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ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

 

1.  ช่ือผลงาน การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก 

2.  ระยะเวลาทีด่ําเนินการ 3 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2559 - 23 กนัยายน พ.ศ. 2559) 

3.  ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใ่ช้ในการดําเนินการ     

 ภาวะตกเลือดหลังคลอด  (postpartum hemorrhage) หมายถึง  การเสียเลือดภายหลังทารกคลอด              

ทางช่องคลอดมากกว่า 500 มิลลิลิตรหรือมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร ในกรณีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง หรือ          

การเสียเลือดหลงัทารกคลอดเกินร้อยละ 1 ของนํ้าหนกัตวัมารดา (สุรศกัด์ิ เกา้เอ้ียน, 2552) การตกเลือดหลงัคลอด

แบ่งตามระยะเวลาของการตกเลือดได้ 2 ชนิด ได้แก่ การตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก และการตกเลือด        

หลงัคลอดในระยะหลงั (WHO, 2010 และ Murray & McKinney, 2014) 

การตกเลือดหลงัคลอดในระยะแรก (early postpartum hemorrhage) หมายถึง การตกเลือดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่

หลงัคลอดทนัทีจนถึง 24 ชัว่โมงหลงัคลอด (ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ, 2560) แบ่งตามปริมาณเลือดท่ีออกดงัน้ี (ตรีภพ 

เลิศบรรณพงศ,์ 2554) 

1. Minor hemorrhage เป็นการสูญเสียเลือดปริมาณ 500 - 1,000 มิลลิลิตร  

2. Major hemorrhage เป็นการสูญเสียเลือดปริมาณตั้งแต่ 1,000 มิลลิลิตรข้ึนไป โดยแบ่งออกเป็น   

       2.1 Moderate hemorrhage สูญเสียเลือดปริมาณ 1,000 - 2,000 มิลลิลิตร  

   2.2 Severe hemorrhage สูญเสียเลือดปริมาณตั้งแต่ 2,000 มิลลิลิตรข้ึนไป  

   2.3 Life- threatening hemorrhage สูญเสียเลือดมากกวา่ร้อยละ 40 ของปริมาตรเลือดทั้งหมดในร่างกาย 

(เม่ือคาํนวณปริมาตรเลือดทั้งหมดเท่ากบั 100 มิลลิลิตรต่อนํ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม)  

การตกเลือดหลังคลอดในระยะหลัง (late postpartum hemorrhage) หมายถึง การตกเลือดหลังคลอด       

24 ชัว่โมงถึง 12 สัปดาห์หลงัคลอด (ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ, 2560) 

อุบติัการณ์ 

 การตกเลือดหลงัคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมท่ีพบไดบ้่อยและเป็นสาเหตุการตายของ

มารดาทัว่โลกมากท่ีสุด พบถึงร้อยละ 27.1 (WHO, 2014) จากสถิติปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยพบ อตัราตายของ

มารดาทัว่ประเทศ 23.3 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 
 

พยาธิสรีรภาพของภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

 ตามธรรมชาติภายหลงัรกคลอด ผนังมดลูกโดยเฉพาะตาํแหน่งท่ีรกลอกตวั ซ่ึงมีหลอดเลือด

ปลายเปิดเป็นจาํนวนมากจะถูกบีบรัดตวัและเลือดหยุดไหล ทั้ งน้ีเพราะอาศัยเซลล์ของกล้ามเน้ือมดลูก ซ่ึง

ประสานลอ้มรอบหลอดเลือด รวมทั้งขบวนการแข็งตวัของล่ิมเลือด แต่ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของกลา้มเน้ือ

มดลูกหรือ มีส่ิงขดัขวางการหดรัดตวัของมดลูกจะทาํให้มดลูกหดรัดตวัไม่ดี หรือในกรณีท่ีมี ความผิดปกติของ

การแข็งตัวของล่ิมเลือด หรือมีการฉีกขาดของหนทางคลอดหรือมดลูกจะทําให้เกิดการตกเลือดท่ีรุนแรง          

หลงัคลอดได ้(ศุภวดี แถวเพีย, 2548) 
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สาเหตุและปัจจยัเส่ียงของการตกเลือดหลงัคลอด 

สาเหตุท่ีสาํคญัและพบไดบ้่อยมี 4 สาเหตุหลกั (4T) (ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ, 2560) ไดแ้ก่   

1. Tone มดลูกหดรัดตวัไม่ดี  

2. Trauma คือ การฉีกขาดของช่องทางคลอด  

3. Tissue คือ การมีเศษรกเน้ือเยือ่หรือรกคา้ง  

4. Thrombin คือ ความผดิปกติของการแขง็ตวัของเลือด   

 อาการและอาการแสดงของภาวะตกเลือดหลงัคลอด  

แบ่งตามระดบัการสูญเสียเลือดออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี (สุรศกัด์ิ เกา้เอ้ียน, 2552)  

ระดบัท่ี 1 ปริมาณการสูญเสียเลือดร้อยละ 15-20 (500-1,000 มิลลิลิตร) มีอาการใจสั่น มึนงง ชีพจรและ

ความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑป์กติ  

ระดบัท่ี 2 ปริมาณการสูญเสียเลือดร้อยละ 20-25 (1,000-1,500 มิลลิลิตร) พบอาการอ่อนแรง เหง่ือออก 

ชีพจรเตน้เร็วมากกวา่ 100 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิตตํ่าเล็กนอ้ย (80-100 มิลลิเมตรปรอท)  

ระดับท่ี 3 ปริมาณการสูญเสียเลือดร้อยละ 30 (1,500-2,000 มิลลิลิตร) พบอาการกระสับกระส่าย ซีด 

ปัสสาวะออกนอ้ย ชีพจรเตน้เร็วมากกวา่ 120 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิตลดลงอยูใ่นช่วง 70-80 มิลลิเมตรปรอท  

ระดบัท่ี 4 ปริมาณการสูญเสียเลือดมากกว่า 2,500 มิลลิลิตร พบอาการหมดสติ ขาดอากาศหายใจ ไม่มี

ปัสสาวะ ชีพจรเตน้เร็วมากกวา่ 140 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิตลดลงอยา่งมาก อยูใ่นช่วง 50-70 มิลลิเมตรปรอท  

