
เอกสารการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ 

เรื่อง บทบาทของผดุงครรภ์ 

นธภร วโิสรัมย์ เรียบเรียง 

บทนำ 

การผดุงครรภ์ หมายความว่า การกระทำเกี่ยวกับการดูแล และการช่วยเหลือหญิงมีครรภ์ หญิงหลัง

คลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทำคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติในระยะ

ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค  ทั้งนี้ โดยอาศัยหลัก

วิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ.ศ. ๒๕๒๘ ) 

 การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่การผดุงครรภ์ต่อหญิงมีครรภ์ 

หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครัว โดยการกระทำต่อไปนี้ 

(๑) การสอน การแนะนำ การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

(๒) การกระทำต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด เพื่อป้องกัน

ความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 

(๓) การตรวจ การทำคลอด และการวางแผนครอบครัว 

(๔) ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค 

โดยมีมารฐานที่กำหนดในการปฏิบัติทางผดุงครรภ์ไว้ ดังนี้ 

1.บทบาทผดุงครรภ์ตามกฎหมายและตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 

บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการพยาบาลครอบครัว ที่สำคัญมี 14 ประการ ดังนี้ (Hanson, 1996 : 29) 

1. เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ (Health educator)การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพแก่ 

ครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ จะช่วยให้ครอบครัวสามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วย

และส่งเสริมให้เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนคับครอบครัว  

2. เป็นผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) เมื่อแต่ละครอบครัวมาขอปรึกษาเพ่ือหาทาง ปฏิบัติที่เหมาะสม 

 พยาบาลจะไม่ใช่ผู้ตัดสินทางเลือก แต่จะเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นผู้ให้ข้อมูล ครอบครัวจะต้องตัดสินใจเลือก

การปฏิบัติที่เหมาะสมกับปัญหาของครอบครัวที่เกิดขึ้น 

3.เป็นผู้ดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วยและนิเทศผู้ดูแล (Nursing care and supervise caregiver) พยาบาล

จะต้อง 

ให้การดูแลผู้เจ็บป่วย ครอบคลุมถึงการให้คำแนะนำและนิเทศผู้ดูแล ด้วย โดยเฉพาะครอบครัวที่มีภาวะ

เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

4.   เป็นผู้ประสานงาน (Co-ordinator) พยาบาลจะต้องทำหน้าที่ประสานติดต่อ หน่วยงานต่าง ๆ 

และบุคลากรในทีมสุขภาพเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 



5.  เป็นผู้ร่วมงาน (Collaborator) พยาบาลจะต้องร่วมมือกับบุคลากรในทีมสุขภาพ เพ่ือให้การดูแล

สุขภาพของผู้รับบริการและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ 

6. เป็นที่ปรึกษา (Consultant) พยาบาลเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ ครอบครัวให้กับ

บุคลากรในทีมสุขภาพ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัว 

7.เป็นผู้รายงานทางระบาดวิทยา (Epidemiologist) พยาบาลที่ดูแลครอบครัวจะ เป็นคนพบปัญหา

สุขภาพของครอบครัวที่อาจมีโรคซึ่งสามารถติดต่อแพร่กระจายไปสู่สมาชิกอ่ืน ครอบครัวอื่น และชุมชนไต้ 

พยาบาลต้องรายงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป 

8. เป็นผู้ปรับเปลี่ยนสิงแวดล้อม (Environmental modifier) พยาบาลสนับสนุนให้ ครอบครัวและ

สมาชิกท่ีเจ็บป่วย มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำเนินชีวิตที่ ปลอดภัยและสามารถทำ

กิจกรรมในชีวิตประจำรันไต้อย่างปกติสุขเท่าท่ีจะทำไต้ 

9.   เป็นผู้แปลข้อมูลให้ชัดเจน (Clarifier or Interpreter) พยาบาลจะเป็นผู้แปลข้อมูล ที่ครอบครัว

ไต้มา อธิบายความหมายของโรคที่ไต้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ แผนการรักษา การดูแลและการพยากรณ์ของ

