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 ในส่วนของการทาํงานของหอ้งคลอด เป็นการทาํงานที ่เกี่ยวกบัการบนัทกึขอ้มูลการคลอด ของผูป่้วย แบ่ง

ออกเป็น 4 หนา้จอไดแ้ก่ หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้  หนา้จอขอ้มลูมารดา  หนา้จอขอ้มลูทารก   

 

1. ขอ้มูลเบื้องตน้ 

 

 

ขอ้มูลรายละเอยีดในสว่นของขอ้มูลเบื้องตน้ที่ตอ้งบนัทกึ ไดแ้ก่ 

วนัที่ Admit     คอื  วนัทีท่ีผู่ป่้วยทาํการ Admit  โดยโปรแกรมจะทาํการ Default เป็นวนัทีท่ีผู่ป่้วยได ้

   ทาํการ Admit ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 ครรภท์ี่     คอื  ใหบ้นัทกึวา่ต ัง้ครรภเ์ป็นครรภท์ีเ่ท่าไร 

ประเภทผูป่้วย    คอื ใหเ้ลอืกวา่เป็น Private  Service 

สทิธกิารรกัษา    คอื  สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย  ซึง่จะองิจากขอ้มลูต ัง้แต่เริ่มแรก แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดย 

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup   

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ในส่วนของขอ้มูล ช่ือสามี  คลอดครบกาํหนด  คลอดก่อนกําหนด  แทง้  บุตรมีชีวิต  บุตรคนสุดทา้ยอายุเท่าไร  

นัน้ก็ใหบ้นัทกึตามประวตัขิองผูป่้วย 

 

ในสว่นของการบนัทกึขอ้มูลเบื้องตน้ยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 หนา้จอ คอื ขอ้มูลเบื้องตน้ 1  ขอ้มูลเบื้อง 

ตน้ 2 
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1) ขอ้มูลเบื้องตน้ 1 

เป็นส่วนของการบนัทกึประวตักิารต ัง้ครรภแ์ละการคลอดในครรภท์ีผ่่านมา  ไดแ้ก่   ขอ้มลูการคลอด/

แทง้  GA  BW  เพศ  สถานทีค่ลอด  พ.ศ.  ภาวะแทรกซอ้น  และขอ้มลูการต ัง้ครรภป์จัจบุนั  อายุครรภ ์ เคย

ฝากครรภท์ีไ่หน  ผลการตรวจ LAB  จาก ANC   ผลการตรวจ LAB ของสาม ี หมายเหต ุ(แม)่  ในช่องของหมาย

เหตน้ีุเป็นช่องบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการดบัเบลิคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 

 

2) ขอ้มูลเบื้องตน้ 2 

เป็นส่วนของการบนัทกึขอ้มลูในรายละเอยีดเกี่ยวกบั ภาวะแทรกซอ้นขณะตัง้ครรภ ์ ยาทีไ่ดร้บัขณะตัง้ 

ครรภ ์ เหตุผลที่รบัไว ้ การดิ้นของทารก  มนีํา้เดินหรือเปล่า  มกีารตรวจภายในแรกรบั  Cervix Dilated 

Effacement Membrane Station ส่วนนาํและท่า FHS นํา้หนกั  ส่วนสูง  ความดนั  หายใจ  ชพีจร  อณุหภูม ิ 

โรคประจาํตวัแม ่

 

2. ขอ้มูลมารดา 

 

 

ขอ้มูลรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูลมารดา ไดแ้ก่ 

วนัที่เริ่มเจบ็ครรภ ์  คอื  ใส่วนัทีท่ีเ่ริ่มเจบ็ครรภ ์ โดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

   จาํนวนเตม็ ก็ได ้ ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไป 

   เปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณและแสดงผลออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

วนัที่ถงุน้ําครํา่แตก   คอื  ใส่วนัทีท่ีถ่งุนํา้ครํา่แตก โดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

   จาํนวนเตม็ ก็ได ้ ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไป 
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   เปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณและแสดงผลออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

ใหเ้ลอืกวา่เป็น SROM หรอื  AROM 

สขีองน้ําครํา่    คอื  ใหใ้ส่วา่สขีองนํา้ครํา่เป็นอย่างไร  สามารถเลอืกโดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็น 