ซ่ึงการสูญเสียเลือดระดบั 3 และระดบั 4 มีความรุนแรงมาก หากไม่ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที   

จะทาํใหผู้ค้ลอดเสียชีวติภายใน 1-1 ½ ชัว่โมง เน่ืองจากการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ลม้เหลว 

 การดูแลเพื่อป้องกนัภาวะตกเลือดหลงัคลอด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ (สุสัณหา ยิม้แยม้, 2560) ดงัน้ี 

   1. การดูแลในระยะรอคลอด เร่ิมตน้ตั้งแต่แรกรับผูค้ลอดเขา้สู่หอ้งคลอด  

 1.1 คน้หาปัจจยัเส่ียง หลีกเล่ียงหรือรักษาปัจจยัเส่ียง และใหก้ารเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ  

 1.2 แกไ้ขปัญหาภาวะซีดก่อนคลอด เช่น เมด็เลือดแดงตํ่า เกล็ดเลือดตํ่า เป็นตน้  

 1.3 ในรายท่ีมีความเส่ียงสูง ควรงดนํ้าและอาหารทางปาก 

   1.4 ใหส้ารนํ้าทางหลอดเลือดดาํ เจาะเลือดตรวจหาความเขม้ขน้ของเลือด จองเลือดใหพ้ร้อม  

 1.5 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง เพื่อป้องกันการคลอด             

ท่ียาวนาน และระมดัระวงัการไดรั้บยาบรรเทาปวดมากเกินไป เพราะจะทาํใหม้ดลูกหดรัดตวัไม่ดี  

 1.6 เตรียมทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วยสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ธนาคารเลือด หรือ ส่งตัว         

เพือ่คลอดในสถานท่ีท่ีมีความพร้อม  

 2. การดูแลในระยะคลอด  

 2.1 หลีกเล่ียงหรือรักษาปัจจยัเส่ียง เช่น การคลอดยาวนาน การติดเช้ือถุงนํ้ าคร่ํา เป็นตน้ ระมดัระวงั

ไม่ใหเ้บ่งคลอดยาวนานเกินไป  
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 2.2 ทําคลอดในระยะท่ีสองและสามของการคลอดอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่บีบเค้นหรือ         

คลึงมดลูกก่อนรกลอกตวั เพราะอาจทาํให้รกลอกตวัผดิปกติและรกคา้งได ้และเม่ือตรวจพบวา่รกลอกตวัสมบูรณ์

แลว้ควรทาํคลอดรกทนัที  

 2.3 คลึงมดลูกทนัทีหลงัรกคลอดใหม้ดลูกหดรัดตวัดี  

 2.4 ตรวจรกวา่ครบหรือไม่  

 2.5 ตรวจดูช่องทางคลอดวา่มีการฉีกขาดหรือไม่ และหากมีการฉีกขาดตอ้งเยบ็ซ่อมแซมโดยเร็ว  

 3. การดูแลในระยะหลงัคลอด  

 3.1 ในระยะ 2 ชัว่โมงแรกหลงัคลอด เฝ้าระวงัการตกเลือดหลงัคลอดอย่างใกลชิ้ด เพราะเป็นระยะ    

ท่ีเกิดการตกเลือดหลงัคลอดได้มากท่ีสุด โดยตรวจคลาํมดลูกว่ามีการหดรัดตวัหรือไม่ ประเมินปริมาณเลือด       

ท่ีออกจากช่องคลอด อาการทัว่ไป และวดัสัญญาณชีพทุก 15-30 นาที  

 3.2 ดูแลกระเพาะปัสสาวะใหว้า่ง โดยกระตุน้ใหถ่้ายปัสสาวะ เพื่อไม่ขดัขวางการหดรัดตวัของมดลูก

และทาํใหต้กเลือดหลงัคลอดได ้หากปัสสาวะเองไม่ไดอ้าจพิจารณาสวนปัสสาวะทิ้ง  

 3.3 ในรายท่ีไดรั้บออกซิโทซินอยูแ่ลว้ ภายหลงัคลอดควรใหต่้อไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง  

 3.4 สอนใหผู้ค้ลอดคลึงมดลูกเพื่อใหม้ดลูกหดรัดตวัจนแขง็จึงหยดุคลึง  

 บทบาทสาํคญัของพยาบาลในการป้องกนัตกเลือดหลงัคลอด 

เป็นบทบาทสําคัญของพยาบาลสูติกรรม ตั้ งแต่ระยะฝากครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังคลอด การตก เลือดในระยะหลัง 24 ชั่วโมง (Late postpartum hemorrhage)        

อาจเกิดข้ึนได้ตลอดการพกัฟ้ืนในหอผูป่้วยหลังคลอดจนถึงกลับไปอยู่ท่ีบ้าน การดูแลเพื่อป้องกันตกเลือด        

หลงัคลอดจากมดลูกหดรัดตวัไม่ดี ระยะ 24 ชัว่โมงแรก และตลอดระยะเวลาท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลจึงเป็น

ส่ิงสําคญัอยา่งยิ่ง ดงันั้นพยาบาลจึงควรมีความรู้และทกัษะทางการพยาบาลท่ีสําคญั (ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ, 2560)  

ไดแ้ก่  

1. ทกัษะการประเมิน เพื่อคน้หาขอ้มูลปัจจยัเส่ียงต่อการตกเลือด 

1.1 ซกัประวติัและตรวจร่างกาย 

1.2 ประเมินความกา้วหนา้ของการคลอด ประเมินการหดรัดตวัของมดลูก 

1.3  พิจารณาวธีิการคลอดท่ีเหมาะสมและช่วยเหลือการคลอดอยา่งถูกตอ้งตามเทคนิคทุกขั้นตอน 

1.4  ดูแลผูค้ลอดให้ได้รับสารนํ้ า ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก การจองเลือด การได้รับเลือด 

ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง งดนํ้ าและอาหารทางปาก ดูแลให้ได้รับออกซิเจน บนัทึกจาํนวนนํ้ าเขา้-ออกจาก

