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ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่ อง การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการวางแผนการจาหน่ายมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด

เสนอโดย
นางสาวกาญจนา โนนพลกรัง
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
(ตาแหน่งเลขที่ รพร. 231)
ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลราชพิพฒั น์
สานักการแพทย์
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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 5 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 9 เมษายน 2558 ถึง 13 เมษายน 2558)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum hemorrhage) หมายถึง ในกรณี การคลอดทางช่องคลอดแล้วมี
เลือดออกหลังจากการคลอดทารกและคลอดรกเสร็จสิ้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 500 มิลลิลิตร และมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตรในกรณี ที่ผ่าตัดคลอดบุตร หรื อ การเสี ยเลื อ ดหลังทารกคลอดเกิ น ร้อ ยละ 1 ของ
น้ าหนักตัวมารดา แบ่งเป็ น 2 ระยะคือ
1. การตกเลือดระยะเฉี ยบพลัน (early or acute postpartum hemorrhage) คือภายใน 24 ชัว่ โมงหลัง
คลอด สาเหตุได้แก่
1.1 กล้ามเนื้อมดลูกหดรัดตัวไม่ดี (uterine atony) เป็ นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด
1.2 การฉีกขาดของช่องทางในการคลอด (tear of birth canal) เช่น ปากมดลูกหรื อช่องคลอด
1.3 การมีเศษรกหรื อเยือ่ หุม้ ทารกค้างในโพรงมดลูก (retained pieces of placenta or membrane)
1.4 การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (coagulopathy)
1.5 การเสียเลือดจากรกเกาะต่า
2. การตกเลื อ ดระยะหลัง (late postpartum hemorrhage) คื อ การที่ มี เ ลื อ ดออกตั้ง แต่ ห ลัง จาก
24 ชัว่ โมงหลังคลอดไปจนถึง 12 สัปดาห์หลังคลอดสาเหตุได้แก่
2.1 การติดเชื้อ (infection) ซึ่งเป็ นสาเหตุพบได้บ่อยที่สุด
2.2 การมี เ ศษรกหรื อ เยื่อ หุ ้ม ทารกค้า งในโพรงมดลู ก (retained pieces of placenta or
membrane) พบเป็ นได้ท้ งั สาเหตุ ต กเลื อ ดหลัง คลอดเฉี ย บพลัน และระยะหลัง
พยาธิสภาพของภาวะตกเลือดหลังคลอด
การตั้งครรภ์และการคลอดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและถื อ ว่าเป็ นภาวะปกติของ
หญิงตั้งครรภ์แต่ในระยะนี้อาจจะเกิดปั ญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนได้สาหรับทางสูติกรรมนั้นภาวะแทรกซ้อน
ที่นบั ว่าเป็ นปั ญหาสาคัญอย่างมากคือการตกเลือดหลังคลอด ซึ่งลักษณะของการมีเลือดออกอาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ภายนอกและภายในร่ างกาย สาหรับภาวะตกเลือดที่พบบ่อยทางสู ติกรรมมักจะเป็ นการเสี ยเลือดภายนอก
ร่ างกายโดยจะสังเกตเห็นว่ามีเลือดไหลออกทางช่องคลอด ในกรณี ที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อมดลูกหรื อ
มีสิ่งขัดขวางการหดรัดตัวของมดลูก จะทาให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี จนทาให้เกิดการตกเลือดที่รุนแรงได้
อาการและอาการแสดง
พบเลือดออกหลังผ่าตัดคลอดมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร อาจไหลออกมาให้เห็นทางช่องคลอดหรื อ
ค้างอยู่ภายในช่ อ งทางคลอด มี อาการของการเสี ยเลื อ ด ได้แก่ ซี ด เหงื่อ ออก กระหายน้ า ชี พ จรเต้น เร็ ว
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อ่อนแรง หายใจหอบเหนื่ อย หากเสี ยเลือดมากจะมีอาการหมดสติและเสี ยชีวิตได้ คลามดลูกอาจพบว่าอยู่
เหนือระดับสะดือหรื อมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เนื่องจากมีเลือดค้างอยูภ่ ายในมดลูก ในรายที่รุนแรงมากมดลูก
จะไม่ แข็งตัว ส่ วนการตกเลื อ ดระยะหลังมักจะเกิ ดอาการภายใน 3 สัปดาห์หลังคลอด ส่ วนใหญ่พ บใน
ระหว่างวันที่ 4-9 หลังคลอด
การดูแลรักษา
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน เป็ นระยะวิกฤตที่ตอ้ งให้ความช่วยเหลือเร่ งด่วน การรักษาขึ้นอยู่