   รหสั 

วนัที่ปากมดลูกเปิดหมด   คอื ใหใ้ส่วนัทีท่ีป่ากมดลูกเปิด  โดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื  

- จาํนวนเตม็ ก็ได ้ ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่ว 

ไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณและแสดงผลออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

สขีองน้ําครํา่ขณะคลอด   คอื ใหใ้ส่สขีองนํา้ครํา่ขณะคลอด  สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็น 

   รหสั 

สถานะการคลอด   โดยโปรแกรมจะ Default  เป็นสถานะ รอคลอด  แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั  ถา้ระบสุถานะ ตาย  จะตอ้งบนัทกึ สาเหตกุารตาย (แม)่  

   ดว้ย 

ในสว่นของการบนัทกึขอ้มูลมารดา ยงัแบ่งออกเป็น 3 หนา้จอย่อย  ดงัน้ี  

1) การใหย้าระงบัความรูส้กึ 

การใหย้าระงบัความรูส้กึขณะคลอด  คอื  ใหบ้นัทกึวา่ไดม้กีารใชย้าระงบัความรูส้กึขณะคลอดหรอืไม ่ สามารถ 

    เลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

    จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

วนัที่      คอื  ใหใ้ส่วนัทีท่ีไ่ดใ้ชย้าระงบัความรูส้กึโดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใสค่่าเป็น +  

    จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่ 

    โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณและ 

    แสดงผลออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

แพทย ์     คอื  ชื่อแพทยท์ีท่าํการใหย้าระงบัความรูส้กึ  สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม  

    Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup   

    ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Medication      คอื  ใหร้ะบชุื่อยาทีใ่ช ้

หมายเหต ุ(แม่)    ในช่องของหมายเหตน้ีุเป็นช่องบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกได ้ 

    (Free Text) โดยการดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 
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2) ขอ้มูลหลงัคลอด 

เป็นการบนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูลหลงัการคลอด ซึ่งไดแ้ก่ Episiotomy Type  TearType            

TearDegree ประมาณการเสยีเลอืด  การใหเ้ลอืด  ชื่อผูป้ระมาณการเสยีเลอืด  ผูท้าํคลอด  ผูเ้ยบ็แผล  ผูนิ้เทศ  

ภาวะแทรกซอ้นขณะคลอด  ภาวะแทรกซอ้นหลงัคลอด  ความดนั ชีพจร  การหายใจ  ซึ่งบนัทึกรายการต่าง ๆ 

ตามทีต่รวจพบจากผูป่้วย 

3) รก   

เป็นส่วนของการบนัทกึขอ้มลูเกี่ยวกบัรก  

ซ่ึงมีรายละเอยีดดงัน้ี 

วนัที่รกคลอด    คอื  ใหใ้ส่วนัทีท่ีร่กคลอด  โดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใสค่่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

   จาํนวนเตม็ ก็ได ้ ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไป 

   เปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณและแสดงผลออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

วธิกีารคลอดรก    คอื  ใหใ้ส่วธิขีองการคลอดรก สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

   ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ตาํแหน่งของรก    คอื  ใหร้ะบตุาํแหน่งของรก  สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

เยื่อหุม้เด็ก    คอื ใหร้ะบลุกัษณะของเยื้อหุม้เดก็  สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็น 

   รหสั 

น้ําหนกัรก  ความกวา้งของรก  สายสะดือเกาะรกที่  สายสะดือยาว   คอื ใหบ้นัทกึตามขอ้มลูของรกทีไ่ด ้

ความผิดปกตขิองสายสะดือ ลกัษณะการเกาะของสายสะดือ  ความผิดปกตขิองรก ซึง่ขอ้มลูต่าง ๆ เหลา่น้ี สามารถ 

   เลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

   Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

จาํนวนรก (กรณีเป็นลูกแฝด)  Placenta  Chorine  Amnion   ซึง่ขอ้มลูต่าง ๆ เหลา่น้ี สามารถเลอืกได ้

   โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

   Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 
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3. ขอ้มูลทารก 

 

 

เป็นสว่นของการบนัทกึรายละเอยีดขอ้มูลเกี่ยวกบัทารก  ซ่ึงไดแ้ก่ 

วนัเกดิ   เวลาเกดิ     คอื   บนัทกึวนัเกดิของทารก   และเวลาเกดิของทารก    โดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่า 

   เป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่

   โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณและแสดงผล 

   ออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

HN  AN    คอื  ใหใ้ส่เลขที ่HN และ AN ของทารก 

เพศ  น้ําหนกั    คอื ใหร้ะบเุพศ และ นํา้หนกัของทารก 

วธิกีารคลอด  ขอ้บ่งช้ี   โดยใหบ้นัทกึเป็นรหสั ICD10   

สถานที่เกดิ    คอื  สถานทีท่ารกเกดิ  โดยปกตโิปรแกรมจะ Default  เป็น ในโรงพยาบาล  ซึง่ 

   สามารถแกไ้ขไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สถานะทารก    คอื  สถานะของทารก โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นสถานะ มีชีวติ  ซึง่สามารถ 

แกไ้ขไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ี หรือคลกิที่ปุ่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมี

ตาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรือบนัทกึเป็นรหสั  ในกรณีที่ สถานะเป็น ตาย  

จะตอ้งระบ ุวนัที่ตาย  เวลาที่ตาย  ประเภทการตาย   สาเหตกุารตาย ดว้ย 
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ในสว่นของการบนัทกึขอ้มูลทารก สามารถแบ่งออกเป็น 2 หนา้จอย่อย ไดแ้ก่ 

1) Apgar Score 

เป็นการบนัทกึรายละเอยีดเกี่ยวกบั Apgar Score ซึง่ไดแ้ก่ Heart Rate Respiratory muscle Tone 

Reflex Color อณุหภูม ิการหายใจ รอบศรษีะ รอบอก ไหลก่วา้ง ตวัยาว ผูใ้หค้ะแนน Apgar Score และในส่วน

ของ Medication Air Way นัน้ ในช่องน้ีเป็นช่องบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการ

ดบัเบลิคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 

2) ขอ้มูลหลงัคลอด 

เป็นการบนัทกึความสมัพนัธร์ะหวา่งอายุครรภแ์ละนํา้หนกัเดก็  ซึง่ไดแ้ก่ SGA AGA LGA Balled Score 

ความเหน็ของกุมารแพทย ์Fetal Anomalies Birth Injuries โรคแทรกซอ้น การรกัษา หมายเหต ุ(ทารก) ในช่อง

หมายเหตน้ีุเป็นช่องบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการดบัเบลิคลกิทีช่่องก็จะขยาย

ออก 

 

4. ASSESSMENT 

 

 

ในส่วนของการทาํงานเกี่ยวกบัการบนัทกึการประเมนิต่างๆ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หนา้จอ ไดแ้ก่  หนา้จอปจัจยั

เบื้องตน้ , หนา้จอความตอ้งาการดูแลตนเองทีจ่าํเป็น , หนา้จอความสามารถและคุณสมบตัพิื้นฐาน , หนา้จอพลงั

ความสามารถ , หนา้จอระบบพยาบาล 
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1) ปจัจยัพื้นฐาน 

 เป็นการประเมนิเกี่ยวกบัภาวะสุขภาพ , ประวตักิารต ัง้ครรภป์จัจบุนั , ประวตักิารต ัง้ครรภใ์นอดตี 

ของตนเองและญาตใิกลช้ดิ , แบบแผนการดาํเนินชวีติ 

2) ความตอ้งการดูแลตนเองที่จาํเป็น 

         เป็นการประเมนิเกี่ยวกบัความตอ้งาการดูแลตนเองทีจ่าํเป็น (SCR)  ซึง่ประกอบไปดว้ย การคงไวซ้ึง่การ

ไดร้บัอากาศทีเ่พยีงพอ , คงไวซ้ึง่ความสะอาดของร่างกาย , คงไวซ้ึง่การไดร้บัอาหารอย่างเพยีงพอ , คงไวซ้ึง่การ

