
Enhancing nursing care 
and Midwifery service 
in the future

“ยกระดับการพยาบาลและบริการผดุงครรภ์ในอนาคต”

พว.ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์ (พยาบาลผู้ช านาญการพิเศษ)
ห้องคลอด งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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Covid-19 during pregnancy



Covid-19 during pregnancy





Changing nursing 
care and 

Midwifery service



การปรับและเพิ่มเติมบทบาทที่
แตกต่างไปจากวิถีการท างานเดิมหรือ
ที่เรียกว่า New normal ห้องคลอด
การปรับกระบวนการท างานมุ่งเน้น
เกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
ป้องกันการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยมี
เป้าหมายคือผูป้่วยปลอดภัย เจ้าหน้าที่
ปลอดภัย (2P Safety)



กระบวนการท างานและการดูแลสตรีตั้งครรภ์

 การเข้าถึงของผู้รับบริการ
 กระบวนการให้การดูแล
 การดูแลด้วยมาตรฐานและจิตใจบริการ รวดเร็ว สะดวกสบาย ผู้ป่วยและครอบครัว

ได้รับข้อมูลชัดเจนและมีส่วนร่วม
 การดูแลตาม CPG/ CNPG/  WI 
 การมี service mind ในทุกขั้นตอน
 การตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม (กับปัญหาและความคาดหวัง)
 Facility package: สิ่งอ านวยความสะดวก
 Patient & family decision support system



อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับการบริการพยาบาล



การเข้าถึงระบบบริการและการคัดกรองเบื้องต้น

 เพิ่มการประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
ถูกต้องส าหรับสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอดไม่เกิน 6 สัปดาห์ 
เพื่อให้ค าปรึกษาและคัดกรองอาการของสตรีตั้งครรภ์เบื้องต้น
ก่อนเข้ามารับบริการในห้องคลอด
การให้ค าปรึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการ

รักษาในระบบ Home isolation ตลอด 24 ชั่วโมง
การประสานงานและให้ค าปรึกษา IC nurses เกี่ยวกับอาการ

ของสตรีตั้งครรภ์ตลอด 24 ชั่วโมง
การประสานงานเพื่อคัดกรองและส่งสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ   

โควิด-19 เพื่อเข้าระบบการรักษาและให้ค าปรึกษาตลอด 24
ชั่วโมง

การปรับระบบการฝากครรภ์โดยการใช้ระบบการตรวจ
ทางไกลเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการมาโรงพยาบาล



แนวทางการป้องกันและดูแลผูป้่วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในห้องคลอดโรงพยาบาลรามาธบิดี



 

 
1.เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าห้องคลอดโดยการใช้
บัตรพนักงานผ่านเท่าน้ัน เพ ่อให้มีการคัดกรองผู้มารับบริการ
ก่อนเข้าห้องคลอดทุกราย 

 
3.ท าการวัดไข้และ ักประวัติความเสี่ยงต่อการติดเช ้อ COVID-19 
บริเวณหน้าห้องคลอดทุกราย 

 

ก าหนดแนวทางการป ิบัติให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ  
-โดยก าหนดเกณ ์หากมีความเสี่ยงอย่างน้อย 1/3 จะมีการให้ผู้ป่วย
ไปตรวจท่ีนอกแผนกตามห้อง Isolation Room ที่ได้จัดเตรียมไว้ท่ี
หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช และหอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง  ท่ีจ าเป นในการตรวจและชุด PPE ส าหรับ
การตรวจประเมินผู้ป่วย ฝ ก ้อมการใส่และถอดชุด PPE ที่ถูกต้อง 
- เน้นย ้าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ Surgical mask และล้างม อบ่อย  
ป ิบัติตาม Social distancing อย่างเคร่งครัด 

 
2.เปลี่ยนระบบการเข้า-ออกประตูต่าง  เพ ่อเป นการลดการ
สัมผัสปุ่มประตู 

 
 

- จัดเตรียมแ  มเอกสาร

ส าหรับจัดเก็บเอกสารและ

ข้อมูลที่จ าเป นต่าง  เกี่ยวกับ 

COVID-19 เพ ่อให้เจ้าหน้าท่ี

สะดวกหากต้องการใช้งาน     

- update เหตุการณ์และแนว

ป ิบัติของโรงพยาบาลอย่าง

ใกล้ชิดเพ ่อให้ทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 



แนวทางการคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ ์COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี



การตรวจ Swab PCR for COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี



แนวทางการป้องกันและดูแลผูป้่วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี

ให้ผู้ป่วยใส่ Surgical mask ทุกรายตลอดเวลาที่อยู่ในห้องคลอด 

On IV fluid ได้หากเข้า active phase /ตามดุลพินิจของแพทย์ 

การดูแลขณะรอคลอด RN/PN/แพทย์ ใส่ surgical mask สวม Face 
shield และล้างม อด้วย alcohol jel ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 

