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การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 

Nursing  care  mothers  postpartum hemorrhage : Comparative case study 
 

                                                                          ดนยา  โรจนชีวะ* 
 

บทคัดย่อ 
         การตกเลือดหลังคลอด เป็นภาวะที่มีความเสี่ยงสูงทางสูติกรรม เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการ
เสียชีวิตของมารดาหลังคลอด สาเหตุหลักของการตกเลือดหลังคลอดคือการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี รองลงมา
เป็นการฉีกขาดของช่องทางคลอด รกหรือชิ้นส่วนของรกค้างและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติตามล าดับ
พยาบาลที่ดูแลในระยะหลังคลอดต้องมีความรู้มีความสามารถในการประเมินปัจจัยเ สี่ยงต่อการตกเลือด    
หลังคลอด จ าเป็นต้องมีทักษะทางการพยาบาลในการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด เพ่ือให้มารดาและทารก
หลังคลอดปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปรียบเทียบมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดได้รับการช่วยเหลือให้การพยาบาล
อย่างรวดเร็ว โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาและให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 

 วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้คลอดทางช่องคลอดที่มีภาวะตกเลือด     หลัง
คลอดระดับรุนแรง 1 รายและการคลอดโดยการผ่าตัดทางหน้าท้อง 1 ราย รับไว้ในหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช  โดยเปรียบเทียบประวัติการตั้งครรภ์ปัจจัยเสี่ยง และกระบวนการพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ใน 
การศึกษา ได้แก่ เวชระเบียน การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัวประเมินแบบแผนสุขภาพตามแนวคิด 11 แบบ
แผนของกอร์ดอน ระยะเวลาการศึกษา ผู้คลอดรายที่ 1 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 และผู้คลอดรายที่ 2 
เดือนธันวาคม 2563 

ผลการศึกษา : ผู้คลอดทั้ง 2 ราย มีปัญหาทางการพยาบาลที่เหมือนกัน คือ มีการตกเลือดระดับ
รุนแรงหลังคลอด และมีความแตกต่างในประเด็นการคลอดทางช่องคลอดและการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 
สาเหตุความรุนแรงของการตกเลือดและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ความยากของการปฏิบัติการพยาบาล 
โดยผู้คลอดรายที่ 1 คลอดปกติทางช่องคลอด หลังคลอดพบว่ามีภาวะตกเลือดหลังคลอด มีเลือดออกมาเรื่อย ๆ   
จนครบ 24 ชั่วโมง  ส่งอัลตราซาวด์ พบว่า มีรกค้างจึงส่งขูดมดลูก รายที่ 2 ผ่าตัดคลอดทางช่องคลอด หลังคลอด
พบว่าสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง ชีพจรเร็วความดันโลหิตต่ าลง ความเข้มข้นของเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว        
ทั้ง 2 ราย ได้รับการรักษาและประเมินจากสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ การเข้ารับการรักษาในห้องผ่าตัดอย่าง
เร่งด่วน รวดเร็ว หลังล้วงรกและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยปลอดภัย 

สรุปและข้อเสนอแนะ : 
ผู้คลอดกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมสหสาขาวิชาชีพจนปลอดภัยจากภาวะวิกฤต 

ปัญหาทางการพยาบาลได้รับการแก้ไข มีการวางแผนการจ าหน่ายร่วมกับผู้ป่วยและญาติมีการติดตามเยี่ยม
ต่อเนื่อง ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นความเสี่ยงส าคัญที่พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาท       
ที่ส าคัญในการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแล และมีการวางแผนการดูแลต่อ เนื่องเพ่ือให้ปลอดภัย
ป้องกันความเสี่ยงที่รุนแรงจากภาวะตกเลือดหลังคลอดได้ 
 

 

*พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรเีวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
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Abstracts 

Postpartum hemorrhage is a high-risk obstetric condition.  It is the most 
common cause of postpartum maternal mortality.   The main cause of postpartum 
hemorrhage is poor uterine contractions, followed by tearing of the birth canal. 
Sometimes, the placenta or placenta fragments remains in the uterus and also 
abnormal blood clotting etc.  Therefore, the postpartum nurse should be 
knowledgeable and competent in assessing risk factors for postpartum hemorrhage.  
Nursing skills are required in the care of postpartum hemorrhage in order to keep 
mothers and babies safe after birth 
The purpose of this study was to compare the mothers with postpartum hemorrhage 
were assisted in rapid nursing care by using the nursing process to solve problems and 
provide effective nursing care. 
This was a case study comparing one vaginal delivery with severe postpartum 
hemorrhage and one caesarean delivery received in a postpartum ward at Chao Phraya 
Yommarat Hospital, by comparing pregnancy history, risk factors and nursing process 
The tools used in the study were medical records, interviews with patients and their 
families, evaluating conceptual health schemes from 11 Gordon's pattern study. The 
1st case took from October to November 2020 and the 2nd case was in December 
2020. 
The results of study revealed that both delivery women had the same nursing problem that 
was severe postpartum hemorrhage.  However, they were different in vaginal delivery and 
caesarean section.  The severity of hemorrhage and complications, including the difficulty of 
nursing practice was found in the 1st case of normal postpartum vaginal delivery by having 
postpartum hemorrhage bleeding continuously until 24 hours.  After having ultrasound, 
there was still placenta found then having curettage operation.    The 2nd case, vaginal 
caesarean section was found after giving birth, there was a change in vital signs. The pulse is 
fast, the blood pressure is lowered, the blood concentration drops sharply.   Both cases 
were treated and assessed by an obstetrician and an anesthesiologist. So they need to have 
urgent and quick operation; consequently, both were safe after they surgery. 
The results lead to conclude that the two birth cases were treated by a multidisciplinary 
team until they were safe from the crisis.  Nursing problems was solved due to the 
distribution plan with the patient and relatives.  Moreover, there were continuous follow-up 
visits.   Postpartum hemorrhage is a significant risk that nurses and healthcare professionals 
play an important role in implementing the nursing process.    Continuing care is planned to 
ensure safety and prevent serious risks of postpartum hemorrhage. 
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บทน า 
การตกเลือดหลังคลอด ตามค านิยามของ WHO (2009) หมายถึงการสูญเสียเลือดทางช่องคลอด  

