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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 5 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 6 เมษายน 2562 - 10 เมษายน 2562)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum haemorrhage: PPH) หมายถึง การที่ผูค้ ลอดสู ญเสี ยเลือด
ผ่านทางช่องคลอดมากกว่า 500 มิลลิลิตร หรื อจากผ่าตัดคลอดมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร ทาให้หน้ามืด
เป็ นลม มีอาการแสดงของภาวะขาดน้ า มีเลือดในหลอดเลือดน้อยกว่าปกติ ทาให้ชีพจรเต้นเร็ ว ปัสสาวะ
ออกน้อย ความดันโลหิ ตต่าเมื่อร่ างกายสู ญเสี ยเลือด1,000-1,500 มิลลิลิตร (ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์, 2560)
สาเหตุ การตกเลือดหลัง คลอดมีส าเหตุที่สาคัญ เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก พบมากที่สุ ด
ร้อ ยละ 70 ของการตกเลือ ดหลัง คลอด รองลงมาจากการฉี ก ขาดของช่องคลอดปากมดลูก และฝี เย็บ
ร้อยละ 20 การค้างของรก เยื่อหุ ้มรก หรื อชิ้นส่ วนของรกภายในโพรงมดลูก ร้อยละ 10 และการแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติที่เกิดจากการมีเกล็ดเลือดต่า ทาให้ก ารแข็งตัวของเลือ ดผิดปกติ ร้อยละ 1 โดยปกติ
หลอดเลือดที่ผนังด้านในมดลูกบริ เวณที่รกเกาะอยู่จะมีเลือดออก และเลือดจะหยุดเองโดยการหดรัดตัว
ของมดลูกจากการที่เซลล์กล้ามเนื้ อประสานกันไปมาล้อมรอบหลอดเลือด เมื่อกล้ามเนื้ อมดลูกหดรัดตัว
หลอดเลือดที่ดา้ นในผนังมดลูก จะถูก รัดให้ตีบ ลง โดยเฉพาะบริ เวณที่รกเกาะจึง ทาให้เลือ ดหยุดได้
และอาศัยกลไกการแข็ง ตัวของเลือด กรณี ที่รกลอกตัวไม่ส มบูรณ์ หรื อ รกค้างในมดลูก ทาให้ม ดลูก
หดรัดตัวไม่ดี จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะตกเลือด (วิภาวรรณ รัตนพิทกั ษ์, 2560)
พยาธิสรีรภาพ การตกเลือดหลังคลอดที่เป็ นภาวะที่มีเลือดออกทั้งภายนอกและภายในร่ างกาย
โดยการตกเลือดภายนอกร่ างกายพบบ่อยที่สุด สังเกตจากมีเลือดไหลผ่านทางช่องคลอด กรณี มีกล้ามเนื้ อ
มดลูกผิดปกติ หรื อมีสิ่งขัดขวางการหดตัวของมดลูกทาให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี จนนาไปสู่ การเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดที่รุนแรงขึ้น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้ (สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, 2557)
1. การตกเลือดระยะแรก มีเลือดออกหลังคลอด มากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชัว่ โมงแรก
ของการคลอด มีส าเหตุเกิด จากภาวะมดลูก หดรัด ตัว ไม่ดี พบบ่อ ยในผูค้ ลอดที ่มีใ ยกล้า มเนื้ อ มดลูก
ถูกดึงรั้งให้ยืดมากเกินไป ระยะการคลอดนาน ภาวะมดลูกล้า คลอดเฉี ยบพลันทาให้ใยกล้ามเนื้ อหดดึง
กลับรวดเร็ ว มีเลือดออกก่อนคลอดและระหว่างคลอด กระเพาะปั สสาวะเต็มส่ งผลให้ขดั ขวางการหดตัว
ของมดลูก รกเกาะต่า คลอดบุตร 5 คน ขึ้นไป ติดเชื้ อในโพรงมดลูก เคยผ่าตัดที่มดลูก มีกอ้ นในมดลูก
มดลูกรู ปร่ างผิดปกติ และมดลูกปลิ้น
2. การตกเลือ ดระยะหลัง เกิด จากการฉี ก ขาดช่อ งทางคลอด พบบ่อยที่ป ากมดลูก ผนังช่อ ง
คลอด ฝี เย็บ ผนังกระเพาะปัสสาวะ แผลบริ เวณฝี เย็บในรายที่ขาดเกินกว่าที่ตดั ไว้ และอวัยวะสื บพันธุ์
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ภายนอก มีปัจจัยส่ งเสริ มทาให้เกิดการฉี กขาด คือ ทาสู ติศาสตร์หัตถการ คลอดเร็ วเฉี ยบพลัน ตัดฝี เย็บ
ไม่ถูกวิธีทาให้เลือดออกมาก มดลูกบางกว่าปกติ การตกเลือดจากเกาะของรก คือ มีรกขนาดกว้างมาก
ภาวะรกเกาะต่ า ภาวะรกติด กล้า มเนื้ อ มดลูก การมีร กหรื อ เศษรกค้างในมดลูก และภาวะเลือ ดออก
ผิดปกติภาวะเกล็ดเลือดต่าหรื อมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
อาการและอาการแสดง เลือดจะออกทางช่องคลอด เห็นภายนอกหรื อค้างในมดลูก เลือดที่อยู่
ในโพรงมดลูกจะเป็ นของเหลวและลิ่มเลือด มากกว่า 500 มิลลิลิตร มดลูกไม่หดรัดตัวและลอยตัวเหนือ
ระดับสะดือ ต้องคลึงจึงหดตัว เมื่อไม่คลึงจะนิ่ มเช่นเดิม มีอาการแสดงของภาวะเสี ยเลือด ได้แก่ อาการ
ซี ดกระสับกระส่ ายกระหายน้ าเพราะปริ มาณเลือดไหลเวียนลดลง เหงื่อออก ชีพจรเต้นเบาเร็ ว ความดัน
โลหิ ตต่า หายใจหอบเร็ วเพราะปริ มาณเลือดไหลเวีย นลดลง ต่อไปจะหายใจช้าลง มีอาการหนาวสั้ น
เนื ่ อ งจากเลือ ดไปเลี้ ย งสมองน้อ ยลง หากสู ญ เสี ย เลือ ดมากอาจช็อ ค หมดสติ และอาจเสี ย ชีวิต ได้
(ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์, 2560)
การวินิจฉัย การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก การประเมินหลังสิ้ นสุ ดระยะที่สามของการคลอด
เกณฑ์ที ่ใ ช้ท ัว่ ไปคือ เลือ ดออกมากกว่า 500มิล ลิลิต ร หรื อ มากกว่าร้อ ยละ 1 ของน้ า หนัก ตัว ใน 24