การดูแลขณะรอผล COVID-19

หากมีหัตถการท่ีเกิน 15 นาทีให้ใส่ surgical mask สวม Face shield
สวมถุงม อและเส ้อกาวนก์ันน ้าด้วยทุกครั้ง



PN ห้องเด็กใส่ Gown ฟ้า/surgical mask/face shield/ถุงมือ เตรียมรับเด็กด้านนอกห้องท าคลอด น าเด็กไปที่ห้อง NSLR 
หลังจากชั่งน ้าหนัก วัดtemp วัดตัวยาว ไหล่กว้าง อาบน ้าให้เรียบร้อย (ถ้าไม่มีปัญหา Sub-temp) 

การดูแลทารกแรกเกิดกรณียังไม่ทราบผลตรวจโควิดของมารดา

RN/PN/แพทย:์ ใส่ surgical mask ถุงม อ กาวน ์ าและล้างม อด้วย alcohol jel ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย ดูแลตาม Flow ของ PED 

น าเด็กไปสังเกตอาการในตู้ที่เตรียมไว้ Set Temp ตู้ตามมาตรฐานเพ ่อป องกันการเกิด Sub-Temp

เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณต่าง  ที่สัมผัสทารกด้วย 70% alcohol ส าหรับเช็ดพ ้นผิว ให้แม่บ้านล้างอ่างอาบน ้าด้วยน ้ายา 
Vilurex ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังอาบน ้าทารกเสร็จ 

ล้างท าความสะอาดกะละมังด้วยน ้าสบู่แล้วเช็ดให้แห้งพร้อมเช็ดด้วย 70% alcohol ส าหรับเช็ดพ ้นผิวอีกครั้ง 

ดูแลวัด VS ตามปกติจนกว่าผลตรวจ swab มารดาจะออกจึงย้ายไปหลังคลอดได้

แนวทางการป้องกันและดูแลผูป้่วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี



การดูแลทารกแรกเกิดถ้าผลตรวจโควิดของมารดายังไม่ออก 

ตู้ส าหรับแยกทารกที่มารดายังไม่ทราบผลตรวจโควิด การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในการให้การดูแลทารกแรกเกิด

สถานการณ์การป้องกันและดูแลผู้ป่วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธบิดี



การป้องกันของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง การป้องกันของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย

แนวทางการป้องกันและดูแลผูป้่วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี



สถานการณ์การป้องกันและดูแลผู้ปว่ยจากสถานการณ์ COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธบิดี

การจัดโซนป้องกันในการท าคลอด/ดูแลเคสโควิด ทีมเตรียมรับเด็กกรณียังไม่ทราบผลตรวจโควิด



การดูแลสตรีต้ังครรภ์ในสถานการณ์ COVID-19
โรงพยาบาลรามาธิบดี 



การดูแลคนไข้ COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

1. กลุ่มคลอด Vaginal delivery
• Normal labour (NL)
• VBAC (Vaginal Birth after Cesarean section)
2.กลุ่มคลอด Cesarean section 
• Elective: Admit ที่วอร์ดห้อง Negative
• Emergency Cesarean: Set จากห้องคลอด
3.กลุ่มที่ยังไม่คลอด เช่น Latent phase, Preterm labour, False labour pain
4.กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดที่ Admit นอกห้องคลอด: การจัดทีมจากห้อง
คลอดเพื่อไปช่วยการประเมินและให้การดูแลหากเข้าสู่ระยะคลอด



ผลงานและนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. KAIZEN ไม้จิ้มฟันพิชิตโควิด

3. KAIZENกล่อง Swab COVID-19 เคลื่อนที่

2. KAIZEN กล่องอุปกรณ์ชุด PPE for Swab COVID-19

4. KAIZEN Leg cover recycle

5. KAIZEN Reuse N95 6. KAIZEN ชุด PPE for Normal Labour

7.KAIZEN แนวป ิบัติการส่งตรวจ Nasopharyngeal Swab และ Throat swab for COVID-19 ในห้องคลอด

CQI การพัฒนาแนวทางการป้องกันและการดูแลมารดาและทารกในสถานการณ์ระบาดโรค COVID -19 
ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี



ปัจจัยน าสู่การยกระดับการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน

1.การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2.ความเชื่อมั่นในผู้น า
3.การประสานความร่วมมือกันในทุกส่วนของโรงพยาบาล
4.การท างานเป็นทีมและเป็นสหสาขาวิชาชีพ
5.การเคารพกฎและกติกาของสังคม
6.การใช้ Soft Skill ในการท างานร่วมกับคนจ านวนมากเพื่อการโน้มน้าว

และขอความร่วมมือ



Q & A

Thank you attending