ร่างกายตามแผนการรักษา 

2. ทักษะการพยาบาล  ในการป้องกันตกเลือดหลังคลอด เพื่อให้การพยาบาล  มารดาหลังคลอด             

อยา่งเหมาะสมไม่ใหเ้กิดการตกเลือดหลงัคลอดในระยะต่าง ๆ  

การพยาบาลผูค้ลอดตกเลือดหลงัคลอด มีหลกัสาํคญั 4 ประการ (วภิาวรรณ รัตนพิทกัษ,์ 2561) คือ 

1. คน้หาสาเหตุ เพื่อป้องกนัและขจดัสาเหตุ 

2. คน้หาอาการในระยะเร่ิมแรก 
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3. เตรียมสารนํ้า ยาท่ีจาํเป็น และอุปกรณ์ช่วยชีวติใหพ้ร้อม 

4. ให้การพยาบาลอย่างรวดเร็ว น่ิมนวลคาํนึงถึงผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการ

พยาบาลโดยเนน้ความปลอดภยัของผูค้ลอดและความสุขสบายทั้งทางกายและทางใจ 

ความรู้ทางเภสัชวทิยา 

1. Oxytocin (Syntocinon®) ขนาดยา 10 ยนิูตต่อ 1 มิลลิลิตร  

มีผลทางออ้มในการกระตุน้การบีบตวัของกลา้มเน้ือเรียบท่ีมดลูก โดยมีขอ้บ่งใช ้ดงัน้ี 

- ช่วยในการคลอด เพื่อกระตุน้การบีบตวัของมดลูกในช่วงท่ี 1 และ 2 ของการคลอด 

- ช่วงหลงัคลอด ใหต้ามปกติในช่วงหลงัคลอดเพื่อกระตุน้การบีบตวัของมดลูกและควบคุมเลือดออก           

ท่ีมดลูก 

- ใชเ้ป็นยาเสริมในการทาํแทง้ท่ีไม่สมบูรณ์ 

การบริหารยา  

- อาจให้โดยฉีดเขา้กลา้มเน้ือหรือทางหลอดเลือดดาํ คือ 10 – 40 ยูนิต ต่อสารนํ้ า 1000 มิลลิลิตร ปรับอตัราตาม

การหดรัดตวัของมดลูก ต่อเน่ืองดว้ยอตัราเร็ว 100 – 150 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง 

ขอ้ควรระวงั 

- ทาํให้เกิด water intoxication ทาํให้นํ้ าเกินในร่างกาย ความดนัโลหิตตํ่า ชีพจรเตน้เร็ว การแก้พิษคือ หยุดยา    

ใหย้าขบัปัสสาวะ เพื่อเร่งการขบัยาน้ี 

2. Methylergometrine (Methergin®, Expogin®) ขนาดยา 0.2 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร  

เป็นยาบีบมดลูก โดยมีขอ้บ่งใช ้ใชใ้นหญิงหลงัคลอดหรือแทง้บุตร เพื่อใหม้ดลูกบีบตวั ป้องกนัตกเลือด 

การบริหารยา  

- ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 0.2 มิลลิกรัม และสามารถใหย้าซํ้ าได ้ทุก 2 - 4 ชัว่โมง แต่ไม่ควรใหย้าเกิน 5 คร้ัง 

- ใหท้างหลอดเลือดดาํ 0.2 มิลลิกรัม เหมือนกนักบัฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 

ขอ้ควรระวงั 

- ทาํให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงผิดปกติเฉียบพลัน ทําลายหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมอง กล้ามเน้ือหัวใจ         

ขาดเลือด 

- อาการพิษท่ีสาํคญั คือ ชกัและเน้ือตายเน่า ซ่ึงเกิดไดม้ากท่ีน้ิวมือหรือน้ิวเทา้ 

3. Misoprostol (Cytotec®) ขนาดยา 200 ไมโครกรัมต่อเมด็  

เป็นยารักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด ช่วยเร่งการคลอดเพื่อยุติการตั้ งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์น้อย ๆ           

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ และใชป้้องกนั รักษาแผลในกระเพาะอาหารหรือลาํไส้จากการใชย้ากลุ่มเอน็เสด 

การบริหารยา  

- รับประทานยาวนัละ 100 - 200 ไมโครกรัม แบ่งรับประทาน 2 - 4 คร้ังพร้อมอาหาร เพื่อป้องกันแผลใน

กระเพาะอาหารจากการใชย้ากลุ่มเอ็นเสด ขนาดยาท่ีใช้ คือ 800 - 1000 ไมโครกรัม หรือรับประทานยาวนัละ 400 

ไมโครกรัม เพื่อยติุการตั้งครรภ ์

- สอดยาขนาด 200 ไมโครกรัม บริเวณช่องคลอด เพื่อกระตุน้ใหเ้จบ็ครรภค์ลอด 
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- รับประทานยาวนัละ 400 - 600 ไมโครกรัม หรือเหน็บยาทางทวารหนกัหลงัคลอด เพื่อป้องกนัการตกเลือด

หลงัคลอด 

ขอ้ควรระวงั 

- ห้ามใช้กบัสตรีมีครรภ์หรือมีแนวโนม้ตั้งครรภ ์เพราะมีความเส่ียงต่อภาวะแทง้ คลอดก่อนกาํหนด หรือทารก

ในครรภพ์ิการ 

- ควรใช้ยาอย่างระมดัระวงัสําหรับผูท่ี้มีอาการทอ้งเสียหรือกลุ่มอาการท่ีเกิดจากการอกัเสบเร้ือรังของลาํไส้ 

ภาวะขาดนํ้า โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต 

- หา้มใหย้าตวัน้ีร่วมกบั Nalador เน่ืองจากอาจทาํใหเ้กิดหวัใจเตน้ผดิจงัหวะได ้

- ยาตวัน้ีอาจทาํใหมี้ไข ้หนาวสั่น ได ้

4. สรุปสาระสําคัญของเร่ืองและข้ันตอนการดําเนินการ 

 การตกเลือดหลงัคลอดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ท่ีเป็นสาเหตุสําคญัของการเสียชีวิตของ       

ผูค้ลอดทั่วโลกร้อยละ 25 และมากกว่าร้อยละ 50 ของผูค้ลอดเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงแรก (WHO, 2010)        

จากรายงานแนวโน้มอตัราการตายของมารดาในปีพ.ศ. 2552-2556 ประเทศไทยพบอตัราการตายของมารดา       

