ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ ง

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลมำรดำที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอด
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
เรื่ อง โครงกำรพัฒนำสมรรถนะพยำบำลจบใหม่ในกำรดูแลมำรดำที่มีภำวะตกเลือด
หลังคลอด

เสนอโดย
นำงสำวกรทิพย์ กำวีวน
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร(ด้ำนกำรพยำบำล)
(ตำแหน่งเลขที่รพก. 556)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง
สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน กำรพยำบำลมำรดำที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอด
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 4 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ภำวะตกเลือดหลังคลอด (post partum hemorrhage : PPH) หมำยถึง กำรสู ญเสี ยเลือดภำยหลัง
กำรคลอดบุ ตรทำงช่ องคลอดมำกกว่ำหรื อเท่ ำกับ 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร และกำรสู ญ เสี ย เลื อ ดภำยหลัง
กำรผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 1,000 มิลลิลิตร โดยสำมำรถจำแนกได้ ดังนี้
(ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์, 2560)
1. จำแนกตำมระยะเวลำเมื่อเทียบกับกำรคลอด ได้แก่
1.1 กำรตกเลื อดหลังคลอดระยะแรก (early or primary postpartum hemorrhage) หมำยถึ ง
กำรตกเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังคลอดทันทีจนถึง 24 ชัว่ โมงหลังคลอด
1.2 กำรตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง (late or secondary postpartum hemorrhage) หมำยถึ ง
กำรตกเลือดที่ เกิ ดขึ้นในระยะ 24 ชั่วโมงจนถึ ง 12 สัปดำห์หลังคลอด พบได้บ่อยระหว่ำง 7 – 14 วัน
หลังคลอด (Murray & Mckinney, 2014)
2. จำแนกตำมปริ มำณจำนวนเลือดที่สูญเสี ยหลังจำกกำรคลอด ปริ มำณเลือดที่สูญเสี ยไปแสดง
ถึงปริ มำณสำรน้ ำที่สูญเสี ยไปจำกร่ ำงกำย
3. จำแนกตำมสำเหตุของกำรเสี ยเลือด สำมำรถจำแนกสำเหตุหลักได้โดยใช้หลักกำร 4T ได้แก่
1.) ควำมผิดปกติของกำรหดรัดตัวของมดลูก (Tone) 2.) กำรบำดเจ็บหรื ออันตรำยที่ เกิ ดขึ้นกับช่องทำง
คลอดและอวัยวะสื บพันธุ์ (Trauma) 3.) กำรเหลื อค้ำงอยู่ในโพรงมดลูกของผลผลิ ตจำกกำรตั้งครรภ์
(Tissue) 4.) ควำมผิดปกติของระบบกำรแข็งตัวของเลือด (Thrombin) (วิภำวรรณ รัตนพิทกั ษ์, 2561)
4. จำแนกตำมอำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิก
พยำธิสรี รภำพ
ผนังของมดลูกมีหลอดเลือดอยู่เป็ นจำนวนมำก ภำยหลังจำกมีกำรหลุดลอกของรกออกจำก
ผนังมดลูก จะทำให้เกิดกำรฉี กขำดของหลอดเลือดและเนื้ อเยื่อในตำแหน่ งที่รกลอกตัว ซึ่ งหลอดเลือด
เหล่ ำนี้ จะถู กบี บรั ดตัวเพื่ อท ำให้เลื อดหยุดไหล โดยอำศัยกล้ำมเนื้ อของมดลู ก และกำรทำงำนของ
กระบวนกำรแข็ ง ตั ว ของเลื อ ด ในกรณี ที่ มี ค วำมผิ ด ปกติ ข องกำรท ำงำนของกล้ ำ มเนื้ อมดลู ก
มีสิ่งขัดขวำงกำรหดรัดตัวของมดลูก มีควำมผิดปกติของกำรแข็งตัวของเลือด หรื อมีกำรฉี กขำดของ
ช่ องทำงคลอดหรื อมดลู ก จะท ำให้มดลูก หดรั ดตัวไม่ ดี เกิ ด ภำวะตกเลื อดหลังคลอดที่ รุนแรงได้
(วันชัย จันทรำพิทกั ษ์, วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์, สุ กิจ ศรี ทิพยวรรณ, สงวน โสจินดำรัตน์, กมล ศรี จนั ทึก
และเรณู วัฒนเหลืองอรุ ณ, 2557)
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อำกำรและอำกำรแสดง
อำกำรและอำกำรแสดงของภำวะตกเลือดหลังคลอดขึ้นอยู่กบั สำเหตุ ปริ มำณเลือด ระยะเวลำ
ในกำรเสี ยเลื อด สุ ขภำพของมำรดำ และภำวะแทรกซ้อนอื่ น ๆ ซึ่ งมี อำกำรและอำกำรแสดง ดังนี้
(ประกำรณ์ องอำจบุญ, 2554)
1. มีเลือดออกจำกช่องคลอด ไหลออกมำให้เห็นทำงช่องคลอด คือ มีเลือดไหลพุ่ง หรื อไหลซึ ม
ออกจำกช่ องคลอด หรื อมี เลื อดค้ำงอยู่ภำยในช่ องทำงคลอดไม่ไหลออกมำให้เห็ น เมื่ อมี กำรกระตุ้น
มดลูกให้หดรัดตัวและกดไล่เลือด จะมีเลือดหรื อก้อนเลือดไหลออกมำให้เห็นทำงช่องคลอด
2. มีอำกำรและอำกำรแสดงของกำรเสี ยเลือด ได้แก่ ซีด ชีพจรเบำเร็ ว ควำมดันโลหิ ตต่ำ เหงื่อออก
ใจสั่ น ตัวเย็น รู ้ สึ กกระหำยน้ ำ ระยะแรกจะหำยใจเร็ ว หลังจำกนั้ นจะหำยใจช้ำลง กระสั บกระส่ ำย
ปั สสำวะออกน้อย มี อำกำรหนำว เนื่ องจำกเลื อดไปเลี้ ยงสมองน้อยลง ถ้ำอำกำรรุ นแรงอำจทำให้เกิ ด
ภำวะช็อค ไม่รู้สึกตัวและอำจเสี ยชีวิตได้
3. มดลูกหดรัดตัวไม่ดีหรื อคลำมดลูกได้อยูเ่ หนือระดับสะดือ ยอดมดลูกอยูส่ ู งกว่ำระดับสะดือ