ตั้งแต่ 500 มิลลิลิตรขึ้นไป จากการคลอดทางช่องคลอดหรือ การสูญเสียเลือดตั้งแต่ 1,000 มิลลิลิตรขึ้นไป  
จากการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง4,5 หรือความเข้มข้นของเม็ดเลือด (Hematocrit)ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 10 นับจากเข้ารับการคลอดในโรงพยาบาลหรือการเสียเลือดหลังทารกคลอดเกินร้อยละ 1 ของน ้าหนักตัว
มารดา (สุรศักดิ์ เกาเอ้ียน, 2552 และมีการสูญเสียเลือดจากการคลอดและมีเลือดออกต่อเนื่องจนต้องได้รับ 
การรักษาด้วยการให้เลือด1  หรือการตกเลือดหลังคลอดมีการเสียเลือด 500 มิลลิลิตรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ของ ระบบไหลเวียนเลือด (hemodynamic) ของหญิงตั้งครรภ์6  หรือมากกว่าหลังจากคลอดระยะที่ 3 เสร็จ
สิ้น  สาเหตุส่วนใหญ่ของการตกเลือดหลังคลอด สามารถคาดการล่วงหน้าได้ สาเหตุที่พบบ่อย คือ ภาวะมดลูก
ไม่หดรัดตัว (uterine atony) ซึ่งพบได้ถึง ร้อยละ 80 หรือประมาณ 1:20 ของการคลอด7 จากการ ศึกษาของ 
Mehrabadi และคณะ8 ใน ปีค.ศ. 2000 ถึง 2009 พบภาวะตกเลือดทันทีเกิดจากสาเหตุมดลูก ไม่หดรัดตัว   
มีอัตราเพ่ิมข้ึนและมีความรุนแรงจ าเป็น ต้องได้รับเลือด ปัจจัยเสี่ยงท าให้มดลูกไม่หดรัดตัว ได้แก่ ภาวะที่ท าให้
เกิดการขยายตัวมากของมดลูก เช่น ครรภ์แฝด ครรภ์แฝดน้ า (polyhydramnios) ทารกใน ครรภ์ตัวโต (fetal 
macrosomia) มารดาที่มีน้ าหนักตัว มาก9 ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครรภ์ที่ 4 การคลอดที่เนิ่นนานการ เร่งคลอดด้วย 
oxytocin การอักเสบติดเชื้อของเยื่อบุ ถุงน้ าคร่ าได้รับยาที่ท าให้มดลูกขยายตัว เช่น terbutaline และ 
magnesium sulfate มีประวัติตกเลือดในครรภ์ก่อน รวมทั้งสาเหตุอ่ืนๆ10 แต่ยังมีมารดาที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ 
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้เช่นกัน6,11 การตกเลือดหลังคลอด เป็นภาวะที่มีความเสี่ยงสูงทางสูติกรรม    
พบประมาณร้อยละ1-5 ของการคลอดเป็น 1 ใน 3 ของสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ของการเสียชีวิตของมารดา   ทั่ว
โลกโดยคาดคะเนว่าจะมีมารดาเสียชีวิต 1 คนในทุกๆ 4 นาที ในประเทศที่ก าลังพัฒนาพบว่ามารดา เสียชีวิต
จากภาวะตกเลือดหลังคลอด 1:1,000 ของการคลอด ในทวีปเอเชียพบร้อยละ 30.8 ของมารดา       ที่เสียชีวิต
เกิดจากภาวะตกเลือดหลังคลอดมักเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงแรก ประเทศไทยปี พ.ศ.2561 มีอัตราส่วนการตายของ
มารดาเท่ากับ 17.1 ต่อ แสนการเกิดมีชีพและเป็นการเสียชีวิตจาก ภาวะตกเลือดหลังคลอด     ถึงร้อยละ 22 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบภาวะตกเลือดหลังคลอดจากการ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีอัตราการให้เลือด
มากกว่า การคลอดทางช่องคลอด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าอัตราการ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเพ่ิมข้ึน12,13 

             การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษาผู้คลอดท่ีมีภาวะตกเลือดหลังกรณีศึกษาเปรียบเทียบโดยการเลือก      ผู้
คลอดที่ได้รับการวินิจฉัยการตกเลือดทางช่องคลอดและการตกเลือดจากการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง      โดย
มีการประเมินได้เมื่อมีความดันโลหิตตกหรือหัวใจเต้นเร็วเป็นการแสดงถึงความล่าช้าในการดูแลสาเหตุ    ที่พบ
มากมักเป็น uterine atony หรือการเสียเลือดในลักษณะInternal Bleedingซึ่งมักท าให้เสียเลือด    อย่าง
มาก จากสถิติการให้บริการตึกหลังคลอด โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560-2564        คิดเป็น
ร้อยละ 1.97,3.37,4.90,3.21 และ 2.67 ตามล าดับ (เวชระเบียนและการบันทึก โดยการชั่งตึกหลังคลอด
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2561-2564) เมื่อทบทวนเวชระเบียนผู้ คลอดพบว่าปี 2560 มีมารดาเสียชีวิต
จากการตกเลือดหลังคลอดจ านวน1คนมีการด าเนินโรคเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็วท าให้ต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้นและส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลมารดาหลังคลอดเพ่ิมขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามภาวะตก
เลือดหลังคลอดสามารถป้องกันและรักษาได้ 
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วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาการพยาบาลผู้คลอดที่มี ภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย 

