








 
 

ส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) 
7) ค้นหาสาเหตุของการตกเลือด ควรทำไปพร้อมกัน หากพบว่าเกิดจากการท่ีมดลูกหดรัดตัวไม่ดี                

ให้คลึงมดลูกทางหน้าท้องเพื่อกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก  หรือสาเหตุอื่นๆ และให้การช่วยเหลือแพทย์            
ในการแก้ไขสาเหตุต่อไป เตรียมเครื่องอัลตราซาวน์ให้พร้อมเพื่อตรวจหาสาเหตุของการเสียเลือด  
 
4. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเป้าหมายของงาน 
 กรณีศึกษา หญิงไทยอายุ 24 ปี   วันท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เวลา 07.45 น. 
ต้ังครรภ์ครั้งท่ี 2 (G2P0-0-1-0) อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ 2 วัน นับจากการอัลตราซาวน์  แพทย์นัดมานอน
โรงพยาบาล เพื่อเร่งคลอด ไม่มีน้ำเดิน ไม่มีมูกเลือด ทารกในครรภ์ด้ินดี  อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์  
150 ครั้ง/นาที มีอาการเจ็บครรภ์นานๆครั้ง การหดรัดตัวของมดลูก Interval มากกว่า 5 นาที Duration 30 
วินาที Severity 1+  ตรวจภายในปากมดลูกเปิด 2 เซนติเมตร ความบางของคอมดลูก 50 % ถุงน้ำคร่ำยังอยู่ 
ระดับของส่วนนำ -1 ได้รับการเร่งคลอด oxytocin 10 ยูนิต ผสมใน 0.9 % NSS 1000 มิลลิลิตร หยดทาง
หลอดเลือดดำ หลังให้ยาเร่งคลอดนาน 4 ช่ัวโมง ไม่มีความก้าวหน้าของการคลอด แพทย์จึง Set OR for 
caesarean section due to Fail induction  ในการทำผ่าตัดคลอด ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดให้ยาชา
ทางช่องน้ำไขสันหลัง ขณะผ่าตัดคลอดเสียเลือด 500 มิลลิลิตร หลังผ่าตัดสังเกตอาการในห้องพักฟื้น มดลูก
หดรัดตัวไม่ดี ได้รับยา nalador 50 ไมโครกรัม ผสมใน 0.9 % NSS 500 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดำ 
หลังผ่าตัดคลอด รับไว้ในความดูแลท่ีหอผู้ป่วยหลังคลอดและนรีเวช วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.40 น. 
มารดาหลังผ่าตัดคลอด รู้สึกตัวดี แผลผ่าตัดคลอดแนว Pfannenstiel  แผลปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ ไม่มี
เลือดซึม หน้าท้องไม่แข็งเกร็ง มีอาการปวด pain score = 2  มดลูกหดรัดตัวดี มีเลือดออกทางช่องคลอด
เป้ือนผ้าอ้อมอนามัยเล็กน้อย ใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ ปัสสาวะสีเหลืองใสปริมาณ 50 มิลลิลิตร  อุณหภูมิกาย 
36.6 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นชีพจร 76 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 123/66 
มิลลิเมตรปรอท ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด 99 % ได้รับออกซิเจน cannula อัตรา 3 ลิตร/นาที ดูแล
ให้งดน้ำงดอาหาร ให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ดูแลให้ได้รับสารน้ำ 0.9 % NSS 1000 
มิลลิลิตร ผสม oxytocin  20 ยูนิต ทางหลอดเลือดดำ และดูแลให้ยา nalador 50 ไมโครกรัม ผสมใน 0.9 % 
NSS 500 มิลลิลิตร ดูแลให้นอนราบ 8 ช่ัวโมง และให้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดคลอด 
หลังผ่าตัดคลอด 2 ชั่วโมง มารดามีอาการท้องอืด แผลไม่มีเลือดซึม หน้าท้องแข็งเกร็ง มีอาการปวดท้อง 
ด้านซ้าย pain score = 5 มดลูกหดรัดตัวดี มีเลือดออกทางช่องคลอดเปื้อนผ้าอ้อมอนามัย 50 มิลลิลิตร                
มีอาการ ใจส่ัน เวียนศีรษะ หน้ามืด อัตราการเต้นชีพจร 118 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที              
ความดันโลหิต 88/57 มิลลิเมตรปรอท ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด 97 % ความเข้มข้นของเลือด                
29 % (จากเดิม 35.4 % ) รายงานแพทย์ ดูแลให้สารน้ำทดแทน  load 0.9 % NSS 300 มิลลิลิตร และให้ 
เลือดชนิด packed red cell 1 ยูนิต ดูแลให้ได้รับออกซิเจน cannula อัตรา 3 ลิตร/นาที และประเมิน 
สัญญาณชีพทุก 5 นาที หลังให้การพยาบาล 20 นาที ความดันโลหิต 98/62 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้น 
 