หรื อมีขนำดใหญ่กว่ำปกติ เนื่ องจำกมีเลือดขังอยู่ภำยในมดลูก ซึ่ งในรำยที่ มีภำวะตกเลือดหลังคลอด
รุ นแรง มดลูกจะหดรัดตัวไม่ดี คลำได้มดลูกนุ่มไม่ตึงตัว
กำรรักษำ
กำรรั กษำภำวะตกเลื อดหลังคลอด แบ่ งเป็ น 2 แนวทำงโดยต้องท ำไปพร้ อมกันเสมอ คื อ
(สุสัณหำ ยิม้ แย้ม, 2560)
1. กำรรักษำตำมอำกำร ได้แก่ 1.) กำรให้เลือด ส่ วนประกอบของเลือด และสำรน้ ำชดเชยอย่ำง
เพียงพอ 2.) แก้ไขภำวะช็อก
2. กำรรักษำตำมสำเหตุ ได้แก่ 1.) มดลูกหดรัดตัวไม่ดี คลึงมดลูกและให้ยำกระตุน้ กำรหดรัดตัว
ของมดลูก 2.) มีเศษของกำรตั้งครรภ์คำ้ งอยู่ในโพรงมดลูก ขูดมดลูก ถ้ำขูดมดลูกแล้วยังมีเลือดออกต้อง
นำไปผ่ำตัดเปิ ดช่องท้องทันที 3.) มีกำรฉี กขำดของช่องทำงคลอด เย็บซ่อมแซมรอยฉี กขำด 4.) หำกตรวจ
พบควำมผิดปกติของระบบกำรแข็งตัวของเลือดที่เป็ นสำเหตุทำให้เกิดภำวะตกเลือดหลังคลอด ให้เลือด
และส่วนประกอบของเลือดทดแทน
กำรพยำบำล
กำรพยำบำลเพื่อป้ องกันกำรเกิดภำวะตกเลือดหลังคลอดเป็ นกำรค้นหำ เฝ้ำระวังควำมเสี่ ยงที่
อำจทำให้เกิดภำวะตกเลือดหลังคลอด และป้ องกันภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้น โดยให้กำรพยำบำล
ดังนี้ (วิภำวรรณ รัตนพิทกั ษ์, 2561)
1. ประเมินควำมเสี่ ยงของหญิ งตั้งครรภ์แต่ละรำยที่จะทำให้เกิดภำวะตกเลือดหลังคลอด เช่น
กำรตั้งครรภ์ แฝด ทำรกตัวโต ครรภ์ แฝดน้ ำ มี ป ระวัติ กำรผ่ ำตัดคลอดบุ ตร มี ป ระวัติ กำรตกเลื อด
หลังคลอดในครรภ์ก่อน หรื อมีควำมเสี่ ยงอื่น ๆ ที่อำจทำให้เกิดภำวะตกเลือดหลังคลอดได้
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2. ให้คำแนะนำเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ ที่
อำจเกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
3. ให้งดน้ ำและอำหำรทำงปำก
4. ให้สำรน้ ำและยำกระตุน้ กำรหดรัดตัวของมดลูก
5. เจำะเลือดตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร เพื่อประเมินระดับควำมเข้มข้นของเลือด และจองเลือด
ไว้ให้พร้อมใช้
6. ดูแลหญิ งตั้งครรภ์ในระยะคลอดโดยกำรใช้กรำฟดูแลกำรคลอด (pathography) เพื่อติดตำม
กำรเจ็บครรภ์คลอดและป้องกันกำรเจ็บครรภ์คลอดที่ยำวนำน
7. ท ำคลอดรกให้ถูกวิธี ในระยะเวลำที่ เหมำะสมและรวดเร็ วที่ สุ ด โดยวิธีกำรดึ งสำยสะดื อ
เพื่อให้รกคลอดออกมำ (controlled cord traction) เนื่ องจำกช่วยลดเวลำระยะที่ 3 ของกำรคลอด ทำให้
กำรเสี ยเลือดลดลง และทำกำรตรวจรกทุกครั้งว่ำรกคลอดครบหรื อไม่ (ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริ ญ, 2560)
8. ตรวจสอบแผลฝี เย็บ ช่องทำงคลอด และปำกมดลูกภำยหลังรกคลอด
9. นวดคลึงมดลูกทันทีหลังจำกรกคลอด พร้อมทั้งประเมินกำรหดรัดตัวของมดลูก
10. สังเกตอำกำรเลือดออกผิดปกติจำกช่องคลอด และอำกำร อำกำรแสดงของภำวะตกเลือด
หลังคลอด
11. จัดเตียงให้มำรดำหลังคลอดอยูใ่ กล้กบั เคำน์เตอร์พยำบำล หรื อมีพยำบำลดูแลใกล้ชิด
12. ประเมิ น สภำพมำรดำหลังคลอดโดยใช้ ห ลัก B - BUBBLE ได้ แ ก่ Black ground and
Bodycondition, Breast and Lactation, Uterus, Bladder, Bleeding or Lochia, and Episiotomy ดังนี้
13. ประเมินสัญญำณชีพเพื่อประเมินอำกำรเปลี่ยนแปลงและควำมรุ นแรงของภำวะตกเลือด
หลังคลอด
14. ค้นหำสำเหตุที่ทำให้เกิดภำวะตกเลือดหลังคลอด
15. กระตุน้ มำรดำให้นมทำรกโดยเร็ว เพื่อช่วยกระตุน้ กำรหดรัดตัวของมดลูกในมำรดำหลังคลอด
ที่ไม่มีขอ้ ห้ำมกำรให้นมแม่
16. เฝ้ำระวังอำกำรแสดงของภำวะช็อกจำกกำรเสี ยเลือด (hypovolemic shock) เช่น เวียนศีรษะ
หน้ำมืด ใจสั่น เหงื่อออก มือเท้ำเย็น และตำมทีมในกำรช่วยเหลือทันที
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสำระสำคัญของเรื่ อง
กำรตกเลือดหลังคลอดเป็ นภำวะแทรกซ้อนทำงสู ติกรรมที่พบได้บ่อย และเป็ นสำเหตุกำรตำย
ของมำรดำทัว่ โลกมำกที่สุด (WHO, 2014) โดยสำเหตุหลัก คือ กำรหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี รองลงมำคือ
มีกำรฉีกขำดของช่องทำงคลอดและมีเศษรก เยือ่ หุม้ รกหรื อรกค้ำง มีปัจจัยเสี่ ยงหลำยประกำรที่ส่งเสริ มให้
เกิดภำวะตกเลื อดหลังคลอด ปั จจุบ ันยังคงพบว่ำมี มำรดำหลังคลอดในระยะ 24 ชั่วโมงแรกเกิ ดภำวะ
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ตกเลื อดหลังคลอดและมี ภำวะแทรกซ้อนที่ รุนแรง เช่ น ภำวะช็อกเข้ำรับกำรรักษำในหอผูป้ ่ วยหนัก
(intensive care unit : ICU) โดยไม่ได้วำงแผนทำให้อตั รำกำรได้รับเลือดหรื อส่ วนประกอบของเลือดและ
อัตรำกำรตัดมดลูกหลังคลอดสู งขึ้น จำกสถิติภำวะตกเลือดหลังคลอดของโรงพยำบำลกลำงปี พ.ศ. 2560 –