กับสาเหตุ เช่น
1.ช่องทางคลอดฉีกขาด แพทย์จะทาการเย็บซ่อม
2.มีเศษรกหรื อเยือ่ หุม้ ทารก ค้างในโพรงมดลูก ก็ตอ้ งทาการขูดมดลูก
3.เสี ยเลือดมากจากกระบวนการช่วยในการแข็งตัวของเลือดเสี ยไป ต้องทาการให้เลือด ให้
สารช่วยในการแข็งตัวของเลือด สาเหตุที่เกิดจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดีพบบ่อยที่สุด การรักษาประกอบไปด้วย
- การให้น้ าเกลือ
- การให้เลือด
- การให้ยาช่วยการหดรัดตัวของมดลูก
- การนวดคลึงมดลูก
การรักษาด้วยยาแล้วมดลูกยังหดรัดตัวไม่ดี แพทย์ตอ้ งพิจารณาผ่าตัดเพือ่ ทาการเย็บผูกหลอดเลือด
แดง เช่น uterine artery ligation, hypogastric artery ligation หรื อเย็บมัดมดลูก (B-Lynch operation) และ
สุ ดท้ายหากยังไม่ สามารถหยุดเลือดได้ ก็จาเป็ นต้อ งตัดมดลู ก (hysterectomy)เพื่อ รักษาชี วิตไว้ ส่ วนการ
ตกเลือดหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรื อการตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง มักเกิดจากมีการติดเชื้อหรื อมี
เศษรกค้างในโพรงมดลูก เลือดที่ออกทางช่องคลอดจึงมีปริ มาณไม่มากเหมือนระยะหลังคลอดใหม่ ๆ แพทย์
จะทาการตรวจภายในประเมินสภาพมดลูกก่อน จากนั้นจะทาการตรวจมดลูกด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูง เพือ่
ดูว่ามีเศษรกค้างอยูห่ รื อไม่ หากมีคา้ งจะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะก่อนแล้วพิจารณาขูดมดลูกต่อไป หากไม่
มีเศษรกค้างก็จะให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะซึ่ งอาจให้ยากลับมารับประทานที่บา้ นหรื อหากเลือดออกมา
อาจให้นอนโรงพยาบาล เพือ่ พิจารณาให้น้ าเกลือและให้เลือดร่ วมด้วย
การพยาบาล
1.ตรวจประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ปริ มาณเลือดที่ออกทางช่องคลอด เพือ่ หาสาเหตุของการตก
เลือดหลังคลอด
2.ตรวจวัดสัญญาณชีพ และอาการแสดงของการเสี ยเลือด เพื่อกาหนดแนวทางการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม
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3.ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาและยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก ตามแผนการรักษา และบันทึก
ปริ มาณสารน้ าที่ได้รับและขับออก
4.จัด ท่ า นอนราบเพื่อ ให้เ ลื อ ดไปเลี้ ยงสมองและหัว ใจดี ข้ ึ น ให้อ อกซิ เ จน เพื่อ ให้ร่ างกายได้รั บ
ออกซิเจนอย่างเพียงพอ
5.ติดตามผลการตรวจเลือด
6.อธิบายพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นตลอดจนการรักษาพยาบาลให้ผคู ้ ลอดและญาติทราบและเข้าใจ เพื่อลด
ความวิตกกังวลและให้ความร่ วมมือในการรักษา
เภสัชวิทยา
1.Ampicillin ยานี้ ใช้ป้องกันการติดเชื้อ แบคทีเรี ย โดยออกฤทธิ์ ครอบคลุม เชื้ อแบคทีเรี ยหลายชนิ ด
เช่นการติดเชื้ อแบคทีเรี ยทางเดินหายใจส่ วนบน การติดเชื้อในหลอดลมเรื้ อรัง ทอนซิ ลอักเสบ หู ช้ นั กลาง
อักเสบ การติดเชื้อในกระเพาะปั สสาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็ นต้น ควรระมัดระวังในการใช้ หากแพ้
ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยในกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มเซฟาโรสปอริ น เนื่ องจากอาจมีการแพ้ขา้ มกลุ่มได้ การพยาบาล
ซักประวัติการแพ้ยา และอาการจากการแพ้ยา เช่น คลื่นไส้มาก หรื อแน่นหน้าอก หายใจติดขัด
2.Syntocinon ช่วยให้มดลูกหดรัดตัวเข้าเต็มที่ ป้ องกันเลือดออกหลังคลอด ถ้าปากมดลูกยังไม่ขยาย
เต็มที่ ห้ามใช้ยานี้เพราะถ้าใช้จะทาให้มดลูกแตกและหดรัดตัวช้า การพยาบาล ซักประวัติการแพ้ยา ติดตาม
ตรวจสัญญาณชีพ ตรวจวัดระดับสารน้ าที่ให้เข้าไป เนื่ องจากมีฤทธิ์ antidiuretic จะทาให้การดูดซึ มน้ ากลับ
จากกรวยไตเพิ่มขึ้นได้ เกิดอาการ water intoxication ที่รุนแรง ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเข้าหลอดเลือดดาช้า ๆ
นานกว่า 24 ชั่วโมง ติดตามดู อ าการผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดหากเกิ ดอาการเกร็ ง ของมดลู ก มากเกิ น ไป การ