เป็น 8.9 - 22.2 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย (WHO, 2014) จากสถิติการให้บริการห้องคลอด โรงพยาบาลสิรินธร 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.2, 1.9 และ 1.1 ตามลาํดบั (เวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลสิรินธร, 

2558-2560) ถึงแมส้ถิติค่อนขา้งน้อย แต่เม่ือทบทวนเวชระเบียนผูค้ลอด พบว่ามีการดาํเนินโรคเขา้สู่ภาวะวิกฤต

อยา่งรวดเร็ว ทาํให้ตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลนานข้ึน และส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลมารดาหลงัคลอด

เพิ่มข้ึนดว้ย อยา่งไรก็ตามภาวะตกเลือดหลงัคลอดสามารถป้องกนัและรักษาได ้เพื่อลดอตัราทุพพลภาพ อตัราตาย 

ภาวะแทรกซ้อนในผูค้ลอดจากภาวะตกเลือดหลังคลอด ทาํให้การจาํหน่ายออกผูค้ลอดออกจากโรงพยาบาล         

ไดเ้ร็วข้ึน ผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัทาํผลงานวิชาการ เร่ือง การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก ข้ึน 

โดยมีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 

 ขั้นตอนดาํเนินการ 

1.  เลือกกรณีศึกษา เร่ือง การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก 

2.  ศึกษาความรู้ทางวิชาการจากเอกสาร ตาํราวิชาการ สารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะ        

ตกเลือดหลงัคลอด และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาผูป่้วย 

3.  เลือกกรณีศึกษาเป็นผู ้คลอดอายุ 25 ปี  ตั้ งครรภ์คร้ังท่ี  3 คลอดบุตรครบกําหนด 2 คร้ัง                

ไม่มีประวติัแท้งบุตร อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ 2 วนั วนัท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. มาด้วยอาการ         

เจบ็ครรภ ์4 ชัว่โมง 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจภายใน ปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก

ร้อยละ 100 ศีรษะเป็นส่วนนาํ ระดบัส่วนนาํ 0 ถุงนํ้ าคร่ํายงัไม่แตก จึงรับไวใ้นห้องคลอด ผูค้ลอดคลอดบุตรปกติ

ทางช่องคลอด เวลา 16.32 น. ทารก เพศชาย นํ้ าหนกัทารก 3,570 กรัม หลงัคลอดผูค้ลอดเสียเลือด 570 มิลลิลิตร 

ประเมินพบการหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี แพทยว์นิิจฉยั ผูค้ลอดตกเลือด หลงัคลอดผูค้ลอดไดรั้บการรักษาพยาบาล

โดยการคลึงมดลูกพร้อมกดมดลูกส่วนล่าง การสวนปัสสาวะ การให้สารนํ้าและยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก

ทางหลอดเลือดดาํและเหน็บทางทวารหนกั ประเมินสัญญาณชีพ และเจาะเลือดเพื่อประเมินความเขม้ขน้ของเลือด 
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หลังคลอดมารดาไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลงัคลอด แพทยอ์นุญาตให้กลับบ้านได้ในวนัท่ี 24 

กนัยายน พ.ศ.2559 

4. สรุปผลกรณีศึกษา จดัทาํเป็นผลงานวชิาการ นาํเสนอตามลาํดบั 

5. ผู้ร่วมดําเนินการ  

 ไม่มี 

6. ส่วนของงานทีผู่้เสนอเป็นผู้ปฏิบัต ิ  เป็นผูด้าํเนินการทั้งหมดร้อยละ 100 

 ก ร ณี ศึ ก ษ า  ผู ้ค ล อ ด อ ายุ  25 ปี  HN 4065/59 AN 12181/59 สั ญ ช าติ ไ ท ย  เช้ื อ ช าติ ไ ท ย                  

นับถือศาสนาพุทธ อาชีพแม่บ้าน ตั้ งครรภ์คร้ังท่ี 3 คลอดบุตรครบกําหนด  2 คร้ัง ไม่มีประวติัแท้งบุตร 

ประจําเดือนคร้ังสุดท้าย  วันท่ี  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 อายุครรภ์ 39 สัปดาห์  2 วัน  คาดคะเนการคลอด                 

จากประจําเดือนคร้ังสุดท้าย วนัท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2559 มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์  4 ชั่วโมง             

30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจภายในปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูกร้อยละ 100     

ศีรษะเป็นส่วนนํา ระดบัส่วนนํา 0 ถุงนํ้ าคร่ํายงัไม่แตก ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง               

ไม่เคยเจ็บป่วยดว้ยโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อ ปฏิเสธโรคทางพนัธุกรรม ไม่มีประวติัโรคแทรกซอ้นทางสูติกรรม 

ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหารและไม่เคยได้รับการผ่าตัดใด  ๆ ผลการตรวจเลือด หาเช้ือไวรัสตับอักเสบบี             

ไวรัสเอดส์ และซิฟิลิส ไม่พบการติดเช้ือ ความเขม้ขน้ของเลือดร้อยละ 44 (ค่าปกติร้อยละ 33 - 44) ประวติัการ

ฝากครรภ ์ฝากครรภท่ี์โรงพยาบาลสิรินธร จาํนวน 10 คร้ัง ฝากครรภ์สมํ่าเสมอ ผลการตรวจครรภ์ทางหน้าทอ้ง 

ยอดมดลูก 3/4 เหนือระดบัสะดือ ผลการคะเนนํ้ าหนกัทารก 3,700 กรัม ผลการตรวจประเมินภาวะสุขภาพทารก

ในครรภพ์บวา่ มดลูกหดรัดตวัทุก 3 นาที หดรัดตวันาน 30 วินาที ระดบัความแรงของการหดรัดตวั 2+ ทารกด้ินดี        

อตัราการเตน้ของหวัใจทารกในครรภ ์130 - 150 คร้ังต่อนาที วดัสัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส 

อตัราการเตน้ของชีพจร 80 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 128/72 มิลลิเมตรปรอท 

สูติแพทยว์นิิจฉยั ผูค้ลอดมีอาการเจบ็ครรภค์ลอดจริง และรับผูค้ลอดไวใ้นหอ้งคลอดวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2559         

