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แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท [  ] Oral presentation 
  [ ] CQI (Clinic)   
กลุ่ม     สสจ.     รพศ./รพท.    รพช.     รพ.สต./PCU 
การเสนอผลงาน [ ] ไม่เคยน ำเสนอ เผยแพร่มำก่อน 
ช่ือเร่ือง พฒันาระบบการดูแลภาวะสายสะดือย้อย 
ผู้น าเสนอ  1. นำงเรวดี  แป้นยอ้ย 2. นำงสำวภรณ์จุรีย ์พนูช่วย 3. นำงสำวทิพยำภรณ์ เจย้ชุม  
     4.นำงสำวจุวยันีย ์ข  ำทิพย ์
หน่วยงาน งำนห้องคลอด กลุ่มกำรพยำบำล โรงพยำบำลควนขนุน อ าเภอ ควนขนุน จังหวดั พทัลุง 
มือถือ  084-0693194  E-mail redeezee12@gmail.com  
 เนือ้หาโดยย่อ ภำวะสำยสะดือยอ้ยเป็นภำวะฉุกเฉินท่ีพบได้ประมำณร้อยละ 0.1-0.6 อตัรำตำย
ของทำรกพบร้อยละ 10.7-16.8 ถำ้ไม่ได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงทนัท่วงที จะเกิดปัญหำ birth asphyxia จำก
กำรกดสำยสะดือ ท ำใหเ้กิด vasospasm ของเส้นเลือดสำยสะดือ กำรไหลเวียนของเลือดไปเด็กไม่ดี ส่งผลให้
มีภำวะขำดออกซิเจน และ cerebral palsy หลงัคลอดตำมมำ ควำมรวดเร็วในกำรรักษำเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุดใน
กำรลดอตัรำกำรตำยของทำรก ถำ้ระยะเวลำตั้งแต่วินิจฉัยโรคได ้จนถึงคลอดเกินกวำ่ 30 นำที อตัรำตำยของ
ทำรกพบประมำณร้อยละ 50 แต่ถ้ำระยะเวลำน้ีสั้ นกว่ำ 30 นำที อัตรำตำยลดเหลือร้อยละ 15 ส ำหรับ
โรงพยำบำลควนขนุน จำกสถิติในปี 2560-2561 พบอุบติักำรณ์สำยสะดือยอ้ย 2 คร้ัง(ร้อยละ 0.6) จำกกำร
ประเมินพบวำ่เจำ้หนำ้ท่ีผูดู้แลขำดประสบกำรณ์ในกำรดูแล จึงท ำให้มีควำมไม่มัน่ใจในกำรปฏิบติั ส่งผลให้
ตอ้งใชเ้วลำในกำรดูแลรักษำนำนมำกกวำ่ 30 นำทีกวำ่จะได ้refer หรือผ่ำตดัคลอด ซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อทำรก
จะเสียชีวิตหรือมีภำวะแทรกซ้อนมำกข้ึน ดงันั้นห้องคลอดจึงไดจ้ดัท ำกิจกรรมพฒันำคุณภำพ เร่ืองพฒันำ
ระบบกำรดูแลภำวะสำยสะดือยอ้ยข้ึน เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีห้องคลอดไดมี้ควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ เกิด
ควำมมัน่ใจในกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภำวะสำยสะดือยอ้ย ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งรวดเร็ว ป้องกนัอนัตรำยและ
ภำวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนกบัทำรกในครรภ์ โดยได้มีกำรให้ควำมรู้ในกำรดูแลภำวะสำยสะดือยอ้ยและ
ซอ้มสถำนกำรณ์กำรดูแล พร้อมทั้งจดัท ำนวตักรรม กล่อง Prolapsed cord เพื่อใชใ้นกำรดูแล 

 ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ เจำ้หน้ำท่ีห้องคลอดมีควำมรู้เก่ียวกบัแนวทำงกำรปฏิบติัในกำร
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภำวะสำยสะดือยอ้ยคิดเป็นร้อยละ 100 และจำกกำรซ้อมสถำนกำรณ์ พบว่ำสำมำรถ
ปฏิบัติกำรดูแลรักษำได้อย่ำงถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสำมำรถปฏิบัติกำรดูแลรักษำได้ครบตำม
แนวทำงปฏิบติัตั้งแต่วินิจฉยัถึง refer หรือผำ่ตดัคลอด ใช้เวลำเฉล่ีย 27.67 นำที ดงันั้นจึงควรน ำแนวปฏิบติั
จำกกำรพฒันำไปปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีไดมี้ทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรดูแล ช่วยให้ทำรก
มีควำมปลอดภยัมำกข้ึน  
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กจิกรรมพฒันาคุณภาพ 