ชัว่ โมงแรก หลัง คลอดแพทย์วินิจ ฉัย ว่าผูค้ ลอด มีภ าวะตกเลือ ดหลังคลอดระยะแรก ใช้เกณฑ์ด งั นี้
(ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์, 2560) ค่าความเข้มข้นของเลือดที่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ในระหว่าง
คลอดและหลังคลอดหรื อการที่ตอ้ งให้เลือดในมารดาหลังคลอด ความรวดเร็ วในการสู ญเสี ยเลือดความ
รุ น แรงของการตกเลือ ดหลัง คลอดระยะแรก แปรผัน ตรงกับ ความรวดเร็ ว ในการสู ญ เสี ย เลือ ด
เช่น สู ญเสี ยเลือดในอัตรามากกว่า 150 มิลลิลิตรต่อนาที หรื อสู ญเสี ยเลือดทันทีท นั ใดมากกว่า 1,5002,000 มิลลิลิตร จัดว่าเป็ นการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกที่รุนแรง การตอบสนองของร่ างกายต่อการ
สู ญเสี ยเลือด การวินิจฉัยจะต้องกระทาพร้อมกับการให้การช่วยเหลือมารดาหลังคลอด
การรักษา สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้ (ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์, 2560)
1. ระยะตกเลือดก่อนรกคลอด ตรวจสัญญาณชีพ การลอกตัวของรก กรณี ที่รกลอกตัวสมบูรณ์
ให้ทาคลอดรกทันที สวนปั ส สาวะให้ก ระเพาะปัส สาวะว่าง เพื ่อให้ม ดลูก หดรัดตัวดีข้ึ น ให้ 5%D/W
หรื อ 5 % D/NSS หรื อ Ringer Lactate solution ร่ ว มกับ Syntocinon 10-20 ยูน ิ ต ทางหลอดเลือ ดด า
โดยเร็ ว เจาะเลือ ดเพื ่อ ตรวจหาระดับ ความเข้ม ข้น ของเม็ด เลือ ดแดง เตรี ย มเลือ ด 2 ยูนิ ต เมื ่อ ปฏิบ ตั ิ
ดังกล่าวแล้วรกยังไม่ลอกตัวและมีเลือดไหลออกทางช่องคลอดมาก ควรรี บล้วงรก กรณี หลังคลอดรก
แล้วเลือดออกไม่หยุด ให้หาสาเหตุและรักษาเช่นเดียวกับการตกเลือดหลังรกคลอด
2. ระยะตกเลือดหลังรกคลอด เกิดจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี แก้ไขโดยคลึงมดลูกจนหดรัดตัวดี
สวนปั สสาวะออกให้หมด ฉี ด Expogin 0.20 มิล ลิกรัม ทางหลอดเลือดดาหรื อกล้ามเนื้ อ ให้ 5% D/W
หรื อ 5% D/NSS หรื อ Ringer Lactate solution ร่ วมกับ Syntocinon 10-20 ยูนิต หยดเข้าทางหลอดเลือด
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ดาโดยเร็ ว เจาะเลือดตรวจหาระดับความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง เตรี ยมเลือด 2-4 ยูนิต คลึงมดลูกให้หดรัด
ตัว ตรวจแผลฝี เย็บช่องคลอด หากฉี กขาดและมีเลือดออกให้เย็บซ่อม ตรวจสอบภายในโพรงมดลูกว่ามี
เศษรกหรื อ ก้อ นเลือ ดค้างหรื อไม่ ถ้า มีให้เอาออกให้ห มดเพื ่อให้ม ดลูก หดรัด ตัวดีข้ึ น หากพบมดลูก
มีรอยฉี ดขาดหรื อทะลุให้ส่งผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องทันที
การพยาบาล พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการดูแลผูค้ ลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด เนื่องจาก
อยู่ดูแลใกล้ชิดและเป็ นบุค คลแรกที่พ บภาวะตกเลือดหลังคลอด ดังนั้น บทบาทที่สาคัญ ของพยาบาล
มีดงั นี้ (วิภาวรรณ รัตนพิทกั ษ์, 2561)
1. การป้อ งกัน ภาวะตกเลือ ดหลัง คลอด ตรวจกรุ ๊ ป เลือ ดระยะตั้ ง ครรภ์ เพื ่อ เตรี ย มพร้อ ม
ให้การช่วยเหลือ หากมีการตกเลือด กรณี ที่มีภาวะโลหิ ตจางเพื่อป้องกันความรุ นแรงจากภาวะตกเลือด
ค้นหาผูม้ ีปัจจัยเสี่ ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด เพื่อป้องกันหรื อเฝ้าระวังอาการตกเลือดระยะหลังคลอด
มีปัจจัยเสี่ ยง คือ คลอดบุตรเกิน 5 คน รกลอกตัวก่อนกาหนด รกเกาะต่าครรภ์แฝด แฝดน้ า มีประวัติ
ตกเลือดหลังคลอด ล้วงรก ทารกตายในครรภ์และค้างอยู่ในโพรงมดลูกนาน ระยะคลอดนาน คลอดโดย
ใช้คีม ดึง ผ่าตัด คลอด คลอดท่าก้น หรื อการกลับท่าทารกในครรภ์ ระมัดระวังวิธีการจัดการทุก ระยะ
ของการคลอดให้ถูกต้อง รายที่คาดว่ามดลูกอาจหดรัดตัวไม่ดีหลังคลอด ควรให้สารน้ าและยากระตุน้
การหดรัดตัวของมดลูกทางหลอดเลือดดาตั้งแต่ก่อนคลอด เพื่อให้แน่ใจว่ามดลูกหดรัดตัวดี และควรให้
ติดต่อไปถึงหลังคลอดอย่างน้อ ย 1 ชัว่ โมง ทันทีที่ตรวจพบว่ารกลอกตัวสมบูรณ์ควรทาคลอดรกโดยเร็ ว
ไม่บีบ เค้น คลึง หรื อ นวดมดลูก ก่อ นรกลอกตัว เพราะเป็ น อัน ตราย ควรให้ย ากระตุ น้ การหดรัด ตัว
ของมดลูก หลัง รกคลอด เพื ่อ ให้ม ดลูก มีก ารหดรัด ตัว และคลายตัว ตามปกติ ให้ก ารดูแ ลหลังคลอด
อย่างน้อย 2 ชัว่ โมง ตรวจสอบปริ ม าณเลือดที่ออกทางช่องคลอด การหดรัดตัว ของมดลูกและอาการ
ทัว่ ไป
2. การพยาบาลผูค้ ลอด ขณะมีอาการตกเลือดหลังคลอด ควรติดตามแผนการรักษา ให้การดูแล
โดยมีการประเมินอาการ ปริ มาณเลือดซึมออกทางช่องคลอด เลือดขังอยู่ในโพรงมดลูกและช่องคลอด
ลักษณะการหดรั ดตัวของมดลูก การบวมเลือ ด อาการแสดงในรายที ่ม ดลูก แตก ผูค้ ลอดจะมีอ าการ
มากกว่าปริ มาณเลือดที่ออก ควรกระตุน้ ให้ปัสสาวะบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้กระเพาะปัสสาวะเต็ม เนื่องจาก
จะไปขัดขวางการหดรัดตัวของมดลูก อาการแสดงของภาวะช็อค ตรวจสอบภาวะ hypofibrinogenemia