เวลา 13.30 น. หลงัรับไวใ้นห้องคลอด พบปัญหา คือ ผูค้ลอดไม่สุขสบายเน่ืองจากมดลูกหดรัดตวั โดยผูค้ลอด    

มีสีหนา้น่ิวค้ิวขมวด คะแนนความเจ็บปวดระดบั 5 ให้การพยาบาลโดย อธิบายให้ขอ้มูลเก่ียวกบักลไกการคลอด 

ให้ผูค้ลอดทราบว่า ขณะน้ีผูค้ลอดปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร อยู่ในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว มดลูกหดรัดตวั      

ทุก 3 นาที นาน 30 วนิาที แนะนาํการหายใจ ให้หายใจเขา้ยาว ๆ ทางจมูกและค่อย ๆ ผอ่นลมหายใจออกทางปาก

และการลูบหน้าท้อง เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ภายหลังให้การพยาบาล ผู ้คลอดสามารถปฏิบัติตามได ้                

มีพฤติกรรมการเผชิญไม่กรีดร้อง ให้ความร่วมมือในการรักษาดี ระดบัความเจ็บปวดเหลือ 4  สร้างสัมพนัธภาพ

และความมัน่ใจให้ผูค้ลอดดว้ยความเป็นมิตรและแนะนาํการปฏิบติัตวัในขณะรอคลอดคือ ให้งดนํ้ าและอาหาร

ทางปาก ดูแลให้สารนํ้ าทางหลอดเลือดดาํชนิด 5% D/N/2 1,000 มิลลิลิตร อตัราการหยด 120 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง 

ตรวจความเขม้ขน้ของเลือดไดร้้อยละ 42 ประเมินการหดรัดตวัของมดลูก ทุก 30 นาที - 1 ชัว่โมง มดลูกหดรัดตวั      

ทุก 3 นาที นาน 30 วินาที และประเมินความกา้วหน้าของการคลอดทุก 2 ชัว่โมง มีการเปิดขยายของปากมดลูก

เพิ่มข้ึนทุก 2 ชัว่โมง 
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  เวลา 16.20 น. ผู ้คลอดปวดเบ่งและมีนํ้ าเดิน ตรวจภายในปากมดลูกเปิดหมด ระดับส่วนนํา 0             

ศีรษะเป็นส่วนนํา ถุงนํ้ าคร่ําแตก ลักษณะนํ้ าคร่ําใส ไม่มีกล่ิน ไม่มีสี  จึงย ้ายผู ้คลอดเข้าห้องคลอด และ              

นอนในท่าเตรียมทาํคลอด ซ่ึงเป็นท่านอนหงาย วางขาบนขาหยัง่ ยกศีรษะสูง แนะนาํวิธีการเบ่งคลอดท่ีถูกวิธี    

แก่ผูค้ลอด โดยเม่ือมีการเจ็บครรภ์มดลูกหดรัดตวัให้ผูค้ลอดหายใจเข้าลึก กลั้น และเบ่งยาวเม่ือหมดแรงเบ่ง       

สูดหายใจเข้าลึก ๆ กลั้น และเบ่งยาวซํ้ า ในการหดรัดตัวของมดลูก 1 คร้ัง เบ่งยาวได้ 2-3 คร้ัง ภายหลังให้

คาํแนะนาํผูค้ลอดเบ่งคลอดไดถู้กตอ้ง พยาบาลทาํคลอดโดยตดัฝีเยบ็เพื่อช่วยให้ช่องคลอดกวา้งมากข้ึน จากนั้น  

ทาํการคลอด ผูค้ลอดคลอดทารก เพศชาย เวลา 16.32 น. อวยัวะครบ รูปร่างปกติ สภาพทารกแรกคลอด หายใจ  

ไดเ้อง ร้องเสียงดงั แขนขาขยบัไดดี้ ทารกผิวสีชมพูปลายมือปลายเทา้เขียวเล็กน้อย APGAR Scores นาทีท่ี 1, 5 

และ 10 ได้ 9 คะแนน (หักสี 1 คะแนน), 10 คะแนน และ 10 คะแนน ตามลําดับ นํ้ าหนักทารก 3,570 กรัม        

เวลา 16.39 น. ทาํคลอดรก รกคลอดครบ รกปกติ หลงัรกคลอด วดัสัญญาณชีพ ความดนัโลหิต 118/68 มิลลิเมตร

ปรอท อตัราการเต้นของชีพจร 86 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที เวลา 16.40 น. ประเมินการ        

หดรัดตวัของมดลูก พบการหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี มดลูกน่ิมตอ้งคลึงอยู่นานจึงจะกลมแข็ง ให้การพยาบาล    

โดยการคลึงมดลูกพร้อมกดมดลูกส่วนล่าง ผูค้ลอดเสียเลือด 570 มิลลิลิตร แพทยว์นิิจฉยัวา่ มารดามีภาวะตกเลือด

หลงัคลอดระยะแรก ดูแลให้ไดรั้บยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูกตามแนวทางการรักษาคือ ดูแลให้ Oxytocin 

20 unit เพิ่มในสารนํ้ า 5% D/N/2 1,000 มิลลิลิตร อัตราการหยด 120 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังรกคลอด สวน

ปัสสาวะทิ้งเพื่อไม่ให้ขดัขวางการหดรัดตวัของมดลูกได ้100 มิลลิลิตร วดัสัญญาณชีพ ความดนัโลหิต 124/74 

มิลลิเมตรปรอท อตัราการเตน้ของชีพจร 92 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที เวลา 16.45 น. รายงาน

สูติแพทยมี์คาํสั่งการรักษา ให้ Expogin 0.2 มิลลิกรัม ฉีดเขา้ทางหลอดเลือดดาํ เพื่อกระตุน้การบีบตวัของมดลูก 

วดัสัญญาณชีพทุก 15 นาทีใน 1 ชัว่โมงแรกหลงัคลอด จาํนวน 4 คร้ัง และ ทุก 30 นาทีในชัว่โมงท่ี 2 หลงัคลอด 

จาํนวน 2 คร้ัง เพื่อประเมินภาวะความดนัโลหิตตํ่าจากฤทธ์ิของยา ความดนัโลหิตอยูใ่นช่วง 110 - 132 มิลลิเมตร