พ.ศ. 2562 พบอัตรำกำรตกเลื อดหลังคลอดเท่ำกับ 5.52, 5.59 และ 4.39 ตำมล ำดับ และมี อัตรำมำรดำ
หลังคลอดที่ได้รับกำรตัดมดลูกซึ่งถือเป็ นภำวะแทรกซ้อนจำกกำรตกเลือดหลังคลอดเท่ำกับ 2.78, 5 และ
1.98 ตำมล ำดับ (ฝ่ ำยวิชำกำร โรงพยำบำลกลำง, 2562) ดังนั้นพยำบำลจึ งมี บทบำทส ำคัญในกำรให้
กำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดเพื่อให้ผ่ำนพ้นภำวะวิกฤตและปลอดภัย ต้องมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ภำวะตกเลื อดหลังคลอดทั้ งพยำธิ ส ภำพ อำกำรและอำกำรแสดงต่ ำง ๆ กำรดู แลรั ก ษำ ตลอดจน
กำหนดกำรวินิจฉัยกำรพยำบำล และให้กำรพยำบำลได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพโดยคำนึ งถึงกำรพยำบำล
แบบองค์รวม
ขั้นตอนกำรดำเนิ นกำร
4.2.1 ศึกษำรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับกำรพยำบำลมำรดำที่ มี ภำวะตกเลื อดหลังคลอดจำก
ตำรำเอกสำรวิชำกำร อินเทอร์เน็ต นำมำศึกษำเพื่อใช้เป็ นกรณีศึกษำเฉพำะรำย
4.2.2 เลื อกกรณี ศึกษำหญิ งตั้งครรภ์อำยุครรภ์ 35 สัปดำห์ มำโรงพยำบำลด้วยอำกำรเจ็บ
ครรภ์ทุก 5 – 10 นำที มีน้ ำเดิน เลขที่ภำยนอก 14819/61 เลขที่ภำยใน 14312/62 รับไว้รักษำในโรงพยำบำล
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562
4.2.3 ประเมินสภำพร่ ำงกำยทุกระบบ จิตใจ อำรมณ์ สังคม ซักประวัติเกี่ยวกับกำรเจ็บป่ วย
ทั้งปัจจุบนั และอดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4.2.4 วินิ จฉัยกำรพยำบำลเพื่ อวำงแผนให้กำรพยำบำลตำมภำวะของโรค และจัดล ำดับ
ควำมสำคัญของปั ญหำ เพื่อให้กำรช่วยเหลืออย่ำงถูกต้องเหมำะสม ให้ครอบคลุมทั้งทำงร่ ำงกำย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญำณ
4.2.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมกำรพยำบำลและให้กำรรักษำพยำบำลตำมแผนกำรรักษำของแพทย์
ประเมิ นผล กำรปฏิ บ ัติกิ จกรรมกำรพยำบำล และวำงแผนกำรพยำบำลต่อไปเมื่ อปั ญหำยังไม่ สิ้ นสุ ด
จนกระทัง่ จำหน่ำยกลับบ้ำน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั อย่ำงถูกต้อง
4.2.6 บันทึกกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลและผลกำรรักษำพยำบำลในเวชระเบียน
4.2.7 สรุ ปกรณี ศึกษำเฉพำะรำยจัดทำเป็ นเอกสำรวิชำกำร ทบทวนควำมถูกต้องเหมำะสม
ของผลงำน เนื้อหำ ตัวอักษรและรู ปแบบทั้งก่อน - หลังพิมพ์นำเสนอตำมลำดับขั้น
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
6. ส่ วนของงานที่ผ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมด ร้อยละ 100โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กรณี ศึ กษำ : หญิ งสั ญชำติ ลำว อำยุ 21 ปี ตั้งครรภ์ครั้ งแรก สถำนภำพสมรสคู่ อำชี พรั บจ้ำง
ภูมิลำเนำกรุ งเทพมหำนคร เลขที่ภำยนอก 14819/61 เลขที่ภำยใน 14312/62 วันแรกของประจำเดือนครั้ง
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สุดท้ำย วันที่ 22 มีนำคม 2562 คำดคะเนกำรคลอดวันที่ 27 ธันวำคม 2562 ฝำกครรภ์ที่โรงพยำบำลกลำง 10
ครั้ง ฝำกครรภ์สม่ำเสมอ ผลตรวจทำงห้องปฏิบตั ิ กำรและผลกำรตรวจร่ ำงกำยปกติ มำโรงพยำบำลเมื่ อ
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 05.45 นำฬิกำ หญิ งตั้งครรภ์ให้ประวัติว่ำ 45 นำที ก่อนมำโรงพยำบำล
มีอำกำรเจ็บครรภ์ทุก 5 – 10 นำที เจ็บนำนครั้งละประมำณ 1 นำที แต่ไม่มีมูกเลือด ทำรกในครรภ์ดิ้นปกติ
อำยุครรภ์ได้ 35 สัปดำห์โดยอัลตร้ำซำวด์ แพทย์จึงพิจำรณำให้นอนโรงพยำบำล
แรกรั บที่ ห้องคลอดสั ญญำณชี พ อุณหภูมิ ร่ำงกำย 36.4 องศำเซลเซี ยส ชี พจร 98 ครั้ งต่ อนำที
หำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต 126/89 มิลลิเมตรปรอท ประเมินสุ ขภำพทำรกในครรภ์โดยฟังเสี ยง
หัวใจทำรกได้ 150 ครั้งต่อนำที ตรวจภำยในพบปำกมดลูกเปิ ด 2 เซนติเมตร ควำมบำงของปำกมดลูกบำง
75 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนนำเป็ นศีรษะของทำรกเข้ำสู่ องุ ้ เชิงกรำนระดับ 0 ถุงน้ ำคร่ ำแตกเอง สี น้ ำคร่ ำมีลกั ษณะ
ใส มดลูกหดรัดตัวทุก 4 นำที นำนครั้งละ 40 วินำที ได้รับกำรรักษำโดยให้ Acetar 1,000 มิลลิลิตรหยดเข้ำ
ทำงหลอดเลือดดำในอัตรำ 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ให้ยำ ampicillin 2 มิลลิกรัมใน NSS 100 มิลลิลิตรหยด
เข้ำทำงหลอดเลือดดำทันที หลังจำกนั้นให้เป็ น ampicillin 1 มิลลิกรัมใน NSS 100 มิลลิลิตรหยดเข้ำทำง
หลอดเลือดดำทุก 4 ชัว่ โมง ให้ dexamethasone 6 มิลลิกรัม ฉี ดเข้ำกล้ำมเนื้ อทุก 12 ชัว่ โมงจนครบ 4 ครั้ง