เคลือ่นไหวร่างกายตามปกต ิ, คงไวซ้ึง่การไดร้บันํา้อย่างเพยีงพอ , คงไวซ้ึง่การหลบันอนอย่างเพยีงพอ , คงไวซ้ึง่การ

ขบัถ่ายอจุจาระตามปกต ิ, ป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ , คงไวซ้ึง่การขบัถ่ายปสัสาวะตามปกต ิ, คงไวซ้ึง่การมปีฏสิมัพนัธ์

กบับคุคลอืน่ 

3) ความสามารถและคณุสมบตัพิื้นฐาน 

เป็นการประเมนิเกี่ยวกบัความสามารถและคุณสมบตัพิื้นฐาน (ABLE)  ไดแ้ก่ การมองเหน็ , การ 

ไดย้นิ , การรบัสมัผสั , การพูด , ระดบัความรูส้กึ , ความห่วงกงัวล , การจดจาํคาํแนะนาํ , การรบัรูเ้กี่ยวกบัโรค , 

สามารถปฏบิตัติามคาํแนะนาํ , ความคาดหวงัเรื่องการรกัษา 

4) พลงัความสามารถ 

  เป็นการประเมนิเกี่ยวกบัพลงัความสามารถ (TEN POWERE COMPONENTS) ซึง่ประกอบไปดว้ย 

การรบัประทานอาหาร , ตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นได ้, การอาบนํา้แต่งตวั , สามารถใชเ้หตผุลในการดูแลตนเอง , การ

ดูแลตนเองในการขบัถ่ายอจุาระ , ทกัษะในการตดัสนิใจ , มอีาการเหน่ือย อ่อยเพลยีขณะทาํงานปฏบิตักิิจกรรมต่าง 

ๆ , มแีรงจูงใจในการรกัษา , เมือ่เกิดอาการผดิปกตสิามารถสงัเกต , ความสามารถจดัระบบการดูแลตนเอง , 

ซกัถามขอ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพของตนเองจากเจา้หนา้ทีเ่สมอ 

5) ระบบการพยาบาล 

เป็นการสรุปการประเมนิ ซึง่ในส่วนของระบบการพยาบาล (NURSE SYSTEM)  

ซ่ึงรายละเอยีดในการบนัทกึ ไดแ้ก่ 

ระบบการพยาบาล   คอื  ใหร้ะบวุา่เป็นระบบการพยาบาลอะไร สามารถเลอืกไดโ้ดยโดยเมือ่กดปุ่ม Enter ที ่

    ช่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

    บนัทกึเป็นรหสั 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ    คอื ใหใ้ส่ขอ้มลูเพิม่เตมินอกเหนือจากทีไ่ดป้ระเมนิมาแลว้  

ผูป้ระเมิน     คอื  ชื่อของผูท้าํการประเมนิ สามารถเลอืกไดโ้ดยโดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

    คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็น 

    รหสั 
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วนัที่ประเมิน    คอื  ใหใ้ส่วนัทีท่ีท่าํการประเมนิ  โดยปกตโิปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีป่จัจบุนั  แต่ 

    สามารถแกไ้ขไดโ้ดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ 

    ได ้ ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบ 

    กบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณและแสดงผลออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

 ในส่วนของการทาํงานของหอ้งคลอด เมือ่คลกิทีปุ่่ ม ตวัเลอืก จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานเกี่ยวกบัตวัเลอืกการ 

พมิพ ์ ไดแ้ก่  รายงานการทาํคลอด  ถา้ตอ้งการพมิพใ์หค้ลกิที ่Check Box  ดา้นหนา้  ดงัภาพ 

 

 

 

  ในส่วนของการทาํงานของหอ้งคลอด  เมือ่คลกิที่ปุ่ มคน้หา จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานที่แสดงถงึขอ้มลูการ

คลอดของผูป่้วย ซึง่ไมส่ามารถเพิม่เตมิได ้แต่สามารถแกไ้ขได ้เมือ่กดปุ่มแกไ้ข ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรก็กดปุ่มยกเลกิ 

หนา้จอการทาํงานของปุ่มคน้หาจะเป็นดงัภาพ 
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