เร่ือง พฒันาระบบการดูแลภาวะสายสะดือย้อย 
หลกัการและเหตุผล 
 ภำวะสำยสะดือยอ้ยเป็นภำวะฉุกเฉินท่ีสำมำรถเกิดข้ึนไดท้นัทีทนัใด ไม่สำมำรถคำดคะเนล่วงหน้ำ
อย่ำงแน่นอน พบไดป้ระมำณร้อยละ 0.1-0.6 อตัรำตำยของทำรกพบร้อยละ 10.7-16.8 และจะแย่ลงถ้ำเป็น
กำรคลอดก่อนก ำหนดหรือมีควำมพิกำรแต่ก ำเนิดร่วมดว้ย ซ่ึงถำ้ไม่ไดรั้บกำรดูแลรักษำอย่ำงทนัท่วงที จะ
เกิดปัญหำ birth asphyxia จำกกำรกดสำยสะดือ ท ำให้เกิด vasospasm ของเส้นเลือดสำยสะดือ กำรไหลเวียน
ของเลือดไปเด็กไม่ดี ส่งผลให้มีภำวะขำดออกซิเจน และ cerebral palsy หลงัคลอดตำมมำ ควำมรวดเร็วใน
กำรรักษำเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุดในกำรลดอตัรำกำรตำยของทำรก ถำ้ระยะเวลำตั้งแต่วนิิจฉยัโรคได ้จนถึงคลอด
เกินกวำ่ 30 นำที อตัรำตำยของทำรกพบประมำณร้อยละ 50 แต่ถำ้ระยะเวลำน้ีสั้ นกวำ่ 30 นำที อตัรำตำยลด
เหลือร้อยละ 15 ภำวะน้ีจึงนบัวำ่เป็นภำวะวิกฤติท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงท่ีผูดู้แลจะตอ้งตระหนกัและเฝ้ำระวงัดูแล
อยำ่งทนัท่วงที    
  ส ำหรับโรงพยำบำลควนขนุน จำกสถิติในปี 2560-2561 พบอุบติักำรณ์สำยสะดือยอ้ย 2 คร้ัง(ร้อยละ 
0.6) จำกกำรประเมินพบวำ่เจำ้หนำ้ท่ีผูดู้แลซ่ึงขำดประสบกำรณ์ในกำรดูแล จึงท ำให้มีควำมไม่มัน่ใจในกำร
ปฏิบติั ส่งผลให้ตอ้งใช้เวลำในกำรดูแลรักษำนำนมำกกว่ำ 30 นำทีกว่ำจะได้ refer หรือผ่ำตดัคลอด ซ่ึงมี
ควำมเส่ียงต่อทำรกจะเสียชีวิตหรือมีภำวะแทรกซ้อนมำกข้ึน ดงันั้นจำกภำวะเส่ียงดงักล่ำวงำนห้องคลอดจึง
ไดจ้ดัท ำกิจกรรมพฒันำคุณภำพ เร่ืองพฒันำระบบกำรดูแลภำวะสำยสะดือยอ้ยข้ึน เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีงำนห้อง
คลอดไดมี้ควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ เกิดควำมมัน่ใจในกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะ Prolapsed ได้
อยำ่งถูกตอ้งรวดเร็ว ป้องกนัอนัตรำยและภำวะแทรกซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนกบัทำรกในครรภ ์ 
วตัถุประสงค์  
 - เพื่อพฒันำระบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะสำยสะดือยอ้ยในหน่วยงำนห้องคลอด 
 - เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีงำนห้องคลอดไดมี้ควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ในกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มี
ภำวะสำยสะดือยอ้ยและสำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เจำ้หนำ้ท่ีงำนหอ้งคลอด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนกรกฎำคม 2562 – เดือนธนัวำคม 2562 
สถานที่ 
 งำนหอ้งคลอด โรงพยำบำลควนขนุน 
ตัวช้ีวดั 
 1. ควำมรู้ในกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะสำยสะดือยอ้ย ร้อยละ 100 
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2. กำรปฏิบติักำรดูแลรักษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมแนวทำงปฏิบติั ร้อยละ 100 
3. ระยะเวลำในกำรปฏิบติักำรดูแลรักษำครบตำมแนวทำงปฏิบติั (ตั้งแต่วนิิจฉยัถึงrefer/ผำ่ตดัคลอด)

นอ้ยกวำ่ 30 นำที 
การด าเนินงาน 

Act 1 : วเิคราะห์หาสาเหตุ พบปัญหา คือ 
1. หญิงตั้งครรภท่ี์มำคลอดท่ีหอ้งคลอดมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดภำวะ prolapsed cord 
2. เจ้ำหน้ำท่ีห้องคลอดปัจจุบันมีอำยุงำนอยู่ในช่วง 1-4 ปี ขำดประสบกำรณ์ในกำรดูแลหญิง