ปำกมดลูกเปิ ดหมดเวลำ 12.30 นำฬิกำ คลอดเองทำงช่องคลอดเวลำ 12.44 นำฬิกำ ตัดแผลฝี เย็บด้ำนขวำ
คลอดทำรกเพศหญิงน้ ำหนัก 2,643 กรัม Apgar score นำทีที่ 1 เท่ำกับ 9 คะแนน หักคะแนนสี ผิว นำทีที่ 5
เท่ำกับ 10 คะแนน นำทีที่ 10 เท่ำกับ 10 คะแนนตำมลำดับ ลักษณะทำรกทัว่ ไปแข็งแรงดี ประเมินปริ มำณ
เลือดที่ออกขณะคลอดประมำณ 350 มิลลิลิตร ได้รับกำรฉี ดยำ Methergin 0.2 มิลลิกรัมฉี ดเข้ำทำงหลอด
เลือดดำและให้สำรน้ ำเป็ น Acetar 1,000 มิลลิลิตรผสมกับ Syntocinon 20 ยูนิตหยดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
ในอัตรำ 300 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ก่อนย้ำยมำรดำไปตึกหลังคลอดมีเลือดไหลริ น ๆ ออกทำงช่องคลอด
แพทย์ให้เหน็บ Cytotec 4 เม็ดทำงทวำรหนักก่อนย้ำย
รับย้ำยมำรดำหลังคลอดจำกห้องคลอดไว้ในกำรดูแลเวลำ 15.00 นำฬิกำ เคลื่อนย้ำยโดยเปลนอน
ไม่ มีทำรกมำด้วยเนื่ องจำกคลอดก่ อนก ำหนด จึ งย้ำยทำรกไปสั งเกตอำกำรที่ หออภิ บำลทำรกแรกเกิ ด
แรกรับมำรดำรู ้สึ กตัวดี มีเลือดไหลออกจำกช่ องคลอดชุ่มผ้ำอนำมัย ประเมิ นปริ มำณเลื อดที่ ออกจำก
ช่องคลอดขณะย้ำยลงเตียงประมำณ 400 มิลลิลิตร มดลูกไม่กลมแข็ง คลึงมดลูกนำน 2 – 3 นำที มดลูกจึง
จะแข็งเป็ นก้อนกลมทำงหน้ำท้อง ตรวจดู แผลฝี เย็บเพื่ อประเมิ นกำรคั่งของเลื อดบริ เวณแผลฝี เย็บ
พบว่ำแผลฝี เย็บไม่บวมช้ ำ มีอำกำรหน้ำมื ดและใจสั่น สัญญำณชีพแรกรับอุณหภูมิ ร่ำงกำย 37.2 องศำ
เซลเซียส ชีพจร 116 ครั้งต่อนำที หำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 131/81 มิลลิเมตรปรอท ให้กำร
รักษำเป็ น Acetar 1,000 มิลลิลิตรผสมกับ Syntocinon 20 ยูนิตหยดเข้ำทำงหลอดเลือดดำในอัตรำ 120
มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง มีเลือดออกจำกช่องคลอดเพิ่ม 400 มิลลิลิตร แพทย์ให้ผสม Syntocinon 20 ยูนิตเพิ่ม
ในสำรน้ ำเดิ ม ปรั บ เพิ่ มอัตรำกำรหยดของสำรน้ ำเป็ น 300 มิ ล ลิ ลิ ตรต่ อชั่วโมง ให้ Methergin 0.2
มิลลิกรัมฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ ใส่ สำยสวนปั สสำวะเพื่ อป้ องกันกำรคัง่ ค้ำงของปั สสำวะ ประเมิน
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ปริ มำณเลื อดที่ ออกจำกช่ องคลอดเพิ่ม 350 มิ ลลิ ลิตร แพทย์ให้งดน้ ำและอำหำรทำงปำก เจำะเลื อดส่ ง
ตรวจเพื่อประเมินค่ำควำมเข้มข้นของเลือดและกำรแข็งตัวของเลือด จอง PRC 4 ยูนิต, Plt conc 10 ยูนิต,
FFP 500 มิลลิลิตร ตำม PRC มำให้ทนั ที 1 ยูนิต ผลตรวจควำมเข้มข้นของเลือดฮีโมโกลบิน 8 กรัมต่อ
เดซิ ลิตร ฮีมำโตคริ ต 23.3 เปอร์ เซ็นต์ ค่ำควำมแข็งตัวของเลือด 13.80 วินำที หลังจำกนั้นประเมิ นกำร
หดรัดตัวของมดลูกกลมแข็งดี แต่ยงั คงมี เลือดไหลริ น ๆ ออกทำงช่องคลอด สัญญำณชี พขณะได้รับ
เลือดอุณหภูมิร่ำงกำย 37.4 - 37.6 องศำเซลเซี ยส ชีพจร 110 - 117 ครั้งต่อนำที หำยใจ 20 - 22 ครั้งต่อนำที
ควำมดันโลหิ ตส่ วนบน 114 - 125 มิ ลลิ เมตรปรอท ควำมดันโลหิ ตส่ วนล่ ำง 66 - 84 มิ ลลิ เมตรปรอท
ปั สสำวะออกมำกกว่ำ 100 มิ ลลิ ลิตรต่อชั่วโมง แพทย์ให้ตำม PRC มาให้เพิ่มอี ก 2 ยูนิต ให้ Gelofusine
500 มิลลิลิตรหยดเข้ำทำงหลอดเลือดดำในอัตรำ 300 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ให้ 5%D/N/2 1,000 มิลลิลิตร
ผสมกับ Syntocinon 20 ยูนิตหยดเข้ำทำงหลอดเลือดดำในอัตรำ 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ให้ Transamine
1 กรัมฉี ดเข้ำทำงหลอดเลื อดดำ ประเมิ นกำรเสี ยเลือดตั้งแต่รับย้ำยจำกห้องคลอดรวม 2,015 มิลลิลิตร
แพทย์ให้จอง PRC เพิ่ ม 4 ยูนิตและตำม PRC 3 ยูนิต, Plt conc 10 ยูนิ ต, FFP 500 มิ ลลิ ลิ ตร มำให้ ทันที
เจำะเลือดเพื่อประเมินค่ำควำมเข้มข้นของเลือด กำรแข็งตัวของเลือดหลังจำกให้เลือดหมด 4 ชัว่ โมง และ
มีคำสั่งกำรรักษำ ให้ ampicillin 2 กรัมฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำทุก 6 ชัว่ โมง gentamycin 240 มิลลิกรัม
ฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำวันละครั้ ง metronidazole 500 มิลลิกรัมฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมง
เพื่อป้ องกันกำรติ ดเชื้ อ ขณะได้รับเลือดและส่ วนประกอบของเลือดมำรดำหลังคลอดมี ผื่นขึ้นบริ เวณ
แขน ขำ และลำตัว สัญญำณชีพอุณหภูมิร่ำงกำย 38.7 องศำเซลเซี ยส ชีพจร 108 ครั้งต่อนำที หำยใจ 22
ครั้ งต่ อนำที ควำมดั น โลหิ ต 113/65 มิ ลลิ เมตรปรอท แพทย์ให้ chorpheniramine 10 มิ ล ลิ ก รั ม และ
dexamethasone 10 มิลลิกรัมฉี ดเข้ำทำงหลอดเลื อดดำทันที หลังจำกได้รับยำผื่นบริ เวณแขนและขำของ
