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   3.1.2  โทรศัพท;แจ�งหนIวยสถิติ เพ่ือ admit ทารก โดยแจ�งชื่อ-สกุล ของมารดา H.N. ของมารดา 
        และแจ�งเพศทารก หอผู�ป!วย ชื่อผู�แจ�ง และขอชื่อผู�รับโทรศัพท;ของหนIวยสถิติ 
   3.1.3  ตรวจสอบชื่อ-สกุล เพศ อายุ วันท่ีเกิดของทารกในระบบสารสนเทศ (SMI) ให�ตรงกับ 
        เอกสารจากห�องคลอดหรือห�องผIาตัด 
   3.1.4  เขียนสมุดสุขภาพ ปEายหน�าเตียงให�ถูกต�อง โดยทารกเพศชายใช�ปEายหน�าเตียงสีฟEา สIวน 
        ทารกเพศหญิงใช�สีชมพู  
   3.1.5  print sticker ท่ีมีชื่อ-สกุล ทารก H.N. และ barcode (เลือก F3) 1 ใบ สําหรับทําปEายข�อ 
        เท�าทารก และ สั่ง print F4 ท่ีมี ชื่อ-สกุล ทารก H.N. และหอผู�ป!วย สําหรับติดเอกสาร 
        บันทึกทางการพยาบาล 
   3.1.6  ใสIปEายข�อเท�าทารก โดยตรวจสอบ ชื่อ-สกุล เพศ ทารก ให�ตรงกับปEายข�อมือและเพศของ 
        ทารก    
 3.2  ขณะทําการพยาบาล หัตถการ หรือปEอนนมทารก 
      3.2.1 ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก เพศ กIอนทําหัตถการทุกครั้ง  
   3.2.2 กรณีปEอนนมทารก ให�ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก และเพศ ซํ้าโดยเจ�าหน�าท่ี 
        พยาบาลอีก 1 คน  
   3.2.3  กรณีให�มารดามาอุ�มทารกปEอนนมแมI (breastfeeding)  
        1) ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก เพศ กIอนอุ�มทารกไปให�มารดา 
        2) ชั่งน้ําหนักทารกกIอนให�มารดาอุ�ม บันทึกน้ําหนัก และชื่อผู�ท่ีจะนําทารกไปให�มารดา ใน 
        เอกสารบันทึก breastfeeding 
        3) สอบถาม ชื่อ สกุลมารดา และชื่อ สกุลทารก กIอนให�มารดา ตรวจสอบปEายข�อเท�าทารก  
        และให�มารดาอุ�มทารก 
 3.3  ขณะย�ายทารกไปหอผู�ป!วยอ่ืน 
   3.3.1 ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก เพศ กIอนหIอตัวทารกไปหอผู�ป!วยอ่ืน 
   3.3.2 ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก เพศ ซํ้า โดยเจ�าหน�าท่ีอีก 1 คน และเซ็นชื่อผู� 
       ตรวจสอบ ในสมุดย�ายทารก  
 3.4 ขณะจําหนIาย 
   3.4.1  ในกรณีท่ีมารดากลับบ�าน หรือไมIได�นอนโรงพยาบาล ให�ทําหนังสือ เพ่ือให�มารดาใช�มา 
        ติดตIอรับทารกกลับบ�าน โดยลงข�อมูลเปFนเอกสาร copy ไว�ท่ีหอผู�ป!วย 1 ชุด และให�มารดา 
        หรือญาตินํากลับบ�าน 1 ชุด และให�นํามาแสดงในวันท่ีทารกกลับบ�าน โดยในเอกสารจะระบุ 
        ชื่อ สกุลทารก ชื่อ สกุลมารดา ชื่อ สกุล ผู�รับมอบฉันทะให�มารับทารก เลขท่ีบัตรประชาชน 
        มารดาและผู�ท่ีมารดามอบฉันทะให�มารับทารก และให�มารดาลงลายมือชื่อผู�มอบฉันทะ 
        เจ�าหน�าท่ีของหอผู�ป!วย ลงลายมือชื่อผู�ออกเอกสาร วันท่ีออกหนังวือ และชื่อหอผู�ป!วย 
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   3.4.2 ขณะจําหนIาย ผู�จําหนIายและมารดา/ญาติ ตรวจดูปEายข�อมือ ข�อเท�า และเพศรIวมกัน กIอน 
       หIอตัวทารก 
   3.4.3 ให�มารดา/ญาติ ตรวจสอบปEายข�อมือทารกให�ถูกต�องกIอนจําหนIาย และเซ็นชื่อรับทารกใน 
        สมุดรับใหมI -จําหนIาย  
    
4. กลุ*มเป�าหมาย  
   บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน ในหอผู�ป!วยทารกแรกเกิด 2   
 