และแก้ไ ขภาวะดังกล่า ว โดยให้ fresh whole blood หรื อ fresh frozen plasma ดูแลให้ถ ูก ต้อง จานวน
ที่ได้รับ เหมาะสมกับ ปริ ม าณเลือดที่เสี ย ไป ปกติอย่างน้อยให้ 500 มิล ลิลิตร ขณะให้เลือดควรสังเกต
อาการผิดปกติจากการให้เลือด เพื่อให้การแก้ไขและช่วยเหลือได้ทนั ที ดูแลให้ได้รับออกซิเจนในรายที่
พร่ อ งออกซิเจน ดูแลด้านจิตใจเพื่อ ลดความกลัว และความวิต กกังวล โดยการเปิ ดโอกาสให้ซ ัก ถาม
อธิ บ ายให้เข้า ใจเวลาให้ก ิจ กรรมทางการพยาบาลทุก ครั้ ง เพื ่อ ให้ม ัน่ ใจ ปฏิบ ตั ิก ารพยาบาลด้ว ย
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ความนุ ่ม นวล รวดเร็ ว เป็ น กัน เอง ดูแ ลความสุ ข สบายทัว่ ไป เพื ่อ ให้ผูค้ ลอดได้รับ ความอบอุ่น และ
ป้องกันการสู ญเสี ยความร้อนออกจากร่ างกาย
3. การแก้ไขหรื อดูแลตามสาเหตุ กรณี รกยังไม่คลอดภายใน 30 นาที ให้นึกถึงรกค้าง ซึ่งสาเหตุ
ส่ วนใหญ่เกิด จากการหดรัด ตัวและคลายตัวของมดลูก ไม่พ อที่ จ ะดึง รั้ ง ให้รกลอกตัว หรื อ กระเพาะ
ปัสสาวะเต็มจะทาให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี กรณี น้ ี ให้สวนปั สสาวะออกให้หมด หากมีเลือดออกปริ มาณ
มากให้รายงานแพทย์ท นั ที แพทย์อาจล้วงรก และให้ย ากระตุน้ การหดรัด ตัว ของมดลูก เพื ่อป้องกัน
การเสี ย เลือดมากขึ้ น มดลูก หดรัด ตัว ไม่ดีห ลังคลอดต้อ งคลึงมดลูก ให้แ ข็งเพื ่อ ไล่เลือดที่ขงั ให้ห มด
วางกระเป๋ าน้ าแข็ง ตรวจสอบการฉี กขาดช่องทางคลอด และกระเพาะปัสสาวะเต็ม กรณี ได้ยากระตุน้
การหดรัดตัวของมดลูก ควรสังเกตอาการใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขได้ทนั ที กรณี มีอาการผิดปกติ
และให้การรักษาข้างต้น แล้วยังมีเลือดออกทางช่องคลอดไม่หยุด แพทย์อาจพิจารณาตัดมดลูก กรณี น้ ี
ต้องให้กาลังใจผูค้ ลอด เพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบนั และมีกาลังใจที่จะฟื้ นฟูสุขภาพตนเอง
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
การตกเลือดหลังคลอดเป็ นภาวะแทรกซ้อนของการคลอดที่พบบ่อยที่สุดและเป็ นสาเหตุการตาย
1 ใน 4 ของผูค้ ลอดทัว่ โลก การตายหลังคลอดเกิดจากตกเลือดหลังคลอดระยะที่ 3 ของการคลอดสิ้ นสุ ด
เป็ นการเสี ยเลือดใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด สาหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 พบอัตราการตาย
ของผูค้ ลอด 23 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 ราย (สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ,
2557) มีสาเหตุเกิดจากภาวะเลือดออก ความดันโลหิ ตสู ง ติดเชื้ อในกระแสเลือด ร้อยละ 27.10, 14.00
และ 10.70 ตามลาดับ ซึ่งภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็ นการเสี ยเลือดโดยการคลอดทางช่องคลอดมากกว่ า
500 มิล ลิล ิต ร และ 1,000 มิล ลิลิต ร จากผ่าตัด คลอด มาใช้เป็ น ข้อ บ่ง ชี้ ว ่า มีภ าวะตกเลือ ดหลัง คลอด
เกิดภาวะความดันโลหิ ตต่า ชีพจรเต้นเร็ ว ซีด อ่อนเพลีย ซึมเศร้า มีภาวะแทรกซ้อน เช่น กล้ามเนื้ อหัวใจ
ตาย เลือ ดไม่แ ข็ง ตัว เมื ่อ เกิด ภาวะตกเลือ ด ส่ ง ผลให้เซลล์ใ นร่ า งกายขาดออกซิเจนและเสี ย สมดุล
หากรักษาล่าช้าจะเกิด Sheehan’s syndrome โลหิ ตจางรุ นแรง อาจเสี ยชีวิตได้ การป้องกันการตกเลือด
หลัง คลอด คือ การจัด การในระยะที่ 3 ของการคลอดอย่างรวดเร็ ว โดยให้ oxytocin 10 ยูนิต ฉี ดเข้า
กล้ามเนื้ อขณะคลอดไหล่หน้าทารก หรื อฉี ดเพิ่มทางหลอดเลือดดาในสารน้ าภายหลังทารกคลอดทันที
เพื่อให้มดลูกหดรัดตัวดี ทาคลอดรกได้เร็ ว และป้องกันการตกเลือดในระยะแรก
จากสถิติการคลอด โรงพยาบาลสิ รินธรในปี พ.ศ. 2560 มีผูค้ ลอด 2,774 ราย พบการตกเลือด
หลังคลอด 118 ราย (หน่วยงานเวชระเบียน โรงพยาบาลสิ รินธร สานัก การแพทย์ กรุ งเทพมหานคร,
2560) จากการทบทวนรู ปแบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด ยังไม่พบแนวทางการดูแล
ที่ชดั เจน พยาบาลขาดทักษะการพยาบาล ให้การช่วยเหลือล่าช้า จานวนผูค้ ลอดต่อพยาบาลไม่เหมาะสม
จึงส่ งผลให้อุบตั ิการณ์ตกเลือดหลังคลอดและภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นต่อเนื่ อง ดังนั้นการพัฒนารู ปแบบ
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การปฏิบ ตั ิก ารพยาบาลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด เพื่อป้องกัน ภาวะตกเลือดหลังคลอด จึงเป็ น
การป้องกันการตกเลือดหลัง คลอด และใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบ ตั ิก ารพยาบาลผูค้ ลอดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและผูค้ ลอดมีความปลอดภัย
4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึก ษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ ยวกับ ภาวะตกเลื อดหลังคลอด จากตารา วารสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ให้การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
