ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอด
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง จัดสื่ อกำรสอนเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกสำหรับมำรดำ
หลังคลอดสัญชำติพม่ำ

เสนอโดย
นำงสำวกิตติยำ หวลคิด
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพร. 237)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์
สำนักกำรแพทย์
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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน กำรพยำบำลมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอด
2. ระยะเวลาที่ ด าเนิ น การ 3 วัน (ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 13 ตุ ล ำคม 2558 ถึ ง 15 ตุ ล ำคม 2558) (แก้ไ ขตำมมติ
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนพยำบำลวิชำชีพ (ชุดที่4) ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
คำจำกัดควำม
มำรดำวัยรุ่ นหลังคลอด หมำยถึง มำรดำที่คลอดบุตรในขณะที่มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ โดยถืออำยุ
ณ วันที่คลอดบุตร
ปั ญหำและผลกระทบของมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอด
ในปั จจุบนั พบว่ำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นหรื อสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ระหว่ำงอำยุ 13-19 ปี เป็ นปั ญหำสำคัญ
และมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่ำ มีกำรตั้งครรภ์วยั รุ่ นในประเทศไทยเป็ น
อันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย ในปี พ.ศ. 2553 สถิติพบว่ำประเทศไทย มีอตั รำกำรตั้งครรภ์วยั รุ่ น ร้อยละ 18.44
ซึ่ งสู งกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ องค์กำรอนำมัยโลกกำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 โดยหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ร้อยละ 80 เป็ น
กำรตั้งครรภ์โดยไม่ต้ งั ใจหรื อไม่ได้วำงแผนกำรตั้งครรภ์มำก่ อน มักตั้งครรภ์โดยบังเอิ ญและขำดควำมรู ้
กำรตั้งครรภ์วยั รุ่ นเป็ นภำวะวิกฤตที่ วยั รุ่ นต้องเผชิ ญล้วนส่ งผลกระทบทำงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ และสังคม
นอกจำกนี้ มำรดำวัยรุ่ นขำดวุฒิภำวะ ขำดประสบกำรณ์ ขำดควำมพร้อมในกำรเตรี ยมตัวในกำรตั้งครรภ์และ
กำรเป็ นมำรดำมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำจำกัด ทำให้เป็ นกำรยำกที่จะยอมรับบุตรในครรภ์และยอมรับ
ในบทบำทกำรเป็ นมำรดำ จึงแสดงพฤติกรรมในกำรเลี้ยงดูบุตรไม่เหมำะสม รวมทั้งไม่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของทำรกได้ เป็ นผลให้มำรดำวัยรุ่ นเกิดควำมคับข้องใจ มีทศั นคติในกำรเลี้ยงดูบุตรไม่ดีและไม่อยำก
เลี้ยงดูบุตรต่อไป ซึ่ งจะกระทบต่อควำมรักใคร่ ผกู พันของมำรดำต่อทำรก ปั จจัยที่มีผลต่อกำรสร้ำงควำมรักใคร่
ผูกพันของมำรดำต่อทำรกมีหลำยประกำรได้แก่ ปั จจัยด้ำนมำรดำ บิดำ ทำรก และสิ่ งแวดล้อม ถ้ำปั จจัย
ดังกล่ำวเป็ นไปในทำงบวกจะมี ผลส่ งเสริ มให้เกิ ดควำมรั กใคร่ ผูกพันระหว่ำ งมำรดำทำรก และกำรปรับ
บทบำทกำรเป็ นมำรดำดำเนินไปในทำงที่ดี
จำกสถิ ติพบว่ำมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอด ที่ หอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรมของโรงพยำบำลรำชพิพฒั น์
มีจำนวนมำก และสู งกว่ำมำตรฐำนที่องค์กรอนำมัยโลกกำหนด จำกปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 13.41 ปี พ.ศ.2558
ร้อยละ 11.63 และร้อยละ 11.30 ในปี พ.ศ.2559 ซึ่ งปั ญหำที่พบของมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอดส่ วนใหญ่พบว่ำ
ยังไม่มีควำมพร้อมในกำรมีบุตร ตั้งครรภ์เนื่องจำกขำดควำมรู ้ ในกำรคุมกำเนิ ด ขำดควำมรู ้ในกำรเลี้ยงดูบุตร
และกำรเลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมแม่ มี ปั ญ หำเศรษฐกิ จของครอบครั ว และหลำยรำยยัง เป็ นนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษำ
ต้องกลับไปศึกษำต่อ ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคมและขำดแรงสนับสนุนจำกครอบครัวทำให้กำรปรับบทบำท
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กำรเป็ นมำรดำได้ยำกนอกจำกนี้ กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น มักจะพบภำวะแทรกซ้อนและเสี่ ยงต่อกำรตำยของ
มำรดำและทำรกมำกกว่ำในวัยผูใ้ หญ่ เนื่ องจำกภำวะร่ ำงกำยเจริ ญเติ บโตไม่เต็มที่ ซึ่ งจำกหลำยกำรศึ กษำ
พบปั ญหำและผลกระทบต่อมำรดำวัยรุ่ นและทำรก ในระยะหลังคลอด ดังนี้
ปัญหำสุ ขภำพของมำรดำ
1. กำรเจริ ญเติบ โตของร่ ำ งกำย กำรตั้ง ครรภ์จะมีผ ลต่อกำรเจริ ญ เติบ โตของร่ ำ งกำย เช่ น
ในเรื่ องควำมสู ง วัยรุ่ นที่ต้ งั ครรภ์ในระยะ 5 ปี แรกหลังจำกเริ่ มมีประจำเดือนจะมีควำมสู งของร่ ำงกำยน้อยกว่ำ
คนอื่น ทั้งนี้ เนื่ องจำกระหว่ำงตั้งครรภ์จะมีกำรหลัง่ ฮอร์ โมนเอสโตรเจน(estrogen)มำก ทำให้มี epiphysis
ของกระดูกปิ ดเร็ วขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภำวะอนำมัยเจริ ญพันธุ์
2. ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรตั้งครรภ์ จะมำกกว่ำ ผูท้ ี่มีอำยุเกินกว่ำ 20 ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมี
ฐำนะยำกจน ทุโภชนำกำร ไม่ได้ฝำกครรภ์ ยิง่ อำยุนอ้ ยเท่ำไดก็ยิ่งมีโอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิด ภำวะแทรกซ้อ น
ของก ำรตั้ ง ครรภ์ ทั้ ง ใ นระ ย ะก่ อ นคล อด ระ ยะ คลอด แล ะ ระ ยะ หลัง คลอดได้ม ำก ขึ้ น ซึ่ ง
ภำวะแทรกซ้อนที่พบได้แก่