  วิธีการศึกษา 
    เป็นการศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบ ผู้คลอดทางช่องคลอดและการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่มี

ภาวะตกเลือดหลังคลอด 2 กรณี โดยเปรียบเทียบประวัติ การตั้งครรภ์ ปัจจัยเสี่ยงและกระบวนการพยาบาล 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เวชระเบียน การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัว ระยะเวลาการศึกษาผู้คลอด
รายที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 และผู้คลอดรายที่ 2 เดือนธันวาคม  2563 

  ผลการศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1 : ผู้คลอดหญิงไทย อายุ 36 ปีมาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์และ เด็กด้ินดีประวัติ

การตั้งครรภ์และการคลอด ผู้คลอดครรภ์ที่ 2 (G2P1A0L1) อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ 4 วันฝากครรภ์สม่ าเสมอ  
ได้คุณภาพทีร่พ.ต ารวจรับไว้วันที่ 28 เดือนตุลาคม 2563 มาด้วยอาการเจ็บครรภ์และเด็กดีด้ิน               ก่อน
มาโรงพยาบาล 5 ชั่วโมง 
อาการแรกรับ   

รู้สึกตัวดี ปวดท้อง ระดับยอดมดลูก ¾ มากกว่าสะดือ วัดความสูงของยอดมดลูกได้ 32 เซนติเมตร 
ปวดท้องมากเป็นพักๆ ท้องแข็งตึง มดลูกหดรัดตัว Interval 5 นาที 30 วินาที Duration 50 วินาที ประเมิน
ความปวด NRS 5 คะแนน ส่วนน าเป็นศีรษะประมาณค่าน้ าหนักทารก 3,000 กรัม ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
พบเสียงหัวใจทารกในครรภ์เต้น148ครั้ง/นาทีครั้งแรกที่ตรวจ ประเมินการเปิดขยายของ ปากมดลูกพบว่า  
ปากมดลูกเปิด 1 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก 70% ถุงน้ ายังไม่แตก ระดับส่วนน า 0 วางแผนให้คลอด
ทางช่องคลอด สัญญาณชีพแรกรับ ความดัน โลหิต 116/64 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 80 ครั้ง ต่อนาทีหายใจ 20 
ครั้งต่อนาที อุณหภูมิกาย 36.7 องศาเซลเซียส  

    การดูแลรักษาและการคลอด วางแผน ให้คลอดเองทางช่องคลอด โดยให้ ยาเพ่ิมการหดรัดตัวของ
มดลูกเพ่ือเร่งคลอด ขณะรอคลอดผู้คลอดเริ่มปวดท้องมากขึ้น Interval 2 นาที 50 วินาที Duration 50 วินาที 
ประเมินความปวด NRS 10 คะแนน ลักษณะ น้ าคร่ าหลังเจาะถุงน้ ามีสีปกติประเมินค่า ความเข้มข้นของเลือด
ค่า Hct 32.2% Platelet 187000 cells/ul ระยะที่ 1 ของการคลอดใช้ เวลา 18ชั่วโมง 40 นาทีปากมดลูกเปิดหมด เบ่ง
คลอด ทารกคลอดเพศชาย Apgar Score 9,10 คะแนน น้ าหนัก 3,105 กรัม ตัวยาว 52 เซนติเมตร    หลัง
ทารก คลอดนาน 11 นาทีรกคลอด ตรวจรกปกตริวมเลือดหลังรก 200 มิลลิลิตร สังเกตอาการ           ในห้อง
คลอด 2 ชั่วโมงอาการทั่วไปปกติย้ายไปตึกหลังคลอดพร้อมทารก แรกรับอาการทั่วไปปกติ 5 ชั่วโมงหลังคลอด
มีเลือดไหลจ านวน 800 มิลลิลิตร ตรวจภายในพบมีรอยก้อนเลือดและมีเลือดสีแดงสดไหลออกมาเรื่อยๆ 
มดลูกนิ่ม หดรัดตัวไม่ดี ช่วยนวดคลึงมดลูก ให้ยาเพ่ิมการหดรัดตัวของมดลูกประเมินค่าความเข้มข้นของเลือด 
27% รักษาโดยให้เลือด PRC จ านวน 2 ยูนิตให้สารน้ า0.9%NSS1000มิลลิลิตร+Syntocinon 20 ยูนิต ให้ 120 
มิลลิลิตร/ชั่วโมง ให้ยาCytotec1tab อมใต้ลิ้นและ 4 tabs เหน็บทางทวารหนัก อีก 6 ชั่วโมง     ต่อมามีเลือด
สีแดงจางลงออก 600 มิลลิลิตร ได้รับยา Methergin 1 amp iv คลึงมดลูก กระตุ้นให้ลูกดูดนมแม่บ่อยๆ 8 ชั่วโมง
ต่อมา มีเลือดออกอีก 500 มิลลิลิตรให้เลือดเพ่ิม 2 ยูนิต ส่ง Ultrasound พบว่ารกค้างส่งขูดมดลูก รวมเสีย
เลือดตั้งแต่คลอดจนถึงหลังคลอด จ านวน 2,380 มิลลิลิตร ความดันโลหิต 104/69 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 
122 ครั้งต่อนาที หายใจ 20 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิกาย 36.9 องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนในเลือด 97% คา
สายสวนปัสสาวะไว้ ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม 100 มิลลิลิตร/ 2 ชั่วโมง แพทย์ให้การวินิจฉัย มารดามีภาวะช็อก
จากการตกเลือดหลังคลอด สาเหตุจากรกค้างและมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ให้เลือดเพ่ิมอีก 1 ยูนิต หลังจากนั้นมี
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การวางแผนครอบครัว โดยการท าหมันถาวร หลังการรักษาผู้คลอดมีอาการดีขึ้นให้เลือด     ทั้งหมด 5 ยูนิต 
ความเข้มข้นของเลือด 27% นอนพักรักษา รวม 5 วัน 
 