ไหลเวียนของเลือดเข้ามดลูกไม่ดี มดลูกถูกทาลายอาจเกิดอาการชักรี บแจ้งแพทย์ทนั ที
3.Misoprostol (cytotec) เป็ นยาในกลุ่ม prostaglandin E1 ออกฤทธิ์ โดยทาให้มดลูกบีบรัดตัวและ
ปากมดลู ก ขยาย ห้า มใช้ใ นผูป้ ่ วยที่แ พ้ย า prostaglandin ผลข้า งเคีย งได้แ ก่ คลื่ น ไส้ อาเจีย น ท้อ งเสี ย
การพยาบาล ตรวจวัดสัญญาณชีพ ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก หยุดใช้ยาเมื่อมดลูกหดรัดตัวดีแล้วอย่าง
สม่าเสมอ
4.Obimin AZ ใช้ใ นโรคเลื อ ดจางจากขาดธาตุเ หล็ก การสู ญ เสี ย เลื อ ด เป็ นวิต ามิ น บารุ ง ร่ า งกาย
สตรี ต้ งั ครรภ์ และมารดาหลังคลอด อาการข้างเคียง อุ จจาระสี ดาเป็ นสี ของธาตุเ หล็ก คลื่ น ไส้ อาเจีย น
การพยาบาล ซัก ประวัติก ารแพ้ย า หากเกิ ด อาการผื่น แดง อาเจีย นหายใจไม่ อ อก ให้ห ยุด ยาและแจ้ง
แพทย์ทนั ที
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4. สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด เป็ นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้บ่อย และเป็ นสาเหตุการตายของ
มารดาทัว่ โลก จากรายงานแนวโน้มอัตราตายของมารดาในปี พ.ศ. 2552-2556 ประเทศไทยพบอัตราตายของ
มารดาเป็ น 8.9-22.2 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย นอกจากนี้ การตกเลือดหลังคลอดยังส่ งผลต่อ ความสามารถ
ของมารดาในการดูแลทารก จากสถิติโรงพยาบาลราชพิพฒั น์ (พ.ศ.2557-2559) พบว่าอัตราการตกเลือดของ
มารดาหลังคลอดคิดเป็ นร้อยละ 1.65, 0.29, 0.59 ตามลาดับ ยังพบว่ามี มารดาหลัง คลอดตกเลื อ ดอย่า ง
ต่อเนื่องจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาโดยมีข้นั ตอนและการดาเนินงานดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการตกเลือดของมารดาหลังคลอดและการพยาบาลจากตารา
วิชาการต่ าง ๆ เพื่อน ามาเป็ นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลมารดาตกเลื อ ดหลังคลอดได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เลือกกรณี ศึกษามารดาผ่าคลอดบุตร หญิงไทย อายุ 26 ปี นับถือ ศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตั้งครรภ์ที่ 4 เคยผ่าคลอดบุตร 1 ท้อง แท้งบุตร 2 ท้อง และเคยได้รับการขูดมดลูกมาก่อน
การตั้งครรภ์ครั้งนี้อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ 6 วันจากผลตรวจอัลตราซาวน์, 37 สัปดาห์ 6 วันจากประจาเดื อนวัน
แรกของเดือนสุดท้าย ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ จานวน 13 ครั้ง เริ่ มฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 6 สัปดาห์
ผลการตรวจเลือดขณะฝากครรภ์ท้ งั ผูค้ ลอดและสามี ปกติ พบภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าคลอดคือรกเกาะต่ า
พบพังผืดในช่ อ งท้อง และมดลูกหดรัดตัวไม่ ดี เสี ยเลื อ ดขณะผ่าคลอดในห้องผ่าตัดเท่ากับ 500 มิ ลลิลิตร
และเสียเลือดหลังผ่าคลอดอีก 645 มิลลิลิตร รวมเสียเลือดจากการผ่าตัดครั้งนี้ 1,145 มิลลิลิตร ได้รับการดูแล
รักษาแก้ไขให้มดลู กหดรัดตัวดี ป้ องกันการตกเลื อดเพิ่ม และเฝ้ าระวังอาการแสดงของการเสี ยเลือดเพื่อ
ป้ องกันการเกิดภาวะช็อก ภายใน 24 ชัว่ โมงแรก ไม่มีภาวะตกเลือดซ้ า ให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลัง
คลอด การดูแลสุขภาพทารก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน
3.ประเมินมารดาหลังคลอดทุกระบบ ซักประวัติครอบครัว ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ก่อน ๆ
4.วินิจฉัยการพยาบาล วางแผนการพยาบาล และจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
5.ให้การพยาบาลตามแผนการพยาบาล แผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผลการพยาบาล และการ
วางแผนการพยาบาลเมื่ อ ปั ญหายังไม่ สิ้นสุ ด จนจาหน่ ายกลับบ้าน พร้อ มทั้งให้คาแนะนาความรู ้เพื่อ ให้
ปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้อง
6.ลงบันทึกทางการพยาบาลและผลการรักษาในเวชระเบียน
7.สรุ ปผลกรณี ศึกษาเฉพาะราย จัดทาเป็ นเอกสารทางวิชาการ และนาเสนอตามลาดับต่อไป