2.1 ภำวะเลื อ ดจำง บอุ บ ัติ ก ำรณ์ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจำกมำรดำวัย รุ ่ น เข้ำ รั บ กำรฝำกครรภ์ช ้ำ
และมี ภ ำวะทุ พ โภชนำกำร
2.2 ภำวะควำมดันโลหิ ตสู งจำกกำรตั้งครรภ์ (hypertensive disorder of pregnancy) จะสู งขึ้น
และ มีอำกำรรุ นแรงกว่ำ มีอตั รำกำรชัก (eclampsia) สู งกว่ำ และมีอตั รำกำรตำยจำกภำวะนี้ มำกเป็ น 3.5 เท่ำ
ของมำรดำที่มีอำยุมำกกว่ำ 20 ปี
2.3 ภำวะเจ็บครรภ์นำน (prolong labour) กำรคลอดติดขัด (obstructure labour) ซึ่ งมักเกิดจำก
ศีรษะทำรกไม่ได้สัดส่ วนกับช่องเชิ งกรำน (cephalopelvic disproportion) เนื่องจำกกำรเจริ ญเติบโตของ
กระดูกเชิงกรำนยังไม่สมบูรณ์
2.4 มีภำวะคลอดก่อนกำหนดสู ง
2.5โรคทำงพันธุ กรรมอื่นๆ แม่วยั รุ่ นมีโรคทำงอำยุรกรรมต่ำงไปจำกวัยผูใ้ หญ่ เนื่องจำกเป็ น
ระยะที่ เ ปลี่ ย นจำกเด็ ก เป็ นผูใ้ หญ่ จึ ง มัก พบโรคที่ เ กิ ด จำกกำรอัก เสบติ ด เชื้ อ ต่ ำ งๆ เช่ น เดี ย วกับ วัย เด็ ก
เช่ น หู น้ ำหนวก อีสุกอีใส คำงทูม ไอกรน กำรอักเสบจำกไวรัสชนิ ดต่ำงๆ นอกจำกนี้ โรคทำงเดินปั สสำวะ
อักเสบ เริ มและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ พบได้บ่อยกว่ำผูใ้ หญ่ที่ต้ งั ครรภ์
2.6 อัตรำกำรตำยของมำรดำสู งกว่ำมำรดำกลุ่มอื่น เนื่ องจำกสรี ระวิทยำของร่ ำงกำยยังไม่เจริ ญ
เต็มที่ มดลูกยังทำหน้ำที่ไม่สมบูรณ์ โดยสำเหตุกำรตำยที่สำคัญคือครรภ์เป็ นพิษและกำรตกเลือดหลังคลอด
3. กำรเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ จำกหลำยกำรศึ ก ษำพบว่ ำ มำรดำวัย รุ่ นหลัง คลอด มัก จะไม่
ประสบควำมส ำเร็ จ ในกำรเลี้ ยงลู ก ด้ว ยนมแม่ เนื่ อ งจำกหลำยปั จ จัย อำทิ เ ช่ น มำรดำอยู่ ใ นวัย เรี ย น
ต้องกลับไปเรี ยนต่อหลังคลอดโดยมี แม่หรื อมีผูเ้ ลี้ ยงดู บุตรให้ ขำดควำมรู ้ เกี่ ยวกับกำรเลี้ ยงลู กด้วยนมแม่
สภำพร่ ำงกำยที่ยงั ไม่พร้อมต่อกำรสร้ำงน้ ำนม วุฒิภำวะและสภำพจิตใจไม่พร้อมที่จะดูแลบุตร ส่ งผลให้
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เกิดปั ญหำขณะให้นมบุตร เช่ น ปั ญหำกำรอุม้ ลูกและนำลูกเข้ำเต้ำดูดนม ปั ญหำน้ ำนมไม่ไหล ทำให้มำรดำวัยรุ่ น
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลำไม่นำน และยุติกำรให้นมบุตร
4. กำรคุมกำเนิ ด พบปั ญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เนื่ องจำกยังขำดควำมรู ้ เกี่ยวกับวิธีกำร
คุ ม ก ำเนิ ด ที่ ถู ก ต้อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมถึ ง กำรไม่ เ ห็ น ถึ ง ควำมส ำคัญ หรื อ ควำมเชื่ อ ผิ ด ๆเกี่ ย วกับ
กำรคุ มก ำเนิ ด และส่ งผลให้ เกิ ดปั ญหำกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่ น ดังนั้นกำรให้ ควำมรู ้ และเน้ นให้ เห็ นถึ ง
ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรคุมกำเนิ ดอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพจึงเป็ นบทบำทสำคัญของพยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุ ข
ปัญหำสุ ขภำพของทำรก
ทำรกที่เกิดจำกมำรดำที่อำยุนอ้ ยกว่ำ 20 ปี ถือว่ำมีภำวะเสี่ ยงสู ง เพรำะภำวะแทรกซ้อนที่เกิดจำก
กำรตั้งครรภ์ มีผลต่อทำรกทั้งในด้ำนอุบตั ิกำรณ์ที่สูงขึ้นและควำมรุ นแรงมำกขึ้น ทำรกที่เกิดจำกมำรดำอำยุนอ้ ย
จะมีน้ ำหนักแรกเกิดน้อย (low birth weight) เจ็บป่ วยบ่อยและเสี ยชี วิตได้ง่ำย จำกกำรศึกษำพบว่ำ มำรดำวัยรุ่ นที่
ตั้งครรภ์ภำยในระยะเวลำ 2 ปี หลังจำกเริ่ มมีประจำเดือน จะมีอตั รำกำรคลอดลูกที่มีน้ ำหนักน้อยเป็ น 2 เท่ำ
ของผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์ในระยะเวลำเกินกว่ำ 2 ปี หลังจำกเริ่ มมีประจำเดื อน ทั้งๆที่อยูใ่ นวัยรุ่ นเหมือนๆกัน ทำรก
น้ ำหนักน้อยจะมีปัญหำเรื่ องควำมผิดปกติในระบบประสำท เช่น ปั ญญำอ่อน (mental retardation) สมองพิกำร
(cerebral palsy) ชัก หูหนวก ตำบอด และมีควำมพิกำรสู งกว่ำทำรกที่มีน้ ำหนักแรกเกิดมำกกว่ำ 2,500 กรัม
ทำรกที่มีน้ ำหนักตัวน้อยนับเป็ นปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ขที่สำคัญ
บุตรที่เกิ ดจำกมำรดำอำยุนอ้ ย แม้เติบโตขึ้นมำก็จะมีอำรมณ์ ที่แปรปรวน สุ ขภำพจิตเสื่ อม เนื่องจำก
บิดำมำรดำที่ยงั เป็ นวัยรุ่ น จะยังไม่เข้ำใจถึงธรรมชำติของเด็กว่ำทำไมต้องร้องไห้ทำไมจึงต้องมีปฏิกิริยำต่ำงๆ
ออกมำ ยังมีจิตใจและอำรมณ์ที่ไม่มนั่ คง ไม่เป็ นผูใ้ หญ่เพียงพอทำให้บุตรถูกทำรุ ณกรรมต่ำงๆได้ แต่ถำ้ มีญำติ
ผูใ้ หญ่ช่วยเลี้ยงดูดว้ ย สุ ขภำพกำยและสุ ขภำพจิตของบุตรก็จะดี กว่ำรวมทั้งสติปัญญำก็จะดีกว่ำบุตรที่มีแต่บิดำ
มำรดำวัยรุ่ นเป็ นผูด้ ูแลเอง
ปัญหำด้ำนครอบครัว
กำรตั้งครรภ์ในวัย รุ่ นซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรตั้ง ครรภ์ไม่พ ร้ อมหรื อตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่ ง
ผลกระทบส ำคัญ ต่ อ มำรดำวัย รุ่ น และครอบครั ว คื อ กำรหยุ ดเรี ย น มำรดำยัง ไม่ มี ร ำยได้ กำรไม่ ไ ด้รั บ
กำรศึกษำหรื อได้รับกำรศึกษำน้อย ย่อมส่ งผลต่อกำรหำงำนและประกอบอำชีพในอนำคตของมำรดำวัยรุ่ น
ในกรณี ที่ฝ่ำยชำยยังเป็ นวัยรุ่ นด้วยกัน มักประสบปั ญหำเดี ยวกัน คื อ ไม่สำมำรถหำงำนที่ ดี มีรำยได้สูง
ได้ตำมที่ตอ้ งกำร ทำให้มีรำยได้ไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ำยและไม่สำมำรถให้กำรเลี้ยงดูที่เหมำะสมกับบุตรได้
ปั ญหำเศรษฐกิจในครอบครัวมักก่อให้เกิดควำมเครี ยดตำมมำ นำไปสู่ กำรใช้ควำมรุ นแรงในครอบครัว และ
อำจจบลงด้วยกำรหย่ำร้ำง เกิดปั ญหำต่อเนื่องไปยังตัวลูกที่จะเติบโตขึ้นมำในครอบครัวที่แตกแยก ได้รับกำร
