ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ

ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เรื่ อง ง่าย ง่าย แค่ใบเดียว

เสนอโดย
นางสาวบุญธิดา ไชยราชา
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
(ตําแหน่งเลขที่ รพส. 438)
ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลสิ รินธร สํานักการแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
2. ระยะเวลาทีด่ ําเนินการ 3 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 - 23 กันยายน พ.ศ. 2559)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดําเนินการ
ภาวะตกเลื อ ดหลั ง คลอด (postpartum hemorrhage) หมายถึ ง การเสี ยเลื อ ดภายหลั ง ทารกคลอด
ทางช่ อ งคลอดมากกว่า 500 มิ ล ลิ ลิ ต รหรื อ มากกว่า 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในกรณี ผ่า ตัด คลอดทางหน้ า ท้อ ง หรื อ
การเสี ยเลือดหลังทารกคลอดเกินร้อยละ 1 ของนํ้าหนักตัวมารดา (สุ รศักดิ์ เก้าเอี้ยน, 2552) การตกเลือดหลังคลอด
แบ่ งตามระยะเวลาของการตกเลื อดได้ 2 ชนิ ด ได้แก่ การตกเลื อ ดหลัง คลอดในระยะแรก และการตกเลื อ ด
หลังคลอดในระยะหลัง (WHO, 2010 และ Murray & McKinney, 2014)
การตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก (early postpartum hemorrhage) หมายถึง การตกเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่
หลังคลอดทันทีจนถึง 24 ชัว่ โมงหลังคลอด (ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริ ญ, 2560) แบ่งตามปริ มาณเลือดที่ออกดังนี้ (ตรี ภพ
เลิศบรรณพงศ์, 2554)
1. Minor hemorrhage เป็ นการสู ญเสี ยเลือดปริ มาณ 500 - 1,000 มิลลิลิตร
2. Major hemorrhage เป็ นการสู ญเสี ยเลือดปริ มาณตั้งแต่ 1,000 มิลลิลิตรขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็ น
2.1 Moderate hemorrhage สู ญเสี ยเลือดปริ มาณ 1,000 - 2,000 มิลลิลิตร
2.2 Severe hemorrhage สู ญเสี ยเลือดปริ มาณตั้งแต่ 2,000 มิลลิลิตรขึ้นไป
2.3 Life- threatening hemorrhage สู ญเสี ยเลือดมากกว่าร้อยละ 40 ของปริ มาตรเลือดทั้งหมดในร่ างกาย
(เมื่อคํานวณปริ มาตรเลือดทั้งหมดเท่ากับ 100 มิลลิลิตรต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม)
การตกเลื อ ดหลัง คลอดในระยะหลัง (late postpartum hemorrhage) หมายถึ ง การตกเลื อดหลัง คลอด
24 ชัว่ โมงถึง 12 สัปดาห์หลังคลอด (ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริ ญ, 2560)
อุบตั ิการณ์
การตกเลือดหลังคลอดเป็ นภาวะแทรกซ้อนทางสู ติกรรมที่พบได้บ่อยและเป็ นสาเหตุการตายของ
มารดาทัว่ โลกมากที่ สุด พบถึ งร้ อยละ 27.1 (WHO, 2014) จากสถิ ติปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยพบ อัตราตายของ
มารดาทัว่ ประเทศ 23.3 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2557)
พยาธิ สรี รภาพของภาวะตกเลือดหลังคลอด
ตามธรรมชาติ ภายหลังรกคลอด ผนังมดลู กโดยเฉพาะตําแหน่ งที่รกลอกตัว ซึ่ งมี หลอดเลื อด
ปลายเปิ ดเป็ นจํานวนมากจะถู ก บี บ รั ด ตัวและเลื อ ดหยุดไหล ทั้งนี้ เพราะอาศัยเซลล์ ข องกล้า มเนื้ อมดลู ก ซึ่ ง
ประสานล้อมรอบหลอดเลื อด รวมทั้งขบวนการแข็งตัวของลิ่มเลือด แต่ในกรณี ที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้ อ
มดลูกหรื อ มีส่ิ งขัดขวางการหดรัดตัวของมดลู กจะทําให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี หรื อในกรณี ที่มี ความผิดปกติของ
การแข็ ง ตัว ของลิ่ ม เลื อ ด หรื อ มี ก ารฉี ก ขาดของหนทางคลอดหรื อ มดลู ก จะทําให้ เกิ ด การตกเลื อ ดที่ รุน แรง
หลังคลอดได้ (ศุภวดี แถวเพีย, 2548)
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สาเหตุและปั จจัยเสี่ ยงของการตกเลือดหลังคลอด
สาเหตุที่สาํ คัญและพบได้บ่อยมี 4 สาเหตุหลัก (4T) (ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริ ญ, 2560) ได้แก่
1. Tone มดลูกหดรัดตัวไม่ดี
2. Trauma คือ การฉี กขาดของช่องทางคลอด
3. Tissue คือ การมีเศษรกเนื้อเยือ่ หรื อรกค้าง
4. Thrombin คือ ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
อาการและอาการแสดงของภาวะตกเลือดหลังคลอด
แบ่งตามระดับการสู ญเสี ยเลือดออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้ (สุ รศักดิ์ เก้าเอี้ยน, 2552)
ระดับที่ 1 ปริ มาณการสู ญเสี ยเลื อดร้ อยละ 15-20 (500-1,000 มิลลิ ลิตร) มีอาการใจสั่น มึ นงง ชี พจรและ
ความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ระดับที่ 2 ปริ มาณการสู ญเสี ยเลื อดร้ อยละ 20-25 (1,000-1,500 มิลลิ ลิตร) พบอาการอ่อนแรง เหงื่ อออก
ชีพจรเต้นเร็ วมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ตตํ่าเล็กน้อย (80-100 มิลลิเมตรปรอท)
ระดับ ที่ 3 ปริ ม าณการสู ญ เสี ยเลื อดร้ อยละ 30 (1,500-2,000 มิ ล ลิ ลิ ตร) พบอาการกระสั บ กระส่ าย ซี ด
ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเร็ วมากกว่า 120 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ตลดลงอยูใ่ นช่วง 70-80 มิลลิเมตรปรอท
ระดับที่ 4 ปริ มาณการสู ญเสี ยเลื อดมากกว่า 2,500 มิ ลลิ ลิตร พบอาการหมดสติ ขาดอากาศหายใจ ไม่มี
ปัสสาวะ ชีพจรเต้นเร็ วมากกว่า 140 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ตลดลงอย่างมาก อยูใ่ นช่วง 50-70 มิลลิเมตรปรอท
ซึ่ งการสู ญเสี ยเลื อดระดับ 3 และระดับ 4 มีความรุ นแรงมาก หากไม่ได้รับการช่ วยเหลื ออย่างทันท่วงที
จะทําให้ผคู ้ ลอดเสี ยชีวติ ภายใน 1-1 ½ ชัว่ โมง เนื่องจากการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว
การดูแลเพื่อป้ องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ (สุ สัณหา ยิม้ แย้ม, 2560) ดังนี้
1. การดูแลในระยะรอคลอด เริ่ มต้นตั้งแต่แรกรับผูค้ ลอดเข้าสู่ หอ้ งคลอด
1.1 ค้นหาปั จจัยเสี่ ยง หลีกเลี่ยงหรื อรักษาปั จจัยเสี่ ยง และให้การเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ
1.2 แก้ไขปั ญหาภาวะซี ดก่อนคลอด เช่น เม็ดเลือดแดงตํ่า เกล็ดเลือดตํ่า เป็ นต้น
1.3 ในรายที่มีความเสี่ ยงสู ง ควรงดนํ้าและอาหารทางปาก
1.4 ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา เจาะเลือดตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จองเลือดให้พร้อม
1.5 ประเมิ น การหดรั ด ตัว ของมดลู ก และดู แ ลกระเพาะปั ส สาวะให้ ว่า ง เพื่ อ ป้ อ งกัน การคลอด
ที่ยาวนาน และระมัดระวังการได้รับยาบรรเทาปวดมากเกินไป เพราะจะทําให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี
1.6 เตรี ย มที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ประกอบด้ว ยสู ติ แ พทย์ วิสั ญ ญี แ พทย์ ธนาคารเลื อ ด หรื อ ส่ ง ตัว
เพือ่ คลอดในสถานที่ที่มีความพร้อม
2. การดูแลในระยะคลอด
2.1 หลี กเลี่ยงหรื อรักษาปั จจัยเสี่ ยง เช่น การคลอดยาวนาน การติดเชื้ อถุ งนํ้าครํ่า เป็ นต้น ระมัดระวัง
ไม่ให้เบ่งคลอดยาวนานเกินไป
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2.2 ทํา คลอดในระยะที่ ส องและสามของการคลอดอย่า งถู ก ต้อ งและเหมาะสม ไม่ บี บ เค้น หรื อ
คลึงมดลูกก่อนรกลอกตัว เพราะอาจทําให้รกลอกตัวผิดปกติและรกค้างได้ และเมื่อตรวจพบว่ารกลอกตัวสมบูรณ์
แล้วควรทําคลอดรกทันที
2.3 คลึงมดลูกทันทีหลังรกคลอดให้มดลูกหดรัดตัวดี
2.4 ตรวจรกว่าครบหรื อไม่
2.5 ตรวจดูช่องทางคลอดว่ามีการฉี กขาดหรื อไม่ และหากมีการฉี กขาดต้องเย็บซ่อมแซมโดยเร็ ว
3. การดูแลในระยะหลังคลอด
3.1 ในระยะ 2 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด เฝ้าระวังการตกเลื อดหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เพราะเป็ นระยะ
ที่ เกิ ดการตกเลื อดหลังคลอดได้มากที่ สุด โดยตรวจคลํามดลู กว่ามี การหดรัดตัวหรื อไม่ ประเมิ นปริ มาณเลื อด
ที่ออกจากช่องคลอด อาการทัว่ ไป และวัดสัญญาณชีพทุก 15-30 นาที
3.2 ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้วา่ ง โดยกระตุน้ ให้ถ่ายปั สสาวะ เพื่อไม่ขดั ขวางการหดรัดตัวของมดลูก
และทําให้ตกเลือดหลังคลอดได้ หากปั สสาวะเองไม่ได้อาจพิจารณาสวนปั สสาวะทิ้ง
3.3 ในรายที่ได้รับออกซิ โทซิ นอยูแ่ ล้ว ภายหลังคลอดควรให้ต่อไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
3.4 สอนให้ผคู ้ ลอดคลึงมดลูกเพื่อให้มดลูกหดรัดตัวจนแข็งจึงหยุดคลึง
บทบาทสําคัญของพยาบาลในการป้ องกันตกเลือดหลังคลอด
เป็ นบทบาทสํ า คัญ ของพยาบาลสู ติ ก รรม ตั้ง แต่ ร ะยะฝากครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลัง คลอด
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในระยะหลัง คลอด การตก เลื อ ดในระยะหลัง 24 ชั่ว โมง (Late postpartum hemorrhage)
อาจเกิ ดขึ้ น ได้ต ลอดการพัก ฟื้ นในหอผู ป้ ่ วยหลัง คลอดจนถึ ง กลับ ไปอยู่ที่ บ ้า น การดู แ ลเพื่ อป้ อ งกัน ตกเลื อ ด
หลังคลอดจากมดลู กหดรัดตัวไม่ดี ระยะ 24 ชัว่ โมงแรก และตลอดระยะเวลาที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลจึงเป็ น