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5. ผู้ร่วมดาเนินการ
- ไม่มี
6. ส่ วนของงานที่ผู้เสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยดาเนินการดังนี้
กรณี ศึ ก ษา หญิงไทยอายุ 26 ปี สถานภาพสมรส คู่ อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถื อ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตั้งครรภ์ที่ 4 ผ่าตัดคลอดบุตร 1 ท้อง แท้งบุตร 2 ท้อง และเคย
ได้รับการขูดมดลูกมาก่อน การตั้งครรภ์ครั้งนี้ อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ 6 วันจากผลตรวจอัลตราซาวน์, อายุครรภ์
37 สัปดาห์ 6 วันจากประจาเดือนวันแรกของครั้งสุ ดท้าย ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ จานวน 13 ครั้ง
เริ่ ม ฝากครรภ์เมื่ อ อายุครรภ์ 6 สัปดาห์ ผลการตรวจเลื อ ดขณะฝากครรภ์ของผูค้ ลอดปกติ ความเข้ม ข้น
ของเลื อ ด(hematocrit)=33.8-35.2%(ค่า ปกติ=35%-45%),VDRL=nonreactive(ค่า ปกติ=nonreactive)
anti-HIV=negative(ค่าปกติ=negative), HBsAg= negative(ค่าปกติ=negative)
วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 18.05 น. ผูค้ ลอดมาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์ ตรวจภายในพบ
ปากมดลูกยังไม่เปิ ด ความถี่ของการหดรัตตัวของมดลูกทุก 3 นาที ระยะของการหดรัดตัวนาน 25 วินาที ความ
รุ นแรงของการหดรัดตัวของมดลูกระดับปานกลาง(++) ติดเครื่ องตรวจสภาวะทารกในครรภ์( electronic
fetal monitoring) แปลผลปกติดี อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 150 ครั้งต่อนาที ไม่มีมูกเลือดไม่มี
น้ าเดิน ถุงน้ าคร่ ายังอยู่ รับไว้เป็ นผูป้ ่ วยในห้องคลอด เลขที่ภายนอก 4113/57 เลขที่ภายใน 2190/58 แพทย์ทา
การผ่าตัดคลอด เนื่องจากเคยผ่าตัดคลอดมาก่อน และเจ็บครรภ์ถี่พร้อมทาหมัน(c/s due to previous c/s with
inlabour with tubal resection) ในวัน ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา19.49 น. ระงับ ความรู ้สึกโดยวิธีฉีด
ยาชา และยาแก้ปวดเข้าไขสันหลัง ผ่าคลอดได้ทารกเพศหญิงน้ าหนักแรกเกิด 3,560 กรัม เกณฑ์ให้คะแนน
ทารกแรกเกิดที่ 1 นาทีและ 5 นาทีแรก 9 คะแนน (หักสี ผิว 1 คะแนน) และ 10 คะแนนตามลาดับ ไม่ พ บ
การบาดเจ็บใด ๆ ลักษณะทารกทัว่ ไปแข็งแรงดี มารดาหลังคลอดพบภาวะแทรกซ้อ นขณะผ่าคลอดคือ
รกเกาะต่ า พบพัง ผืด ในช่ อ งท้อ ง และมดลู ก หดรั ด ตัว ไม่ ดี เสี ย เลื อ ดขณะผ่าคลอดบุ ตรในห้ อ งผ่ าตัด
เท่ากับ 500 มิลลิลิตรได้รับสารน้ าเข้าร่ างกายจานวน 1,200 มิลลิลิตร ปั สสาวะออกจานวน 200 มิลลิลิตร
สัญญาณชีพในห้องผ่าตัด อุณหภูมิร่างกาย 36.5-36.9 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 -80 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ
20 ครั้ง/นาที ความดัน โลหิ ต 130/80 -140/80 มิ ล ลิ เ มตรปรอท รับ ย้า ยมารดาหลัง คลอดจากห้อ งผ่า ตัด
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 21.30 น. มาโดยเปลนอนประเมินอาการแรกรับ รู ้สึกตัวดี ถามตอบรู ้เรื่ อง
หายใจปกติ อุณหภูมิร่า งกาย 36.1 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 74 ครั้ง /นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง /นาที
ความดันโลหิ ต 144/86 มิ ลลิ เมตรปรอท ขาทั้ง 2 ข้างยังชาอยู่ ประเมิ น แผลผ่า ตัด แผลแห้ง ดี ระดับ ของ
มดลู กอยู่ระดับสะดื อ มดลู กหดรัดตัวดี ลักษณะเต้านมปกติ หัว นมปกติ น้ านมไม่ไหล ลานนมยืดหยุน่ ดี
ประเมิ นปริ ม าณเลื อ ดที่อ อกทางช่ อ งคลอดแรกรับ เท่า กับ 340 มิ ล ลิ ลิ ต ร ประเมินความเข้มข้นของเลือด
แรกรั บ เท่ า กับ 32 %(ค่ า ปกติ = 35-45%) จากก่ อ นผ่า ตัด 33.8 % ปั ส สาวะในถุ ง ออก 600 มิ ล ลิ ลิ ต ร
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ให้สารน้ า 5%D/N/2 1000 มิลลิลิตรผสม oxytocin 30 unit ทางหลอดเลือดดาอัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
รายงานแพทย์เจ้าของไข้รั บทราบ มาตรวจเยี ่ย มผู ป้ ่ วยและเหน็ บ ยากระตุ น้ การหดรัด ตัว ของมดลู ก