ปรอท และให ้Cytotec 100 ไมโครกรัม จาํนวน 5 เมด็ เหน็บทางทวารหนกัยามีผลทาํใหมี้ไข ้หนาวสั่นได ้แนะนาํ

อาการขา้งเคียงของยาใหผู้ค้ลอดทราบ หลงัให้ยาผูค้ลอดมีอาการหนาวสั่นเล็กนอ้ย ใหก้ารพยาบาลใหค้วามอบอุ่น

ผูค้ลอด ประเมินการหดรัดตวัของมดลูก มดลูกหดรัดตวัดี มดลูกกลมแขง็ ปริมาณเลือดท่ีออกทางช่องคลอด ยงัมี

เลือดออกเล็กน้อย เวลา 16.50 น. ตรวจความเขม้ขน้ของเลือด ไดร้้อยละ 42 รายงานสูติแพทย ์มีคาํสั่งการรักษา 

ให้ตรวจความเขม้ขน้เลือดอีกคร้ังเวลา 18.00 น. ส่งเวรและประสานงานให้หอผูป่้วยสูตินรีเวชกรรมรับทราบ   

เพื่อติดตามความเข้มข้นของเลือดในเวลา 18.00 น.ต่อ เวลา 16.55 น. ครบ 2 ชั่วโมงหลังคลอด ประเมินการ       

หดรัดตวัของมดลูก มดลูกหดรัดตวัดีกลมแข็งข้ึน ตรวจช่องทางคลอด พบแผลฉีกขาด ระดบั 2 ดูแลเย็บแผล    

หลังเย็บแผล แผลไม่มีเลือดออก ไม่บวม ไม่มีเลือดคั่ง ให้การดูแลหลังคลอด 2 ชั่วโมง วดัสัญญาณชีพ               

พบอตัราการเตน้ของชีพจรสมํ่าเสมออยูใ่นช่วง 90 - 110  คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจสมํ่าเสมอ 20 คร้ังต่อนาที 

ความดนัโลหิตอยูใ่นช่วงปกติ 110/62 - 128/84 มิลลิเมตรปรอท ให้คาํแนะนาํคลึงมดลูก เพื่อให้มดลูกหดรัดตวัดี 

ลกัษณะ กลมแข็ง ผูค้ลอดสามารถปฏิบติัได้ถูกตอ้ง สังเกตปริมาณเลือดท่ีออกจากช่องคลอด แนะนาํการดูแล    

และทาํความสะอาดแผลฝีเยบ็ โดยทาํความสะอาดดว้ยนํ้ าสะอาดเหมือนเวลาอาบนํ้าปกติ โดยเวลาลา้ง ใหล้า้งจาก

ด้านหน้าไปด้านหลัง ไม่ยอ้นไปมา เพื่อป้องกนัเช้ือโรคจากบริเวณทวารหนักเข้าสู่แผลฝีเย็บและช่องคลอด        
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ซับให้แห้งด้วยผา้สะอาด เพื่อป้องกันการติดเช้ือแผลฝีเย็บ ดูแลให้ผูค้ลอดนอนพกัและป้องกันการตกเตียง     

พร้อมดูแลช่วยเหลือให้ทารกไดดู้ดนมมารดา ทารกสามารถดูดนมมารดาได ้ผูค้ลอดมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย 

ไม่มีอาการหนาวสั่น ไม่เวยีนศีรษะหรือหนา้มืด 

 เวลา 19.00 น. ป ระเมินอาการผู ้คลอดหลังคลอด 2 ชั่วโมงเพื่ อ เตรียมย้ายออกจากห้องคลอด                      

ผูค้ลอดรู้สึกตวัดี อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่เวียนศีรษะ วดัความดันโลหิต 117/80 มิลลิเมตรปรอท อตัราการเต้น     

ของชีพจร 110 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ประเมินการหดรัดตวัของมดลูก มดลูกหดรัดตวัดี 

ลักษณะ กลมแข็ง  ยอดมดลูกอยู่ระดับสะดือ ประเมินการคั่งค้างของปัสสาวะ ไม่พบการโป่งตึงของ           

กระเพาะปัสสาวะ ประเมินปริมาณเลือดท่ีออกทางช่องคลอด ชุ่มผา้อนามยัประมาณ 50 มิลลิลิตร คลึงมดลูก       

กดไล่เลือดท่ีคัง่ค้างในโพรงมดลูกออกทางช่องคลอด ไม่พบก้อนเลือดค้าง และทาํความสะอาดช่องคลอด      

ตรวจแผลฝีเยบ็ ไม่บวม ปวดแผลฝีเยบ็และมดลูกพอทนได ้คะแนนความเจ็บปวดระดบั 2 จึงดูแลยา้ยมารดาและ

ทารกไปยงัหอผูป่้วยสูตินรีเวชกรรมโดยรถนอน ประสานงานส่งต่ออาการและปัญหาของผูค้ลอดให้พยาบาล    

หอผูป่้วยสูตินรีเวชกรรมทราบและเฝ้าระวงัต่อไป  

 วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ.2559 เวลา 14.10-14.50 น. ติดตามเยี่ยมมารดาหลงัคลอดคร้ังท่ี 1 มารดามีสีหน้า  

สดช่ืน นํ้ านมเร่ิมมาซึม ๆ มีอาการคัดตึงเต้านมเล็กน้อย แนะนําวิธีการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ คือ ดูดนมเร็ว                   

ดูดนมบ่อย และดูดให้ ถูกวิธี  ป วดมดลูกเล็กน้อย ประเมินความเจ็บปวด  เท่ ากับ  1 มดลูกหดรัดตัวดี             

กระเพาะปัสสาวะไม่โป่งตึง นํ้ าคาวปลาสีแดงออกชุ่มผา้อนามยั 1 ผืนต่อ 3 ชั่วโมง ไม่มีกล่ินเหม็น แผลฝีเย็บ   

แห้งดี ไม่มีเลือดคัง่ ไม่มีปวดบวมแดง ทารกดูดนมได้ ไม่มีอาการตวัเหลือง ขบัถ่ายปกติ วนัท่ี 21 กันยายน              

พ.ศ.2559 เวลา 18.00 น. ผลความเข้มขน้ของเลือด ได้ร้อยละ 40 สูติแพทยใ์ห้รับประทานอาหารได้ตามปกติ 