กรณีศึกษาที ่2  

ผู้คลอดหญิงไทย อายุ 38 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด    
ผู้คลอดตั้งครรภ์ครั้งที่ 4 (G4P2A1L2) last 15 ปี อายุครรภ์ 36+6 สัปดาห์รับไว้ในโรงพยาบาล วันที่ 4      
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ประวัติว่า 3 ชั่วโมง ก่อนมา โรงพยาบาลมีอาการอาการเจ็บครรภ์และ        
มีมูกเลือดออกทางช่องคลอด อาการแรกรับ วัดความสูงของมดลูก 38 เซนติเมตร เหนือหัวหน่าว เจ็บครรภ์
มดลูกหด รัดตัวสม่ าเสมอ Interval 3 นาที Duration 30 วินาที เด็กดิ้นดีตรวจทางหน้าท้องทารกท่า Breech 
presentation Fetal Heart Sound 1480 ครั้งต่อนาที ตรวจสุขภาพ ทารกในครรภ์ด้วย NST ผลปกติอัตรา
การเต้น หัวใจทารกในครรภ์ 140 ครั้งต่อนาที ตรวจ ภายในพบมีมูกเลือดที่ช่องทางคลอดพบว่าปาก       
มดลูกขยาย 4 เซนติเมตร ความบาง 80% MI ระดับส่วนน า-1 แพทย์วินิจฉัย Breech presentation with 
Labour pain สัญญาณชีพ ความดันโลหิต 140/80 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 90 ครั้งต่อนาที หายใจ 20 ครั้งต่อนาที 
อุณหภูมิกาย 37.1 องศาเซลเซียส วางแผนให้คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  โดยใช้เวลาในการผ่าตัด
คลอดและท าหมันถาวร 50 นาที ได้ทารกเพศหญิง Apgar Score 9,10 คะแนน น้ าหนัก 3910 กรัม          ตัว
ยาว 57 เซนติเมตร ย้ายมาถึงตึกหลังคลอดเวลา 11.15 น. วัดสัญญาณชีพ แรกรับที่ตึกหลังคลอด อุณหภูมิ 
36.8 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 108 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที            ความ
ดันโลหิต 145/77มิลลิเมตรปรอท เวลา 11.30 -11.45 น.วัดสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของชีพจร      121 
ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 95/51มิลลิเมตรปรอท รายงานแพทย์    เจาะ 
Hct = 35% แพทย์ให้  Load  iv  500 ml. เปิด IV เพ่ิม LoadAetar 1000 ml. PV ล้วง Blood clot ไม่มี 
Active  bleeding  12.20 น. วัดสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของชีพจร 149 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22 
ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 104/50 มิลลิเมตรปรอท เวลา 13.00 น.อัตราการเต้นของชีพจร 155 ครั้งต่อนาที 
อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 83/47 มิลลิเมตรปรอท  Hct = 30% แพทย์มาท า 
Ultrasound  ไม่พบสิ่งผิดปกติ  Load  iv  1000 ml. ตาม PRC group O 1 ยูนิต มาให้เวลา 13.30 น.  อัตรา
การเต้นของชีพจร 161 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 108/61 มิลลิเมตรปรอท  Hct 
= 25% แพทย์ส่ง Explore stat  จอง PRC เพ่ิมอีก 4 ยูนิต ส่ง OR เวลา 14.00 น. เข้า OR โดยเริ่มผ่าตัดเวลา 
14.20 -  15.30 น. โดยท า  General Anaesthesia และ Explore เ พ่ือ Stop bleeding  พบว่า    มี  
Intraperitoneum bleeding ออก 1,500 ml. มี Hematoma และ Artery Bleeding ได ้Identify bleeding   
point then clamp cut and ligate vessel  until secure bleeding ,Fribilar  was  place   Remove  
blood  clot From peritoneal  cavity ปิดskin ด้วย staple ให้น า PRC group.O  มาให้  2 ยูนิ ต   ใน  OR  
Observe ต่อที่ห้อง Recovery  ย้ายมาถึงตึกหลังคลอดเวลา 16.15 น. วัดสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของชีพ
จร 120 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 157/95 มิลลิเมตรปรอท แรกรับเรียก
รู้สึกตัวดี งดน้ าและอาหาร ให้สารน้ า 5% D/N/2 1,000 มิลลิลิตร อัตราการหยด 120 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง  
ตรวจดูแผลผ่าตัดติดดี  ไม่มี bleed ซึม มดลูกหดรัดตัวดี น้ าคาวปลาสีแดงจางออกปกติ  ให้ Oxygen 
cannular 3 Lite/min  Retain Foley  cath ปัสสาวะออกดีสีเหลืองใส ออก 800 มิลลิลิตร วัด O2 sat    ได้ 
95 % วัดสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที x 4 ครั้งทุก 30 นาที x 2 ครั้งและทุก 1 ชั่วโมงจนปกติ ได้5%NSS/2  
1000 ml x 3 ขวด add Synto 20 unit ใน 2 ขวดแรกและให้ยาแก้ปวด Tramal 50 mg. IV PRN         ทุก 
6 ชั่วโมง Medication Augmentin 1.2 gm. IV ทุก 12 ชั่วโมง เวลา 18.00 น.วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิ 37.4 
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องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 131 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที            ความดัน
โลหิต 138/95 มิลลิเมตรปรอท  Hct = 33% วัด O2 sat ได้ 99% รายงานแพทย์เรื่องชีพจรเร็วแพทย์ให้
สังเกตอาการ  ไม่สุขสบายเนื่องจากเจ็บตึงแผลผ่าตัดระดับ 5/10 ได้รับยาแก้ปวดTramal 50 มิลลิกรัมทาง
หลอดเลือดด าทุก 6 ชั่วโมง ได้ 2dose เวลา 21.20 น.ของวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และเวลา 3.50 น.ของวันที่ 5 
ธันวาคม 2563 อาการเจ็บตึงแผลทุเลาเหลือระดับ 2/10 เวลา 6.00 น. Hct = 30 % วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 
38.2 อัตราการเต้นของชีพจร 128 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 151/106 
มิลลิเมตรปรอท วัด O2 sat ได้ 96%  Total blood loss 2,200 ml. ได้รับ PRC ทั้งหมด 3 ยูนิต  อาการเจ็บ
ตึงแผลทุเลาไม่มีภาวะติดเชื้อลุกเดินเองได้ นมแม่เริ่มไหลน าลูกดูดนมแม่ได้ มดลูกหดรัดตัวดีน้ าคาวปลา
ออกเป็นสีแดงจากปกติ แพทย์มาตรวจเยี่ยมจ าหน่ายกลับบ้าน นอนรักษาทั้งสิ้น 3 วัน 
 
ตารางเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของกรณีศึกษา 2 ราย 
ล าดับ ประเด็น

เปรียบเทียบ 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 

1 การวินิจฉัย 
 

การวินิจฉัย 
Post partum 
hemorrhage 
สาเหตุจากรกค้าง
และการหดรัดตัวของ
มดลูกไม่ดี 

การวินิจฉัย 
Post partum 
hemorrhage 
สาเหตุจากการฉีก
ขาดเยื่อบุช่อง
ท้องจากการ
ผ่าตัดคลอดบุตร
ทางหน้าท้อง 

กรณีศึกษาที่ 1: ประเมินปริมาณการ
เสียเลือดโดยใช้ ถุงตวงเลือดและชั่งผ้า
ซับเลือดทุกชิ้น  ประเมินการหดรัดตัว
ของมดลูกและนวดคลึงมดลูกทางหน้าท้อง
ต่อเนื่อง จนมดลูกกลมแข็งหลังจากนั้น
นวดคลึงทุก 15 นาที ประเมิน
สัญญาณชีพและระดับความรู้สึกตัวทุก 
15 นาที เพ่ือประเมินอาการเปลี่ยนแปลง
พบว่าหลังคลอด  2 ชัว่โมงอาการBleed
ปกติ มี Bleedหลังคลอดออก 200 
มิลลิลิตร3ชั่วโมงต่อมามีเลือดออกสี
แดงสด และล้วงช่องคลอดมีเลือดออก
700มิลลิลิตรมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ส่ง 
Ultrasound มีรกค้าง ส่งขูดมดลูก
รวมมีเลือดออกทางช่องคลอดทั้งสิ้น 
จ านวน 2,380มิลลิลิตร 

    กรณีศึกษาที่ 2 ผู้คลอดผ่าตัดคลอด 
บุตรทางหน้าท้องหลังคลอด ครึ่ง
ชั่วโมงพบว่า ชีพจรต้นเร็ว121 ครั้งต่อ
นาที ความดันต่ า95/51มิลลิเมตรเจาะ
Hct=35% (ก่อนคลอด41.1%)ต่อมา
อัตราการเต้นของชีพจร149 ครั้งต่อ
นาที อัตราการหายใจ 22ครั้งต่อนาที 
ความดันโลหิต 83/47มิลลิเมตรปรอท   



7 
 

Hct=30 % มิลลิเมตรปรอทท าExplore 
เพ่ือ Stop bleeding  พบว่ามี 
Intraperitoneum bleeding  มีการ
ตกเลือดรวมทั้งสิ้น2,200มิลลิลิตร 

ล าดับ ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 

2 การด าเนิน
โรค 

มารดาหลังคลอดทาง
ช่องคลอดมดลูกหด
รัดตัวไม่ดีหาสาเหตุ
พบว่า มีรกค้าง มีการ
เสียเลือดมาก จ านวน
2,380มิลลิลิตร 

มารดาหลังผ่าตัด
คลอดบุตรมีภาวะ
ตกเลือดในช่อง
ท้อง มีภาวะช็อก
ท าExplore เพ่ือ 
Stop bleeding  
มีการตกเลือดรวม
ทั้งสิ้น2,200
มิลลิลิตร 

กรณีศึกษาที ่1 
ผู้คลอดตกเลือดหลังคลอดทางช่อง
คลอดมีสาเหตุดังนี้ 
1. กล้ามเนื้อมดลูกหดรัดตัวไม่ดี 
(uterine atony)  
2.การมีรกค้าง 
3.มีการเสียเลือดจ านวนมาก 2,380
มิลลิลิตร 
จากอาการและอาการแสดงถึงการ
ด าเนินของโรคเป็นการเสียเลือดที่
รุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ แทรก
ซ้อนหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้การ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การวัดสัญญาณ
ชีพทุก15นาที การประเมินการไหล
ของเลือดโดยการชั่งผ้าอนามัยเพื่อ
ประเมินการเสียเลือดที่แท้จริงและ
การรักษาที่รวดเร็วถูกต้องทันท่วงที  
กรณีศึกษารายท่ี 2 
ผู้คลอดผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
มีการตกเลือดในช่องท้องสาเหตุมีการ
ฉีกขาดของเยื่อบุช่องท้อง มีอาการ
เปลี่ยนแปลงทางสัญญาณชีพทรุดลง 