(cytotec) 4 เม็ดทางทวารหนัก ประเมิ นหลังได้ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลู ก มดลู ก หดรัด ตัว ดี ข้ ึ น
แต่ยงั พบว่ามีเลือดออกทางช่ องคลอดอีก 305 มิ ลลิ ลิตรใน 8 ชัว่ โมง สี แดงเริ่ ม จางลง ไม่ พบเลื อ ดออกที่
แผลผ่าตัด สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส ชีพจร 88 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที
ความดันโลหิต 138/68 มิลลิเมตรปรอท ออกซิเจนในเลือด 95% ได้รับสารน้ าเข้าร่ างกายจานวน 1,960 มิลลิลิตร
ปั สสาวะออก 600 มิลลิลิตรต่อ 8 ชัว่ โมง รวมเสียเลือดขณะผ่าคลอดและหลังผ่าคลอด จานวน 1,145 มิลลิลิตร
แพทย์ให้เจาะเลือดดูความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด INR=0.9(ค่าปกติ=0.8-1.1), PT=10.1(ค่าปกติ=10.1-12
second),APTT=25.2(ค่าปกติ=24.8-28.5second), ความเข้มขันของเลือด(hematocrit)=29.3% (ค่าปกติ=35-45%),
เกล็ดเลือด (platelet)=342,000/cumm(ค่าปกติ=150,000-450,000/cumm)
วันที่ 10 เมษายน 2558 มารดารู ้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ มดลูกหดรัดตัวดี ระดับสะดือ ประเมิ น
มารดาหลังคลอดพบมีเลือดออกทางช่องคลอด ประมาณ 5 มิลลิลิตร แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ งดการให้สาร
น้ า และถอดสายสวนปั สสาวะได้ จิบน้ าได้ม้ือเที่ยง อาหารเหลวมื้อเย็น กระตุน้ มารดาหลังคลอดทากิจกรรม
ด้วยตนเอง ติดตามผลความเข้มข้นของเลือดเวลา 16.00 น. เท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ ประเมินปริ มาณเลือดออก
ทางช่ อ งคลอดลดลง โดยมารดาหลังคลอดเปลี่ ยนผ้าอนามัย 2-3 ผืนต่อ เวร ผืนละประมาณ 5 มิ ลลิ ลิ ต ร
หลังเริ่ มรับประทานอาหารไม่มีอาการท้องอืด ปั สสาวะได้เองปกติ
วันที่ 11 เมษายน 2558 มารดาสามารถดูแลตนเองและบุตรได้ ทากิจวัตรประจาวันได้ปกติ สามารถ
บอกอาการผิดปกติที่เกิดภายหลังคลอดได้ เช่น การมีเลื อดออกทางช่ องคลอดผิดปกติ อาการปวดมดลู ก
มารดามี ปริ ม าณน้ านมไหลน้อ ย แพทย์ให้สังเกตอาการผิด ปกติต่อ ที่โ รงพยาบาลอี ก 2 วัน และเพิ่ม ยา
กระตุน้ น้ านมให้
วันที่ 12 เมษายน 2558 แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการเปิ ดดูแผล และล้างแผล แผลแห้งดี มารดาหลังคลอด
ไม่มีอาการท้องอืด ให้รับประทานอาหารได้ปกติ งดอาหารหมักดอง
วันที่ 13 เมษายน 2558 แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการให้กลับบ้านได้ มารดาและทารกจาหน่ ายจากหอ
ผูป้ ่ วยสูตินรี เวชกรรม เวลา 16.30 น. ระหว่างการดูแลพบปั ญหาทางการพยาบาล ดังนี้
ปั ญหาที่ 1 มารดาตกเลื อดหลังคลอดและเสี่ ยงต่อ ภาวะช็อ ก เนื่ อ งจากมี ภาวะรกเกาะต่า และพบ
พังผืดในช่อ งท้อ ง โดยประเมิน พบว่าเสี ยเลือ ดขณะผ่าตัดคลอดและหลัง ผ่าตัดคลอดรวมปริ ม าณเลือ ด
1,145 มิลลิลิตร ให้การพยาบาลโดยประเมินการเสี ยเลือดและรายงานแพทย์ คลึงมดลูก ประเมินสัญญาณชีพ
ทุก 15 นาที จานวน 4 ครั้ง ทุก 30 นาที จานวน 2 ครั้ง และทุก 1ชัว่ โมง จนสัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 88 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิ ต 138/68
มิ ลลิ เมตรปรอท ออกซิ เจนในเลื อ ด 95% ดู แลให้สารน้ าและยากระตุน้ การหดตัว ของมดลู ก ได้ส ารน้ า
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เข้าร่ างกาย 1,960 มิ ลลิ ลิตร ปั สสาวะออก 600 มิ ล ลิ ลิ ตรต่อ 8 ชั่วโมง ติดตามค่าความเข้ม ข้น ของเลื อ ด
(HCT)=29.3% (ค่าปกติ=35-45%), หลังจากให้การพยาบาลไม่พบภาวะแทรกซ้อน มารดาหลังคลอดปลอดภัย
ปั ญหาที่ 2 มารดาวิตกกังวล กลัว อัน ตรายจากการตกเลื อ ดหลัง คลอด มารดาสี ห น้า วิต กกัง วล
สอบถามปริ มาณเลือดที่ออกขณะผ่าตัดคลอดและหลังผ่าตัดคลอด อธิบายให้มารดาเข้าใจกับสภาวะของโรค
และแผนการรักษาพยาบาล พร้อ มกับเปิ ดโอกาสให้ซักถามปั ญหา ข้อ สงสัย รวมทั้งให้ความมั่นใจและ
ให้กาลังใจมารดา อยูเ่ ป็ นเพือ่ นและให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล มารดาสีหน้าสดชื่นขึ้น นอนหลับได้
ปั ญหาที่ 3 วิตกกังวลเกี่ยวกับน้ านมไม่ ไหล ประเมิ นน้ านมไม่ ไหล มารดาสี หน้ากังวล บอกกลัว