2. เลือกกรณี ศึกษา ผูค้ ลอดหญิงไทย อายุ 25 ปี HN : 12099/62 AN : 5521/62 มาด้วยอาการ
เจ็บครรภ์ 1 ชัว่ โมง ก่อนมาโรงพยาบาล ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ 5 วัน
3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซักประวัติเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
และอดีต การฝากครรภ์ ตรวจร่ างกาย ตรวจครรภ์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและประวัติครอบครัว
4. วินิจฉัยทางการพยาบาล เพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามปัญหาของผูค้ ลอด และจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา เพื่อให้การพยาบาลที่ครอบคลุมทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล รักษาตามแผนการรักษา ประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาล
และวางแผนการพยาบาลต่อเมื่อปัญหายังไม่สิ้นสุ ด พร้อมให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง
6. บันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาล และผลการรักษาในเวชระเบียน
7. สรุ ปกรณี ศึกษาเฉพาะราย และจัดทาเป็ นเอกสารวิชาการ โดยมีการทบทวนความถูกต้อง
ผลงาน เนื้อหา ตัวอักษรและรู ปแบบ พร้อมนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนิ นการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ศึ ก ษา: ผู ้ค ลอดหญิ ง ไทย อายุ 25 ปี HN: 12099/62 AN: 5521/62 วัน ที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 07.35 น. มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์ มีมูกเลือด ไม่มีน้ าเดิน ทารกในครรภ์ดิ้นดี แพทย์รับไว้
ในความดูแล จากการซักประวัติ ผูค้ ลอดครรภ์ ที่ 2 อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ 5 วัน กาหนดคลอด วันที่ 22
เมษายน 2562 ฝากครรภ์ที่ ค ลิ นิ ก 1 ครั้ ง ผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บัติ ก าร VDRL, HBsAg, anti HIV
ผลปกติ, ABO group B Rh positive, Hematocrit 32% ผลตรวจปั สสาวะไม่พบน้ าตาลและไข่ขาว ปฏิเสธ
โรคประจาตัวและโรคทางพันธุกรรม และตรวจร่ างกายไม่พบความผิดปกติ
ประเมินสภาพแรกรับ ห้องคลอด ผูค้ ลอดรู ้สึกตัวดี พูดคุยรู ้เรื่ อง สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย 36.8
องศาเซลเซี ยส ชีพจร104 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 136/86 มิลลิเมตรปรอท อัตราการหายใจ 20 ครั้ ง
ต่ อ นาที ตรวจหน้า ท้อ งระดับ มดลู ก ¾ เหนื อ สะดื อ ศี ร ษะเป็ นส่ ว นน า ฟั งเสี ย งหั วใจทารกในครรภ์
148 ครั้งต่อนาที ทารกดิ้ นดี แพทย์ประเมิ นน้ าหนักทารกโดยการอัลตราซาวด์ 3,280 กรัม แพทย์รับไว้
ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วนั ที่ 6 เมษายน 2562
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วัน ที ่ 6 เมษายน 2562 เวลา 07.35 น.ผู ค้ ลอดมีอ าการเจ็บ ครรภ์ถี ่ มดลู ก หดรั ด ตัวทุ ก 2 นาที
40 วิ น าที นาน 40 วิ น าที ความแรง +++ ตรวจภายในปากมดลู ก ขยาย 9 เซนติ เมตร ความบาง 100
เปอร์เซ็นต์ ระดับส่ วนนา 0 ถุงน้ าทูนหัวยังอยู่ เวลา 08.00 น. เริ่ มมีลมเบ่ง ตรวจภายในปากมดลูกเปิ ดเต็มที่
10 เซนติเมตร ความบาง 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับส่ วนนา 0 ส่ วนนาเป็ นศีรษะ ถุงน้ าคร่ าแตก ลักษณะน้ าคร่ า
ปนขี้เทา หัวใจทารกเต้น 148 ครั้งต่อนาที คลอด เวลา 08.07 น.ทารกคลอดปกติ เพศหญิง น้ าหนัก 3,725
กรั ม รกคลอดเวลา 08.15 น. รกหนัก 1,170 กรั ม สู ญ เสี ย เลื อ ดหลังคลอด 750 มิ ล ลิ ลิ ต ร สั ญ ญาณชี พ
อุณหภูมิกาย 36.6 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 108 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 111/63 มิลลิเมตรปรอท ผูค้ ลอด
มีอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย ไม่มีเหงื่อออกหรื อตัวเย็น มดลูกหดรัดตัวไม่ดี มีการฉี กขาดที่ช่องทางคลอด
ตรวจความเข้ม ข้นของเลื อด 31 เปอร์ เซ็ นต์ หลังให้ ยากระตุ้นการบี บตัวมดลูก และเย็บซ่ อมแผลฝี เย็บ
มดลูกบีบตัวดี ไม่มีเลือดออกจากแผล สังเกตอาการที่ห้องคลอด 2 ชั่วโมง ผูค้ ลอดรู ้สึกตัวดี แผลฝี เย็บ
ไม่บวม ไม่มีเลือดซึม แผลช่องทางคลอดไม่มีเลือดออกตามแนวแผล คลึงมดลูกกดไล่เลือดในโพรงมดลูก
มี เลื อ ดออกเพิ่ ม 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร สวนปั ส สาวะทิ้ ง 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร สั ญ ญาณชี พ อุณ หภูม ิก าย 37.1 องศา
เซลเซียส ชีพจร 110 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 123/76 มิลลิเมตรปรอท
ผูค้ ลอดและทารกย้ายไปหอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรม เวลา 10.30 น.
วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. หอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรม ผูค้ ลอดรู ้สึก ตัวดี นอนบนเตียง
ท่าศีรษะสู ง หน้าตาสดชื่น ปวดแผล ปวดมดลูกเล็กน้อย แพทย์ให้เลือด LPRC 1 ยูนิตภายใน 3 ชัว่ โมง
ได้รับเลือด เวลา 13.30 น. เลือดหมด เวลา 16.30 น. มดลูกหดรัดตัวดี ระดับมดลูกต่ากว่าระดับสะดือ
1 นิ้ว มีเลือดออกทางช่องคลอดครึ่ งแผ่นผ้าอนามัย แผลฝี เย็บไม่มีบวมแดง ไม่มีเลือดออกตามแนวแผล
สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย 37.1 องศาเซลเซียส ชีพ จร 94 ครั้ งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้ งต่อนาที
ความดันโลหิ ต 124/72 มิล ลิเมตรปรอท น้ านมเริ่ มมาเล็กน้อย เริ่ มรู ้สึ กตึ งๆ ที่ เต้านมแต่ไม่ มีอาการคัด
เต้านม ทารกดูดนมได้ดี ทารกถ่ายขี้เทาแล้ว 2 ครั้ง และปัสสาวะ 1 ครั้ง
วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. หอผูป้ ่ วยสู ติน รี เวชกรรม ผูค้ ลอดรู ้สึ ก ตัวดี สี ห น้าสดชื่น
นัง่ บนเตียงรับประทานอาหารมื้ อเช้าได้หมดถาด ความเข้มข้นของเลือด 33 เปอร์เซ็นต์ หยุดให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดดา มดลูกหดรัดตัวดี ระดับมดลูกต่ากว่าระดับสะดือ 3 นิ้ว ปั สสาวะและถ่ายอุจจาระได้
แผลฝี เย็บ ไม่บ วมแดง มีเลือ ดซึม เลือ ดออกทางช่ องทางคลอดครึ่ งแผ่น ผ้า อนามัย น้ า คาวปลา สี ช มพู
สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพ จร 80 ครั้ งต่อนาที อัตราการหายใจ16 ครั้ ง ต่อนาที
ความดัน โลหิ ต 120/70 มิล ลิเมตรปรอท น้ านมเริ่ ม มากขึ้ น เต้านมไม่ ค ัด ทารกดู ดนมได้ดี ถ่ายอุจจาระ
มีสีเหลือง ปัสสาวะ 6-8 ครั้งต่อวัน สุ ขภาพแข็งแรง ไม่มีตวั เหลืองตาเหลือง
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.50 น. หอผูป้ ่ วยสู ตินรี เวชกรรม ผูค้ ลอดสี หน้าสดชื่น มดลูกหดรัด
ตัวดี น้ าคาวปลามีสี กลิ่น และปริ มาณปกติ แผลฝี เย็บปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน นัดตรวจหลังคลอด
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วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ ห้องตรวจสู ตินรี เวชกรรม รวมระยะเวลาที่ อยู่ในความดู แล 5 วัน ในระหว่าง
การดูแลมีปัญหาทางการพยาบาล ดังนี้
ปัญหาที่ 1 ผูค้ ลอดวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอดและความปลอดภัยของทารก
เป้ าหมาย ผูค้ ลอดคลายวิตกกังวล
กิจกรรมการพยาบาล สร้างสัมพันธภาพกับผู ค้ ลอดด้วยความนุ่มนวลและเป็ นมิตร อธิบายให้ผูค้ ลอด
ทราบเกี่ยวกับ การดาเนินการคลอด แผนการรักษา กลไกการคลอด เพื่อให้เข้าใจและสามารถปรับตัว
ให้เข้า กับ สภาพการที่ก าลัง เผชิญ อยู่ไ ด้ เปิ ดโอกาสให้ซ ัก ถามข้อ สงสัย และระบายความหวาดกลัว
อยู่ใกล้ชิดกับผูค้ ลอดและให้กาลังใจ ให้ขอ้ มูลผลตรวจร่ างกาย ตรวจทางช่องคลอด การประเมินสภาพ
ทารกในครรภ์แก่ผคู ้ ลอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและคลายความวิตกกังวล
การประเมินผล ผูค้ ลอดคลายความวิตกกังวล ผ่อนคลายขึ้ น ปฏิบตั ิตามคาแนะนาได้ ให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิตวั ขณะรอคลอด ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562
ปัญหาที่ 2 ผูค้ ลอดไม่สุขสบายเนื่องจากมดลูกหดรัดตัว
เป้ าหมาย เพื่อให้ผคู ้ ลอดเผชิญกับความเจ็บปวดได้
กิจกรรมการพยาบาล ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดขณะมดลูกมีการหดรัดตัว แนะนาวิธีบรรเทา
อาการเจ็บ ครรภ์โ ดยการหายใจที ่ถ ูก ต้อ ง สอนให้ห ายใจเข้า ลึก ๆ อย่า งช้า ๆ หายใจเข้า ทางจมูก
และหายใจออกทางปากช้า ๆ เมื่อเจ็บ ครรภ์ นวดใช้กามือและใช้ส ันมือนวดบริ เวณบั้น เอวเป็ นเลข 8
ขณะมดลูก มีก ารหดรัดตัว เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ อบริ เวณบั้นเอว จัดท่าที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสุ ข
สบายในท่านอนศีรษะสู ง 60 องศา เพื่อไม่ให้มดลูกกดทับหลอดเลื อดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ ยงมดลูก ทาให้
เลือ ดและออกซิเจนมาสู ่ ท ารกในครรภ์ส ะดวกและท่า นอนตะแคงศีร ษะสู ง 30-60 องศา ให้ว างขา
บนหมอนสู งเข่างอเล็กน้อย เพื่อให้บริ เวณส่ วนหลังและเอวอยู่ในแนวตรง เพื่อลดความเจ็บปวดจากการ
กดทับของเส้นประสาทบริ เวณกระเบนเหน็บ และดูแลความสุ ขสบายทัว่ ไป
การประเมินผล ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562
ปัญหาที่ 3 ผูค้ ลอดเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะช็อคจากการตกเลือดหลังคลอด
เป้ าหมาย ผูค้ ลอดไม่เกิดภาวะช็อค
กิจกรรมการพยาบาล วัดสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที นาน 4 ครั้ง เพื่อติดตามอาการเปลี่ยนแปลงและประเมิน
ภาวะช็อค สวนปั สสาวะทิ้ง เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะว่างและไม่ขดั ขวางการหดรัดตัวของมดลูก วางกระเป๋ า
น้ าแข็งบริ เวณหน้าท้อง เพื่อกระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก คลึงมดลูกและกดไล่ก้อนเลือดออกจากโพรง
มดลูก ให้ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูกตามแผนการรักษา สังเกตอาการหลังให้ยากระตุน้ การหดรัดตัว
ของมดลูก เพราะยาอาจท าให้ค วามดัน โลหิ ต สู งได้ เฝ้า ระวัง การเกิด อุบ ตั ิเหตุโ ดยยกไม้ก้ัน เตีย งขึ้ น
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แนะน าไม่ใ ห้ผู ค้ ลอดลุก จากเตีย งโดยล าพัง ประเมิน สภาพของภาวะตกเลือ ด โดยบัน ทึก ลัก ษณะ
และจานวนของเลือดที่ออกจากช่องทางคลอด การมีเลือดขังอยู่ภายในมดลูก ลักษณะการหดรัดตัวมดลูก
ถ้าหดรัดตัวไม่ดีให้คลึงมดลูกให้มีลกั ษณะกลมแข็ง การฉี กขาดของช่องทางคลอด และอาการปวดแผล