สิ่ งสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นพยาบาลจึงควรมีความรู ้และทักษะทางการพยาบาลที่สําคัญ (ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริ ญ, 2560)
ได้แก่
1. ทักษะการประเมิน เพื่อค้นหาข้อมูลปัจจัยเสี่ ยงต่อการตกเลือด
1.1 ซักประวัติและตรวจร่ างกาย
1.2 ประเมินความก้าวหน้าของการคลอด ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก
1.3 พิจารณาวิธีการคลอดที่เหมาะสมและช่วยเหลือการคลอดอย่างถูกต้องตามเทคนิคทุกขั้นตอน
1.4 ดู แลผูค้ ลอดให้ได้รับสารนํ้า ยากระตุ น้ การหดรั ดตัวของมดลู ก การจองเลื อด การได้รับ เลื อด
ดูแลกระเพาะปั สสาวะให้ว่าง งดนํ้าและอาหารทางปาก ดู แลให้ได้รับออกซิ เจน บันทึ กจํานวนนํ้าเข้า-ออกจาก
ร่ างกายตามแผนการรักษา
2. ทัก ษะการพยาบาล ในการป้ อ งกัน ตกเลื อ ดหลัง คลอด เพื่ อ ให้ ก ารพยาบาล มารดาหลัง คลอด
อย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดในระยะต่าง ๆ
การพยาบาลผูค้ ลอดตกเลือดหลังคลอด มีหลักสําคัญ 4 ประการ (วิภาวรรณ รัตนพิทกั ษ์, 2561) คือ
1. ค้นหาสาเหตุ เพื่อป้ องกันและขจัดสาเหตุ
2. ค้นหาอาการในระยะเริ่ มแรก
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3. เตรี ยมสารนํ้า ยาที่จาํ เป็ น และอุปกรณ์ช่วยชีวติ ให้พร้อม
4. ให้ ก ารพยาบาลอย่า งรวดเร็ ว นิ่ ม นวลคํา นึ ง ถึ ง ผูป้ ่ วยเป็ นศู น ย์ก ลาง ใช้ก ระบวนการ
พยาบาลโดยเน้นความปลอดภัยของผูค้ ลอดและความสุ ขสบายทั้งทางกายและทางใจ
ความรู ้ทางเภสัชวิทยา
1. Oxytocin (Syntocinon®) ขนาดยา 10 ยูนิตต่อ 1 มิลลิลิตร
มีผลทางอ้อมในการกระตุน้ การบีบตัวของกล้ามเนื้อเรี ยบที่มดลูก โดยมีขอ้ บ่งใช้ ดังนี้
- ช่วยในการคลอด เพื่อกระตุน้ การบีบตัวของมดลูกในช่วงที่ 1 และ 2 ของการคลอด
- ช่วงหลังคลอด ให้ตามปกติในช่วงหลังคลอดเพื่อกระตุน้ การบีบตัวของมดลูกและควบคุมเลือดออก
ที่มดลูก
- ใช้เป็ นยาเสริ มในการทําแท้งที่ไม่สมบูรณ์
การบริ หารยา
- อาจให้โดยฉี ดเข้ากล้ามเนื้ อหรื อทางหลอดเลือดดํา คือ 10 – 40 ยูนิต ต่อสารนํ้า 1000 มิลลิ ลิตร ปรับอัตราตาม
การหดรัดตัวของมดลูก ต่อเนื่องด้วยอัตราเร็ ว 100 – 150 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
ข้อควรระวัง
- ทําให้เกิ ด water intoxication ทําให้น้ าํ เกิ นในร่ างกาย ความดันโลหิ ตตํ่า ชี พจรเต้นเร็ ว การแก้พิษคื อ หยุดยา
ให้ยาขับปั สสาวะ เพื่อเร่ งการขับยานี้
2. Methylergometrine (Methergin®, Expogin®) ขนาดยา 0.2 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
เป็ นยาบีบมดลูก โดยมีขอ้ บ่งใช้ ใช้ในหญิงหลังคลอดหรื อแท้งบุตร เพื่อให้มดลูกบีบตัว ป้ องกันตกเลือด
การบริ หารยา
- ฉี ดเข้ากล้ามเนื้อ 0.2 มิลลิกรัม และสามารถให้ยาซํ้าได้ ทุก 2 - 4 ชัว่ โมง แต่ไม่ควรให้ยาเกิน 5 ครั้ง
- ให้ทางหลอดเลือดดํา 0.2 มิลลิกรัม เหมือนกันกับฉี ดเข้ากล้ามเนื้อ
ข้อควรระวัง
- ทํา ให้ เกิ ด ภาวะความดัน โลหิ ต สู งผิ ด ปกติ เฉี ย บพลัน ทําลายหลอดเลื อดที่ ไ ปเลี้ ย งสมอง กล้า มเนื้ อ หัว ใจ
ขาดเลือด
- อาการพิษที่สาํ คัญ คือ ชักและเนื้อตายเน่า ซึ่งเกิดได้มากที่นิ้วมือหรื อนิ้วเท้า
3. Misoprostol (Cytotec®) ขนาดยา 200 ไมโครกรัมต่อเม็ด
เป็ นยารั ก ษาภาวะตกเลื อ ดหลัง คลอด ช่ ว ยเร่ ง การคลอดเพื่ อยุติก ารตั้งครรภ์ใ นช่ วงอายุค รรภ์น้ อย ๆ
ที่มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ และใช้ป้องกัน รักษาแผลในกระเพาะอาหารหรื อลําไส้จากการใช้ยากลุ่มเอ็นเสด
การบริ หารยา
- รั บ ประทานยาวัน ละ 100 - 200 ไมโครกรั ม แบ่ ง รั บ ประทาน 2 - 4 ครั้ งพร้ อ มอาหาร เพื่ อ ป้ อ งกัน แผลใน
กระเพาะอาหารจากการใช้ยากลุ่มเอ็นเสด ขนาดยาที่ใช้ คือ 800 - 1000 ไมโครกรัม หรื อรับประทานยาวันละ 400
ไมโครกรัม เพื่อยุติการตั้งครรภ์
- สอดยาขนาด 200 ไมโครกรัม บริ เวณช่องคลอด เพื่อกระตุน้ ให้เจ็บครรภ์คลอด
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- รับประทานยาวันละ 400 - 600 ไมโครกรัม หรื อเหน็บยาทางทวารหนักหลังคลอด เพื่อป้ องกันการตกเลื อด
หลังคลอด
ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้กบั สตรี มีครรภ์หรื อมีแนวโน้มตั้งครรภ์ เพราะมีความเสี่ ยงต่อภาวะแท้ง คลอดก่อนกําหนด หรื อทารก
ในครรภ์พิการ
- ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังสําหรับ ผูท้ ี่ มีอาการท้องเสี ยหรื อกลุ่ มอาการที่ เกิ ดจากการอัก เสบเรื้ อรั งของลําไส้