มำรดำลดลง แพทย์ให้สังเกตอำกำรต่อและระงับกำรฉี ดยำฆ่ำเชื้อไว้ก่อน หลังจำกได้รับกำรรักษำมำรดำ
เข้ำสู่ ภำวะปกติ ไม่มีเลือดสด ๆ ไหลออกทำงช่องคลอด สัญญำณชี พอุณหภูมิร่ำงกำย 39 องศำเซลเซี ยส
ชีพจร 111 ครั้งต่อนำที หำยใจ 22 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต 124/67 มิลลิเมตรปรอท ปัสสำวะออกมำกกว่ำ
50 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง มีอำกำรปวดมดลูกและแผลฝี เย็บระดับควำมปวด (pain score) เท่ำกับ 7 คะแนน
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 00.30 นำฬิกำ มำรดำหลังคลอดนอนอยู่บนเตียงกับทำรก มีอำกำร
อ่อนเพลี ย ไม่ มีอำกำรหน้ำมืดเวียนศี รษะ เวลำ 1.30 นำฬิ กำ มำรดำบอกว่ำมี อำกำรหำยใจไม่สะดวก ไม่มี
อำกำรหอบเหนื่อย สัญญำณชีพอุณหภูมิร่ำงกำย 38.2 องศำเซลเซียส ชีพจร 83 ครั้งต่อนำที หำยใจ 26 ครั้งต่อ
นำที ควำมดันโลหิ ต 133/79 มิลลิเมตรปรอท ค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนปลำยนิ้ ว 98 เปอร์ เซ็นต์ จัดท่ำให้
มำรดำนอนหัวสูง 45 องศำ มำรดำบอกว่ำรู ้สึกดีข้ นึ แต่ยงั หำยใจไม่สะดวก จึงให้ออกซิเจนทำงสำยยำงคู่เข้ำ
จมูก 3 ลิตรต่อนำที สัญญำณชีพอุณหภูมิร่ำงกำย 38 องศำเซลเซียส ชีพจร 80 ครั้งต่อนำที หำยใจ 22 ครั้ง
ต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 120/69 มิลลิเมตรปรอท ค่ ำควำมอิ่ มตัวของออกซิ เจนปลำยนิ้ ว 99 เปอร์ เซ็ นต์
แพทย์ให้สังเกตอำกำรต่อ ค่ำควำมเข้มข้นของเลือดหลังจำกให้เลือดหมด 4 ชัว่ โมง ผลเลือดตรวจควำม
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เข้มข้นของเลือดฮีโมโกลบิน 10 กรัมต่อเดซิ ลิตร ฮีมำโตคริ ต 28.6 เปอร์ เซ็นต์ ค่ำควำมแข็งตัวของเลือด
11.60 วินำที ให้เจำะเลือดเพื่อประเมินค่ำควำมเข้มข้นของเลือดซ้ ำในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 ให้ยกเลิก
กำรให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำ กำรบันทึกสำรน้ ำเข้ำออก นำสำยสวนปั สสำวะออกและให้รับประทำน
อำหำรได้ตำมปกติ มำรดำหน้ำตำสดชื่นขึ้น เริ่ มมีอำกำรคัดตึงเต้ำนม หลังเอำสำยสวนปัสสำวะออก มำรดำ
ปั สสำวะเองได้ ไม่มีปัสสำวะแสบขัด คลำมดลูกได้กอ้ นกลมแข็ง วัดระดับมดลูกได้ 4 นิ้ วเหนื อหัวเหน่ ำ
ระดับควำมปวดเท่ ำกับ 5 คะแนน แผลฝี เย็บไม่ บวมแดง น้ ำคำวปลำสี แดงจำง เปลี่ ยนผ้ำอนำมัย 1 ครั้ ง
มีเลือดออกชุ่ม 3 ใน 4 ส่วนของผ้ำอนำมัย
วัน ที่ 24 พฤศจิ ก ำยน 2562 เวลำ 9.30 นำฬิ ก ำ มำรดำอุ้ม ทำรกนั่ งคุ ย กั บ ญำติ อยู่ ข ้ำงเตี ย ง
ช่วยเหลือตนเองได้ดี ไม่มีอำกำรหน้ำมืดเวียนศีรษะ สี หน้ำสดชื่นขึ้น มดลูกหดรัดตัวเป็ นก้อนกลมแข็ง
วัดระดับมดลู กได้ 3 นิ้ วเหนื อหั วเหน่ ำมำรดำมี น้ ำนมไหลแล้ว ระดับควำมปวดเท่ ำกับ 5 คะแนน
น้ ำคำวปลำสี แดงจำง น้ ำนมไหลมำกขึ้น ทำรกย้ำยคืนมำให้มำรดำดูแล ทำรกดูดนมได้ดีแต่มำรดำยังให้
นมไม่ถูกต้อง เต้ำนมคัดตึงทั้ง 2 ข้ำง สัญญำณชีพอุณหภูมิร่ำงกำย 37.2 องศำเซลเซียส ชีพจร 72 ครั้งต่อ
นำที หำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต 112/64 มิลลิเมตรปรอท
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.30 นำฬิกำ มำรดำหลังคลอดนัง่ ให้นมอยู่บนเตียง สัญญำณชีพ
อุณหภูมิร่ำงกำย 37.2 องศำเซลเซี ยส ชี พจร 84 ครั้งต่อนำที หำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 117/68
มิลลิเมตรปรอท มดลูกหดรัดตัวดี แผลฝี เย็บไม่แยก น้ ำนมไหลดี หลังกำรตรวจเยีย่ มอำกำรมำรดำและทำรก
อยูใ่ นภำวะปกติ แพทย์อนุญำตให้มำรดำกลับบ้ำนได้พร้อมบุตร นัดมำตรวจหลังคลอดและติดตำมอำกำร 6
สัปดำห์ ในวันที่ 8 มกรำคม 2563 เวลำ 13.00 นำฬิ กำ ให้หมำยเลขโทรศัพท์ปรึ กษำถ้ำมี ปั ญหำเกี่ ยวกับ
มำรดำและบุ ตร สำมำรถโทรศัพท์ติดต่อปรึ กษำพยำบำลได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 02 –
2208000 ต่อ 11330 – 1 รวมระยะเวลำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 4 วัน ในระหว่ำงที่อยู่ในควำมดูแลพบ
ปัญหำทำงกำรพยำบำล ดังนี้
ปัญหาที่ 1 มำรดำมีโอกำสเกิดภำวะช็อกจำกภำวะตกเลือดหลังคลอด
วัตถุประสงค์ ไม่เกิดภำวะช็อก
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินกำรหดรัดตัวของมดลูกและระดับยอดมดลูก ประเมินลักษณะสี
และปริ มำณเลือดที่ออกจำกช่องคลอด วำงกระเป๋ ำน้ ำแข็งบริ เวณหน้ำท้อง ใส่สำยสวนปัสสำวะ ให้สำรน้ ำ
ยำกระตุน้ กำรหดรัดตัวของมดลูกและเลือดตำมแผนกำรรักษำ ประเมินระดับควำมรู ้สึกตัวและอำกำร
ผิดปกติ บันทึ กน้ ำเข้ำและน้ ำออกจำกร่ ำงกำย เจำะเลือดเพื่อดูระดับควำมเข้มข้นของเลือดและค่ำควำม