ถ้ามีอาการปวดมากหรื อรู ้สึกปวดร้าวไปที่กน้ ให้แจ้งพยาบาลทันที เนื่ องจากอาจมีการคัง่ ของเลือดที่แผล
ฝี เย็บเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด
การประเมินผล ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562
ปัญหาที่ 4 ผูค้ ลอดไม่สุขสบายเนื่องจากปวดมดลูกและแผลฝี เย็บ
เป้ าหมาย ผูค้ ลอดคลายความเจ็บปวด
กิจ กรรมการพยาบาล จัดให้น อนท่า ศีรษะสู งเล็ก น้อยหรื อนอนคว่าโดยใช้ห มอนประคองกล้ามเนื้ อ
ท้องน้อย หรื อนอนตะแคงเพื่อให้กล้ามเนื้ อท้องน้อยและเชิงกรานผ่อนคลาย แนะนาวิธีการหายใจลึก ๆ
แล้วผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ จัดให้นัง่ พับ เพีย บ หรื อ ใช้เบาะนุ่มรองก้น เพื ่อ บรรเทาอาการปวดแผล
พร้อมเปิ ดโอกาสให้ระบายความรู ้สึกเพื่อบรรเทาความตึงเครี ยด
การประเมินผล ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
ปัญหาที่ 5 ผูค้ ลอดมีโอกาสติดเชื้อบริ เวณแผลฝี เย็บและช่องคลอด
เป้ าหมาย ผูค้ ลอดไม่มีภาวะติดเชื้อ
กิจ กรรมการพยาบาล ติดตามสัญ ญาณชีพ ทุก 4 ชัว่ โมง เพื่อประเมิน ภาวะติดเชื้ อหลังคลอด หากพบ
อาการผิดปกติให้แจ้งพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยเพื่อช่วยเหลือตามอาการ ประเมินอาการและอาการแสดง
เช่น มีไข้ ปวดแผลในช่องทางคลอดและฝี เย็บ น้ าคาวปลามีกลิ่นเหม็น เปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4 ชัว่ โมง
หรื อ เมื่อ ผ้า อนามัย ชุ่ม แนะน าให้รับ ประทานอาหาร 5 หมู ่ โดยเฉพาะอาหารที ่ มีโ ปรตีน สู ง จะช่ว ย
ซ่อมแซมแผลให้หายได้เร็ วขึ้น
การประเมินผล ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
ปัญหาที่ 6 ผูค้ ลอดไม่สุขสบายเนื่องจากมีอาการคัดตึงเต้านม
เป้ าหมาย ไม่มีอาการคัดตึงเต้านม
กิจ กรรมการพยาบาล อธิบ ายให้ผู ค้ ลอดเข้า ใจว่าอาการคัด ตึง เต้า นมเป็ น อาการปกติใ นมารดาหลัง
คลอดน อาการคัดตึงเต้านมจะทุเลาลงเมื่อให้ทารกดูดนมเร็ ว ดูดบ่อย ดูดถูก วิธี ประคบร้อนด้วยผ้าชุบ
น้ าอุ่นจัดพันรอบเต้านมก่อนให้นมลูกจะช่วยให้น้ านมไหลได้ดีข้ ึน ใช้เวลาประคบ 5 -10 นาที หลังจาก
นั้นประคบเย็นทันทีจะช่วยลดปวดและบวมเต้านม ใช้เวลาประคบ 10 นาที ให้นวดเต้านมเบา ๆ ขณะที่ลูก
ดูดนม จะทาให้รู้สึกผ่อนคลาย และกระตุน้ ให้น้ านมไหลได้ดีข้ ึน หากลานหัวนมตึงแข็งจะทาให้ลูกดูดนม
ได้ยากขึ้น การบีบน้ านมออกจากบริ เวณลานหัวนมจะทาให้ลานหัวนมนิ่มทาให้ลูกดูดนมได้ดีข้ ึน แนะนา
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ให้ลูกดูดนมบ่อยขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน ทุก 2 -3 ชัว่ โมง วันละ 10-12 ครั้ง หรื อบ่อยกว่านั้น โดยไม่
จากัดระยะเวลาการดูดนมของทารก
การประเมินผล ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562
ปัญหาที่ 6 ผูค้ ลอดมีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง
เป้ าหมาย ผูค้ ลอดไม่ตกเลือดซ้ า
กิจกรรมการพยาบาล ให้มารดาคลาและคลึงมดลูกด้วยตนเอง สังเกตน้ าคาวปลาที่ออกจากช่องคลอด
หากผิดปกติ เช่น กลิ่นเหม็น เลือดสด ๆ ออกทางช่องคลอดให้รายงานแพทย์ทนั ที ไม่ให้กลั้นปั สสาวะ
กระตุ น้ ให้น้ าคาวปลาไหลได้ด ีโ ดยการนอนคว่ า ใช้ห มอนหนุน ท้อ งน้อ ยและสะโพก ช่ว ยเหลือ
และกระตุน้ ให้ผคู ้ ลอดนาทารกมาดูดนมเพื่อส่ งเสริ มการบีบตัวของมดลูก
การประเมินผล ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
7. ผลสาเร็จของงาน
กรณี ศึกษาผูค้ ลอดที่มีภาวะผูค้ ลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด เข้ารับการรักษาในห้องคลอด
วันที่ 6-10 เมษายน 2562 ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและให้การพยาบาล ผูค้ ลอดและทารกได้มีความ
ปลอดภัย ไม่ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่ เป็ นอัน ตราย พบปั ญ หาและข้อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล 7 ข้อ
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลทั้งหมดได้รับ การแก้ไขตามแผนการพยาบาลที่ วางไว้ นัดติ ดตามการรั กษา
นัดตรวจแผลหลังคลอด 1 สัปดาห์ และนัดตรวจหลังคลอด 8 สัปดาห์
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 ผูค้ ลอดได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการพยาบาลอย่างปลอดภัยและทันท่วงที
8.2 ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้มีมาตรฐาน ผูค้ ลอดได้รับ
การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิ ทธิภาพ
8.3 พยาบาลได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู ้ความเข้าใจใหม่ ๆ ในการดูแลผูค้ ลอดที่มีภาวะตกเลือด
หลังคลอด สามารถประเมินและวางแผนการพยาบาลได้ถูกต้อง
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
9.1 ผูค้ ลอดมีความวิตกกังวลมาก ต้องใช้เวลาในการให้ขอ้ มูลและปลอบโยนซ้ า ๆ
9.2 ผูค้ ลอดฝากครรภ์ที่คลินิกเพียง 1 ครั้ง ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการตรวจครรภ์ และมีการคลอด
เฉี ยบพลันทาให้เกิดปัญหาตกเลือดหลังคลอด
9.3 บุคลากร ขาดทักษะและประสบการณ์ ในการเย็บแผลที่ฉีดขาดในช่องทางคลอดด้านในที่ลึก
มาก ๆ ทาให้ใช้เวลาในการเย็บซ่อมแผลฝี เย็บนาน
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวนิตยา วาชัยยุง
เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้านการพยาบาล (ตาแหน่งเลขที่ รพส. 434)
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิ รินธร สานักการแพทย์
เรื่ อง การพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง
หลักการและเหตุผล
ภาวะความดันโลหิ ตสู งขณะตั้งครรภ์เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นสาเหตุ ส าคัญของการบาดเจ็บ