ภาวะขาดนํ้า โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต
- ห้ามให้ยาตัวนี้ร่วมกับ Nalador เนื่องจากอาจทําให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้
- ยาตัวนี้อาจทําให้มีไข้ หนาวสัน่ ได้
4. สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดําเนินการ
การตกเลื อดหลังคลอดเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นทางสู ติศาสตร์ ที่เป็ นสาเหตุ สําคัญของการเสี ยชี วิตของ
ผู ค้ ลอดทั่วโลกร้ อ ยละ 25 และมากกว่า ร้ อ ยละ 50 ของผู ค้ ลอดเสี ย ชี วิต ภายใน 24 ชั่ว โมงแรก (WHO, 2010)
จากรายงานแนวโน้ม อัต ราการตายของมารดาในปี พ.ศ. 2552-2556 ประเทศไทยพบอัตราการตายของมารดา
เป็ น 8.9 - 22.2 ต่ อการเกิ ดมี ชี พ แสนราย (WHO, 2014) จากสถิ ติก ารให้บ ริ ก ารห้องคลอด โรงพยาบาลสิ ริน ธร
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2560 คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.2, 1.9 และ 1.1 ตามลําดับ (เวชระเบียนและสถิ ติโรงพยาบาลสิ รินธร,
2558-2560) ถึ งแม้สถิ ติค่อนข้างน้อย แต่เมื่อทบทวนเวชระเบี ยนผูค้ ลอด พบว่ามีการดําเนิ นโรคเข้าสู่ ภาวะวิกฤต
อย่างรวดเร็ ว ทําให้ตอ้ งพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น และส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลมารดาหลังคลอด
เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามภาวะตกเลือดหลังคลอดสามารถป้ องกันและรักษาได้ เพื่อลดอัตราทุพพลภาพ อัตราตาย
ภาวะแทรกซ้อนในผูค้ ลอดจากภาวะตกเลื อดหลังคลอด ทําให้ก ารจําหน่ ายออกผูค้ ลอดออกจากโรงพยาบาล
ได้เร็ วขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงได้จดั ทําผลงานวิชาการ เรื่ อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลื อดหลังคลอดระยะแรก ขึ้น
โดยมีข้ นั ตอนดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนดําเนินการ
1. เลือกกรณี ศึกษา เรื่ อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
2. ศึ ก ษาความรู ้ ท างวิช าการจากเอกสาร ตํา ราวิช าการ สารสาร งานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ ภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการศึกษาผูป้ ่ วย
3. เลื อ กกรณี ศึ ก ษาเป็ นผู ้ค ลอดอายุ 25 ปี ตั้ง ครรภ์ ค รั้ งที่ 3 คลอดบุ ต รครบกํา หนด 2 ครั้ ง
ไม่ มี ป ระวัติ แ ท้ง บุ ต ร อายุ ค รรภ์ 39 สั ป ดาห์ 2 วัน วัน ที่ 21 กัน ยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. มาด้ว ยอาการ
เจ็บครรภ์ 4 ชัว่ โมง 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจภายใน ปากมดลูกเปิ ด 4 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก
ร้อยละ 100 ศีรษะเป็ นส่ วนนํา ระดับส่ วนนํา 0 ถุงนํ้าครํ่ายังไม่แตก จึงรับไว้ในห้องคลอด ผูค้ ลอดคลอดบุตรปกติ
ทางช่ องคลอด เวลา 16.32 น. ทารก เพศชาย นํ้าหนักทารก 3,570 กรัม หลังคลอดผูค้ ลอดเสี ยเลือด 570 มิลลิ ลิตร
ประเมินพบการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี แพทย์วนิ ิ จฉัย ผูค้ ลอดตกเลือด หลังคลอดผูค้ ลอดได้รับการรักษาพยาบาล
โดยการคลึงมดลูกพร้อมกดมดลูกส่ วนล่าง การสวนปั สสาวะ การให้สารนํ้าและยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก
ทางหลอดเลือดดําและเหน็บทางทวารหนัก ประเมินสัญญาณชี พ และเจาะเลือดเพื่อประเมินความเข้มข้นของเลือด
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หลังคลอดมารดาไม่ เกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลื อดหลังคลอด แพทย์อนุ ญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ 24
กันยายน พ.ศ.2559
4. สรุ ปผลกรณี ศึกษา จัดทําเป็ นผลงานวิชาการ นําเสนอตามลําดับ
5. ผู้ร่วมดําเนินการ
ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมดร้อยละ 100
ก รณี ศึ ก ษ า ผู ้ ค ล อ ด อ ายุ 25 ปี HN 4065/59 AN 12181/59 สั ญ ช าติ ไท ย เชื้ อ ช าติ ไท ย
นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ อาชี พ แม่ บ ้ า น ตั้ง ครรภ์ ค รั้ งที่ 3 คลอดบุ ต รครบกํา หนด 2 ครั้ ง ไม่ มี ป ระวัติ แ ท้ง บุ ต ร
ประจํา เดื อ นครั้ งสุ ดท้ า ย วัน ที่ 21 ธั น วาคม พ.ศ. 2558 อายุ ค รรภ์ 39 สั ป ดาห์ 2 วัน คาดคะเนการคลอด
จากประจํา เดื อ นครั้ งสุ ด ท้า ย วัน ที่ 26 กัน ยายน พ.ศ. 2559 มาโรงพยาบาลด้ว ยอาการเจ็ บ ครรภ์ 4 ชั่ว โมง