มารดาไม่มีอาการคล่ืนไส้ และหลังคลอดผู ้คลอดมีอาการปวดแผลฝีเย็บได้รับยา Paracetamol (500 mg) 

รับประทานคร้ังละ 2 เม็ด หลังได้รับยาผูค้ลอดมีอาการปวดลดลง หลังคลอดมารดาเส่ียงต่อภาวะติดเช้ือ         

แพทยพ์ิจารณาให้ยา Amoxycillin (500 mg) รับประทานคร้ังละ 2 เม็ด วนัละ 2 คร้ัง หลงัรับประทานอาหาร และ

ยาบํารุงเป็น Ferrous Fumarate รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วนัละ 3 คร้ัง หลังรับประทานอาหาร Obimin AZ 

รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วนัละ1 คร้ัง หลงัรับประทานอาหาร และ Chalk cap (1000 mg) รับประทานคร้ังละ       

1 เมด็ ก่อนนอน  

       วนัท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 17.00-18.20 น. ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดคร้ังท่ี 2 มารดา         

มีสีหน้ายิ้มแยม้แจ่มใส สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี จากการประเมินเตา้นมและประเมินการไหลของนํ้ านม 

หัวนมและเต้านมปกติ นํ้ านมไหลดี เตา้นมไม่คดัตึง เล้ียงทารกด้วยนมมารดาได้ สอนวิธีการให้นมบุตรและ      

การดูแลบุตร เช่น การดูแลทาํความสะอาดอาบนํ้ าทารก การห่อตวั ให้นมบุตรทุก 2 - 3 ชัว่โมง มดลูกหดรัดตวัดี              

กระเพาะปัสสาวะไม่โป่งตึง นํ้ าคาวปลาสีจางคลา้ยสีนํ้ าลา้งเน้ือออกปริมาณเล็กน้อย ไม่มีกล่ินเหม็น แผลฝีเยบ็

แห้งดี ไม่มีเลือดคั่ง ไม่มีปวดบวมแดง ทารกแข็งแรงดี ไม่มีอาการตัวเหลือง ระหว่างให้การดูแลมารดา            

หลงัคลอด สามารถให้นมบุตรได ้มารดาสามารถอาบนํ้ าบุตรไดด้ว้ยตนเอง แนะนาํวิธีการคุมกาํเนิด มารดาเลือก

วิธีการคุมกาํเนิดโดยการฉีดยาคุมกาํเนิด แนะนําการสังเกตภาวะตกเลือดหลังคลอด และการมีเพศสัมพนัธ์                   

6 สัปดาห์หลงัคลอดบุตร เพื่อป้องกนัการติดเช้ือของโพรงมดลูก แนะนาํอาการท่ีตอ้งมาพบแพทยก่์อนวนันัด   
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เช่น แผลฝีเย็บอกัเสบ บวมแดง แผลแยก เป็นไตแข็ง มีไข ้นํ้ าคาวปลาออกมากผิดปกติหรือมีกล่ินเหม็น และ

แนะนาํให้มาตรวจตามนดั โดยนดัตรวจหลงัคลอดวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. ท่ีคลินิกพิเศษ           

หลงัคลอดโรงพยาบาลสิรินธร ผูค้ลอดรับทราบ แพทยอ์นุญาตให้ผูค้ลอดกลบับา้น วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ.2559 

ผูป่้วยอยูใ่นความดูแล 3 วนัและนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลเป็นเวลา 4 วนั         

7.  ผลสําเร็จของงาน 

 จากกรณีศึกษาผูค้ลอด พบปัญหาท่ีสําคัญได้แก่ ผูค้ลอดไม่สุขสบายเน่ืองจากมดลูกหดรัดตัว               

และผูค้ลอดมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดเน่ืองจากมดลูกหดรัดตวัไม่ดี หลงัคลอดผูค้ลอดเสียเลือด 570 มิลลิลิตร      

มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย ประเมินพบการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี ให้การพยาบาลโดยการคลึงมดลูก             

สวนปัสสาวะทิ้งได้ 100 มิลลิลิตร ดูแลให้ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูกและติดตามความเขม้ขน้ของเลือด   

ตามแผนการรักษาของสูติแพทย์ ปัญหาได้รับการแก้ไข ผูค้ลอดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะตกเลือด               

หลังคลอด ผูค้ลอดมีความรู้เก่ียวกับภาวะตกเลือดหลงัคลอด มดลูกหดรัดตวัดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี 

สามารถให้นมบุตร มารดาสามารถอาบนํ้ าบุตรไดด้ว้ยตนเองเม่ือออกจากโรงพยาบาล แพทยอ์นุญาตให้ผูค้ลอด

กลับบ้านวนัท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2559 และนัดตรวจหลังคลอดวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น.         

ท่ีคลินิกพิเศษหลงัคลอด โรงพยาบาลสิรินธร รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล 4 วนั 

8.  การนําไปใช้ประโยชน์ 

เป็นการพัฒนาตนเองในการวิเคราะห์ ดูแล และให้การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด

ระยะแรก 

9.  ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 

ผูค้ลอดรายน้ีคลอดบุตรคร้ังท่ี 3 การคลอดบุตรหลายคนทําให้การมดลูกหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี             

ทาํให้มารดามีโอกาสเกิดภาวะตกเลือดได ้และทารกตวัโตนํ้ าหนกั 3,570 กรัม ทาํให้มดลูกขยายตวัมากกวา่ปกติ 

เพิ่มโอกาสใหเ้กิดภาวะตกเลือดหลงัคลอดได ้

10. ข้อเสนอแนะ 

ประสานงานระหว่างหน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลสิรินธร จดัโครงการให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการ

คุมกาํเนิด เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียงต่อการตกเลือด ประวติัการมีเลือดออกผดิปกติ ครรภห์ลงั ครรภแ์ฝด 

แฝดนํ้ า ทารกตวัโต คลอดยาก คลอดนาน การแทง้ การขูดมดลูก ประวติัตกเลือดหลงัคลอด ไดว้างแผนครอบครัว 

และคุมกาํเนิดแบบถาวรโดยการทาํหมนั  
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ข้อเสนอ แนวคิด วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ของ นางสาวบุญธิดา  ไชยราชา 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ (ดา้นการพยาบาล)                           