แข็งตัวของเลือด
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ปัญหาที่ 2 มำรดำหลังคลอดเกิดอำกำรข้ำงเคียงจำกกำรรับเลือดและส่วนประกอบของเลือด
วัตถุประสงค์ ไม่เกิด anaphylaxis shock
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กิจกรรมการพยาบาล ประเมินสัญญำณชี พก่อนและหลังให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด
เฝ้ ำระวังอำกำรแพ้เลื อด ให้chorpheniramine 10 มิ ลลิ กรั มและ dexamethasone 10 มิ ลลิ กรัมฉี ดเข้ำทำง
หลอดเลือดดำ
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ปัญหาที่ 3 มำรดำหลังคลอดไม่สุขสบำยเนื่ องจำกปวดมดลูกและแผลฝี เย็บหลังคลอด
วัตถุประสงค์ ปวดมดลูกและแผลฝี เย็บลดลง
กิจกรรมการพยาบาล อธิ บำยถึ งลักษณะกำรหดรัดตัวของมดลูกหลังคลอด แนะน ำวิธี กำร
หำยใจเพื่อผ่อนคลำยควำมเจ็บปวด คลึ งมดลูกไล่ก้อนเลื อดออกจำกโพรงมดลูก ให้กำรพยำบำลด้วย
ควำมนุ่มนวล แนะนำมำรดำให้นอนในท่ำศีรษะสู งหรื อนอนคว่ำ ประคองท้องน้อยด้วยหมอน มือ หรื อ
ผ้ำรัดท้อง แนะนำให้มำรดำขมิบก้นและแผลฝี เย็บ (kegel exercise) ให้ยำ paracetamol
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ปัญหาที่ 4 มำรดำหลังคลอดมีโอกำสติดเชื้อบริ เวณฝี เย็บ
วัตถุประสงค์ แผลฝี เย็บไม่เกิดกำรติดเชื้อ
กิจกรรมการพยาบาล ทำควำมสะอำดแผลฝี เย็บด้วยน้ ำที่สะอำด เปลี่ยนผ้ำอนำมัยให้มำรดำเมื่อ
มีเลือดชุ่ม ทำควำมสะอำดแผลฝี เย็บและอวัยวะสื บพันธุ์เช้ำและเย็น สังเกตและบันทึกลักษณะ กลิ่น สี
ปริ มำณน้ ำคำวปลำ วัดอุณหภูมิร่ำงกำยทุก 4 ชัว่ โมง ให้กำรพยำบำลโดยใช้หลัก aseptic technique
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ปัญหาที่ 5 มำรดำหลังคลอดมีโอกำสติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ
วัตถุประสงค์ ไม่ติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ
กิจกรรมการพยาบาล ดูแลถุงปัสสำวะให้ปิดอยูเ่ สมอ ไม่ให้สำยปัสสำวะหัก พับ งอ แขวน
ถุงปั สสำวะให้อยู่ในระดับ ต่ำกว่ำกระเพำะปั สสำวะ และบันทึกลักษณะสี ของปั สสำวะ ประเมิ น
อุณหภูมิร่ำงกำยทุก 4 ชัว่ โมง กระตุน้ ให้มำรดำดื่มน้ ำ 1 – 2 ลิตรต่อวัน เทปัสสำวะทิ้งเมื่อมีปำสำวสะ
2/3 ส่วนของถุง ปฏิบตั ิกำรพยำบำลโดยใช้หลัก aseptic technique
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ปัญหาที่ 6 มำรดำหลังคลอดวิตกกังวลเกี่ยวกับอำกำรของทำรก
วัตถุประสงค์ มำรดำวิตกกังวลลดลง
กิจกรรมการพยาบาล ให้คำแนะนำแก่มำรดำเกี่ยวกับทำรกคลอดก่ อนกำหนดว่ำต้องไป
สังเกตอำกำรอยู่หออภิ บ ำลทำรกแรกเกิด มี แพทย์และพยำบำลเฉพำะทำงให้กำรดู แลอย่ำงใกล้ชิด
ติดต่อหออภิบำลทำรกแรกเกิดซักถำมอำกำรของทำรกเป็ นระยะและแจ้งให้มำรดำรับทรำบ แนะนำ
ให้ญำติติดต่อสอบถำมอำกำรของทำรกที่หออภิบำลทำรกแรกเกิด
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ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ปัญหาที่ 7 มำรดำหลังคลอดมีโอกำสเกิดกำรพลัดตกหกล้ม
วัตถุประสงค์ ไม่เกิดกำรพลัดตกหกล้ม
กิจกรรมการพยาบาล ยกรำวกั้นเตียงขึ้นทุกครั้งหลังจำกให้กำรพยำบำลเสร็ จ ติดสัญลักษณ์
กำรเฝ้ ำระวังพลัดตกหกล้มไว้ที่ ปลำยเตียงและเวชระเบี ยน แนะนำเรื่ องกำรปรับเปลี่ ยนท่ ำ แนะน ำ
มำรดำให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งเมื่อต้องกำรลุกจำกเตียง
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ปัญหาที่ 8 มำรดำขำดควำมรู ้ในกำรเลี้ยงดูทำรกและกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
วัตถุประสงค์ มำรดำมีควำมมัน่ ใจในกำรเลี้ยงทำรกและกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กิจกรรมการพยาบาล ให้ค ำแนะนำเกี่ ยวกับกำรเลี้ ยงลู กด้วยนมแม่ ประโยชน์ ของนมแม่
ให้ค ำแนะน ำเกี่ ยวกับวิธี กำรอุ้มและกำรให้นม กระตุ้นมำรดำให้ นมทำรกทุ ก 3 ชั่วโมง สำธิ ตกำร
อำบน้ ำทำรกและให้ มำรดำได้ ทดลองท ำด้วยตัวเอง ให้ ก ำลังใจมำรดำและกล่ ำวชมเชยเมื่ อมำรดำ
สำมำรถดูแลทำรกได้เอง กระตุน้ ให้ญำติมีส่วนร่ วมในกำรดูแลทำรก
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ปัญหาที่ 9 มำรดำหลังคลอดไม่สุขสบำยจำกอำกำรเต้ำนมคัดตึง
วัตถุประสงค์ เต้ำนมคัดตึงลดลง
กิจกรรมการพยาบาล กระตุ้น มำรดำให้ ทำรกดู ดนมบ่ อยและให้ ทำรกดู ดให้ เกลี้ ยงเต้ำ
แนะนำให้มำรดำบีบน้ ำนมทิ้ง สอนวิธีกำรนวดเต้ำนม ประคบเต้ำนมด้วยน้ ำร้อน แนะนำให้มำรดำใส่
เสื้ อชั้นในกระชับเต้ำนมไว้ ให้ยำ paracetamol
ประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขในกำรเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
7. ผลสาเร็จของงาน
จำกกำรศึกษำมำรดำหลังคลอดที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก เข้ำรับกำรรักษำตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 ในระหว่ำงกำรดูแลมำรดำหลังคลอดมีปัญหำ
ทำงกำรพยำบำล 9 ปั ญหำ ทุกปั ญหำได้รับกำรแก้ไข มำรดำและทำรกอยู่ในภำวะปกติ แพทย์อนุ ญำตให้
มำรดำกลับบ้ำนได้พร้อมบุตร นัดมำตรวจหลังคลอดและติดตำมอำกำร 6 สัปดำห์ ในวันที่ 8 มกรำคม 2563
เวลำ 13.00 นำฬิกำ มำรดำอยูใ่ นกำรดูแลเป็ นเวลำ 4 วัน
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 เป็ นแนวทำงปฏิ บ ัติ ของหน่ วยงำนในกำรวำงแผน และให้ กำรพยำบำลมำรดำที่ มี ภำวะ
ตกเลือดหลังคลอด
8.2 ใช้ประกอบกำรนิเทศพยำบำลในกำรดูแลมำรที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอด
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวกรทิพย์ กาวีวน
เพื่อประกอบการประเมินเพื่อ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ด้ำนกำรพยำบำล (ตำแหน่งเลขที่ รพก.556)
สังกัด ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์
เรื่ อง โครงกำรพัฒนำสมรรถนะพยำบำลจบใหม่ในกำรดูแลมำรดำที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอด
หลักการและเหตุผล
ภำวะตกเลื อดหลังคลอดเป็ นปั ญหำส ำคัญ เนื่ องจำกเป็ นสำเหตุ กำรตำยของมำรดำทั่วโลก
ก่อให้เกิ ดอันตรำยต่อหญิ งตั้งครรภ์ซ่ ึ งอำจรุ นแรงถึ งขั้นเสี ยชี วิตได้ กรมอนำมัยโดยโครงกำรลูกเกิด
รอดแม่ ปลอดภัยได้รำยงำนสำเหตุกำรตำยของมำรดำในประเทศไทย พบว่ำภำวะตกเลื อดจำกกำร
ตั้งครรภ์และกำรคลอดเป็ นสำเหตุ กำรตำยอันดับหนึ่ งมำตลอด ส่ วนสำเหตุ อื่นๆได้แก่ กำรติ ดเชื้ อ
ควำมดันโลหิ ตสู งระหว่ำงตั้งครรภ์ น้ ำคร่ ำอุดหลอดเลื อด (กระทรวงสำธำรณสุ ข, 2559) ในประเทศ
กำลังพัฒนำหรื อด้อยพัฒนำภำวะตกเลือดหลังคลอดยิง่ เป็ นปัญหำใหญ่ ซึ่งในบำงประเทศภำวะตกเลือด
หลังคลอดเป็ นสำเหตุเกือบครึ่ งหนึ่งของกำรตำยหลังคลอด จำกสถิติของโรงพยำบำลกลำงมีอุบตั ิกำรณ์
ของมำรดำหลังคลอดปกติที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 คิดเป็ น
ร้อยละ 5.52, 5.59 และ 4.39 ตำมลำดับ (ฝ่ ำยวิชำกำร โรงพยำบำลกลำง, 2562) จำกสถิติพบอัตรำกำรตก
เลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงแตกต่ำงกันในแต่ละปี แต่ยงั คงเป็ นปัญหำกำรเจ็บป่ วยที่สำคัญ ส่งผล
กระทบทั้งต่อร่ ำงกำย และส่ งผลกระทบด้ำนจิตสังคม อีกทั้งยังเป็ นสำเหตุกำรตำยที่สำคัญของมำรดำ
หลังคลอด และเมื่อต้องพักรักษำในโรงพยำบำลนำนขึ้น เสี ยค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้น ก็จะทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อด้ำนเศรษฐกิจตำมมำ พยำบำลซึ่งเป็ นผูด้ ูแลใกล้ชิดจึงควรมีควำมรู ้ และทักษะในกำรให้กำรพยำบำล
มำรดำหลังคลอดที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอด เพื่อให้กำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดแต่ละรำยได้อย่ำง
ทันท่วงที อีกทั้งยังช่วยลดอุบตั ิกำรณ์กำรเกิดภำวะแทรกซ้อน และกำรตำยของมำรดำหลังคลอดอีกด้วย
ทั้งนี้ พยำบำลหน่ วยงำนสู ติกรรมหลังคลอด ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลมำรดำหลังคลอดอย่ำงใกล้ชิ ด
ตลอดเวลำ จึงมีบทบำทสำคัญในกำรดูแลมำรดำหลังคลอด เพื่อให้ผ่ำนพ้นภำวะวิกฤตที่เกิดจำกภำวะ
ตกเลือดหลังคลอด ทั้งในระยะแรกและระยะหลัง พยำบำลควรมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำวะตก
เลื อดหลังคลอดทั้งพยำธิ ส ภำพ อำกำรและอำกำรแสดงต่ ำง ๆ กำรดู แ ลรั ก ษำ ตลอดจนก ำหนด
กำรวิ นิ จฉั ยกำรพยำบำลและให้ ก ำรพยำบำลได้อย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดยค ำนึ งถึ งกำรพยำบำล
แบบองค์รวม แต่ทำงหน่วยงำนมีพยำบำลจบใหม่ที่ยงั ไม่มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรดูแลมำรดำที่มี
ภำวะตกเลือดหลังคลอดหลำยคน จึงได้คิดจัดทำโครงกำรพัฒนำสมรรถนะพยำบำลจบใหม่ในกำร
ดูแลมำรดำที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอดขึ้น เพื่อให้ควำมรู ้แก่พยำบำลจบใหม่เป็ นกำรเพิ่มสมรรถนะ
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ให้พยำบำลจบใหม่สำมำรถดูแลมำรดำที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น
ซึ่ งจะสำมำรถลดอุ บ ัติ ก ำรณ์ ก ำรเกิ ดภำวะแทรกซ้ อ น และกำรตำยของมำรดำที่ มี ภ ำวะตกเลื อ ด
หลังคลอดได้