เลี้ยงดูที่ไม่เหมำะสม ส่ งผลสื บเนื่องไปยังปั ญหำสังคมด้ำนอื่นๆอีก เป็ นจำนวนมำก
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กำรพยำบำลมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอด
1. กำรดูแลตนเองหลังคลอด ควรให้คำแนะนำมำรดำวัยรุ่ นเกี่ ยวกับกำรดูแลตนเองหลังคลอด
ได้แก่ กำรพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ กำรรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ ดื่มน้ ำให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้สุขภำพของ
มำรดำแข็งแรงสมบูรณ์ น้ ำนมมี คุณภำพดี กำรดู แลควำมสะอำด กำรงดเพศสั มพันธ์ และกำรคุ ม กำเนิ ด
ที่เหมำะสม กำรสังเกตอำกำรผิดปกติที่ควรมำพบแพทย์ และกำรมำตรวจตำมนัด
2. กำรดูแลทำรกแรกเกิด ให้คำแนะนำมำรดำเกี่ยวกับกำรดูแลทำรกแรกเกิด โดยกำรสอนสำธิ ตให้
มำรดำฝึ กปฏิบตั ิ และช่วยเหลือมำรดำขณะทำกิจกรรม ได้แก่ กำรดูแลควำมสะอำดและสุ ขอนำมัยของทำรก
กำรอำบน้ ำทำรก กำรดูแลตำและสะดือ กำรดูแลควำมสะอำดเสื้ อผ้ำ ของใช้ และสถำนที่โดยรอบ กำรสังเกต
พฤติกรรมทำรก กำรสังเกตอำกำรผิดปกติ และกำรดูแลเบื้ องต้น ติ ดตำมเยี่ยม และคอยช่ วยเหลื อแนะนำ
เกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูบุตรอย่ำงสม่ำเสมอ และให้กำลังใจมำรดำเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจในกำรดูแลทำรก
3. กำรส่ งเสริ มกำรเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ ส่ งเสริ มให้มำรดำวัยรุ่ นเห็ นควำมสำคัญของกำรเลี้ ยงลู ก
ด้วยนมแม่ โดยให้คำแนะนำมำรดำเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรปฏิบตั ิตน เพื่อส่ งเสริ มกำร
สร้ำงและกำรหลัง่ น้ ำนม แนะนำท่ำอุม้ ลูกที่เหมำะสม กำรนำลูกเข้ำเต้ำ เพื่อให้ดูดนมอย่ำงถูกวิธี (latch on) โดย
สอนสำธิ ตและช่วยเหลือมำรดำขณะให้นมบุตร ให้กำลังใจ และช่วยเหลือจนมำรดำสำมำรถให้นมบุตรได้
อย่ำงมัน่ ใจ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับอำหำร และโภชนำกำรขณะให้นมบุตร
4. กำรให้คำแนะนำเรื่ องกำรคุมกำเนิ ดและกำรวำงแผนครอบครัว ปั ญหำสำคัญของกำรตั้งครรภ์
ซ้ ำในมำรดำวัยรุ่ นคือ กำรขำดควำมรู ้ เกี่ ยวกับวิธีกำรคุ มกำเนิ ด ดังนั้นจึงควรเน้นกำรให้ควำมรู ้ และเน้นให้
มำรดำเห็ นควำมสำคัญในกำรคุ มกำเนิ ด โดยให้คำปรึ กษำมำรดำในกำรเลื อกวิธีคุมกำเนิ ด หรื อแนะนำให้
ปรึ กษำแพทย์ เพื่อเลื อกวิธีกำรคุ มกำเนิ ดที่เหมำะสม วิธีกำรคุ มกำเนิ ดที่เหมำะสมกับมำรดำวัยรุ่ นในระยะ
หลังคลอด ได้แก่ ยำเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนอย่ำงเดียว ยำฉี ดคุมกำเนิด หรื อฝังยำคุมกำเนิด
5. ส่ งเสริ มสัมพันธภำพระหว่ำงมำรดำ ทำรก และครอบครัว ให้กำรพยำบำลโดยกำรเปิ ดโอกำส
ให้มำรดำได้โอบกอด และกระตุน้ ให้นมบุตรหลังคลอดทันที ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในกำรดูแลทำรก
ส่ งเสริ มให้มำรดำวัยรุ่ นได้เลี้ ยงดู บุตรด้วยตนเองในระยะหลังคลอด มี ปฏิ สัมพันธ์ กบั ทำรก เช่ น กำรสัมผัส
อุม้ โอบกอด สนับสนุ นให้เลี้ ยงบุ ตรด้วยนมมำรดำอย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึ งสังเกตพฤติกรรมกำรตอบสนอง
ของทำรก เพื่อ ให้ม ำรดำเกิ ด กำรเรี ย นรู ้ ว่ำ ทำรกสำมำรถรั บ รู ้ แ ละตอบสนองพฤติ ก รรมของมำรดำได้
กระตุน้ ให้สมำชิ กในครอบครัว มีส่วนร่ วมในกำรดูแลด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และกำรดูแลบุตร รวมทั้ง
กล่ำวชมเชยเมื่อมำรดำและสมำชิกในครอบครัวสำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกบั บุตร
6. กำรดูแลต่อเนื่องที่บำ้ น ส่ งเสริ มให้บุคคลใกล้ชิด หรื อบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่ วมในกำรดูแล
มำรดำและทำรกแรกเกิ ด โดยให้ร่วมรับคำแนะนำหรื อกำรสอนสำธิ ตกำรดูแลมำรดำหลังคลอด กำรดูแล
ทำรกแรกเกิ ด ร่ วมวำงแผนกำรดูแลต่อเนื่ องเมื่ออยูบ่ ำ้ น รวมถึ งกำรส่ งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อง
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เช่น สังคมสงเครำะห์ อนำมัยชุมชน หรื อศูนย์บริ กำรสำธำรณสุ ข เพื่อวำงแผนกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน ประเมิน
ปั ญหำและให้ควำมช่วยเหลือต่อเนื่อง
เภสัชวิทยำ
ชื่อทำงกำรของยำ: oxytocin
กำรออกฤทธิ์ : มีผลทำงอ้อมในกำรกระตุน้ กำรบีบตัวของกล้ำมเนื้อเรี ยบที่มดลูก โดยมีขอ้ บ่งใช้ ดังนี้
1. ช่ วยในกำรคลอด โดยนำ oxitocin มำเจือจำงในสำรละลำยที่เหมำะสม แล้วให้โดย
IV infusion เพื่อกระตุน้ กำรบีบตัวของมดลูกในช่วงที่ 1 และ 2 ของกำรคลอด
2. ช่วงหลังคลอด oxytocin IV infusion ให้ตำมปกติในช่ วงหลังคลอด เพื่อกระตุน้ กำรบีบตัว
ของมดลูกและควบคุมเลือดออกที่มดลูก
3. กำรใช้ oxytocin ในกรณี อื่นๆ ใช้เป็ นยำเสริ มในกำรทำแท้งที่ไม่สมบูรณ์
กำรออกฤทธิ์ ไม่พึงประสงค์: อำกำรข้ำงเคียงโดยทัว่ ไปที่อำจเกิดขึ้น ได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน และทำให้
กำรหดรัดตัวของมดลูกมำกเกินไปจนไม่สำมำรถควบคุมได้
กำรพยำบำล
1.ตรวจวัด ระดับ สำรน้ ำ ที่ เ ข้ำ และออก เนื่ อ งจำก Oxytocin มี ฤ ทธิ์ antidiuretic
จะทำให้กำรดูดซึ มน้ ำกลับจำกกรวยไตเพิ่มขึ้น เกิดอำกำร water intoxication ที่รุนแรงและอำกำรชัก โคม่ำ
จนถึ งเสี ยชี วิตในผูป้ ่ วยที่ ได้รับยำเข้ำหลอดเลื อดช้ำๆ นำนกว่ำ24 ชัว่ โมง
2.ติ ด ตำมอำกำรผู ้ป่ วยอย่ ำ งใกล้ ชิ ด หำกเกิ ด กำรหดรั ด ตัว ของมดลู ก มำกเกิ น ไป
กำรไหลเวี ย นของเลื อ ดไปสู่ ม ดลู ก ไม่ ดี มดลู ก ถู ก ทำลำย ผู ป้ ่ วยอำจเกิ ด อำกำรชัก ควรรำยงำนแพทย์