    อย่างรวดเร็วความเข้มข้นของเลือด
ลดลง5%ทุกครึ่งชั่วโมงท าให้สามารถ
วินิจฉัยโรคจากอาการแสดงน าผู้คลอด
ไปผ่าตัดใหม่เพ่ือหาจุดที่มีการฉีกขาด
และเย็บซ่อมแซมรวมเสียเลือดตั้งแต่
ผ่าตัดคลอดถึงการผ่าตัดเย็บซ่อมแซม
ผนังช่องท้องรวมเสียเลือด2,200
มิลลิลิตรซึ่งอยู่ในระดับการเสียเลือด
รุนแรงถ้าประเมินได้ช้าเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 
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ล าดับ ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 

3 แนวทางการ
รักษา/
ป้องกัน
ภาวะตก
เลือดหลัง
คลอด 

  กรณีศึกษาที ่1 
การประเมินผู้คลอดทางช่องคลอดการ
ใช้ถุงตวงเลือดมาจนถึงการชั่ง
ผ้าอนามัยเพ่ือประเมินการเสียเลือด
และการประเมินการหดรัดตัวของ
มดลูกลักษณะการแข็งตัวของมดลูก 
การวัดระดับยอดมดลูกการไม่ให้มีการ
คั่งค้างของปัสสาวะ การตรวจความ
สมบูรณ์ของรกและเยื่อหุ้มรกและมี
การท าUltrasoundเพ่ือวินิจฉัยที่
ถูกต้องมีการรักษารวดเร็วได้แก่การ
ขูดมดลูกให้ยาได้แก่Syntocinon 
,MetherginและCytotecให้สารน้ า
5%D/N/2  1000CC.การให้เลือด 
กรณีศึกษาที ่2 
ได้คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางช่อง
คลอดพบว่าครึ่งชั่วโมงหลังคลอดมี
สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง ชีพจรเร็ว
กว่าปกติความดันโลหิตตก เจาะHct
พบว่าลดลงทุก5%ในครึ่งชั่วโมงแพทย์
ส่งเข้าผ่าตัดพบว่ามีการฉีกขาดของ
เส้นเลือดบริเวณ Intraperitoneum 
bleeding 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล 
กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายท่ี 2 การพยาบาล 
มีภาวะตกเลือด
หลังคลอด
เนื่องจากมดลูกหด
รัดตัวไม่ดีและมี
ภาวะรกค้างใน
โพรงมดลูก 
 

มีภาวะตกเลือดมี
การฉีกขาดของเยื่อ
บุในช่องท้อง 
 

1.การประเมินสัญญาณชีพ 
2.การประเมินการเสียเลือดExternalและInternal bleeding 
3.ประเมินความเข้มข้นของเม็ดเลือด 
4.ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและ นวดคลึงมดลูกทางหน้า
ท้องต่อเนื่องจน มดลูกกลมแข็งหลังจากนั้นนวดคลึงทุก15นาที
(คลอดทางช่องคลอด) 

อาจเกิดภาวะช็อก
จากการตกเลือด
หลังคลอด 
 

อาจเกิดภาวะช็อก
จากการตกเลือด
หลังคลอด 
 

1.การประเมินอาการและอาการ เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด  
การวัดสัญญาณชีพ/ระดับรู้สึกตัว ทุก 5 นาทีในช่วงที่มีอาการ
สูญเสียเลือดทันทีทันใด วัดทุกเป็นทุก 15 นาท ีหลังจากได้รับ
สารน้ าทดแทนและความ ดันโลหิตเฉลี่ย> 65 mmHg จนครบ 
2 ชั่วโมงหลังคลอด ต่อจากนั้นวัดทุก 30 นาทีจนระดับความดัน
โลหิตปกติ คงท่ี วัดเป็นทุก 1 ชั่วโมง กรณีความดัน โลหิตเฉลี่ย
< 65 mmHg ตวงปริมาณปัสสาวะทุก 2 ชั่วโมง กรณีปัสสาวะ
<25มล/ชม.ปรึกษาแพทย์ประเมินเลือดออกทุก1ชั่วโมงโดยการ
ชั่งผ้าอนามัย 
2.ดูแลให้สารน้ าทดแทนตามแผนการรักษา 
3.ดูแลให้เลือดและส่วนประกอบของ เลือดตามแผนการรักษา 
เฝ้าระวังอาการ ข้างเคียง เช่น ผื่นคัน หายใจเหนื่อย แน่น กรณี
ที่พบ หยุดให้เลือด 

มีโอกาสเกิดติดเชื้อ
ในระบบอวัยวะ
สืบพันธุ์หลังคลอด 

มีโอกาสติดเชื้อ
แผลผ่าตัดคลอด
บุตรทางหน้าท้อง 

1.การท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและความสะอาด
ของร่างกายท่ัวไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมิน สังเกตอาการ
ผิดปกติหลังคลอดเช่นจ านวนสี ปริมาณลักษณะและกลิ่นของ
น้ าคาวปลาที่ออกทางช่องคลอด 
2.การมีแผลผ่าตัดในช่องท้อง มีแผลในโพรงมดลูก และแผล
ผ่าตัดหน้าท้องสอนการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
และความสะอาดของร่างกายทั่วไปเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
ประเมินสัญญาณชีพท่ีบ่งบอกการติด เชื้อเช่น ปวดท้อง มีไข้ 