น้ านมไม่ เพียงพอแก่บุตร กระตุน้ ดื่มน้ ามากกว่า 2 ลิ ตรต่อ วัน และแนะนาอาหารเพิ่ม ปริ มาณน้ านม เช่ น
น้ าขิง แกงเลียง และอธิบายกลไกการหลัง่ น้ านม กระตุน้ ให้มารดาหลังคลอดให้นมบุตรทุก 2- 3 ชัว่ โมง
ดูแลช่วยจัดท่าให้นมบุตรที่ถูกวิธี รายงานแพทย์เพิ่มยากระตุน้ น้ านม หลังให้การพยาบาลและได้รับยา
กระตุน้ น้ านม ใน 24 ชัว่ โมงน้ านมมารดาไหลดี
ปั ญหาที่ 4 มารดาหลังคลอดพร่ องความรู ้ในการดูแลตนเองและบุตร มารดาไม่สามารถตอบคาถาม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังคลอดได้ถูกต้อง และไม่มีความรู ้ในการอาบน้ า เช็ดตา เช็ดสะดือบุตร ให้ความรู ้
โดยการสอนและสาธิตการอาบน้ า เช็ดตา เช็ดสะดือบุตร และให้มารดาทวนซ้ าโดยการปฏิบตั ิให้ดูหลังสาธิต
และให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังคลอดพร้อมด้วยการดูวีดีโอ และการตอบแบบสอบถามก่อนและ
หลังให้ความรู ้ มารดาสามารถตอบคาถาม และตอบแบบสอบถามหลังสอนสุขศึกษาได้ถูกต้อง
ปั ญหาที่ 5 มารดาหลังคลอดพร่ องความรู ้และขาดทักษะในการให้นมบุตร มารดาจัดท่าให้นมบุตร
ด้วยตนเองไม่ ไ ด้ ดู แลช่ วยเหลื อ ในการจัดท่ าที่เหมาะสมในการให้นมบุต ร แนะนากระตุน้ เต้า นมอย่า ง
ต่อ เนื่ อ งนาน 30 นาทีเป็ นอย่างน้อย หลังให้ความรู ้และช่ วยเหลื อมารดาสามารถจัดท่าให้นมบุตรได้ด้วย
ตนเอง
7. ผลสาเร็ จของงาน
จากการศึกษาพบปั ญหา 5 ปั ญหาจากภาวะตกเลื อดหลังคลอดในครั้งนี้ และทุกปั ญหาได้รับการ
แก้ไ ขทั้งหมด การปฏิบตั ิการพยาบาลได้สัมฤทธิ์ ผล ขณะรับไว้ในความดู แ ลในหอผูป้ ่ วยจานวน 5 วัน
ทั้งมารดาและทารกปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตราย นัดตรวจครั้งต่อไป 7 วัน และ 6 สัปดาห์
หลังคลอด
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
เพือ่ เป็ นการพัฒนาตนเองในการให้การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหา และให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
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9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
มารดารายนี้ มีภาวะเสี่ ยงต่อ การตกเลือ ดหลังคลอด ซึ่ งมี ขอ้ บ่งชี้ไ ด้แก่ ตั้งครรภ์ ที่ 4 เคยแท้งบุตร
มา 2 ท้อง และเคยได้รับการขูดมดลูกมาก่อน พบพังผืดในช่องท้อง ทาให้มดลูกหดรัดตัวได้ไม่ดี พยาบาลจึง
ต้องมีทกั ษะในการประเมินมารดาหลังคลอด ต้องมีความพร้อมของทีมช่วยเหลือ ความพร้อมของอุปกรณ์
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการช่วยฟื้ นคืนชีพในกรณี ฉุกเฉิน
10. ข้ อเสนอแนะ
1.เพิ่ม สมรรถนะของบุคลากรในการดูแลผูป้ ่ วยตกเลื อ ดหลังคลอด โดยการจัดอบรม ให้ความรู ้
การพยาบาลผูป้ ่ วยตกเลือดหลังคลอดอย่างสม่าเสมอ
2.ส่งเสริ มให้มีการฝากครรภ์ โดยร่ วมกับอนามัยชุมชน ประชาสัมพันธ์ในเขตรับผิดชอบให้เห็นถึง
ความสาคัญในวางแผนครอบครัว และการฝากครรภ์ เพื่อที่จะได้รับการตรวจคัดกรองโรคและภาวะเสี่ ยง
ขณะตั้งครรภ์ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การรับประทานอาหารที่มีที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการ

ลงชื่อ...................................................
(นางสาวกาญจนา โนนพลกรัง)
ผูข้ อรับการประเมิน
วันที่........../....................../.................
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ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ......................................................
(นางศุภจิต นาคะรัตน์)
(ตาแหน่ง) หัวหน้าพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลราชพิพฒั น์
วันที่.........../....................../...............

ลงชื่อ......................................................
( นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรื องแสง )
(ตาแหน่ง) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลราชพิพฒั น์
วันที่.........../....................../...............