30 นาที ก่ อ นมาโรงพยาบาล ตรวจภายในปากมดลู ก เปิ ด 4 เซนติ เมตร ความบางของปากมดลู ก ร้ อ ยละ 100
ศี รษะเป็ นส่ วนนํา ระดับ ส่ วนนํา 0 ถุ งนํ้าครํ่ายังไม่แตก ประวัติการเจ็บป่ วยในอดี ต มี สุข ภาพร่ างกายแข็งแรง
ไม่เคยเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงหรื อโรคติดต่อ ปฏิเสธโรคทางพันธุกรรม ไม่มีประวัติโรคแทรกซ้อนทางสู ติกรรม
ปฏิ เสธการแพ้ย าแพ้อ าหารและไม่ เคยได้รั บ การผ่ า ตัด ใด ๆ ผลการตรวจเลื อ ด หาเชื้ อ ไวรั ส ตับ อัก เสบบี
ไวรัสเอดส์ และซิ ฟิลิ ส ไม่พบการติดเชื้ อ ความเข้มข้นของเลื อดร้ อยละ 44 (ค่าปกติร้อยละ 33 - 44) ประวัติการ
ฝากครรภ์ ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสิ รินธร จํานวน 10 ครั้ง ฝากครรภ์สมํ่าเสมอ ผลการตรวจครรภ์ทางหน้าท้อง
ยอดมดลูก 3/4 เหนื อระดับสะดือ ผลการคะเนนํ้าหนักทารก 3,700 กรัม ผลการตรวจประเมินภาวะสุ ขภาพทารก
ในครรภ์พบว่า มดลูกหดรัดตัวทุก 3 นาที หดรัดตัวนาน 30 วินาที ระดับความแรงของการหดรัดตัว 2+ ทารกดิ้นดี
อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 130 - 150 ครั้งต่อนาที วัดสัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซี ยส
อัตราการเต้นของชี พจร 80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 128/72 มิลลิเมตรปรอท
สู ติแพทย์วนิ ิจฉัย ผูค้ ลอดมีอาการเจ็บครรภ์คลอดจริ ง และรับผูค้ ลอดไว้ในห้องคลอดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559
เวลา 13.30 น. หลังรับไว้ในห้องคลอด พบปั ญหา คือ ผูค้ ลอดไม่สุขสบายเนื่ องจากมดลู กหดรัดตัว โดยผูค้ ลอด
มีสีหน้านิ่วคิ้วขมวด คะแนนความเจ็บปวดระดับ 5 ให้การพยาบาลโดย อธิ บายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกลไกการคลอด
ให้ผูค้ ลอดทราบว่า ขณะนี้ ผูค้ ลอดปากมดลู กเปิ ด 4 เซนติ เมตร อยู่ในระยะปากมดลู กเปิ ดเร็ ว มดลู กหดรั ดตัว
ทุก 3 นาที นาน 30 วินาที แนะนําการหายใจ ให้หายใจเข้ายาว ๆ ทางจมูกและค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปาก
และการลู บ หน้ า ท้อ ง เพื่ อ บรรเทาความเจ็บ ปวด ภายหลัง ให้ ก ารพยาบาล ผู ้ค ลอดสามารถปฏิ บ ัติ ต ามได้
มีพฤติกรรมการเผชิ ญไม่กรี ดร้อง ให้ความร่ วมมือในการรักษาดี ระดับความเจ็บปวดเหลือ 4 สร้างสัมพันธภาพ
และความมัน่ ใจให้ผูค้ ลอดด้วยความเป็ นมิตรและแนะนําการปฏิ บตั ิตวั ในขณะรอคลอดคือ ให้งดนํ้าและอาหาร
ทางปาก ดูแลให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําชนิ ด 5% D/N/2 1,000 มิลลิลิตร อัตราการหยด 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
ตรวจความเข้มข้นของเลือดได้ร้อยละ 42 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ทุก 30 นาที - 1 ชัว่ โมง มดลูกหดรัดตัว
ทุก 3 นาที นาน 30 วินาที และประเมินความก้าวหน้าของการคลอดทุก 2 ชัว่ โมง มีการเปิ ดขยายของปากมดลู ก
เพิ่มขึ้นทุก 2 ชัว่ โมง
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เวลา 16.20 น. ผู ้ค ลอดปวดเบ่ ง และมี น้ ําเดิ น ตรวจภายในปากมดลู ก เปิ ดหมด ระดับ ส่ ว นนํา 0
ศี ร ษะเป็ นส่ ว นนํ า ถุ ง นํ้าครํ่ าแตก ลัก ษณะนํ้ าครํ่ าใส ไม่ มี ก ลิ่ น ไม่ มี สี จึ ง ย้า ยผู ้ค ลอดเข้า ห้ อ งคลอด และ
นอนในท่าเตรี ยมทําคลอด ซึ่ งเป็ นท่านอนหงาย วางขาบนขาหยัง่ ยกศีรษะสู ง แนะนําวิธีการเบ่งคลอดที่ ถูกวิธี
แก่ ผูค้ ลอด โดยเมื่ อมี การเจ็บครรภ์มดลู กหดรั ดตัวให้ผูค้ ลอดหายใจเข้าลึ ก กลั้น และเบ่งยาวเมื่ อหมดแรงเบ่ง
สู ด หายใจเข้า ลึ ก ๆ กลั้น และเบ่ ง ยาวซํ้า ในการหดรั ดตัว ของมดลู ก 1 ครั้ ง เบ่ ง ยาวได้ 2-3 ครั้ ง ภายหลัง ให้
คําแนะนําผูค้ ลอดเบ่งคลอดได้ถูกต้อง พยาบาลทําคลอดโดยตัดฝี เย็บเพื่อช่ วยให้ช่องคลอดกว้างมากขึ้น จากนั้น
ทําการคลอด ผูค้ ลอดคลอดทารก เพศชาย เวลา 16.32 น. อวัยวะครบ รู ปร่ างปกติ สภาพทารกแรกคลอด หายใจ
ได้เอง ร้ องเสี ยงดัง แขนขาขยับได้ดี ทารกผิวสี ชมพูปลายมือปลายเท้าเขียวเล็กน้อย APGAR Scores นาทีที่ 1, 5
และ 10 ได้ 9 คะแนน (หั ก สี 1 คะแนน), 10 คะแนน และ 10 คะแนน ตามลํา ดับ นํ้า หนัก ทารก 3,570 กรั ม
เวลา 16.39 น. ทําคลอดรก รกคลอดครบ รกปกติ หลังรกคลอด วัดสัญญาณชี พ ความดันโลหิ ต 118/68 มิลลิเมตร
ปรอท อัตราการเต้น ของชี พ จร 86 ครั้ งต่อ นาที อัต ราการหายใจ 20 ครั้ งต่ อนาที เวลา 16.40 น. ประเมิ น การ
หดรัดตัวของมดลู ก พบการหดรัดตัวของมดลู กไม่ดี มดลู กนิ่ มต้องคลึ งอยู่นานจึ งจะกลมแข็ง ให้การพยาบาล