มีโอกาสเกิดติดเชื้อ มีโอกาสเกิดภาวะ 1.มีแผลในโพรงมดลูกจากการลอกตัวของรกและการขูดมดลูกมี 
ในระบบอวัยวะ ติดเชื้อแผลผ่าตัด การเสียเลือดมาก สอนการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ 
สืบพันธุ์หลังคลอด และอวัยวะสืบพันธุ์ ภายนอกและความสะอาดของร่างกายทั่วไปเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
  ประเมินสัญญาณชีพท่ีบ่งบอกการติด เชื้อเช่น ปวดท้อง มีไข้  
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กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายท่ี 2 การพยาบาล 
  ชีพจรเบาเร็ว สอนมารดาหลังคลอดสามารถ ประเมิน สังเกต

อาการผิดปกติหลังคลอด เช่น จ านวนสีปริมาณลักษณะและ
กลิ่นของน้ า คาวปลาที่ออกทางช่องคลอด อาการมีไข้ ปวด
มดลูก ความสูงของยอด มดลูกและอาการแสดงของการตก
เลือด ดูแลการให้ยาตามแผนการรักษา 

  2.การมีแผลผ่าตัดในช่องท้อง มีแผลในโพรงมดลูก และแผล
ผ่าตัดหน้าท้องสอนการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
และความสะอาดของร่างกายทั่วไปเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
ประเมินสัญญาณชีพท่ีบ่งบอกการติด เชื้อเช่น ปวดท้อง มีไข้ 
ชีพจรเบาเร็ว 

ผู้ป่วยหลังคลอดมี
ความวิตกกังวลว่า
ตนเองจะได้รับ
อันตรายเนื่อง จาก
เลือดออกมาก 
 

มีอาการอ่อนเพลีย
จากการผ่าตัดและ
เสียเลือดมาก 

1.สีหน้าผู้ป่วยวิตกกังวลมากบอกว่ากลัวเสียชีวิตจากการคลอด 
สร้างสัมพันธภาพกับผู้คลอดด้วยท่าทีเป็นมิตรเพ่ือให้เกิดความ
ไว้วางใจอธิบายพยาธิสภาพที่เกิดข้ึน ตลอดจนการ
รักษาพยาบาลเพ่ือให้ผู้คลอดและญาติเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในการรักษา เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความกลัว วิตกกังวลและเปิด โอกาสให้ครอบครัวเข้ามาอยู่เป็น
เพ่ือนคอยปลอบโยนและให้ก าลังใจ 
2.มารดาหลังผ่าตัด 2 ครั้งรู้สึกตัวดีสีหน้าอิดโรยดูแลให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดด าอย่างเพียงพอประเมินสัญญาณชีพเพ่ือทราบ
อาการเปลี่ยนแปลงประเมินอาการขาดน้ าเช่นปากแห้งปัสสาวะ
ออกน้อยดูแลให้พักผ่อนมากๆรบกวนน้อยที่สุด หลังได้รับการ
ดูแลสีหน้าดีขึ้นไม่อิดโรยได้รับสารน้ าเพียงพอปัสสาวะออกดี
พักผ่อนได้ ไม่มีการเสียเลือดเพ่ิม 
 

ไม่สุขสบาย
เนื่องจากปวด
มดลูกจากการขูด
มดลูกและเจ็บตึง
แผลที่ท าหมัน 
 

ไม่สุขสบายเนื่อง
เจ็บตึงแผลผ่าตัด 
เนื่องมีการผ่าตัดถึง
2ครั้ง 

1.ประเมินอาการปวดให้การพยาบาลที่นุ่มนวลจัดให้นอนพักบน
เตียงในท่าศีรษะสูงเล็กน้อยหรือนอนคว่ าโดยใช้หมอนประคอง
กล้ามเนื้อที่ท้องน้อยหรือนอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้
กล้ามเนื้อท้องน้อยและเชิงกรานผ่อนคลายประคองท้องน้อย
ด้วยหมอนหรือมือหรือผ้ารัดหน้าท้อง เพ่ือลดความตึงตัวของ
เอ็นยึดมดลูก ดูแลการให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาประเมิน
สัญญาณชีพ ดูแลความสะอาดแผลหมัน 
2.อธิบายเกี่ยวกับอาการปวดแผลและการปวดมดลูกให้ผู้ป่วย
ทราบ ให้ยาบรรเทาปวด มีการจัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา  
มีการพยุงแผลเวลาพลิกตะแคงตัวหรือลุกนั่ง มีการช่วยเหลือใน
กิจวัตรประจ าวันการประเมินอาการปวดแผลทุกวันพบว่ามี
อาการปวดทุเลาลุกช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น 
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กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายท่ี 2 การพยาบาล 
วิตกกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเอง
และสุขภาพของ
บุตร    

วิตกกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเอง
และสุขภาพของ
บุตร    

เปิดโอกาสให้มารดาหลังคลอดระบายความรู้สึกเก่ียวกับการ
เจ็บป่วย เพื่อบรรเทาความตึงเครียดชี้แจงให้มารดาเข้าใจใน
กระบวนการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานได้รับการ
รักษาพยาบาลที่มีความปลอดภัย ร่างจะค่อยๆฟ้ืนตัวดีขึ้นทารก
สุขภาพแข็งแรงดูดนมแม่ได้คลายความวิตกกังวล 
 