และเสี ยชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ซ่ ึงมีสาเหตุไม่แน่ชดั แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้หญิงตั้งครรภ์
มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง เช่น อายุ จานวนครั้งของการตั้งครรภ์และการคลอด การตั้งครรภ์แฝด ประวัติ
คนในครอบครัวมีภาวะความดันโลหิ ตสู ง การตั้งครรภ์ครั้งก่อนมีภาวะความดันโลหิ ตสู ง ซึ่งความดันโลหิ ต
สู งจะส่ งผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพหญิ งตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ และจากการส ารวจโดยองค์การ
อนามัยโลกพบอุบตั ิการณ์การชัก ร้อยละ 1 ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งทั้งหมด (World
Health Organization, 2015) โดยพยาบาลเป็ นบุคลากรสาคัญที่จะต้องส่ งเสริ มให้หญิ งตั้งครรภ์มีความรู ้
ความเข้าใจและพฤติกรรมการดูแลตนเองและทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะความดัน
โลหิ ต สู ง ขณะตั้ง ครรภ์ ไ ม่ ใ ห้ รุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น หากมี ภ าวะความดัน โลหิ ต สู ง มาก่ อ นแล้ว ซึ่ งแนวทาง
การรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสูงนั้น จึงต้องใช้กระบวนการพยาบาล การวินิจฉัยทางการ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิ บัติก ารพยาบาล และการประเมิ น ผล รวมทั้งการนาระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสถิติหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริ การห้องคลอด โรงพยาบาลสิ รินธร ในปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562
มี จานวน 2,689 3,504 4,120 ตามลาดับ (หน่วยงานเวชระเบีย น โรงพยาบาลสิ ริน ธร สานัก การแพทย์
กรุ ง เทพมหานคร, 2560, 2561, 2562) เป็ นหญิ ง ตั้ง ครรภ์ ที่ มี ภ าวะความดัน โลหิ ต สู ง 56, 81, 94 ราย
ตามล าดับ แม้ว่าจะไม่ พ บภาวะชัก แต่ ย งั พบภาวะ severe pre-eclampsia มากกว่า ร้อ ยละ 50 ของหญิ ง
ตั้งครรภ์ที่ มี ภาวะความดันโลหิ ตสู งทั้งหมด หากการประเมินแรกรับและการรักษาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ อนั ตรายต่อหญิ งตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้ ซึ่ งปั จจุบันมีแนวโน้ม
พบหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ตสู ง เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน
การรับประทานอาหาร ชนิ ดของอาหารที่รับประทาน สิ่ งเหล่านี้ จะนาไปสู่ การพัฒนาแนวทางการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง
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วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หญิ งตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งที่มารับบริ การของห้องคลอดได้รับการดูแล
อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่ อ ให้ พ ยาบาลห้ อ งคลอดมี แ นวทางการดู แ ลหญิ ง ตั้ง ครรภ์ ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง
เพื่อป้องกันการชัก
เป้าหมาย
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
ภาวะความดันโลหิ ตสู งที่เกิดจากการตั้งครรภ์ (pregnancy induced hypertension :PIH) หมายถึง
การที่หญิงตั้งครรภ์มีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท หรื อคลายตัว มากกว่า
90 มิ ล ลิ เมตรปรอท โดยมี ก ารแบ่ ง ภาวะความดัน โลหิ ตสู ง ขณะตั้งครรภ์ ดังนี้ (ชานาญ เกี ย รติ พี รกุ ล ,
รัตนา คาวิลยั ศักดิ์ และยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, 2558)
1. ระดับ รุ น แรงน้อย (mild PIH) เมื่ อค่าความดันโลหิ ตขณะหัวใจบี บ ตัว อยู่ในช่ วง 140 - 149
มิลลิเมตรปรอท และขณะหัวใจคลายตัวอยูใ่ นช่วง 90 - 99 มิลลิเมตรปรอท
2. ระดับ รุ น แรงปานกลาง (moderate PIH) เมื่ อค่าความดัน โลหิ ต ขณะหัวใจบี บ ตัวอยู่ใ นช่ วง
150 -159 มิลลิเมตรปรอท และขณะหัวใจคลายตัวอยู่ในช่วง 100-109 มิลลิเมตรปรอท
3. ระดับรุ นแรงมาก (severe PIH) เมื่อค่าความดันโลหิ ตขณะบีบตัวมากกว่า 160 มิลลิเมตรปรอท
และขณะคลายตัวมากกว่า 110 มิลลิเมตรปรอท
การวินิจฉัย วินิจฉัยโดยจากการซักประวัติ อาการและอาการแสดง ตรวจพิเศษ เช่น ทดสอบ Roll
-overtest, Agiotensin II infusion ประเมินการไหลเวียนในเส้นเลือดแดงมดลูกด้วยคลื่นเสี ยงความถี่ สู ง
และตรวจอื่น ๆ เช่น uric acid, urinary calcium, plasma fibronectin (ชานาญ แท่นประเสริ ฐกุล, 2556)
อาการและอาการแสดง ภาวะความดัน โลหิ ตสู ง ขณะตั้งครรภ์มี อ าการและอาการแสดงดัง นี้
(ชานาญ แท่นประเสริ ฐกุล, 2556)
1. Hypertension with outprotienuria or pathological edema ภาวะความดัน โลหิ ต สู งที่ พ บหลัง
ไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์ เป็ นภาวะความดันโลหิ ตสู งโดยไม่มีโปรตีนในปัสสาวะ หรื อบวมผิดปกติ
มักเกิดขึ้นชัว่ คราวของครึ่ งหลังการตั้งครรภ์ หรื อภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด โดยไม่มีอาการครรภ์
เป็ นพิ ษ หรื อความดัน โลหิ ตสู งมาก่ อน ภาวะนี้ วินิจฉัยได้ในช่ วงหลังคลอดแล้วระดับ ความดันโลหิ ต
จะลดลงสู่ปกติภายใน 1 วันหลังคลอด
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2. Preeclampsia เป็ นภาวะความดันโลหิ ตสู งร่ วมกับมีโปรตีนในปัสสาวะ หรื อบวมผิดปกติ หรื อ
ทั้งหมด โดยแบ่งความรุ นแรงเป็ น mild preeclampsia กับ severe preeclampsia
3. Eclampsia เป็ นภาวะที่ รุ น แรงที่ สุ ด ของการมี ค วามดัน โลหิ ต สู ง ขณะตั้ง ครรภ์ พบไข่ ข าว
ในปัสสาวะ หรื อบวมผิดปกติ ร่ วมกับชักโดยมีอาการปวดศีรษะ ตามัว หรื อจุกแน่นลิน้ ปี่