โรคให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวเข้าใจ 

 10.  เป็นผู้ทำหน้าที่แทน (Surrogate) พยาบาลทำหน้าที่แทนมารดาหรือญาติของ ผู้ป่วย ช่วยดูแล 

ปลอบโยน และให้กำลังใจ แทนสมาชิกของครอบครัวซึ่งไม่สามารถมาดูแลไต้ 

11.  เป็นนักว ิจ ัย (Researcher) พยาบาลจะหาคำตอบโดยการสังเกต หาเหตุผล ตาม หลัก

วิทยาศาสตร์ การวิจัยหาคำตอบ เพ่ือแก้ปัญหาทีเกิดข้ึนกับครอบครัว 

 12.  เป็นแบบอย่าง (Role mode) พยาบาลเป็นแบบอย่างทางด้านสุขภาพให้กับ สมาชิกใน

ครอบครัว และประชาชนทั่วๆ ไป 

13.  เป็นผู้จัดการเก่ียวกับการดูแลรักษา (Case manager) พยาบาลจะเป็นผู้บริหาร จัดการ 

ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับระบบบริการสุขภาพ 

14.  เป็นผู้ปกป้องสิทธิของครอบครัว (Family advocate)พยาบาลส่งเสริมให้ สมาชิกแสดงออกเพ่ือ

ตนเองและครอบครัว ปกป้องสิทธิของครอบครัวเพ่ือความปลอดภัย 

มาตรฐานการผดุงครรภ์ 

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาการพยาบาลโดยความ

เห็นชอบ ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery Standards) ประกอบด้วย ๓ หมวด ดังนี้  

มาตรฐานเชิงโครงสร้าง            หมวดที่ ๑ โครงสร้างและการบริหารงานการผดุงครรภ์       

(MidwiferyStructure and Administration) 

มาตรฐานเชิงกระบวนการ         หมวดที ่๒ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ (Midwifery Practices) 



มาตรฐานเชิงผลลัพธ์               หมวดที่ ๓ ผลลัพธ์การผดุงครรภ์ (Midwifery Outcomes) 

มีมาตรฐานรวม ๑๔ มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีข้อกำหนดที่นำสู่การปฏิบัติรวมทั้งสิ้น ๖๘ข้อกำหนด 

ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานเชิงโครงสร้าง 

หมวดที ่๑ โครงสร้างและการบริหารจัดการงานการผดุงครรภ์ (Midwifery Structure and 

Management)ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยจำนวน ๔ มาตรฐาน มีข้อกำหนดจำนวน ๒๖ ข้อ 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารงานการผดุงครรภ์ ประกอบด้วยข้อกำหนด ๗ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๑ มีงานการผดุงครรภ์ในโครงสร้างการบริหารขององค์กรพยาบาลที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้า

พยาบาล/หัวหน้างานที่เป็นพยาบาลผดุงครรภ์ หรือเป็นหน่วยงานการผดุงครรภ์อิสระเพ่ือทำหน้าที่บริหาร

จัดการงานการผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๒ มีผู้บริหารสูงสุดของงานการผดุงครรภ์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง และมีหน้าที่ควบคุมกำกับบุคลากรทางการผดุงครรภ์ทุกระดับที่อยู่ในโครงสร้างงานการผดุง

ครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๓ มีการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารการผดุงครรภ์ชัดเจน 

ข้อกำหนดที่ ๑.๔ มีนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณภาพบริการการผดุง

ครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๕ มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการงานการผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๖ มีการกำหนดระบบและกลไกการดำเนินงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร

และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อกำหนดที่ ๑.๗ มีระบบการส่งเสริมเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ 

มาตรฐานที่ ๒ ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน ประกอบด้วยข้อกำหนด ๑๐ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๑ มีบุคลากรพยาบาลผดุงครรภ์ที่เพียงพอ ทั้งจำนวน คุณสมบัติและสมรรถนะ 

เหมาะสมกับลักษณะงานการผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๒ มีการกำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบบุคลากรพยาบาลผดุง

ครรภ์ในแต่ละตำแหน่ง 

ข้อกำหนดที่ ๒.๓ มีระบบและกลไกการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรพยาบาลผดุงครรภ์ที่มี

ประสิทธิภาพ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๔ มีการบริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาลผดุงครรภ์ ต่อผู้รับบริการเป็นไป 

ตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด 



ข้อกำหนดที่ ๒.๕ มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการผดุงครรภ์ที่โปร่งใส 

และเป็นธรรม 

ข้อกำหนดที่ ๒.๖ มีแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปัญหา 

ทิศทาง และเป้าหมายกับการพัฒนางานการผดุงครรภ์ของประเทศ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๗ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย 

และจิตใจของพยาบาลผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๘ มีสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาบาลผดุงครรภ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๙ มีที่พักอาศัย และห้องพัก สำหรับบุคลากรพยาบาลผดุงครรภ์ที่เหมาะสม 

และปลอดภัย 

ข้อกำหนดที่ ๒.๑๐ มีระบบและกลไกการสร้างขวัญกำลังใจ และเยียวยาในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการการผดุงครรภ์ ประกอบด้วยข้อกำหนด ๖ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๓.๑ จัดระบบบริการการผดุงครรภ์ที่คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย 

ของผู้รับบริการ โดยใช้ทีมทักษะผสม (Skill mixed team) 

ข้อกำหนดที่ ๓.๒ มีพยาบาลผดุงครรภ์ เป็นหัวหน้าทีมวางแผนให้บริการการผดุงครรภ์ที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ให้บริการการผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๓.๓ มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรพยาบาลผดุงครรภ์เป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อกำหนดที่ ๓.๔ มีระบบบริการการผดุงครรภ์ที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

ข้อกำหนดที่ ๓.๕ มีระบบและกลไกกำกับดูแลพยาบาลผดุงครรภ์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การผดุงครรภ์จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อกำหนดที่ ๓.๖ มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร การบริการ และการ 

พัฒนาคุณภาพการผดุงครรภ์ 

มาตรฐานที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการผดุงครรภ์ ประกอบด้วยข้อกำหนด ๓ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๔.๑ มีนโยบายและแผนการจัดการคุณภาพการผดุงครรภ์ ชัดเจน เป็นลายลกัษณ์อักษร 

ข้อกำหนดที่ ๔.๒ มีระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของบริการการผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๔.๓ มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การผดุงครรภ์ และนำผลไปพัฒนาคุณภาพ 

การผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานเชิงกระบวนการ 

หมวดที่ ๒ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ (Midwifery Practices Standards ) 

ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย จำนวน ๙ มาตรฐาน มีข้อกำหนดจำนวน ๓๙ ข้อ 

มาตรฐานที่ ๑ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ทั่วไป(General midwifery practice) 



ประกอบด้วยข้อกำหนด ๕ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์แบบองค์รวม คำนึงถึงหลักจริยธรรมและยึดผู้รับบริการเป็น

ศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ข้อกำหนดที่ ๑.๒ ใช้กระบวนการผดุงครรภ์ (Midwifery process) เป็นเครื่องมือในการให้การดูแล

ผู้รับบริการ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๓ ประยุกต์แนวปฏิบัติการผดุงครรภ์ หลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมและความรู้จาก

การวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

ข้อกำหนดที่ ๑.๔ ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดแผนการดูแล 

ข้อกำหนดที่ ๑.๕ มีการประสานความร่วมมือระหว่างทีมการผดุงครรภ์ ทีมการพยาบาล ทีมสหสาขา

วิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๒ การดูแลก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์(Care before and during 

pregnancy/Antenatal care) 

ประกอบด้วยข้อกำหนด ๖ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๑ การเตรียมความพร้อมชีวิตครอบครัว (Preparation for healthyfamily life) 

พยาบาลผดุงครรภ์ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่เหมาะสมแก่สตรีรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน เกี่ยวกับ

การมีครอบครัวการตั้งครรภ์ ซึ่งรวมถึงการให้สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการการวางแผนครอบครัว 

การเตรียมตัวตั้งครรภ์ และบทบาทการเป็นบิดามารดาส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามความเชื่อและ

วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์และไม่เกิดอันตราย 

ข้อกำหนดที่ ๒.๒ การระบุสตรีตั้งครรภ์ ( Identification of pregnant woman)พยาบาลผดุงครรภ์

ให้ความรู้แก่สตรี สามีและครอบครัว กระตุ้นให้มีการฝากครรภ์ โดยเร็วเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ และไปรับบริการ

ฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๓ การประเมิน วางแผน และติดตามภาวะสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ (Antenatal 

assessment,planning and monitoring)พยาบาลผดุงครรภ์ ให้บริการรับฝากครรภ์ตามเกณฑ์การฝากครรภ์

คุณภาพของประเทศ ครอบคลุมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินสุขภาพจิต การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือติดตามประเมินสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ ประเมินสิ่งผิดปกติและภาวะเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์ ให้

ภูมิคุ้มกันโรคตามนโยบายของประเทศ แจ้งผลการตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพที่

เหมาะสมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดูแลเบื้องต้นและส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

หรือภาวะผิดปกติ เพ่ือให้ได้รับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๒.๔ การตรวจครรภ์ (Abdominal palpation)พยาบาลผดุงครรภ์ ตรวจครรภ์ เพื่อ

ประเมินอายุครรภ์ ท่าและส่วนนำทารก ประเมินเสียงหัวใจทารกในครรภ์ กรณีพบภาวะผิดปกติให้คำอธิบาย 



แนะนำ และส่งต่ออย่างเหมาะสม 

 ข้อกำหนดที่ ๒.๕ การจัดการเบื้องต้นสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน (First line 

management of high risks and complications inpregnancy)พยาบาลผดุงครรภ์ ท าการคัดกรอง 

ประเมิน จัดการเบื้องต้น ปฏิบัติการดูแลที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนในสตรีตั้งครรภ์

และทารกในครรภ์ เช่น การตั้งครรภ์วัยรุ่น ภาวะซีด ความดันโลหิตสูงเบาหวาน ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำหนด ทารกเสี่ยงต่อการพร่องออกซิเจน เจริญเติบโตช้า เป็นต้น และส่งต่อเพ่ือรับการรักษาตามนโยบายการ

ปฏิบัติของประเทศ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๖ การเตรียมตัวเพ่ือคลอด (Childbirth preparation)พยาบาลผดุงครรภ์ ให้

คำแนะนำ/สอน เกี่ยวกับการคลอดและการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดที่เหมาะสม แก่สตรีตั้งครรภ์ 

สามีและสมาชิกในครอบครัว 

มาตรฐานที่ ๓ การดูแลในระยะคลอด (Care during labour and delivery/Intrapartum care) 

ประกอบด้วยข้อกำหนด ๓ ข้อ ดังนี้ 

            ข้อกำหนดที่ ๓.๑ การดูแลในระยะรอคลอด (Care in labour) พยาบาลผดุงครรภ์คัดกรอง

ความเสี่ยง ประเมินสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์การเข้าสู่ระยะคลอดอย่างถูกต้อง ติดตามความก้าวหน้า

ของการคลอดโดยใช้ partograph หรือเกณฑ์อ่ืน ๆ บรรเทาอาการเจ็บครรภ์พร้อมทั้งเสริมสร้างพลังอำนาจผู้

คลอด (empowerment) ให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนในการเผชิญอาการเจ็บปวดและพร้อมในการ

คลอด เฝ้าระวังและดูแลผู้คลอดปกติ ผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อน โดยคำนึงถึงปัจเจกบุคคลและการมี

ส่วนร่วมของครอบครัว 

ข้อกำหนดที่ ๓.๒ การทำคลอดที่ปลอดภัย (Safe delivery)พยาบาลผดุงครรภ์ ทาคลอดทารก รก 

ตามขอบเขตและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนดตรวจรกและ

ประเมินการสูญเสียเลือดที่แม่นตรง เพ่ือให้ผู้คลอดและทารกปลอดภัย ตัดฝีเย็บเท่าที่จำเป็น (restricted 

episiotomy)และเย็บซ่อมแซม เคารพสิทธิ์และคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ีจำเป็น 