หมายเหตุ: ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2558 - 13 เมษายน 2558
คือ นางกันธิมา ธันยาวุฒิ ปั จจุบนั เกษียณอายุราชการ
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวกาญจนา โนนพลกรัง
เพือ่ ประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตาแหน่งเลขที่ รพร. 231)
สังกัดฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ สานักการแพทย์
เรื่ อง การเพิม่ ประสิทธิภาพการวางแผนการจาหน่ายมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด
หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั พบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นหรื อสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ระหว่างอายุ 13-19 ปี เป็ นปั ญหาสาคัญ
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีการตั้งครรภ์วยั รุ่ นในประเทศไทยเป็ นอันดับ
หนึ่ งของทวีปเอเชีย ในปี พ.ศ. 2553 สถิติพบว่าประเทศไทย มีอตั ราการตั้งครรภ์วยั รุ่ นร้อยละ 18.44 ซึ่ งสู ง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ที่ร้อยละ 10 จากสถิติการตั้งครรภ์ของมารดาวัยรุ่ นใน
โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ในปี พ.ศ. 2557-2559 พบอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ13.4,11.6,11.3 ตามลาดับ โดย
หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นร้อยละ 80 เป็ นการตั้งครรภ์แบบไม่ต้งั ใจหรื อไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์มาก่อน เป็ นการ
ตั้งครรภ์โดยบังเอิ ญและขาดความรู ้ ทาให้สถิ ติการมานอนรัก ษาในโรงพยาบาลซ้ า ภายใน 28 วัน หลัง
จาหน่ ายในปี พ.ศ. 2557-2559 คิดเป็ นร้อยละ 1.14, 2, 1.01 ตามลาดับ การตั้งครรภ์ว ยั รุ่ น เป็ นภาวะวิก ฤตที่
วัยรุ่ นต้อ งเผชิ ญส่ งผลกระทบทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม นอกจากนี้ มารดาวัยรุ่ นขาดวุฒิภาวะ ขาด
ประสบการณ์ ขาดความพร้อมในการเตรี ยมตัวในการตั้งครรภ์และการเป็ นมารดา มีความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาจากัด ทาให้เ ป็ นการยากที่จ ะยอมรับ บุต รในครรภ์แ ละยอมรับ ในบทบาทมารดา จึง แสดง
พฤติก รรมในการเลี้ ย งดู บุต รไม่ เ หมาะสม รวมทั้ง ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของทารกได้
เป็ นผลให้ม ารดาวัย รุ่ น เกิ ด ความคับ ข้อ งใจ มี ท ศั นคติใ นการเลี้ ย งดู บุต รไม่ ดี แ ละไม่ อ ยากเลี้ ย งดู บุต ร
ต่อ ไป จึงได้มี แนวคิดในการจัด ทาการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการวางแผนจาหน่ า ยมารดาวัย รุ่ น หลัง คลอด
ตามหลักทฤษฏีการดู แลตนเองของโอเร็ ม ซึ่ ง ได้ก ล่ า วไว้ว่า การดู แ ลตนเองเป็ นการปฏิบ ตั ิกิ จ กรรมที่
บุคคลริ เริ่ มและกระทาเพื่อ ประโยชน์แก่ ตนเอง ในการดารงไว้ซ่ ึ งชี วิต สุ ขภาพ และความเป็ นอยู่ที่ดี
วัตถุประสงค์และหรือเป้ าหมาย
1. เพื่อให้มารดาวัยรุ่ นหลังคลอดมีความรู ้ในการดูแลตนเองและบุตรเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อให้มารดาวัยรุ่ นหลังคลอดมีความรู ้เกี่ยวกับการคุมกาเนิ ด
3. เพือ่ ให้มารดาวัยรุ่ นหลังคลอดไม่กลับมานอนรักษาในโรงพยาบาลซ้ าหลังจาหน่าย
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
กลุ่ม มารดาวัยรุ่ นส่ วนใหญ่มกั จะมีความคับ ข้อ งใจระหว่างบทบาทการเป็ นผูเ้ ยาว์ และบทบาท
ของการเป็ นมารดาในขณะเดีย วกัน จึง เป็ นปั ญ หา และอุป สรรคที่สาคัญ ในการยอมรับ และการปรับ
บทบาทของมารดาวัยรุ่ น
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จากหลายการศึกษาพบว่า การวางแผนการจาหน่ ายที่ดีกบั มารดาวัยรุ่ น ทั้งในเรื่ องการดูแลตนเองและ
การดูแลทารกที่ถูกต้อง จะช่วยให้มารดาวัยรุ่ นมีความพร้อมทั้งในการดูแลตนเองและทารก ส่ งเสริ มให้มารดา
วัยรุ่ นสามารถยอมรับและปรับบทบาทของการเป็ นมารดาได้อย่างเหมาะสม ลดปั ญหาการทอดทิ้งบุตร ดังนั้น
จึงควรให้ความสาคัญต่อการให้ความรู ้ในเรื่ องการปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและการดู แลทารกที่เหมาะสม จึง มี
แนวคิดเพิม่ ประสิทธิภาพการวางแผนการจาหน่ ายมารดาวัยรุ่ น เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ การมีส่วนร่ วมของคนใน