ทัน ที
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นหรื อสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ระหว่ำงอำยุ 13-19 ปี เป็ นปั ญหำสำคัญ มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่ำ มีกำรตั้งครรภ์วยั รุ่ นในประเทศไทยเป็ นอันดับหนึ่ งของทวีปเอเชี ย
ในปี พ.ศ. 2553 สถิติพบว่ำประเทศไทย มีอตั รำกำรตั้งครรภ์วยั รุ่ น ร้อยละ 18.44 ซึ่ งสู งกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่
องค์กำรอนำมัยโลกกำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 โดยหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ร้อยละ 80 เป็ นกำรตั้งครรภ์โดยไม่ต้ งั ใจ
หรื อไม่ ได้วำงแผนกำรตั้งครรภ์ม ำก่ อน จึ งมี ควำมสนใจที่ จะท ำกำรศึ ก ษำ โดยมี ข้ นั ตอนกำรดำเนิ นงำน
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับกำรพยำบำลมำรดำวัยรุ่ น และกำรพยำบำลจำกตำรำวิชำกำร
ต่ำงๆ เพื่อนำมำเป็ นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรพยำบำลมำรดำวัยรุ่ นได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
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2. เลื อกกรณี ศึ ก ษำ มำรดำหลังคลอดวัย รุ่ นหญิงไทย อำยุ 17 ปี สถำนภำพสมรสคู่ อำชี พ แม่บ ำ้ น
เชื้ อชำติไทย สัญชำติไทย นับถือศำสนำพุทธ จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ตั้งครรภ์แรก สำมีอำยุ 18 ปี
อำชี พ รั บ จ้ำ ง ตั้ง ครรภ์โ ดยไม่ พึ ง ประสงค์ คุ ม ก ำเนิ ด ด้ว ยยำเม็ ด คุ ม ก ำเนิ ด มี ปั ญ หำเรื่ อ งกำรลื มทำนยำ
คุมกำเนิ ดจึงทำให้ต้ งั ครรภ์ ปั จจุบนั อำยุครรภ์ 37 สัปดำห์ 5 วัน นับจำกวันแรกของประจำเดื อนครั้งสุ ดท้ำย
และอำยุครรภ์ 37สัปดำห์ 3 วัน นับจำกผลตรวจอัลตรำซำวน์ ฝำกครรภ์ที่โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ จำนวน 7 ครั้ง
เริ่ ม ฝำกครรภ์เมื่ ออำยุครรภ์ 13 สัปดำห์ ผลกำรตรวจเลื อดขณะฝำกครรภ์ท้ งั มำรดำคลอด และสำมี ปกติ
ครอบครัวของตนเองและสำมีรับทรำบและยอมรับกำรตั้งครรภ์
3. ประเมินมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอดทุกระบบ ซักประวัติครอบครัว ประวัติกำรเจ็บป่ วยในปั จจุบนั และ
อดีต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งครรภ์
4. วินิจฉัยกำรพยำบำล วำงแผนกำรพยำบำล และจัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ
5. ให้กำรพยำบำลตำมแผนกำรพยำบำลและแผนกำรรักษำของแพทย์ ประเมินผลกำรพยำบำล และ
กำรวำงแผนกำรพยำบำลเมื่อปั ญหำยังไม่สิ้นสุ ด จนจำหน่ำยกลับบ้ำน พร้ อมทั้งให้คำแนะนำควำมรู้เพื่อให้
ปฏิบตั ิตวั ได้อย่ำงถูกต้อง
6. ลงบันทึกทำงกำรพยำบำลและผลกำรรักษำในเวชระเบียน
7. สรุ ปผลกรณี ศึกษำเฉพำะรำย จัดทำเป็ นเอกสำรทำงวิชำกำร และนำเสนอตำมลำดับต่อไป
5. ผู้ร่วมดาเนินการ ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรดังนี้
กรณี ศึกษำ มำรดำวัยรุ่ นหลังคลอดหญิงไทย อำยุ 17 ปี สถำนภำพสมรสคู่ อำชี พแม่บำ้ น เชื้ อชำติไทย
สัญชำติไทย นับถื อศำสนำพุทธ จบกำรศึ กษำชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 3 ตั้งครรภ์แรกและตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
คุมกำเนิดด้วยยำเม็ดคุมกำเนิดผูค้ ลอดมีปัญหำเรื่ องกำรลืมทำนยำคุมกำเนิดจึงทำให้ต้ งั ครรภ์ในครั้งนี้ ปั จจุบนั
อำยุครรภ์ 37 สัปดำห์ 5 วัน นับจำกวันแรกของประจำเดื อนครั้ งสุ ดท้ำย และอำยุครรภ์ 37 สัปดำห์ 3 วัน
นับจำกผลตรวจอัลตรำซำวน์ ฝำกครรภ์ที่โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ จำนวน 7 ครั้ง วันแรกของประจำเดือนครั้ง
สุ ดท้ำยคื อ วันที่ 21 มกรำคม 2558 คำดคะเนก ำหนดคลอดคือ วัน ที่ 28 ตุล ำคม 2558 ผลตรวจทำง
ห้องปฏิบตั ิกำร ตรวจซิ ฟิลิส (VDRL) ได้ผลลบ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg) ได้ผลลบ ไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
ได้ผลลบ ควำมเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hct) ครั้ งที่ 1 เท่ำกับร้ อยละ 30.6 (ค่ำปกติ=33%) ครั้ งที่ 2 เท่ำกับ
ร้อยละ 32.8 (ค่ำปกติ=33%) หมู่เลือด กรุ๊ ปเอ (Blood group A) อำเอช บวก (Rh Positive) เลขที่ภำยนอก 8252/57
เลขที่ภำยใน 6128/58 ปฏิเสธกำรแพ้ยำและอำหำร ไม่เคยได้รับกำรผ่ำตัด บุคคลในครอบครัวแข็งแรงดี ไม่มี
โรคติดต่อและโรคทำงพันธุ กรรม
วันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เวลำ 9.38 น. ผูค้ ลอดวัยรุ่ นมีอำกำรเจ็บครรภ์ป ระมำณ 2 ชั่ว โมงก่อนมำ
โรงพยำบำล แรกรับ เด็กดิ้นดี ไม่มีน้ ำเดิ น ไม่มีมูกเลื อด ตรวจภำยในพบปำกมดลูกเปิ ด 1 เซนติเมตร
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ควำมบำงของปำกมดลูกร้อยละ 50 รับไว้เป็ นผูป้ ่ วยในห้องคลอด ผูค้ ลอดมีอำกำรเจ็บครรภ์ถี่ข้ ึน ตรวจพบ
ปำกมดลู ก เปิ ด 10 เซนติ เ มตร เมื่ อ เวลำ 22.50 น. ร่ ว มกับ มี น้ ำ เดิ น และคลอดโดยวิ ธี ก ำรคลอดปกติ
เวลำ 23.05 น. ทำรกเพศหญิง น้ ำหนักแรกเกิด 3,220 กรัม Apgar score นำทีที่ 1 เท่ำกับ 9 (หักสี ผิว 1 คะแนน)
และนำที ที่ 5 เท่ ำ กับ 10 ไม่ พ บกำรบำดเจ็ บ ใด ๆ ลัก ษณะทำรกทัว่ ไปแข็ ง แรง ผูค้ ลอดมี แ ผลที่ ฝี เย็บ
ปริ มำณเลือดออกขณะคลอด 200 มิลลิลิตร ได้รับยำ Methergine 0.2 มิลลิกรัม ฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ และ
ให้สำรน้ ำ5 % Dextrose in ½ Normal Saline Solution จำนวน 1,000 มิลลิลิตร ผสมยำ Oxytocin 10 ยูนิต
ในอัต รำกำรหยด 120 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ชั่ว โมงทำงหลอดเลื อ ดดำ เพื่ อ ทดแทนกำรสู ญ เสี ย เลื อ ด กระตุ ้น