การรักษา การรักษาความดันโลหิ ตสู งขณะตั้งครรภ์ที่ดี คือ ยุติการตั้งครรภ์ เนื่ องจากเมื่อตั้งครรภ์
สิ้ นสุ ดลง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรคที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก็จะสิ้ นสุ ดลง หากหญิงตั้งครรภ์มีภาวะ
ชักเกิดขึ้นการใช้ยา magnesium sulfate เพื่อป้ องกันการชัก ยาจะออกฤทธิ์ ลดความดันโลหิ ต และช่วยให้
หลอดเลื อ ดคลายตัว ไม่ มี ผ ลต่ อ การลดปริ ม าณโลหิ ต ที่ ไ ปเลี้ ย งมดลู ก แต่ อ าจรบกวนการหดรั ด ตัว
ของมดลูก
การพยาบาล บทบาทสาคัญของพยาบาลที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ต สู ง มีดังนี้
(สุชาดา เตชวาทกุล, 2558)
1. ซักประวัติการฝากครรภ์ อาการและอาการแสดง ตรวจร่ างกาย และตรวจโปรตีนในปั สสาวะ
เพื่อคัดกรองความรุ นแรงของโรค
2. ดูแลให้นอนพักโดยนอนตะแคงซ้ายเพื่อเพิม่ การไหลเวียนเลือดไปยังมดลูกและทารกในครรภ์
3. จัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบสงบ เพื่อลดการกระตุน้ จากแสง เสี ยง การสัมผัส ให้ได้รับการพักผ่อน
4. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัว่ โมง เพื่อประเมินสภาพมารดา ถ้าตรวจพบว่าความดันโลหิ ตสู ง
มากกว่า 160/110 มิลลิลิตรปรอท ให้รายงานแพทย์
5. แนะนามารดาให้สังเกตและบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ หากพบทารกในครรภ์ดิ้นน้อย
กว่า 10 ครั้ง ใน 2 ชัว่ โมง ให้แจ้งพยาบาลทันทีและให้ติดเครื่ องบันทึกอัตราการเต้นหัวใจทารก
6. ชัง่ น้ าหนักหญิงตั้งครรภ์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรื อตามแนวทางการรักษา
7. ตรวจโปรตีนในปั สสาวะตอนเช้าทุกวัน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโรค และให้รายงาน
แพทย์หากพบโปรตีนปัสสาวะตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
8. จากัดอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสูง ในรายที่ความดันโลหิตสูงให้งดน้ าและอาหารทางปาก
การพัฒ นาความรู ้ แ ละความสามารถ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ งการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การประเมินตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
การสอนที่ ประสบความสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมี การกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
เพื่อให้การเรี ยนและประเมินผลได้ถูกต้อง โดยแบ่งความรู ้เป็ น 6 ระดับ ดังนี้ (Bloom, 1976)
1. ระลึกได้ (recall) เป็ นการจดจาวิธี การปฏิบัติ กระบวนการแบบแผน และสามารถดึ งข้อมูล
จากความจาออกมาได้
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2. รวบรวมสาระสาคัญได้ (comprehension) ทาบางสิ่ งบางอย่างได้มากกว่าจดจาเนื้ อหาที่ได้รับ
เช่ น เขี ย นข้อ ความด้ว ยถ้อ ยค าตนเองได้ แสดงให้ เห็ น ด้ว ยภาพ ให้ ค วามหมายที่ ลึ ก ซึ้ ง แปลความ
และ เปรี ยบเทียบความคิด หรื อคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นได้
3. นาไปใช้ (applying) สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ จึงจะสามารถนาไปใช้ได้
4. วิ เคราะห์ (analysis)ใช้ ค วามคิ ด แยกเป็ นส่ วน เป็ นประเภท น าข้ อ มู ล มาประกอบกั น
เพื่อการปฏิบตั ิของตนเอง
5. สังเคราะห์ (synthesis) นาข้อมูลและแนวความคิดมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
6. ประเมิ น ผล (evaluation) การใช้ ข ้อ มู ล เพื่ อ ตั้ง เกณฑ์ ก ารรวบรวมวัด ข้อ มู ล ตามมาตรฐาน
เพื่อให้ขอ้ ตัดสิ นใจถึงระดับประสิ ทธิผลของกิจกรรม
ทัก ษะปฏิ บ ัติ สามารถพัฒ นาได้ด้ว ยการฝึ กฝน หากได้รั บ การฝึ กฝนดี จ ะเกิ ด ความถู ก ต้อ ง
คล่ องแคล่ ว เชี่ ย วชาญ และคงทน ผลการกระท าสั งเกตได้จากความรวดเร็ ว ความแม่ น ย า ความแรง
หรื อความราบรื่ นในการจัดการ มีกระบวนการ 7 ขั้น ดังนี้ (Simpson, 1992)
1. ขั้นการรับรู ้เป็ นการรับรู ้สิ่งที่จะทาด้วยการสังเกตการณ์อย่างตั้งใจ
2. ขั้นการเตรี ยมความพร้ อม เป็ นการปรับตัวให้พ ร้อม หรื อแสดงพฤติกรรมทางด้านร่ างกาย
จิตใจ และอารมณ์ โดยปรับตัวให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรื อแสดงทักษะนั้น ๆ มีจิตใจและสภาวะอารมณ์
ที่ดีต่อการที่จะทาหรื อแสดงทักษะนั้น ๆ
3. ขั้น การสนองตอบภายใต้ก ารควบคุ ม เป็ นขั้น ที่ ใ ห้ โอกาสผู เ้ รี ย นในการตอบสนองต่ อ สิ่ ง
ที่รับรู ้ อาจให้ผเู ้ รี ยนเลียนแบบการกระทาแสดงทักษะลองผิดลองถูก จนสามารถตอบสนองได้ถูกต้อง
4. ขั้น การลงมื อ กระท าจนเป็ นกลไกที่ ท าได้เอง และช่ วยให้ป ระสบผลส าเร็ จในการปฏิ บัติ
และเกิดความเชื่อมัน่ ในการทาสิ่ งนั้น ๆ
5. ขั้นการกระทาอย่างชานาญ ช่วยให้การฝึ กฝนการกระทานั้น ๆ จนผูเ้ รี ยนทาได้โดยอัตโนมัติ
และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
6. ขั้นการปรับปรุ งและประยุกต์ใช้เป็ นขั้นที่ช่วยให้ปรับปรุ งทักษะหรื อปฏิบตั ิของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
และประยุกต์ใช้ทกั ษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. การคิ ด ริ เริ่ ม เมื่ อ ปฏิ บ ัติ ห รื อ กระท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งช านาญและประยุก ต์ใ ช้ใ นสถานการณ์
ที่หลากหลาย มักจะเกิดความคิดใหม่ ๆ หรื อปรับการกระทาให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
ขั้นตอนการดาเนิ นการ
1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตารา วารสาร งานวิจยั ใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนา
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง เพื่อป้องกันการชักให้เหมาะสมครอบคลุมขึ้น
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