โดยการคลึงมดลูกพร้อมกดมดลูกส่ วนล่าง ผูค้ ลอดเสี ยเลือด 570 มิลลิลิตร แพทย์วนิ ิจฉัยว่า มารดามีภาวะตกเลือด
หลังคลอดระยะแรก ดูแลให้ได้รับยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลู กตามแนวทางการรักษาคือ ดูแลให้ Oxytocin
20 unit เพิ่ ม ในสารนํ้า 5% D/N/2 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร อัตราการหยด 120 มิ ล ลิ ลิ ตรต่ อ ชั่วโมง หลังรกคลอด สวน
ปั สสาวะทิ้งเพื่อไม่ให้ขดั ขวางการหดรัดตัวของมดลูกได้ 100 มิลลิลิตร วัดสัญญาณชี พ ความดันโลหิ ต 124/74
มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชี พจร 92 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที เวลา 16.45 น. รายงาน
สู ติแพทย์มีคาํ สั่งการรักษา ให้ Expogin 0.2 มิลลิ กรัม ฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดํา เพื่อกระตุน้ การบีบตัวของมดลู ก
วัดสัญญาณชี พทุก 15 นาทีใน 1 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด จํานวน 4 ครั้ง และ ทุก 30 นาทีในชัว่ โมงที่ 2 หลังคลอด
จํานวน 2 ครั้ง เพื่อประเมินภาวะความดันโลหิ ตตํ่าจากฤทธิ์ ของยา ความดันโลหิ ตอยูใ่ นช่วง 110 - 132 มิลลิเมตร
ปรอท และให้ Cytotec 100 ไมโครกรัม จํานวน 5 เม็ด เหน็บทางทวารหนักยามีผลทําให้มีไข้ หนาวสั่นได้ แนะนํา
อาการข้างเคียงของยาให้ผคู ้ ลอดทราบ หลังให้ยาผูค้ ลอดมีอาการหนาวสั่นเล็กน้อย ให้การพยาบาลให้ความอบอุ่น
ผูค้ ลอด ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก มดลูกหดรัดตัวดี มดลูกกลมแข็ง ปริ มาณเลือดที่ออกทางช่องคลอด ยังมี
เลื อดออกเล็กน้อย เวลา 16.50 น. ตรวจความเข้มข้นของเลือด ได้ร้อยละ 42 รายงานสู ติแพทย์ มีคาํ สั่งการรักษา
ให้ตรวจความเข้มข้นเลื อดอีกครั้งเวลา 18.00 น. ส่ งเวรและประสานงานให้หอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรมรับทราบ
เพื่ อติ ดตามความเข้ม ข้น ของเลื อดในเวลา 18.00 น.ต่อ เวลา 16.55 น. ครบ 2 ชั่วโมงหลัง คลอด ประเมิ น การ
หดรั ดตัวของมดลู ก มดลู กหดรั ดตัวดี ก ลมแข็งขึ้น ตรวจช่ องทางคลอด พบแผลฉี กขาด ระดับ 2 ดู แลเย็บแผล
หลัง เย็บ แผล แผลไม่ มี เลื อ ดออก ไม่ บ วม ไม่ มี เลื อ ดคั่ง ให้ ก ารดู แ ลหลัง คลอด 2 ชั่ว โมง วัด สั ญ ญาณชี พ
พบอัตราการเต้นของชีพจรสมํ่าเสมออยูใ่ นช่ วง 90 - 110 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจสมํ่าเสมอ 20 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิ ตอยูใ่ นช่วงปกติ 110/62 - 128/84 มิลลิเมตรปรอท ให้คาํ แนะนําคลึงมดลูก เพื่อให้มดลูกหดรัดตัวดี
ลักษณะ กลมแข็ง ผูค้ ลอดสามารถปฏิ บตั ิได้ถูกต้อง สังเกตปริ มาณเลื อดที่ออกจากช่ องคลอด แนะนําการดู แล
และทําความสะอาดแผลฝี เย็บ โดยทําความสะอาดด้วยนํ้าสะอาดเหมือนเวลาอาบนํ้าปกติ โดยเวลาล้าง ให้ลา้ งจาก
ด้านหน้าไปด้านหลัง ไม่ ยอ้ นไปมา เพื่ อป้ องกัน เชื้ อโรคจากบริ เวณทวารหนัก เข้าสู่ แผลฝี เย็บ และช่ องคลอด
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ซับ ให้ แห้ง ด้วยผ้าสะอาด เพื่ อป้ องกัน การติ ด เชื้ อแผลฝี เย็บ ดู แลให้ ผูค้ ลอดนอนพัก และป้ องกัน การตกเตี ย ง
พร้ อมดู แลช่ วยเหลื อให้ทารกได้ดูดนมมารดา ทารกสามารถดูดนมมารดาได้ ผูค้ ลอดมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย
ไม่มีอาการหนาวสั่น ไม่เวียนศีรษะหรื อหน้ามืด
เวลา 19.00 น. ประเมิ น อาการผู ้ค ลอดหลั ง คลอด 2 ชั่ ว โมงเพื่ อ เตรี ยมย้า ยออกจากห้ อ งคลอด
ผูค้ ลอดรู ้ สึ ก ตัวดี อ่อนเพลี ยเล็ก น้อย ไม่เวีย นศี รษะ วัดความดันโลหิ ต 117/80 มิ ลลิ เมตรปรอท อัตราการเต้น
ของชี พจร 110 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ประเมิ นการหดรัดตัวของมดลู ก มดลู กหดรัดตัวดี
ลั ก ษณะ กลมแข็ ง ยอดมดลู ก อยู่ ร ะดับ สะดื อ ประเมิ น การคั่ง ค้า งของปั สสาวะ ไม่ พ บการโป่ งตึ ง ของ
กระเพาะปั ส สาวะ ประเมิ นปริ มาณเลื อดที่ ออกทางช่ องคลอด ชุ่ มผ้าอนามัยประมาณ 50 มิ ลลิ ลิตร คลึ งมดลู ก
กดไล่ เลื อดที่ ค งั่ ค้างในโพรงมดลู ก ออกทางช่ อ งคลอด ไม่ พ บก้อนเลื อดค้าง และทําความสะอาดช่ อ งคลอด
ตรวจแผลฝี เย็บ ไม่บวม ปวดแผลฝี เย็บและมดลูกพอทนได้ คะแนนความเจ็บปวดระดับ 2 จึงดูแลย้ายมารดาและ
ทารกไปยังหอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรมโดยรถนอน ประสานงานส่ งต่ออาการและปั ญหาของผูค้ ลอดให้พยาบาล
หอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรมทราบและเฝ้าระวังต่อไป