กำรหดรัดตัวของมดลูก และป้ องกันกำรตกเลือดในระยะหลังคลอด สัญญำณชีพ พบ ชี พจร 80 ครั้งต่อนำที
อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 120/80 มิลลิเมตรปรอท
วันที่ 13 ตุลำคม 2558 เวลำ 1.10 น. รับย้ำยมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอดจำกห้องคลอด มำที่หอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรม
ด้วยรถนัง่ อำกำรแรกรับ รู้สึกตัวดี ถำมตอบรู ้เรื่ อง ไม่มีอำกำรเวียนศีรษะ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.6 องศำเซลเซี ยส
ชี พ จร 90 ครั้ งต่ อ นำที อัต รำกำรหำยใจ20 ครั้ งต่ อ นำที ควำมดัน โลหิ ต 90/60 มิ ล ลิ เ มตรปรอท
(ควำมดันโลหิตปกติของมำรดำหลังคลอดขณะนอนโรงพยำบำลอยูใ่ นช่วง 90/60-120/80 มิลลิเมตรปรอท)ให้สำรน้ ำ
5 % Dextrose in ½ Normal Saline Solution จำนวน 1,000 มิลลิลิตร ผสมยำ Oxytocin 10 ยูนิต เพื่อให้มดลูก
หดรัดตัวดี ประเมินปริ มำณเลือดทำงช่องคลอดประมำณ 5 มิลลิลิตร ระดับของมดลูกอยูร่ ะดับสะดือ มดลูกหดรัดตัวดี
ทำรกแรกเกิ ด active ดี ร้ องเสี ยงดัง ตัวแดง อุ ณหภูมิร่ำงกำย 37.0 องศำเซลเซี ยส ชี พจร140 ครั้งต่อนำที
อัตรำกำรหำยใจ 54 ครั้ งต่อนำที ในระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด พบว่ำมดลูกหดรัดตัวดี รวมปริ มำณ
เลือดออกจำกช่องคลอดในระยะ 24 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด 350 มิลลิลิตร ปั สสำวะได้เองภำยใน 3 ชั่ ว โมง
หลัง คลอด ทำรกปกติดี เวลำ 10.15 น. แพทย์ต รวจเยี่ย มอำกำรมำรดำหลัง คลอด มีคำสั ่ง กำรรัก ษำ
ให้ยำ Obimin AZ รับประทำนครั้งละ 2 เม็ด หลังอำหำร เช้ำและเย็น และ Paracetamol 500 มิลลิกรัม
รับประทำนครั้งละ 2 เม็ด เมื่อมีอำกำรปวด ทุก 6 ชัว่ โมง ระหว่ำงที่อยู่ในควำมดูแล พบปั ญหำทำงกำรพยำบำล
มำรดำปวดแผลฝี เย็บ และปวดมดลู ก ประเมิ น ระดับ คะแนนควำมเจ็ บ ปวดเท่ ำ กับ 7 สี ห น้ ำ ไม่ ส ดชื่ น
ประเมินแผลฝี เย็บ ไม่พบ hematoma แผลไม่บวม ให้คำแนะนำกำรดูแลควำมสะอำดแผลฝี เย็บ กำรเปลี่ยน
ผ้ำอนำมัย หลีกเลี่ยงกำรนัง่ ทับแผลฝี เย็บ และให้นมบุตรในท่ำนอนตะแคง ดูแลให้ยำแก้ปวด Paracetamol
500 มิลลิกรัม 2 เม็ด รับประทำน เวลำ 10.30 น. ระดับควำมปวดลดลงเหลือ 4 สำมำรถลุกเดินทำกิจกรรมต่ำงๆ
และดูแลทำรกได้ นอนหลับพักผ่อนได้ มำรดำวัยรุ่ นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ประเมินกำรยอมรับบุตรและ
บทบำทกำรเป็ นมำรดำ โดยสังเกตพฤติกรรมและปฏิกิริยำต่อทำรก มำรดำมีกำรจ้องมอง มีควำมสนใจดูแล
ทำรก พูดคุ ยและสัมผัสทำรก แต่ยงั ขำดควำมมัน่ ใจในกำรอุ ม้ บุ ตร ให้ก ำรส่ งเสริ มสัมพันธภำพระหว่ำ ง
มำรดำและทำรก โดยให้มำรดำได้ดูแลบุตรด้วยตนเอง แนะนำสังเกตพฤติกรรมและกำรตอบสนองของทำรก
ซึ่ งมำรดำมีกำรตอบสนองและมีสัมพันธภำพที่ ดีต่อทำรก สำมำรถอุ ม้ โอบกอด พูดคุ ยและให้นมบุตรได้
มำรดำขำดควำมมัน่ ใจในกำรให้นมบุตร อุม้ ลูกและนำลูกเข้ำเต้ำดูดนมไม่ถนัด ประเมินลักษณะหัวนมและ
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เต้ำนมปกติดี น้ ำนม เริ่ มไหลซึ มเล็กน้อย บริ เวณลำนนมนิ่ ม ให้คำแนะนำและช่ วยเหลื อจัดท่ำอุม้ บุตร และ
นำบุ ตรเข้ำเต้ำดู ดนมอย่ำงถู กวิธี มำรดำฝึ กปฏิ บ ตั ิ แต่ย งั ไม่ ถนัด ต้องให้กำรช่ วยเหลื อนำบุ ตรเข้ำเต้ำดู ดนม
ให้กำลังใจ และให้มำรดำฝึ กปฏิ บตั ิหลำยครั้ ง มำรดำจึงมี ควำมมัน่ ใจและสำมำรถปฏิ บตั ิ ได้ ให้คำแนะนำ
มำรดำเกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำรเพิ่มน้ ำนม เช่น แกงเลียง ผัดขิง น้ ำขิง เป็ นต้น กำรดื่มน้ ำ 2 ถึง 3 ลิตร
ต่อวัน และกำรพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ เพื่อเพิ่มปริ มำณน้ ำนม
วันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2558 มำรดำไม่มีอำกำรหน้ำมืดเวียนศีรษะ อำกำรปวดแผลฝี เย็บและมดลูกลดลง
สำมำรถอุม้ ลูกและนำลูกเข้ำเต้ำดูดนมได้ดว้ ยตนเองแต่ยงั โอบบุตรไม่กระชับ บุตรอมหัวนมไม่ลึกถึงลำนนม
น้ ำนมไหลหยดเล็กสี เหลือง ทำรก active ดี ดูดนมแม่ได้ดี สุ ขภำพทัว่ ไปแข็งแรงดี ไม่มีภำวะตัวเหลือง ดูแล
ให้วคั ซีน BCG
ระหว่ำงกำรดูแลพบปั ญหำทำงกำรพยำบำล ดังนี้
ปั ญหำที่ 1 มำรดำขำดควำมมัน่ ใจในกำรดูแลตนเองหลังคลอด และดูแลทำรกแรกเกิ ด โดยประเมิน
พบว่ำมำรดำมีท่ำทำงวิตกกังวลเมื่อทำรกร้องกวน ไม่มนั่ ใจในกำรทำกิจกรรมในกำรดูแลทำรกแรกเกิด และ
ถำมคำถำมเกี่ ยวกับอำกำรที่ เกิ ดภำยหลังคลอด เช่ น กำรมี เลื อดออกทำงช่ องคลอด อำกำรปวดมดลูก ให้
คำแนะนำ กำรปฏิ บตั ิ ตวั หลัง คลอด กำรดู แลตนเองและทำรกหลังคลอด และกำรสังเกตอำกำรผิดปกติ
ภำยหลังคลอด กำรดู แลสุ ขอนำมัยของทำรกแรกเกิ ด ภำยหลังให้คำแนะนำและให้ม ำรดำดู สื่อกำรสอน
วิดีทศั น์เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรก มำรดำรับทรำบและเข้ำใจ สำมำรถตอบคำถำมได้
ถูกต้อง สำมำรถดูแลทำรกแรกเกิดได้ดว้ ยตนเอง สำมำรถอำบน้ ำ ดูแลควำมสะอำดตำและสะดือและเปลี่ยน
ผ้ำอ้อมเมื่อทำรกขับถ่ำยได้
ปั ญหำที่ 2 มำรดำขำดทักษะในกำรให้นมบุตร โดยประเมิ นพบว่ำมำรดำจัดท่ำให้นมบุตรไม่ถูกวิธี
โอบบุตรไม่กระชับ บุตรอมหัวนมไม่ลึก ถึง ลำนนม มำรดำบ่นเจ็บ หัวนมแต่หวั นมยัง ไม่มีรอยแดงหรื อ
หัวนมแตก ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือจัดท่ำอุม้ บุตรและนำบุตรเข้ำเต้ำดูดนมอย่ำงถูกวิธี สำธิ ตกำรนำบุตร
เข้ำเต้ำอย่ำงถูกวิธี และให้มำรดำนำบุตรเข้ำเต้ำด้วยตนเอง พบว่ำมำรดำสำมำรถนำบุตรเข้ำเต้ำได้เองอย่ำงถูกวิธี