ตั้งครรภท่ี์มีเกิดภำวะ prolapsed cord 
Plan 1 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 1. ประชุม/ช้ีแจงเจำ้หนำ้ท่ีหอ้งคลอด 
 2. ทบทวนแนวทำงปฏิบติัในกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะ Prolased cord 
 3. วำงแผนในกำรซอ้มสถำนกำรณ์กำรดูแลกรณีเกิดภำวะ Prolased cord 
Do 1 : ด าเนินการตามแผน โดย 

1. ประเมินควำมรู้ของเจำ้หนำ้ท่ีเก่ียวกบัแนวทำงกำรปฏิบติั โดยใชแ้บบประเมินควำมรู้ในกำรดูแล
หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะ Prolased cord  

2. ซ้อมสถำนกำรณ์กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์กรณีเกิดภำวะ Prolased cord ตำมแนวทำงปฏิบัติ โดย
แบ่งเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบดว้ยพยำบำล 2 คน และผูช่้วยเหลือคนไข ้1 คน จ ำนวน 3 ทีม และให้แต่ละ
ทีมวพิำกษก์ำรปฏิบติัของอีกทีมเพื่อน ำไปปรับปรุงกำรปฏิบติัต่อไป  
Check 1 : ผลลพัธ์การพฒันา 

1. เจ้ำหน้ำท่ีห้องคลอดมีควำมรู้เก่ียวกับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรดูแลหญิงตั้ งครรภ์ท่ีมีภำวะ 
Prolased cord คิดเป็นร้อยละ 80 

2. จำกกำรซอ้มสถำนกำรณ์ พบวำ่ 
- ดำ้นควำมถูกตอ้ง พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 70 
- ดำ้นควำมรวดเร็ว พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดค้รบตำมแนวทำงปฏิบติั (ตั้งแต่

วนิิจฉยัถึงrefer/ผำ่ตดัคลอด) ใชเ้วลำเฉล่ีย 48.33 นำที  
Act 2 : วเิคราะห์ปัญหาจากผลลพัธ์ของการพฒันาพบว่า 

เจำ้หนำ้ท่ียงัจ  ำแนวทำงปฏิบติัไดไ้ม่แม่นย  ำ โดยเฉพำะอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกำรช่วยเหลือต่ำง ๆ ท ำ
ใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ในกำรปฏิบติักำรดูแล 
 
Plan 2 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 1. ประชุม/ช้ีแจงเจำ้หนำ้ท่ีหอ้งคลอด 



4 
 
 2. จดัท ำนวตักรรมกล่อง Prolapsed cord ซ่ึงภำยในกล่องประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในกำร
ปฏิบติักำรช่วยเหลือต่ำง ๆ ครบตำมแนวทำงปฏิบติั เพื่อช่วยให้กำรดูแลรักษำถูกตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว
ข้ึน  
Do 2 : ด าเนินการตามแผน โดย 

น ำนวตักรรมกล่อง Prolapsed cord มำใช้ในกำรซ้อมสถำนกำรณ์กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์กรณีเกิด
ภำวะ Prolased cord ตำมแนวทำงปฏิบติั 
Check 2 : ผลลพัธ์การพฒันา  

1. เจ้ำหน้ำท่ีห้องคลอดมีควำมรู้เก่ียวกับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรดูแลหญิงตั้ งครรภ์ท่ีมีภำวะ 
Prolased cord คิดเป็นร้อยละ 100 

2. จำกกำรซอ้มสถำนกำรณ์ พบวำ่ 
- ดำ้นควำมถูกตอ้ง พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 85 
- ดำ้นควำมรวดเร็ว พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดค้รบตำมแนวทำงปฏิบติั (ตั้งแต่

วนิิจฉยัถึงrefer/ผำ่ตดัคลอด) ใชเ้วลำเฉล่ีย 38.33 นำที  
Act 3 : วเิคราะห์ปัญหาจากผลลพัธ์ของการพฒันาพบว่า 
 1. ขำดกำรส่ือสำรกนัภำยในทีม บทบำทหนำ้ท่ีของแต่ละคนไม่ชดัเจน  
 2. ล ำดบัควำมส ำคญัในกำรปฏิบติักำรช่วยเหลือยงัไม่ถูกตอ้ง  
Plan 3 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 1. ประชุม/ช้ีแจงเจำ้หนำ้ท่ีหอ้งคลอด 
 2. จดัท ำ Flow chart บทบำทหนำ้ท่ี และกำรปฏิบติัของแต่ละบุคคลตำมแนวทำงปฏิบติั 
Do 3 : ด าเนินการตามแผน โดย 
          1. ประชุม/ช้ีแจงเจำ้หนำ้ท่ีหอ้งคลอด เพื่อปฏิบติัตำมแผนท่ีวำงไว ้