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14.10-14.50 น. ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดครั้งที่ 1 มารดามีสีหน้า
สดชื่ น นํ้านมเริ่ ม มาซึ ม ๆ มี อ าการคัด ตึ ง เต้า นมเล็ ก น้ อ ย แนะนํา วิ ธี ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ว ยนมแม่ คื อ ดู ด นมเร็ ว
ดู ด นมบ่ อ ย และดู ด ให้ ถู ก วิ ธี ปวดมดลู ก เล็ ก น้ อ ย ประเมิ น ความเจ็ บ ปวด เท่ า กั บ 1 มดลู ก หดรั ด ตั ว ดี
กระเพาะปั ส สาวะไม่โป่ งตึ ง นํ้าคาวปลาสี แดงออกชุ่ มผ้าอนามัย 1 ผืนต่อ 3 ชั่วโมง ไม่มีกลิ่ นเหม็น แผลฝี เย็บ
แห้ งดี ไม่ มี เลื อดคัง่ ไม่ มี ป วดบวมแดง ทารกดู ดนมได้ ไม่ มี อาการตัวเหลื อง ขับ ถ่ ายปกติ วัน ที่ 21 กัน ยายน
พ.ศ.2559 เวลา 18.00 น. ผลความเข้ม ข้นของเลื อด ได้ร้อยละ 40 สู ติแพทย์ให้รับ ประทานอาหารได้ตามปกติ
มารดาไม่ มี อ าการคลื่ น ไส้ และหลัง คลอดผู ้ค ลอดมี อ าการปวดแผลฝี เย็บ ได้ รั บ ยา Paracetamol (500 mg)
รั บ ประทานครั้ งละ 2 เม็ ด หลัง ได้รับ ยาผู ค้ ลอดมี อ าการปวดลดลง หลัง คลอดมารดาเสี่ ย งต่ อ ภาวะติ ด เชื้ อ
แพทย์พิจารณาให้ยา Amoxycillin (500 mg) รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังรับประทานอาหาร และ
ยาบํา รุ ง เป็ น Ferrous Fumarate รั บ ประทานครั้ งละ 1 เม็ ด วัน ละ 3 ครั้ ง หลัง รั บ ประทานอาหาร Obimin AZ
รับ ประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ1 ครั้ง หลังรับ ประทานอาหาร และ Chalk cap (1000 mg) รับ ประทานครั้ งละ
1 เม็ด ก่อนนอน
วัน ที่ 23 กัน ยายน พ.ศ.2559 เวลา 17.00-18.20 น. ติ ด ตามเยี่ย มมารดาหลัง คลอดครั้ งที่ 2 มารดา
มี สีหน้ายิม้ แย้มแจ่ม ใส สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ดี จากการประเมิ นเต้านมและประเมิ นการไหลของนํ้านม
หัวนมและเต้านมปกติ นํ้านมไหลดี เต้านมไม่คดั ตึ ง เลี้ ยงทารกด้วยนมมารดาได้ สอนวิธีการให้นมบุ ตรและ
การดูแลบุตร เช่น การดู แลทําความสะอาดอาบนํ้าทารก การห่ อตัว ให้นมบุตรทุก 2 - 3 ชัว่ โมง มดลูกหดรัดตัวดี
กระเพาะปั สสาวะไม่โป่ งตึง นํ้าคาวปลาสี จางคล้ายสี น้ าํ ล้างเนื้ อออกปริ มาณเล็กน้อย ไม่มีกลิ่นเหม็น แผลฝี เย็บ
แห้ ง ดี ไม่ มี เลื อ ดคั่ง ไม่ มี ป วดบวมแดง ทารกแข็ ง แรงดี ไม่ มี อ าการตัว เหลื อ ง ระหว่า งให้ ก ารดู แ ลมารดา
หลังคลอด สามารถให้นมบุตรได้ มารดาสามารถอาบนํ้าบุตรได้ดว้ ยตนเอง แนะนําวิธีการคุมกําเนิ ด มารดาเลือก
วิธี ก ารคุ ม กําเนิ ดโดยการฉี ดยาคุ ม กําเนิ ด แนะนําการสั งเกตภาวะตกเลื อดหลังคลอด และการมี เพศสั ม พัน ธ์
6 สัปดาห์ หลังคลอดบุ ตร เพื่อป้ องกันการติ ดเชื้ อของโพรงมดลู ก แนะนําอาการที่ตอ้ งมาพบแพทย์ก่อนวันนัด
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เช่ น แผลฝี เย็บอัก เสบ บวมแดง แผลแยก เป็ นไตแข็ง มี ไข้ นํ้าคาวปลาออกมากผิดปกติ หรื อมี กลิ่ นเหม็น และ
แนะนําให้มาตรวจตามนัด โดยนัดตรวจหลังคลอดวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. ที่คลิ นิกพิเศษ
หลังคลอดโรงพยาบาลสิ รินธร ผูค้ ลอดรับทราบ แพทย์อนุ ญาตให้ผคู ้ ลอดกลับบ้าน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2559
ผูป้ ่ วยอยูใ่ นความดูแล 3 วันและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นเวลา 4 วัน
7. ผลสํ าเร็จของงาน
จากกรณี ศึ ก ษาผู ค้ ลอด พบปั ญ หาที่ สํ า คัญ ได้แ ก่ ผู ค้ ลอดไม่ สุ ข สบายเนื่ อ งจากมดลู ก หดรั ด ตัว
และผูค้ ลอดมี ภาวะตกเลื อดหลังคลอดเนื่ องจากมดลู กหดรัดตัวไม่ดี หลังคลอดผูค้ ลอดเสี ยเลื อด 570 มิ ลลิ ลิตร
มี อ าการอ่ อ นเพลี ย เล็ ก น้ อ ย ประเมิ น พบการหดรั ด ตัว ของมดลู ก ไม่ ดี ให้ ก ารพยาบาลโดยการคลึ ง มดลู ก
สวนปั สสาวะทิ้งได้ 100 มิลลิ ลิตร ดู แลให้ยากระตุ น้ การหดรัดตัวของมดลู กและติดตามความเข้มข้นของเลื อด
ตามแผนการรั ก ษาของสู ติ แพทย์ ปั ญ หาได้รับ การแก้ไ ข ผู ค้ ลอดไม่ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจากภาวะตกเลื อ ด
หลังคลอด ผูค้ ลอดมี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ภาวะตกเลื อดหลังคลอด มดลู กหดรัดตัวดี สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ดี
สามารถให้นมบุตร มารดาสามารถอาบนํ้าบุตรได้ดว้ ยตนเองเมื่อออกจากโรงพยาบาล แพทย์อนุ ญาตให้ผูค้ ลอด
กลับ บ้านวัน ที่ 24 กัน ยายน พ.ศ.2559 และนัดตรวจหลังคลอดวัน ที่ 18 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น.