ครอบครัวและการนาไปปรั บ ใช้ที่เหมาะสมกับมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด
จากทฤษฎี ก ารดู แ ลตนเองของโอเร็ ม ได้อ ธิ บ ายมโนทัศ น์ ข องการดู แ ลไว้ว่า บุ ค คลเป็ นผูท้ ี่ มี
ความสามารถและเต็มใจที่จะดูแลตนเองหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความปกครองของตนเอง บุคคลต้องกระทาการดูแล
ตนเองเพื่อการรักษาไว้ซ่ ึ งชีวิตและสุ ขภาพ แต่เมื่อบุคคลไม่ สามารถดูแลตนเองได้ บุคคลนั้นย่อมต้องการ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น การพยาบาลสามารถให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยการกระทาแทนหรื อ
กระทาให้กบั ผูป้ ่ วย การสอน การชี้แนะ การสนับสนุ นให้กาลังใจ และการปรับสิ่ งแวดล้อม ซี่ งการกระทา
เหล่านี้พยาบาลกระทาร่ วมกับผูป้ ่ วย และครอบครัว โดยมุ่งช่วยเหลือให้การดูแลที่จาเป็ นของผูป้ ่ วยให้ได้รับ
การตอบสนอง เพือ่ รักษาไว้ซ่ ึงสุขภาพหรื อให้สุขภาพกลับดีข้ นึ และอยูไ่ ด้อย่างปกติสุข จากทฤษฎีดงั กล่าว
จึงนากรอบแนวคิดนี้มาใช้ ในการดึงศักยภาพในการดูแลตนเอง และสร้างเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
มารดาวัยรุ่ น จึงมีแนวคิดในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการวางแผนจาหน่ ายมารดาวัยรุ่ นหลังคลอดโดยประเมิน
เรื่ องการปฏิบตั ิตวั หลังคลอด การดูแลทารก และการคุมกาเนิ ด เพื่อเพิ่มความรู ้มากยิง่ ขึ้นและสามารถปรับ
บทบาทของมารดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.ประชุมชี้แจงสมาชิกในหน่วยงาน
2.นาเสนอหลักการและเหตุผลในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการวางแผนจาหน่ ายมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด
และขออนุญาตหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหลังคลอด
3.จัดทาแผนการจาหน่ายการเพิม่ ประสิทธิภาพการวางแผนจาหน่ายมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด
3.1ส่งเสริ มสัมพันธภาพและการยอมรับบุตร (มารดาหลังคลอดภายใน 24 ชัว่ โมงแรก)
3.1.1 เมื่อ ได้รับการส่ งเวรจากห้องคลอดว่ามารดาหลังคลอดวัยรุ่ น จัดแยก zone
โดยให้อยูใ่ กล้พยาบาลและอยูใ่ นส่วนที่มองเห็นชัดเจน
3.1.2 ประเมินและสอบถามความพร้อมในการดูแลบุตร เปิ ดโอกาสให้มาดาวัยรุ่ น
สามี หรื อญาติ พูดคุยแสดงถึงความรู ้สึกเกี่ยวกับบุตร สัมผัส อุม้ โอบกอดบุตร เป็ นการส่ งเสริ มสัมพันธภาพ
ระหว่างมาดาวัยรุ่ น สามี/ ญาติ และบุตร
3.2กิจกรรมการสอน ฝึ กปฏิบตั ิ แก่มารดาวัยรุ่ น สามีหรื อ ญาติผูด้ ูแล (มารดาหลังคลอด
หลังจาก 24 ชัว่ โมง ถึง day ที่ 2)
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3.2.1 สาธิตการอาบน้ าบุตร การเช็ดทาความสะอาดก้นบุตรและการเปลี่ยนผ้าอ้อม
โดยให้สามี มารดา หรื อญาติผดู ้ ูแลเข้ามามีส่วนร่ วม ฝึ กปฏิบตั ิการดูแลบุตรร่ วมกัน
3.2.2 หลัง คลอด day 2 ให้ค วามรู ้ พ ร้อ มดู วีดี โ อ การเลี้ ย งบุต รด้ว ยนมมารดา
การคุ ม กาเนิ ด การปฏิบตั ิตวั หลังคลอด
3.2.3 หลังคลอด day 3 แนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนจาหน่าย
4. ประเมินความรู ้และแบบสอบถาม ก่อนจาหน่าย
5. โทรติดตามเยีย่ มบ้านภายหลังจาหน่าย 7 วัน
6. การวัดและประเมินผล
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.แผนการจาหน่าย การเพิม่ ประสิทธิภาพการวางแผนการจาหน่ายมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด สามารถ
เพิม่ ความรู ้มารดาวัยรุ่ นในการปฏิบตั ิตวั การดูแลตนเองและทารกได้เพิม่ มากขึ้น
2. การให้สามีและญาติมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนพ่อแม่และการวางแผนจาหน่ายมีผลโดยตรงในการ
สนับสนุนการปรับบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่ น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.อัตรามารดาวัยรุ่ นหลังคลอดมีความรู ้ในการดูแลตนเองและบุตรเพิม่ ขึ้น ≥80 %
2.อัตรามารดาวัยรุ่ นหลังคลอดมีความรู ้เกี่ยวกับการคุมกาเนิด ≥90 %
3.อัตรามารดาวัยรุ่ นหลังคลอดไม่ กลับมานอนรักษาในโรงพยาบาลซ้ าภายใน 28 วันหลังจาหน่ าย
เท่ากับ 0 %
(ลงชื่อ)............................................
(นางสาวกาญจนา โนนพลกรัง)
ขอรับการประเมิน
วันที่............./................./................