(ตาํแหน่งเลขท่ี รพส. 438) สังกดั ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร   

สาํนกัการแพทย ์  

เร่ือง  ง่าย ง่าย แค่ใบเดียว  

หลกัการและเหตุผล 

กระบวนการดูแลผูค้ลอดรายใหม่ ประกอบด้วย การซักประวติั ตรวจร่างกายเบ้ืองต้น เพื่อลงบนัทึก               

ในใบแบบประเมินผูรั้บบริการแรกรับเขา้ห้องคลอด ปัจจุบนัขั้นตอนการซักประวติัรับใหม่ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 

ซกัประวติัจนถึงลงขอ้มูลในใบแบบประเมินผูรั้บบริการแรกรับเขา้หอ้งคลอด 10 - 15 นาที ไม่มีแบบฟอร์มบนัทึก 

เป็นการลงบนัทึกในกระดาษเปล่า แล้วนํามาลงในเอกสารบนัทึกทางการพยาบาล  ซ่ึงจากการรวบรวมสถิติ        

ในเดือนมีนาคมปี 2559 ผูม้ารับบริการท่ีห้องคลอด จาํนวน 50 ราย (เวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลสิรินธร, 

2559) พบวา่ บนัทึกขอ้มูลไม่ครบถว้น 15 ราย และถามซํ้ า ๆ ในคาํถามเดิม ๆ 20 ราย ซ่ึงเป็นการทาํงานซํ้ าซอ้น จึง

มีแนวความคิดออกแบบใบบนัทึกการซกัประวติัรับใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ระยะเวลานอ้ยลงและไดข้อ้มูล

ครบถว้น 

วตัถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 

      1. เพื่อลดระยะเวลาในการซกัประวติัรับใหม่ผูค้ลอด 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารระหว่างทีมพยาบาลในการลงขอ้มูลในเอกสารทางการพยาบาล  

ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการซกัประวติัผูค้ลอดรับใหม่และวางแผนการพยาบาลไดถู้กตอ้งเหมาะสม  

กรอบการวเิคราะห์  แนวคิด ข้อเสนอ 

         การประเมินภาวะสุขภาพมีความสําคญัเน่ืองจากช่วยให้พยาบาลสามารถรวบรวมขอ้มูลอย่าง

เป็นระบบมากยิ่งข้ึน และสามารถให้บริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การซักประวติัเป็นกิจกรรมสําคญั

เน่ืองจาก    เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสะทอ้นให้เห็นบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบติั

กิจกรรม      ให้การพยาบาล พอทเทอร์และเพอร์รีกล่าววา่ การบนัทึกเป็นส่ิงท่ีถูกเขียนหรือพิมพส์าํหรับบุคคลท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบ บนัทึกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วย การบนัทึกตอ้งมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ก่อให้เกิด      

ความเข้าใจ ดํารงไว้ซ่ึ งการดูแลท่ี ต่อเน่ือง สะท้อนให้ เห็นถึงผลลัพธ์ของการพยาบาลและมาตรฐาน                   

ของการบริการพยาบาล ซ่ึงข้อมูลท่ีบันทึกจะบ่งบอกถึงระดับของคุณภาพการพยาบาลท่ีให้กับผู ้ป่วย                 

การซักประวติัและการบันทึกทางการพยาบาลเป็นส่ือกลางท่ีสําคัญในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากร           

ในทีมสุขภาพ จึงเกิดแนวคิดในการจดัทาํนวตักรรมข้ึน ง่าย ง่าย แค่ใบเดียวน้ี ไดน้าํกรอบแนวคิดของพอทเทอร์

และเพอร์รีมาใช้ในการพฒันาใบบนัทึกการซักประวติัผูค้ลอดรับใหม่ โดยเน้นให้การซักประวติัถูกตอ้งและ       

ไดข้อ้มูลครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจของผูม้ารับบริการ ลดระยะเวลาตั้งแต่ซกัประวติัรับใหม่ผูค้ลอดจนถึง
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ลงบนัทึกใบแบบประเมินผูรั้บบริการแรกรับเขา้ห้องคลอด เพิ่มประสิทธิภาพ ในการส่ือสารระหวา่งทีมพยาบาล

ในการลงขอ้มูลในเอกสารทางการพยาบาล และเป็นแนวทางในการซักประวติัผูค้ลอดรับใหม่เพื่อวางแผนการ

พยาบาลไดถู้กตอ้งเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 1. ขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงาน และรวบรวมสถิติผูเ้ข้ารับบริการท่ีห้องคลอด โรงพยาบาลสิรินธร       

เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการดาํเนินการ 

 2. เสนอปัญหาแนวคิดและขอความร่วมมือในการดําเนินงานในท่ีประชุมของห้องคลอดทบทวน       

แนวทางการปฏิบติัเดิม ซ่ึงแบบฟอร์มเดิมเป็นกระดาษเปล่าท่ีจดบนัทึกเอง 

 
 

 3. กาํหนดเน้ือหาและรูปแบบเอกสารและขอ้มูลท่ีตอ้งการซักประวติั เพื่อจดัทาํใบซักประวติัรับใหม่ 

แบบยอ่  

 
 4. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัทาํเอกสารการซกัประวติัรับใหม่แบบยอ่ เพื่อนาํเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบ

และปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูบ้งัคบับญัชา 





 

บรรณานุกรม 
 

เวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลสิรินธร. (2559). โรงพยาบาลสิรินธร สาํนกัการแพทย.์ 

Potter, P.A. & Perry, A.G. (2005). Fundamental of Nursing. 6th ed. St.Louis: Mosby. 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



(ฉบบัร่าง) 


	อวช. บุญธิดา เล่ม2
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	ปกเล่ม2





	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	ปกอวชเนส เล่ม 2

	อวช เนส เล่ม 2ส่งแก้ 0.21 แก้คณะกรรมการ




	Binder1
	Binder1
	Binder1
	222221

	บรรณานุกรมผลงาน แก้คณะกรรมการ
	ข้อเสนอแนวคิดเนสแก้คณะกรรมการ



	2222

	บรรณานุกรมข้อเสนอ แก้คณะกรรมการ

	ผลงาน
	ปกภาคผนวก
	ผลงาน