5. ผู�รับผิดชอบ  
   พยาบาลประจําการหอผู�ป!วยทารกแรกเกิด 2 หัวหน�าหอผู�ป!วย ผู�ตรวจการพยาบาล และหัวหน�า
งานการพยาบาลผู�ป!วยกุมารเวชศาสตร;  
 
6. เกณฑ.การช้ีวัด  
 6.1  อัตราการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาล 100 % 
 6.๒  อุบัติการณ;การระบุตัวทารกผิดพลาด = 0  ครั้ง 
 
7. วิธีการประเมิน  
 7.1  ประเมินตนเองโดยใช�แบบตรวจสอบ 
 7.2  ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพทางการพยาบาลของหอผู�ป!วย 
 7.3  อุบัติการณ; การระบุตัวทารกผิดพลาดในหอผู�ป!วย  
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แบบตรวจสอบ แนวทางปฏิบัติ 
เรื่อง “การป�องกันการระบุตัวทารกผิดพลาด” 

หอผู�ป วยทารกแรกเกิด 2 ฝ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม*  
คณะแพทยศาสตร.  มหาวิทยายาลัยเชียงใหม* 

 
วันท่ีตรวจสอบ ........................................................................................................................................... 
 

กิจกรรม ปฏิบัติ ไม*ปฏิบัติ หมายเหตุ 
ตรวจสอบโดยการสังเกต    
1.  ขณะรับใหม*    

1.1 ตรวจสอบปEายข�อมือทารก และเพศ ให�ตรงกับเอกสารจาก 
  ห�องคลอดหรือห�องผIาตดั 

   

1.2 ตรวจสอบช่ือทารก สกุล อายุและเพศ ในระบบ SMI    
     1.3    ใสIปEายข�อเท�าทารก โดยตรวจสอบ ช่ือ-สกุล เพศ ทารก  

  ให�ตรงกับปEายข�อมือและเพศของทารก    
   

      1.4  ใสIปEายข�อเท�าทารก โดยตรวจสอบ ช่ือ-สกุล เพศ ทารก 
 ให�ตรงกับปEายข�อมือและเพศของทารก 

   

2. ขณะทําการพยาบาล หัตถการ ป�อนนมทารก    
     2.1   ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก เพศ กIอนทํา 
            หัตถการทุกครั้ง 
   2.2    กIอนปEอนนมทารก ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก  
            และ  เพศ โดยเจ�าหน�าท่ี 2 คน 
   2.3    ให�มารดาตรวจสอบช่ือ สกุล  กIอนให�ทํา breastfeeding  

   

3. ขณะย�ายทารกไปหอผู�ป วยอ่ืน 
    3.1 ตรวจสอบปEายข�อมือ ปEายข�อเท�าทารก เพศ ซํ้า โดยเจ�าหน�าท่ี 
          อีก 1 คน และเซ็นช่ือผู�ตรวจสอบ ในสมดุย�ายทารก 

   

4. ขณะจําหน*าย 
    4.1  ทําหนังสือ เพ่ือให�มารดาใช�มาติดตIอรับทารกกลับบ�าน โดย 
            ลงข�อมูลเปFนเอกสาร copy ไว�ท่ีหอผู�ป!วย 1 ชุด 

   

    4.2   มารดา/ญาติ ตรวจดูปEายข�อมือ ข�อเท�า และเพศรIวมกัน  
            กIอนหIอตัวทารก 
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แบบบันทึกประวัติการสร�างแนวทางปฏิบัติและการปรับปรุงแก�ไข  
เรื่อง “การปEองกันการระบุตัวทารกผิดพลาด” 

 

มาตรฐานฉบับน้ี เหตุผลในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรงุมาตรฐาน 
เปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัต ิ

มาตรฐาน 
ใหมI 

ปรับรูปแบบ 
Reformatted 

ปรับปรุงใหมI 
Revised 

แก�ไข/เพิ่มเติม
ข�อความท่ี

จําเปFน 

แก�ไขให�
สอดคล�องกับ

มาตรฐาน 
(9 Gen) 

ปรับเปล่ียน 
กฎ-ระเบยีบ 

มีความ 
เส่ียง 

เปFนความรู�/ 
วิทยาการใหมI 

เพิ่มประสิทธ ิ
ผล 

Yes No 

           
การปรับปรุงแก�ไข : คูIมือการปฏิบัติ ฉบับนี้จะปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงแก�ไขทุก 3 – 5 ปA หรือเม่ือมีความจําเปFน 
วัน/เดือน/ปA  ท่ีสร�างครั้งแรก  :  3 ตุลาคม 2561  
วัน/เดือน/ปA  ท่ีปรับปรุงแก�ไข ครั้งท่ี 1 :  7 ธันวาคม 2563 
วัน/เดือน/ปA  ท่ีเผยแพรI:     ธนัวาคม 2563 
วัน/เดือน/ปA  ท่ีปรับปรุงแก�ไข: 
วัน/เดือน/ปA  ท่ีเผยแพรI:       
File Name :     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