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้พยำบำลจบใหม่มีสมรรถนะในกำรดูแลมำรดำที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอด
เป้ำหมำย
พยำบำลจบใหม่มีควำมรู ้และสำมำรถดูแลมำรดำที่มีภำวะตกเลือดหลังคลอดได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
ภำวะตกเลื อ ดหลัง คลอด หมำยถึ ง กำรสู ญ เสี ย เลื อ ดมำกกว่ ำหรื อ เท่ ำกับ 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร
หลังกำรคลอดทำรกทำงช่องคลอดและมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 1,000 มิลลิลิตรหลังกำรผ่ำตัดคลอดทำง
หน้ำท้อง (ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์, 2560)
สำเหตุ
สำเหตุหลักของกำรเกิดภำวะตกเลือดหลังคลอด มีดงั นี้ (วิภำวรรณ รัตนพิทกั ษ์, 2561)
1. ควำมผิดปกติของกำรหดรัดตัวของมดลูก (Tone)
2. กำรบำดเจ็บหรื ออันตรำยที่เกิดขึ้นกับช่องทำงคลอดและอวัยวะสื บพันธุ์ (Trauma)
3. กำรเหลือค้ำงอยูใ่ นโพรงมดลูกของผลผลิตจำกกำรตั้งครรภ์ (Tissue)
4. ควำมผิดปกติของระบบกำรแข็งตัวของเลือด (Thrombin)
อำกำรและอำกำรแสดง
ภำวะตกเลือดหลังคลอดมีอำกำรและอำกำรแสดง ดังนี้ (ประกำรณ์ องอำจบุญ, 2554)
1. มีเลือดไหลออกจำกช่องคลอด หรื อมีเลือดค้ำงอยูภ่ ำยในช่องทำงคลอด
2. มีอำกำรและอำกำรแสดงของกำรเสี ยเลือด ได้แก่ ซีด ชีพจรเบำเร็ว ควำมดันโลหิตต่ำ เหงื่อออก
ใจสั่น ตัวเย็น รู ้สึกกระหำยน้ ำ กระสับกระส่ำย ปัสสำวะออกน้อย
3. มดลูกหดรัดตัวไม่ดี คลำมดลูกได้อยูเ่ หนือระดับสะดือหรื อมีขนำดใหญ่กว่ำปกติ
กำรรักษำ
กำรรักษำภำวะตกเลือดหลังคลอด แบ่งเป็ น 2 แนวทำง ได้แก่ (สุสัณหำ ยิม้ แย้ม, 2560)
1. กำรรักษำตำมอำกำร ได้แก่ กำรให้เลือด ส่วนประกอบของเลือด และสำรน้ ำชดเชยอย่ำงเพียงพอ
แก้ไขภำวะช็อก
2. กำรรักษำตำมสำเหตุ ได้แก่
2.1 มดลูกหดรัดตัวไม่ดี คลึงมดลูกและให้ยำกระตุน้ กำรหดรัดตัวของมดลูก
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2.2 มีเศษของกำรตั้งครรภ์คำ้ งอยูใ่ นโพรงมดลูก ขูดมดลูก ถ้ำขูดมดลูกแล้วยังมีเลือดออก
ต้องนำไปผ่ำตัดเปิ ดช่องท้องทันที
2.3 มีกำรฉีกขำดของช่องทำงคลอด เย็บซ่อมแซมรอยฉี กขำด
2.4 หำกตรวจพบควำมผิดปกติของระบบกำรแข็งตัวของเลือดที่เป็ นสำเหตุทำให้เกิดภำวะ
ตกเลือดหลังคลอด ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดทดแทน
กำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดที่มีภำวะตกเลือด
ในระยะหลังคลอดเป็ นระยะที่เกิดภำวะตกเลือดหลังคลอดได้มำกที่สุด จึงควรเฝ้ำระวังและให้
กำรพยำบำลอย่ำงใกล้ชิด โดยให้กำรพยำบำลดังนี้ (ลัดดำวัลย์ ปลอดฤทธิ์ , สุ ชำตำ วิภวกำนต์ และ
อำรี ย ์ กิ่งเล็ก, 2559)
1. จัดเตียงให้มำรดำหลังคลอดอยูใ่ กล้กบั เคำน์เตอร์พยำบำล หรื อมีพยำบำลดูแลใกล้ชิด
2. ประเมิ น สั ญ ญำณชี พ เพื่ อ ประเมิ น อำกำรเปลี่ ย นแปลงและควำมรุ นแรงของภำวะ
ตกเลือดหลังคลอด
3. ประเมินกำรหดรัดตัวของมดลูก และตรวจแผลฝี เย็บ กำรฉี กขำดของช่องทำงคลอด เพื่อหำ
สำเหตุของภำวะตกเลือดหลังคลอด
4. เจำะเลือดตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร เพื่อประเมินระดับควำมเข้มข้นของเลือด และจองเลือด
ไว้ให้พร้อมใช้
5. ให้สำรน้ ำ ยำกระตุน้ กำรหดรัดตัวของมดลูก และเลือดตำมแผนกำรรักษำ
6. เฝ้ำระวังอำกำรแสดงของภำวะช็อกจำกกำรเสี ยเลือด (hypovolemic shock) เช่น เวียนศีรษะ
หน้ำมืด ใจสั่น เหงื่อออก มือเท้ำเย็น และตำมทีมในกำรช่วยเหลือทันที
สมรรถนะวิชำชีพพยำบำล
สมรรถนะวิชำชีพพยำบำล หมำยถึง ควำมรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะของพยำบำลที่ทำให้
พยำบำลปฏิบตั ิงำนได้ดี แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ (อำรี ชีวเกษมสุข, 2559)
1. สมรรถนะหลัก (core competency) หมำยถึง ควำมรู ้ ทักษะและคุณลักษณะที่พยำบำล
จำเป็ นต้องมีเป็ นพื้นฐำน
2. สมรรถนะตำมสำยงำนหรื อเฉพำะงำน (specific competency) หมำยถึง ควำมรู ้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ พยำบำลแต่ละหน่ วยงำนต้องปฏิบตั ิ แตกต่ำงกัน เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำท
หน้ำที่ในตำแหน่งนั้น ๆ
สมรรถนะของพยำบำลหน่วยงำนสูติกรรมหลังคลอด
พยำบำลหน่วยงำนสู ติกรรมหลังคลอดให้กำรดูแลมำรดำหลังคลอดที่คลอดเองทำงช่องคลอด
และผ่ำตัดคลอดทำงหน้ำท้อง ในระยะหลังคลอดสำมำรถเกิดภำวะตกเลือดซึ่งถือว่ำเป็ นภำวะวิกฤตได้
ตลอดเวลำ ดังนั้นพยำบำลที่ ให้กำรดูแลจึงควรมีควำมรู ้และมีสมรรถนะในกำรดูแลมำรดำที่มี ภำวะ
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