 
 

7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ 
หญิงไทยอายุ 24 ปี  ต้ังครรภ์ครั้งท่ี 2 (G2P0-0-1-0) อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ 2 วัน นับจากการอัลตราซาวน์ 
แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาล เพื่อเร่งคลอด หลังให้ยาเร่งคลอดนาน 4 ช่ัวโมง ไม่มีความก้าวหน้าของการ 
คลอด แพทย์จึง Set OR for caesarean section due to Fail induction จากการประเมินปัจจัยเส่ียง                
ต่อภาวะตกเลือดหลังคลอดของมารดาพบว่ามีความเส่ียงต่อการตกเลือดระดับปานกลาง เนื่องจากพบปัญหา
มดลูกหดรัดตัวไม่ดีในระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดคลอด ได้ให้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดจาก
มดลูกหดรัดตัวไม่ดี และจากการเฝ้าระวังไม่พบมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด แต่มีการตกเลือดในช่องท้อง
จากแผลผ่าตัดท่ีมดลูก ซึ่งไม่มีเลือดออกมาให้เห็นภายนอก ดังนั้น การประเมินภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอด
นอกจากการประเมินปริมาณเลือดท่ีเห็นแล้ว การประเมินอาการและอาการแสดงของมารดาหลังคลอดร่วม
ด้วยจึงมีความสำคัญอย่างมาก 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิการ 
การให้การพยาบาลมารดาหลังคลอด ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ทำให้การส่งเสริมการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่ กรณีท่ีมารดาและทารกต้องแยกจากกันในระยะหลังคลอด  ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ 
สาเหตุจากการท่ีต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเช้ืออย่างเคร่งครัด ทำให้มารดาไม่มี
โอกาสได้เข้าเย่ียมเพื่อให้นมทารกในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด  อย่างไรก็ตาม หอผู้ป่วยหลังคลอดและนรี
เวช ได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการช่วยดูแลมารดาทารก 
9. ข้อเสนอแนะ 
 1. การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดท่ีมีภาวะตกเลือดและมีภาวะช็อก นั้น พยาบาลต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินภาวะเส่ียง การวางแผนและเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด โดยใช้แนวทาง early 
warning signs มีทักษะการแก้ไขภาวะช็อกอย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการส่ือสารประสานงาน
กับทีม จะทำให้สามารถป้องกันและลดความรุนแรงภาวะตกเลือดหลังคลอดได้  
- ควรมีการซ้อมทีมแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอด ปีละ 1 ครั้งเช่นเดียวกับการซ้อมช่วยฟื้นคืนชีพ   
- ควรมีการจัดชุดอุปกรณ์สำหรับรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยเฉพาะ  
- ควรมีแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอด  
 2. กรณีท่ีตกเลือดหลังคลอดทีมแพทย์และพยาบาลจะมุ่งให้การดูแลมารดาหลังคลอด ควรมีการแบ่ง
หน้าท่ีในการให้ข้อมูลแก่มารดาหลังคลอดและญาติ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอาการเปล่ียนแปลงและ                 
แนวทางการดูแลรักษา 
      3. การท่ีแม่และลูกต้องแยกจากกันในระยะหลังคลอด ด้วยสาเหตุของความปลอดภัยในสุขภาพทารก 
พยาบาลท่ีดูแลมารดาหลังคลอดควรมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาวะจิตสังคมของมารดาและครอบครัว 
รวมทั้งการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
       
 
 