พยาบาลผดุงครรภ์ที่มีประสบการณ์ทำการคลอดรกและเยื่อหุ้มรกใช้วิธีการดึงรั้งสายสะดืออย่างถูกต้อง 

(controlled cord traction) 

         ข้อกำหนดที่ ๓.๓ การช่วยคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการ (Operative obstetric delivery)พยาบาล

ผดุงครรภ์ ให้การช่วยเหลือสูติแพทย์ กรณีใช้สูติศาสตร์หัตถการได้แก่ คีม (forceps extraction) เครื่องดูด

สุญญากาศ (vacuum extraction)และคลอดท่าก้น (breech assisting) ประเมินและดูแลผู้คลอดและทารก

ในระหว่างการคลอดและหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที ่๔ การดูแลหลังคลอด (Care after delivery/Postpartum care)ประกอบด้วย 

ข้อกำหนด ๓ ข้อ ดังนี้ 



ข้อกำหนดที่ ๔.๑ การดูแลทารกแรกเกิด (Immediate care of the newborn)พยาบาลผดุงครรภ์ 

ตรวจร่างกายและประเมินทารกแรกเกิดเพ่ือให้แน่ใจว่าทารกแรกเกิดมีการหายใจ ประเมินสิ่งผิดปกติ หยอด/

ป้ายตาเพ่ือป้องกันการติดเชื้อและให้การดูแลที่เหมาะสม ป้องกันและให้การดูแลภาวะพร่องออกซิเจน 

(hypoxia) ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ (hypothermia)เฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) และส่ง

ต่ออย่างเหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๔.๒ การจัดการภายใน ๒ ชม. แรกหลังคลอด (Immediate postpartum 

Management)พยาบาลผดุงครรภ์ ติดตามประเมินภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับมารดาหลังคลอดการดูแล

และ/หรือส่งต่ออย่างเหมาะสม ส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา-ทารก และช่วยเหลือการให้นมบุตรภายใน ๑ 

ชั่วโมงแรกหลังคลอด 

ข้อกำหนดที่ ๔.๓ การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด (Care of mother andnewborn in 

the postnatal period)พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินภาวะสุขภาพมารดาหลังคลอดทั้งด้านร่างกายจิตใจและ

ความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้การดูแลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ส่งเสริมบทบาทการ

เป็นบิดา-มารดาและสัมพันธภาพในครอบครัวส่งเสริมการฟ้ืนฟูสุขภาพของมารดาหลังคลอดให้คำแนะนำการ

ปฏิบัติตัวหลังคลอด และวางแผนครอบครัวประเมินและดูแลสุขภาพทารกแรกเกิด ครอบคลุมการดูแลสาย

สะดือส่งเสริมสนับสนุนให้ทารกได้รับนมแม่และภูมิคุ้มกันโรคประเมินภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก 

จัดการเบื้องต้น และส่งต่ออย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๕ ปฏิบัติการผดุงครรภ์เพ่ือรักษาชีวิต (Life-saving midwifery practice)ประกอบด้วยข้อกำหนด 

๘ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนด ที่ ๕.๑ การจัดการรักษาชีวิตจากการเสียเลือดขณะตั้งครรภ์ (Life-savingmanagement 

of bleeding in pregnancy)พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวการณ์เสียเลือดใน

สตรีตั้งครรภ์ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามศักยภาพของสถานบริการนั้นๆ และส่งต่อเพ่ือการรักษาอย่าง

เหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๕.๒ การจัดการรักษาชีวิตจากภาวะชักจากความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ (Life-

saving management of eclampsia)พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะชักจาก

ความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามศักยภาพของสถานบริการนั้น ๆ และส่งต่อ

เพ่ือการรักษาอย่างเหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๕.๓ การจัดการรักษาชีวิตจากการคลอดที่ยาวนานและจากการคลอดติดขัด (Life-

saving management of prolonged labour and obstructedlabour)พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินอาการ

และอาการแสดงของการคลอดที่ยาวนานและการคลอดติดขัด ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามศักยภาพของ

สถานบริการนั้น ๆ และส่งต่อเพ่ือการรักษาอย่างเหมาะสม 



ข้อกำหนดที่ ๕.๔ การจัดการรักษาชีวิตจากภาวะรกค้าง (Life-saving managementfor retained 

placentaพยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินภาวะรกค้างได้อย่างถูกต้อง ดูแลและช่วยเหลือแพทย์ในการล้วงรกหรือ

ส่งต่อ เพ่ือการรักษาอย่างเหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๕.๕ การจัดการรักษาชีวิตจากการตกเลือดภายใน ๒๔ ชม. แรกหลังคลอด (Life-saving 

management of primary postpartum hemorrhage)พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินการเสียเลือดอย่าง

ถูกต้องภายใน ๒๔ ชม.แรกหลังคลอด เมื่อพบว่ามีภาวะตกเลือด ประเมินสาเหตุ จัดการดูแลและส่งต่อเพ่ือการ

รักษาอย่างเหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๕.๖ การจัดการรักษาชีวิตจากการตกเลือดหลัง ๒๔ ชม. หลังคลอด (Life-

vingmanagement of secondary postpartum hemorrhage)พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินการเสียเลือด

อย่างถูกต้องหลังคลอด ๒๔ ชม.เมื่อพบว่ามีภาวะตกเลือด ประเมินสาเหตุ จัดการดูแลและส่งต่อเพ่ือการรักษา

อย่างเหมาะสม 

 ข้อกำหนดที ่ ๕.๗ การจัดการรักษาชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตหลังคลอด (Life-saving 

management of puerperal sepsis)พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินการติดเชื้อในกระแสโลหิตหลัง

คลอดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามศักยภาพของ สถานบริการนั้น ๆ และส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษาอย่าง

เหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๕.๘ การจัดการรักษาชีวิตจากภาวะขาดออกซิเจนของทารก(Life-savingmanagement 

of birth asphyxia) พยาบาลผดุงครรภ์ ประเมินภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดให้การช่วยชีวิตเบื้องต้น 

และส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่๖ การรักษาสิทธิผู้รับบริการการผดุงครรภ์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประกอบด้วยข้อกำหนด ๓ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๖.๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อกำหนดที่ ๖.๒ ส่งเสริมและการกับติดตามให้ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ปฏิบัติการผดุงครรภ์

บนพื้นฐานจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อกำหนดที่ ๖.๓ ปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้รับบริการการผดุงครรภ์ 

มาตรฐานที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์ 

ประกอบด้วยข้อกำหนด ๓ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๗.๑ พัฒนาแนวปฏิบัติทางการผดุงครรภ์ให้ถูกต้องเหมาะสม และทันสมัย 

ข้อกำหนดที่ ๗.๒ พัฒนานวัตกรรมการผดุงครรภ์ที่ตอบสนองต่อการให้บริการการผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่ ๗.๓ ทบทวน ประเมินและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 



มาตรฐานที่ ๘ การจัดการการดูแลต่อเนื่อง 

ประกอบด้วยข้อกำหนด ๔ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๘.๑ ประเมิน วางแผนและจัดการการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีมสุขภาพผู้รับบริการ และ

ครอบครัว 

ข้อกำหนดที่ ๘.๒ พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้รับบริการและครอบครัวรวมทั้ง

ประสานการใช้แหล่งประโยชน์ในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม 

ข้อกำหนดที่ ๘.๓ ส่งต่อการดูแลผู้รับบริการที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก

สถานพยาบาล 

ข้อกำหนดที่ ๘.๔ มีระบบและกลไกติดตาม ประเมินผลการดูแลอย่างต่อเนื่อง และนำผลไปพัฒนา

คุณภาพการผดุงครรภ์ 

มาตรฐานที่ ๙ การบันทึกและรายงานการผดุงครรภ์ 

ประกอบด้วยข้อกำหนด ๔ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๙.๑ บันทึกข้อมูลสำคัญ ๔ ส่วน ประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพปัญหา/ความ

