไว้ค่อยๆยกตัวทารกข้ึน
อย่างนุ่มนวล 
 

 
-  เพ่ือความสะดวก 
-  เพ่ือให้ง่ายต่อการสอดมือ 
 
 
-  เพ่ือความกระชับ  มั่นคง 
 
 
 
-  ป้องกันทารกผวา  ร้องไห้ 
 
-  เพ่ือความสะดวก 
-  เพ่ือความกระชับ  มั่นคง 
-  ป้องกันทารกผวา  ร้องไห้ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-024 

เรื่อง : การจับทารก แก้ไขครั้งท่ี :   3       
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ   

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง  

ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
       ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546.     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.2  จับทารกได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
3. เชิงผลลัพธ์ 

ทารกปลอดภัย 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-025 

เรื่อง : การอุ้มทารก  
           (Cradle hold) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3         
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่1/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ   
ตรวจสอบโดย : 

นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 
อนุมัติโดย : 

นางนิศากร  ปากเมย 
 
ค าจ ากัดความ      เป็นการอุ้มให้ทารกอารมณ์สงบ 
วัตถุประสงค์    1.   สร้างความรัก ความอบอุ่น 
  2.   ให้อุ้มทารกได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล/ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้    - 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. อุ้มโดยให้ศีรษะทารกอยู่บริเวณข้อพับข้อศอกผู้อุ้ม 

ล าตัวของทารกอยู่บนท่อนแขน 
 

3. ใช้ฝ่ามือรองรับบริเวณก้นทารกอุ้มให้กระชับแนบ
ล าตัวผู้อุ้ม   มืออีกข้างคอยหนึ่งประคองทารกไว้ 

-  ป้องกนัเชื้อโรค 
-  ข้อพับข้อศอกจะนุ่มกว่าส่วนของแขน 
-  เป็นการรองรับบริเวณล าตัวไม่ให้หลุด 
-  เพ่ือความปลอดภัย 
-  ทารกรู้สึกอบอุ่น 
-  ไม่ให้หลุดมือขณะอุ้ม 
 

 
เอกสารอ้างอิง  

ส่าหรี  จิตตินันทน์  และ  คนอ่ืนๆ.  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้สู่ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: 
       ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร,  2546.     
Newman  J,  Pitman  T.  The ultimate  breastfeeding  Book  of  answers.  Prima Publishing,  
2000. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-OB-025 

เรื่อง : การอุ้มทารก  
           (Cradle hold) 

แก้ไขครั้งท่ี :          
1 สิงหาคม  2563     

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่2/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ   

ตรวจสอบโดย : 
นางอัฉรา  ศรีสุวพันธ์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล/ พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 

2.2  จับทารกได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
3. เชิงผลลัพธ์ 

ทารกปลอดภัย 
 

  

 