ปั ญหำที่ 3 มำรดำกังวลเรื่ องน้ ำนมไหลน้อย โดยประเมิ นพบว่ำมำรดำมี สีหน้ำกังวล บ่นกลัวทำรก
ได้รับน้ ำนมไม่เพียงพอ ได้อธิ บำยกลไกกำรหลัง่ ของน้ ำนม ให้คำแนะนำมำรดำเกี่ ยวกับกำรรั บประทำน
อำหำรเพิ่มน้ ำนม เช่ น แกงเลี ยง แกงหัวปลี น้ ำขิง เป็ นต้น กำรดื่ มน้ ำ 2 ถึง 3 ลิ ตรต่อวัน และกำรพักผ่อน
อย่ำงเพียงพอ เพื่อเพิ่มปริ มำณน้ ำนมและกำรนำบุตรเข้ำเต้ำอย่ำงถูกวิธี อมหัวนมลึกถึงลำนนม ให้นมนำน
ครั้งละ 30 นำที ห่ำงทุก 2-3 ชัว่ โมงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ กำรหลัง่ น้ ำนม
ปั ญ หำที่ 4 มำรดำปวดแผลฝี เย็บ ระดับควำมปวด 7 คะแนน ให้ค ำแนะน ำในกำรดู แ ลแผลฝี เย็บ
หลี กเลี่ ยงกำรนั่งทับ แผลฝี เย็บโดยให้นั่ง เบำะนั่ง ดูแลให้ย ำแก้ปวด Paracetamol 500 มิ ลลิ ก รัม 2 เม็ด
รับประทำน เวลำ 10.30 น. ระดับควำมปวดลดลงเหลือ 4 มำรดำสำมำรถนัง่ ให้นมบุตรได้นำนมำกขึ้น สี หน้ำ
สดชื่นขึ้น สำมำรถทำกิจกรรมต่ำงๆได้อย่ำงปกติ
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ปั ญหำที่ 5 มำรดำวิต กกัง วล เนื่ องจำกยัง ไม่ พ ร้ อ มในกำรปรั บ บทบำทกำรเป็ นมำรดำ ซึ่ ง มำรดำ
ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ต้ งั ใจ ไม่ได้เตรี ยมควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ ำงกำยและจิตใจ กลัวจะดูแลบุตรได้ไม่ดี ฐำนะทำง
ครอบครัวค่อนข้ำงยำกจน สำมีทำงำนคนเดียว จึงได้ส่งพบเจ้ำหน้ำที่สังคมสงเครำะห์เพื่อร่ วมประเมินเรื่ อง
ค่ำใช้จ่ำย กำรวำงแผนครอบครัวต่อไป ให้มำรดำได้เลี้ยงดูบุตรอย่ำงเต็มที่เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ตนเอง
รวมทั้งส่ งเสริ มสัมพันธภำพภำยในครอบครัว โดยเปิ ดโอกำสให้ สำมี และญำติเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรช่วย
เลี้ ยงดูบุตร ให้กำรพยำบำลด้วยควำมเข้ำใจ หรื อสัมผัสร่ ำงกำยด้วยควำมนุ่มนวล มัน่ ใจ และเป็ นที่ปรึ กษำ
พร้อมที่จะแก้ไขปั ญหำต่ำงๆโดยให้มำรดำเป็ นผูต้ ดั สิ นใจด้วยตนเอง เพื่อให้เกิ ดกำรยอมรับและพร้อมปรับ
บทบำทกำรเป็ นมำรดำต่อไป
วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2558 มำรดำไม่มีอำกำรหน้ำมืดเวียนศีรษะ อำกำรปวดแผลฝี เย็บและมดลูกลดลง
สำมำรถอุม้ ลูก และนำลูกเข้ำเต้ำดูดนมได้ดว้ ยตนเองอย่ำงถูกวิธี น้ ำนมไหลหยดใหญ่สีเหลือง ทำรก active ดี
สำมำรถดู ด นมแม่ ไ ด้ ดี กุ ม ำรแพทย์ต รวจเยี่ ย มอำกำร ตรวจร่ ำ งกำยทำรกสุ ข ภำพทั่ว ไปแข็ ง แรงดี
สำมำรถขับถ่ ำยอุจจำระ ปั สสำวะได้ดี แพทย์อนุ ญำตให้กลับบ้ำนได้ ดูแลให้ได้รับวัคซี น BCG ก่อนกลับบ้ำน
เตรี ยมจ ำหน่ ำยมำรดำและทำรก โดยให้ ค ำแนะน ำมำรดำและญำติ เกี่ ยวกับกำรปฏิ บ ัติ ต ัวหลังคลอดบุ ตร
ต่อเนื่ องที่ บำ้ น แนะนำกำรให้นมบุตรต่อเนื่ องอย่ำงน้อย 6 เดือน กำรดูแลทำรกแรกเกิ ด กำรพำบุตรมำรับ
วัค ซี นตำมวันนัด ป้ องกันปั ญหำกำรตั้ง ครรภ์ซ้ ำ โดยให้คำแนะนำเรื่ องกำรคุ ม กำเนิ ดอย่ำ งเหมำะสม ซึ่ ง
มำรดำเลื อกวิธีกำรฉี ดยำคุ มกำเนิ ด กำรมำตรวจตำมนัดและอำกำรผิดปกติ ที่ตอ้ งมำพบแพทย์ก่อนวันนัด
มำรดำรับทรำบและเข้ำใจดี สำมำรถตอบคำถำมได้ถูกต้อง มำรดำและทำรกจำหน่ำยจำกหอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรม
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เวลำ 11.00 น
7. ผลสาเร็จของงาน
จำกกรณี ศึกษำ มำรดำวัยรุ่ นหลังคลอด พบปั ญหำทำงกำรพยำบำลทั้งหมด 5 ปั ญหำ ทุกปั ญหำได้รับ
กำรพยำบำล และแก้ไ ขให้ห มดไป มำรดำมี ค วำมรู ้ เ กี่ ย วกับ กำรปฏิ บ ตั ิ ต วั หลัง คลอด สำมำรถปฏิ บ ตั ิ
ตัว หลังคลอดได้อย่ำงถูกวิธี สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ และสำมำรถดูแลตนเองหลังคลอดและดูแลบุตร
ได้ถูกวิธี แผลฝี เย็บปกติ ไม่มีคดั ตึงเต้ำนม ทรำบถึงอำกำรผิดปกติหลังคลอด ทั้งต่อตนเองและต่อทำรกที่ตอ้ ง
มำโรงพยำบำล สู ติแพทย์อนุญำตให้กลับบ้ำน รวมนอนโรงพยำบำล 4 วัน อยูใ่ นกำรดูแล 3 วัน
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
นำควำมรู ้และทักษะที่ได้เรี ยนรู ้จำกกำรดูแลมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอดครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในกำรให้กำร
พยำบำลมำรดำวัยรุ่ นรำยอื่นให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
1. มำรดำขำดควำมมัน่ ใจในกำรดู แลตนเอง และทำรกแรกเกิ ด มี ควำมวิ ตกกังวลในกำรท ำกิ จกรรมต่ ำงๆ เช่ น
กำรให้นมบุตร ทำให้ตอ้ งกระตุน้ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และฝึ กปฏิบตั ิหลำยครั้ง จึงมีควำมมัน่ ใจมำกขึ้น
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2. ปั ญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เกิดจำกกำรขำดควำมรู ้เรื่ องกำรคุมกำเนิ ด ไม่ตระหนักถึงผลกระทบ
ของกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น ส่ งผลให้วยั รุ่ นไม่ระมัดระวังและขำดกำรป้ องกัน เกิดกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
และกำรไม่เห็นควำมสำคัญของกำรคุมกำเนิดที่ถูกต้องเหมำะสม ส่ งผลให้วยั รุ่ นเกิดกำรตั้งครรภ์ซ้ ำได้
10. ข้ อเสนอแนะ
1. พยำบำลควรมีกำรประเมินปั ญหำมำรดำวัยรุ่ นหลังคลอดให้ครบทุกด้ำน วำงแผนให้กำรพยำบำลให้
สอดคล้องกับปั ญหำและควำมต้องกำรในแต่ละรำยอย่ำงเหมำะสม โดยเน้นปัญหำด้ำนจิตใจ สัมพันธภำพใน
ครอบครัว กำรยอมรับบุตรรวมถึงบุคคลผูช้ ่วยเหลือมำรดำเมื่อกลับบ้ำน
2. บุคลำกรในหน่วยงำนควรมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนสังคมสงเครำะห์ เวชศำสตร์ ชุมชน และ
กำรส่ งต่อไปยังศูนย์บริ กำรสำธำรณสุ ขใกล้บำ้ น เพื่อประเมินปั ญหำด้ำนจิตสังคม ปั ญหำครอบครัว บุคคลที่