ต้องการของผู้รับบริการ กิจกรรมการผดุงครรภ์และการประเมินผลภายหลังปฏิบัติการผดุงครรภ์ 

ข้อกำหนดที่๙.๒ บันทึกข้อมูลสำคัญท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่ถูกต้อง 

เป็นจริงและมีความต่อเนื่อง 

ข้อกำหนดที่ ๙.๓ รายงานการปฏิบัติการผดุงครรภ์ เพื่อสื่อสารในทีมการผดุงครรภ์ทีมการพยาบาล 

และทีมสหวิชาชีพเพ่ือการดูแลผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 

ข้อกำหนดที่ ๙.๔ ติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพการบันทึกและรายงานการผดุงครรภ์อย่าง

ต่อเนื่อง 

มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ 

หมวดที่ ๓ ผลลัพธ์การผดุงครรภ์ (Midwifery Outcome Standards)เป็นแนวทางการกำหนด

ผลลัพธ์และการบริหารจัดการผลลัพธ์การผดุงครรภ์ / ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ควรพิจารณากำหนด 

ตัวชี้วัดสำคัญท่ีสะท้อนผลลัพธ์การบริหารองค์กรการบริหารทรัพยากร การวางระบบงาน กระบวนการ

ให้บริการ ระบบการพัฒนาคุณภาพและการปฏิบัติการผดุงครรภ์ มีการวัด/ประเมินและการบริหารจัดการ

ผลลัพธ์ให้บรรลุเป้าหมายประกอบด้วยมาตรฐานย่อยจำนวน ๒ มาตรฐาน มีข้อกำหนดจำนวน ๗ ข้อ ดังนี้ 

มาตรฐานที ่๑ การกำหนดตัวชี้วัดที่มีความไวต่อการผดุงครรภ์ (Midwifery SensitivityOutcome 

indicators)ประกอบด้วยข้อกำหนด ๔ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๑.๑ ด้านผู้รับบริการ เช่น ความปลอดภัยของมารดาและทารกในแต่ละระยะของการ

ตั้งครรภ์ และการคลอด การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์การได้รับการบรรเทาอาการรบกวน และการจัดการ



ความปวด ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ความปลอดภัยจาก

อุบัติการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์และภาวะแทรกซ้อนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการผดุงครรภ์เป็นต้น  

         ข้อกำหนดที่ ๑.๒ ด้านผู้ให้บริการ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ พฤติกรรมบริการ หรือจริยธรรมของผู้ให้บริการ และการจัดการข้อร้องเรียน ความพึง

พอใจของพยาบาลผดุงครรภ์ ภาวะสุขภาพของพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล เป็นต้น 

ข้อกำหนดที่ ๑.๓ ด้านชุมชน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพและเตรียมรับสมาชิก

ใหม่ของชุมชน 

ข้อกำหนดที่ ๑.๔ ด้านองค์กร/การบริหารงาน เช่น การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กรความ

ผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลผดุงครรภ์ การสูญเสียกำลังคน/การคงอยู่ของบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะ

อย่างต่อเนื่อง การร้องเรียนต่อการบริหารงานเป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการผลลัพธ์การผดุงครรภ์ ประกอบด้วยข้อกำหนด ๓ ข้อ ดังนี้ 

ข้อกำหนดที่ ๒.๑ มีระบบการคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

วัดและประเมินได้ สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการให้บริการและตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กร 

ข้อกำหนดที่ ๒.๒ มีการวิเคราะห์ค้นสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis) ติดตามผลลัพธ์ตาม

หลักวิชาการ มีการสังเคราะห์และประมวลผลที่แสดงปัจจัยเชื่อมโยงที่มีผลต่อผลลัพธ์การผดุงครรภ์อย่าง

ต่อเนื่อง 

ข้อกำหนดที่ ๒.๓ มีการนำผลการวัดและประเมินตามตัวชี้วัดผลลัพธ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการ

วางแผนและการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่องรวมทั้งใช้การเทียบเคียง (Benchmarking) ผลลัพธ์การผดุง

ครรภ์ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ 
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