2. ซ้อมสถำนกำรณ์กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์กรณีเกิดภำวะ Prolased cord ตำมแนวทำงปฏิบติัโดยแบ่ง
บทบำทหนำ้ท่ีตำม Flow chart และใชน้วตักรรมกล่อง Prolapsed cord ในกำรปฏิบติักำรดูแลรักษำ 
Check 3 : ผลลพัธ์การพฒันา  

1. เจ้ำหน้ำท่ีห้องคลอดมีควำมรู้เก่ียวกับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรดูแลหญิงตั้ งครรภ์ท่ีมีภำวะ 
Prolased cord คิดเป็นร้อยละ 100 

2. จำกกำรซอ้มสถำนกำรณ์ พบวำ่ 
- ดำ้นควำมถูกตอ้ง พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ดำ้นควำมรวดเร็ว พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดค้รบตำมแนวทำงปฏิบติั (ตั้งแต่

วนิิจฉยัถึงrefer/ผำ่ตดัคลอด) ใชเ้วลำเฉล่ีย 27.67 นำที  
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Act 4 : วเิคราะห์ปัญหาจากผลลพัธ์ของการพฒันาพบว่า 

- เจำ้หนำ้ท่ี ER เป็นด่ำนแรกในกำรประเมินหญิงตั้งครรภท่ี์มำโรงพยำบำล และตอ้งออกรับ EMS 
มำรดำท่ีบำ้นซ่ึงมีโอกำสเจอภำวะสำยสะดือยอ้ย 

Plan 3 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 - น ำแนวทำงปฏิบติั และกล่องนวตักรรมเผยแพร่และซอ้มสถำนกำรณ์ให้กบัหน่วยงำนหอ้งอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน  
Do 3 : ด าเนินการตามแผน โดย 
          1. ประชุม/ช้ีแจงเจำ้หนำ้ท่ีหอ้งคลอด และเจำ้หนำ้ท่ี ER เพื่อปฏิบติัตำมแผนท่ีวำงไว ้

2. ซ้อมสถำนกำรณ์กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์กรณีเกิดภำวะสำยสะดือยอ้ยตำมแนวทำงปฏิบติัให้กบั
เจำ้หนำ้ท่ี ER โดยใชน้วตักรรมกล่อง Prolapsed cord ในกำรปฏิบติักำรดูแลรักษำ 
Check 3 : ผลลพัธ์การพฒันา  

1. เจำ้หน้ำท่ี ER มีควำมรู้เก่ียวกบัแนวทำงกำรปฏิบติัในกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภำวะ Prolased 
cord คิดเป็นร้อยละ 84 

2. จำกกำรซอ้มสถำนกำรณ์ พบวำ่ 
- ดำ้นควำมถูกตอ้ง พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ดำ้นควำมรวดเร็ว พบวำ่สำมำรถปฏิบติักำรดูแลรักษำไดค้รบตำมแนวทำงปฏิบติั (ตั้งแต่

วนิิจฉยัถึงrefer/ผำ่ตดัคลอด) ใชเ้วลำเฉล่ีย 32.34 นำที  
 
ความส าเร็จจากการพัฒนา  เดือน ธันวำคม 2562 มี case Prolapsed  1 รำย เจ้ำหน้ำท่ีห้องคลอดท่ีอยู่เวร
สำมำรถปฏิบัติกำรดูแลรักษำตำมแนวทำงปฏิบัติ โดยใช้นวตักรรมและประสบกำรณ์จำกกำรซ้อม
สถำนกำรณ์มำใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว หญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรดูแลและ refer ไป
โรงพยำบำลพัทลุงภำยใน 30 นำที และได้รับกำรผ่ำตัดคลอดอย่ำงทันท่วงที  ทำรกปลอดภัยไม่ มี
ภำวะแทรกซอ้นหลงัคลอด 
 
โอกาสพฒันา  

1. ซอ้มสถำนกำรณ์กำรดูแลภำวะสำยสะดือยอ้ยอยำ่งต่อเน่ือง 
2. ปรับใชก้บัสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ เช่น กำรซ้อมสถำนกำรณ์กำรช่วยคลอดท่ำกน้และกำรคลอด

ติดไหล่, กำรท ำนวตักรรมกล่อง condom balloon temponard กรณีตกเลือดหลงัคลอดรุนแรง  
 
 