ช่วยเหลือเมื่อกลับบ้ำน และติดตำมเยีย่ มเพื่อให้กำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง
3. ควรให้สำมีและญำติของมำรดำวัยรุ่ นมีส่วนร่ วมในกำรดูแลมำรดำวัยรุ่ นและบุตร เพื่อเสริ มสร้ ำง
ควำมมัน่ ใจ ส่ งผลให้มำรดำวัยรุ่ นปรับบทบำทกำรเป็ นมำรดำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4. ควรมีกำรส่ งเสริ มกำรป้ องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เชิ งรุ กในโรงเรี ยนหรื อสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ
โดยกำรจัดกิ จกรรมให้ควำมรู ้ เกี่ ยวกับเพศศึกษำ กำรป้ องกันกำรตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ เพื่อรณรงค์และ
สร้ำงจิตสำนึกให้วยั รุ่ น มีควำมระมัดระวัง และสำมำรถดูแลตนเองเพื่อป้ องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้
ขอรั บรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร และได้ดำเนิ นกำรปรั บปรุ งแก้ไขเป็ นไปตำม
คำแนะนำของคณะกรรมกำร
ลงชื่อ...................................................
(นำงสำวกิตติยำ หวลคิด)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
วันที่........../....................../.................
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็ นจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ......................................................
(นำงศุภจิต นำคะรัตน์)
(ตำแหน่ง) หัวหน้ำพยำบำล
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์
วันที่.........../....................../...............

ลงชื่อ......................................................
(นำงเลิศลักษณ์ ลีลำเรื องแสง)
(ตำแหน่ง) ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชพิพฒั น์
วันที่.........../....................../...............
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวกิตติยา หวลคิด
เพื่อประกอบกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร . 237)
สังกัด ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ สำนักกำรแพทย์
เรื่ อง จัดทำสื่ อกำรสอนเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกสำหรับมำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำ
หลักการและเหตุผล
กำรตั้งครรภ์และกำรคลอดบุ ตรเป็ นภำวะที่ มีกำรเปลี่ ยนแปลงทั้งร่ ำงกำย จิ ตใจ อำรมณ์ และสังคม
โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง กำรเปลี่ ย นแปลงของมำรดำในระยะหลังคลอด ซึ่ ง กำรเปลี่ ยนแปลงทำงด้ำนร่ ำงกำย
เพื่อให้กลับสู่ ภำวะปกติก่อนเหมือนก่อนตั้งครรภ์ รวมถึงควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนจิตใจ จำกกำรต้องปรับ
บทบำทใหม่ก่อให้เกิดควำมวิตกกังวลต่อควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงดูบุตรและดูแลตนเอง ดังนั้นมำรดำที่มี
ควำมรู้หรื อ มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิตวั ในระยะหลังคลอด มีควำมสำมำรถในกำรปรับบทบำทกำรเป็ น
มำรดำได้ดี ย่อมส่ งผลให้มำรดำและทำรกมีสุขภำพอนำมัยที่ดี กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพของมำรดำในระยะหลัง
คลอดให้มำรดำและทำรกมีสุขภำพที่ดี มำรดำต้องได้รับควำมช่วยเหลื อและกระตุน้ ให้มีกำรปฏิ บตั ิตวั หรื อ
พฤติกรรมกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพที่ถูกต้องและเหมำะสม ดังนั้นหน่ วยงำนด้ำนสำธำรณสุ ขที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี
บทบำทสำคัญในกำรให้ควำมรู้ผปู้ ่ วย โดยกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยมีแนวคิดในกำรพัฒนำทักษะในกำรดูแลตนเองให้
เหมำะสมกับอำกำรเจ็บป่ วยและสำมำรถปฏิบตั ิได้จริ ง
จำกสถิ ติจำนวนมำรดำหลังคลอดที่ เป็ นชำวพม่ำที่หอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรมของโรงพยำบำลรำช
พิพฒั น์มีจำนวนมำกขึ้น จำกปี พ.ศ.2557 จำนวน 63 รำย ปี พ.ศ.2558 จำนวน 80 รำย และปี พ.ศ.2559 จำนวน
145 รำย จึงทำให้กำรสื่ อสำรเป็ นไปได้ยำก กำรให้ควำมรู้เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกจึง
ยำกที่จะสื่ อสำรให้เข้ำใจตรงกันได้ ทำให้ไม่สำมำรถดูแลตนเองและบุตรได้อย่ำงถูกต้อง จึงมีแนวคิดในกำร
จัดทำสื่ อ กำรสอนเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกสำหรับมำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำขึ้น
เพื่อให้มำรดำมี ค วำมรู ้ และเข้ำใจได้ง่ำ ยมำกยิ่งขึ้ น ตำมหลัก ทฤษฎี กำรเรี ยนรู ้ ข องกำเย่ ซึ่ ง ได้ก ล่ ำ วไว้ว่ำ
หลักกำรให้ควำมรู ้ควรอธิ บำยเนื้อหำโดยใช้สื่อที่มีรูปภำพ กรำฟิ กและวีดีโอเพื่อเร้ำกระตุน้ ควำมสนใจ มีกำร
ยกตัวอย่ำง สอบถำมควำมรู ้เดิมเพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำให้เกิดควำมทรงจำระยะยำวได้
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อให้มำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำสำมำรถตอบแบบประเมินควำมรู ้หลังกำรสอนได้
2. เพื่อให้มำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำสำมำรถปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและดูแลทำรกได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้มำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำไม่กลับมำรักษำหรื อนอนโรงพยำบำลซ้ ำจำกสำเหตุที่ ไม่ปฏิบตั ิ
ตำมคำแนะนำ ด้วยเรื่ องแผลฝี เย็บแยกหรื อติดเชื้อ แผลผ่ำตัดติดเชื้ อ และตกเลือดหลังคลอด