ที่คลินิกพิเศษหลังคลอด โรงพยาบาลสิ รินธร รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล 4 วัน
8. การนําไปใช้ ประโยชน์
เป็ นการพัฒ นาตนเองในการวิเคราะห์ ดู แล และให้ ก ารพยาบาลมารดาที่ มี ภ าวะตกเลื อ ดหลัง คลอด
ระยะแรก
9. ความยุ่งยาก ปั ญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
ผู ค้ ลอดรายนี้ คลอดบุ ต รครั้ งที่ 3 การคลอดบุ ต รหลายคนทํา ให้ ก ารมดลู ก หดรั ด ตัว ของมดลู ก ไม่ ดี
ทําให้มารดามีโอกาสเกิ ดภาวะตกเลื อดได้ และทารกตัวโตนํ้าหนัก 3,570 กรัม ทําให้มดลู กขยายตัวมากกว่าปกติ
เพิ่มโอกาสให้เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้
10. ข้ อเสนอแนะ
ประสานงานระหว่างหน่ วยฝากครรภ์โรงพยาบาลสิ รินธร จัดโครงการให้ความรู ้ หญิ งตั้งครรภ์ในการ
คุมกําเนิ ด เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการตกเลือด ประวัติการมีเลือดออกผิดปกติ ครรภ์หลัง ครรภ์แฝด
แฝดนํ้า ทารกตัวโต คลอดยาก คลอดนาน การแท้ง การขูดมดลูก ประวัติตกเลือดหลังคลอด ได้วางแผนครอบครัว
และคุมกําเนิดแบบถาวรโดยการทําหมัน
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวบุญธิดา ไชยราชา
เพื่อประกอบการแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตําแหน่งเลขที่ รพส. 438) สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิ รินธร
สํานักการแพทย์
เรื่ อง ง่าย ง่าย แค่ใบเดียว
หลักการและเหตุผล
กระบวนการดู แลผูค้ ลอดรายใหม่ ประกอบด้วย การซัก ประวัติ ตรวจร่ างกายเบื้ องต้น เพื่ อลงบันทึ ก
ในใบแบบประเมินผูร้ ับบริ การแรกรับเข้าห้องคลอด ปั จจุบนั ขั้นตอนการซักประวัติรับใหม่ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่
ซักประวัติจนถึงลงข้อมูลในใบแบบประเมินผูร้ ับบริ การแรกรับเข้าห้องคลอด 10 - 15 นาที ไม่มีแบบฟอร์ มบันทึก
เป็ นการลงบันทึ ก ในกระดาษเปล่ า แล้วนํามาลงในเอกสารบันทึ กทางการพยาบาล ซึ่ งจากการรวบรวมสถิ ติ
ในเดื อนมีนาคมปี 2559 ผูม้ ารับบริ การที่ ห้องคลอด จํานวน 50 ราย (เวชระเบียนและสถิ ติโรงพยาบาลสิ รินธร,
2559) พบว่า บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 15 ราย และถามซํ้า ๆ ในคําถามเดิม ๆ 20 ราย ซึ่ งเป็ นการทํางานซํ้าซ้อน จึง
มีแนวความคิดออกแบบใบบันทึกการซักประวัติรับใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว ระยะเวลาน้อยลงและได้ขอ้ มูล
ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
1. เพื่อลดระยะเวลาในการซักประวัติรับใหม่ผคู ้ ลอด
2. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารระหว่างทีมพยาบาลในการลงข้อมูลในเอกสารทางการพยาบาล
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการซักประวัติผคู ้ ลอดรับใหม่และวางแผนการพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสม
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
การประเมินภาวะสุ ขภาพมี ความสําคัญเนื่ องจากช่วยให้พยาบาลสามารถรวบรวมข้อมู ลอย่าง
เป็ นระบบมากยิ่งขึ้ น และสามารถให้บริ การสุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การซักประวัติเป็ นกิ จกรรมสําคัญ
เนื่ องจาก เป็ นเครื่ องมือที่จะสะท้อนให้เห็ นบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชี พในการปฏิ บตั ิ
กิจกรรม ให้การพยาบาล พอทเทอร์ และเพอร์ รีกล่าวว่า การบันทึกเป็ นสิ่ งที่ถูกเขียนหรื อพิมพ์สาํ หรับบุคคลที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ บันทึกสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย การบันทึกต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อให้เกิด
ความเข้ า ใจ ดํ า รงไว้ซ่ ึ งการดู แ ลที่ ต่ อ เนื่ อ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการพยาบาลและมาตรฐาน
ของการบริ การพยาบาล ซึ่ งข้ อ มู ล ที่ บ ั น ทึ ก จะบ่ ง บอกถึ ง ระดับ ของคุ ณ ภาพการพยาบาลที่ ใ ห้ ก ับ ผู ้ป่ วย
การซัก ประวัติ และการบัน ทึ ก ทางการพยาบาลเป็ นสื่ อ กลางที่ สํ า คัญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งบุ ค ลากร
ในทีมสุ ขภาพ จึงเกิ ดแนวคิดในการจัดทํานวัตกรรมขึ้น ง่าย ง่าย แค่ใบเดียวนี้ ได้นาํ กรอบแนวคิดของพอทเทอร์
และเพอร์ รีมาใช้ในการพัฒนาใบบันทึ กการซักประวัติผูค้ ลอดรั บใหม่ โดยเน้นให้การซักประวัติถูกต้องและ
ได้ขอ้ มูลครบถ้วน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจของผูม้ ารับบริ การ ลดระยะเวลาตั้งแต่ซกั ประวัติรับใหม่ผคู ้ ลอดจนถึง
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ลงบันทึกใบแบบประเมินผูร้ ับบริ การแรกรับเข้าห้องคลอด เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ในการสื่ อสารระหว่างทีมพยาบาล
ในการลงข้อมูลในเอกสารทางการพยาบาล และเป็ นแนวทางในการซักประวัติผูค้ ลอดรับใหม่เพื่อวางแผนการ
พยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสม โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขออนุ ญ าตหัวหน้าหน่ วยงาน และรวบรวมสถิ ติผูเ้ ข้ารั บ บริ ก ารที่ ห้ องคลอด โรงพยาบาลสิ ริน ธร
เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินการ
2. เสนอปั ญ หาแนวคิ ด และขอความร่ วมมื อ ในการดํา เนิ น งานในที่ ป ระชุ ม ของห้ อ งคลอดทบทวน
แนวทางการปฏิบตั ิเดิม ซึ่ งแบบฟอร์ มเดิมเป็ นกระดาษเปล่าที่จดบันทึกเอง

แบบย่อ

3. กําหนดเนื้ อหาและรู ป แบบเอกสารและข้อมู ลที่ ตอ้ งการซักประวัติ เพื่ อจัดทําใบซักประวัติรับใหม่

4. นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเอกสารการซักประวัติรับใหม่แบบย่อ เพื่อนําเสนอให้ผูบ้ งั คับบัญชาตรวจสอบ
และปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูบ้ งั คับบัญชา
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