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กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
กลุ่ ม มำรดำหลัง คลอดสั ญชำติ พ ม่ ำ ส่ วนใหญ่ มกั มี ปั ญหำเรื่ องกำรสื่ อสำร ไม่ ส ำมรถพูด และอ่ ำ น
ภำษำไทยได้ จึงเป็ นไปได้ยำกที่จะเรี ยนรู ้และเข้ำใจเกี่ยวกับคำแนะนำและสื่ อกำรสอนเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลัง
คลอดและกำรดูแลทำรกได้
ซึ่ งจำกหลำยกำรศึกษำพบว่ำกำรให้ขอ้ มูลที่ดี ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ในเรื่ องกำรดูแลตนเองและกำรดูแล
ทำรกที่ถูกต้อง จะช่วยให้มำรดำมีควำมพร้อมทั้งในกำรดูแลตนเองและทำรก ส่ งเสริ มให้มำรดำยอมรับและ
ปรับบทบำทของกำรเป็ นมำรดำได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้นจึงควรให้ควำมสำคัญต่อกำรให้ควำมรู ้ในเรื่ องกำร
ปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกที่เหมำะสม จึงเป็ นที่มำของกำรจัดทำสื่ อกำรสอนเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั
หลังคลอดและกำรดูแลทำรกเพื่อส่ งเสริ มควำมรู ้และกำรนำไปปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับมำรดำหลังคลอด
จำกทฤษฎีกำรดูแลตนเองของโอเร็ มและกำเย่ ได้อธิ บำยมโนทัศน์ของกำรดูแลไว้วำ่ บุคคลเป็ นผู ้
ที่มีควำมสำมำรถ และเต็มใจที่จะดูแลตนเองหรื อผูท้ ี่อยู่ในควำมปกครองของตนเอง บุคคลต้องกระทำกำร
ดูแลตนเองเพื่อกำรรักษำไว้ซ่ ึ งชี วิตและสุ ขภำพ แต่เมื่อบุคคลไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ ย่อมต้องกำรควำม
ช่วยเหลือจำกบุคคลอื่น กำรพยำบำลสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมโดยกำรกระทำแทน หรื อกระทำ
ให้กบั ผูป้ ่ วย กำรสอน กำรชี้ แนะ กำรสนับสนุ นให้กำลังใจ และกำรปรับสิ่ งแวดล้อม กำรกระทำเหล่ำนี้
พยำบำลกระทำร่ วมกับผูป้ ่ วย และครอบครัว โดยมุ่งช่ วยเหลือให้กำรดูแลที่จำเป็ นของผูป้ ่ วยให้ได้รับกำร
ตอบสนอง เพื่อรักษำไว้ซ่ ึ งสุ ขภำพ หรื อให้สุขภำพกลับดีข้ ึน และอยูไ่ ด้อย่ำงปกติสุข จำกทฤษฎีดงั กล่ำวจึง
นำกรอบแนวคิดนี้ มำใช้ในกำรดึ งศักยภำพในกำรดูแลตนเอง และสร้ ำงเสริ มพฤติกรรมกำรดูแลตนเองใน
มำรดำวัยรุ่ น จึงมีแนวคิดในกำรจัดทำวีดีทศั น์สื่อกำรสอนเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรก
และปรับใช้สื่อกำรสอนเป็ นกรำฟิ กและวิดีโอแทนวิธีกำรสอน อธิ บำยแบบเดิมเพื่ อให้สื่อกำรสอนมีควำม
น่ำสนใจมำกขึ้นตำมหลักทฤษฎี กำรเรี ยนรู ้ของกำเย่ ซึ่ งได้กล่ำวไว้ว่ำหลักกำรให้ควำมรู ้ควรอธิ บำยเนื้ อหำ
โดยใช้สื่อที่มีรูปภำพ กรำฟิ กและวิดีโอเพื่อเร้ ำกระตุน้ ควำมสนใจ มีกำรยกตัวอย่ำง สอบถำมควำมรู ้ เดิ ม
เพื่อให้เกิ ดกำรเชื่ อมโยงข้อมูลทำให้เกิ ดควำมทรงจำระยะยำวได้ ส่ งผลให้มำรดำวัยรุ่ นมีควำมรู ้ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรดูแลตนเองและทำรก มีควำมมัน่ ใจมำกยิง่ ขึ้นและสำมำรถปรับบทบำทมำรดำของมำรดำได้อย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ประชุมและปรึ กษำภำยในหน่วยงำน
2. เสนอแนวคิดจัดทำวีดีทศั น์สื่อกำรสอนเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกในมำรดำ
วัยรุ่ นให้แก่หวั หน้ำหอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรม
3. ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกเป็ นภำษำพม่ำ
4. นำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ มำจัดทำโดยเลือกเนื้ อหำ ภำพประกอบ และกำหนดรู ปแบบสื่ อ
กำรสอนเป็ นวิดีโอโดยบรรยำยภำษำพม่ำ ซึ่ งเนื้อหำ ประกอบด้วย กำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดที่ถูกวิธีและกำรสังเกต
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อำกำรผิดปกติหลังคลอด วิธีกำรคุมกำเนิ ด กำรให้นมบุตรที่ถูกวิธีและกำรนวดบีบเก็บน้ ำนม รวมทั้งวิธีกำร
เก็บรักษำน้ ำนมที่ถูกต้อง กำรดูแลทำรกที่ถูกวิธีและกำรสังเกตอำกำรผิดปกติของทำรก
5. นำสื่ อกำรสอนที่จดั ทำเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสม ของเนื้ อหำ
และปรับปรุ งแก้ไข
6. นำสื่ อกำรสอนมำใช้ในกำรให้ควำมรู ้กลุ่มมำรดำสัญชำติพม่ำ ณ หอผูป้ ่ วยสู ติ-นรี เวชกรรม
7.ทำแบบประเมินวัดระดับควำมรู ้มำรดำก่อนและหลังกำรสอน
8. ประเมินผลประสิ ทธิ ภำพของกำรใช้สื่อกำรสอนสำหรับมำรดำหลังคลอดสัญชำติ พม่ำ พร้ อมหำ
ข้อมูลและวิธีกำรในกำรปรับปรุ งแก้ไขร่ วมกันในที่ประชุมของหน่วยงำนหอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรม
9. นำสื่ อกำรสอนที่ปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วมำใช้ในหน่วยงำน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. มำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอด และกำรดูแล
ทำรกมำกขึ้นและสำมำรถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
2. มำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำมีควำมรู ้เรื่ องกำรคุมกำเนิ ดอย่ำงถูกวิธีและไม่มีภำวะแทรกซ้อนจำก
กำรคลอดบุตร
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. อัตรำมำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำมีควำมรู ้เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและกำรดูแลทำรกมำกกว่ำ
85 %
2. อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนหลังคลอดของมำรดำหลังคลอดสัญชำติพม่ำน้อยกว่ำ 2 %

(ลงชื่อ)............................................
(นำงสำวกิตติยำ หวลคิด)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
วันที่............./................./................