 
สรุปและอภิปรายผล 
           จากการศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย ผู้คลอดรายที1เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 
อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ 4 วัน มีอาการปวดท้อง เด็กดิ้นดีก่อนมาโรงพยาบาล 5 ชั่วโมง ให้คลอดทางช่องคลอด
ทารกคลอดเพศชาย น้ าหนัก 3105 กรัม ทารกปกตแิต่ผู้คลอดมีภาวะตกเลือดหลังคลอด จากรกค้างและมดลูก
หดรัดตัวไม่ด ี  ผู้คลอดรายที่ 2  เป็นหญิงไทยอายุ 38 ปี ตั้งครรภ์ ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ 6 วัน   
     มีอาการเจ็บครรภ์และมีมูกเลือดออกทางช่องคลอด ก่อนมาโรงพยาบาล 3 ชั่วโมง ตรวจพบท่าก้น          
แพทย์ท าคลอด โดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง หลังคลอดมีตกเลือดในช่องท้องมีการฉีกขาดของเยื่อบุ    
ในช่องท้อง ผู้คลอดทั้ง 2 ราย มีปัญหาทางการพยาบาลที่คล้ายกัน ดังนี้ ระยะก่อนคลอด 3 ปัญหา ได้แก่       
1. ผู้คลอดมีความไม่สุขสบายเนื่องจากอาการเจ็บครรภ์คลอด 2. ผู้คลอดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด
และเป็นห่วงความปลอดภัยของทารกในครรภ์ 3. มีโอกาสเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ระยะคลอด          
3 ปัญหา ได้แก่ 1. ตกเลือดหลังคลอด 2. ผู้คลอดมีภาวะ Hypovolemic shock จากการเสียเลือด  3. ผู้คลอด
มีความวิตกกังวลว่าตนเองจะได้รับอันตราย เนื่องจากเลือดออกมากระยะหลังคลอด 3 ปัญหา ได้แก่ 1. มีอาการ
อ่อนเพลียจากการเสียเลือด 2. ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนครอบครัว          
3. มีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อในระบบอวัยวะสืบพันธุ์หลังคลอด ผู้คลอดรายที่ 1 มีภาวะตกเลือดจากภาวะ     รก
ค้างซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จะท าให้เกิดการสูญเสียเลือด
ปริมาณมากในระยะหลังคลอดภาวะตกเลือดจากรกค้างสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับรก เยื่อหุ้มรกหรือชิ้นส่วนของรก 
ตกค้างภายในโพรงมดลูก (Retained products of conception) เป็นสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด     ที่
พบได้ร้อยละ 14.4 ของการคลอด ปกติทั้งหมด3 การป้องกันการตกเลือดในกรณีศึกษาโดยการประเมินภาวะ
เสี่ยงตกเลือดหลังคลอด การท าคลอดรกด้วยวิธีการ Active Management of the Third Stage of Labor 
(AMTSL) การแก้ไขเมื่อมีภาวะตกเลือด โดยการ ใช้ทีมที่มีสูติแพทย์เป็นหัวหน้าทีม การให้สารน้ า เลือด การให้ยา
หดรัดตัวของมดลูก การแก้ไข สาเหตุ เช่น การล้วงรก ซึ่งสอดคล้องกับ ค าแนะน าการป้องกันและจัดการภาวะ
ตกเลือด ขององค์การอนามัยโลก ราชวิทยาลัยสูตินรีเวช  แห่งสหราชอาณาจักร ราชวิทยาลัยสูตินรีเวช 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และราช วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย4,7  ผู้คลอดรายที่ 2 มีภาวะ
ตกเลือดจากการฉีกขาดของเยื่อบุในช่องท้องในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีภาวะตกเลือดทันที
พบว่ามีการสูญเสียเลือดจ าเป็นต้องได้รับเลือดทดแทนมากกว่าการคลอดทางช่องคลอดสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Balki และคณะ14 ในโรงพยาบาล Mount Sinai พบร้อยละ3.2 น้ าหนักทารกที่มากกว่า 3600 กรัม      
มีความสัมพันธ์กับการตกเลือดหลังคลอดทันที ทารกตัวโตที่มีน้ าหนักแรกคลอดมากกว่า  4000 กรัม
(macrosomia) มักพบในมารดาที่เคยคลอดบุตรมาบ่อยครั้งหรือมีโรคเบาหวานร่วมด้วย 
 ผู้คลอดทั้ง 2 ราย มีปัญหาทางการพยาบาลที่เหมือนกัน คือ ภาวะช็อกจากการตก เลือดหลังคลอดและ
มีความแตกต่างในประเด็น สาเหตุ ความรุนแรงของภาวะซ็อกและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมทั้งความยาก
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ของการปฏิบัติการพยาบาลโดยผู้คลอดรายที่ 1 อายุ 36 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ 4 วันมีภาวะ 
มาด้วย อาการปวดท้องทารกดิ้นดี คลอดทางช่องคลอดทารกเกิดเพศชาย น้ าหนัก 3,105 กรัม Apgar scor 
9,10 หลังคลอดมดลูกหดรัดตัวไม่ดีจากมีภาวะรกค้างในมดลูก มีการเสียเลือดรวม 2,380 มิลลิลิตร           
ส่วนผู้คลอดรายที่ 2 อายุ 38 ปี ตั้งครรภ์ที่ 3 อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ 6 วัน  มาด้วยอาการเจ็บ ครรภ์และ    มี
มูกเลือดออกทางช่องคลอด ตรวจพบท่าก้นแพทย์ท าการคลอด โดยผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและท าหมัน
ถาวร ทารกคลอดน้ าหนัก 3,910 กรัม หลังคลอด พบว่ามีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงชีพจร 108-160 ครั้ง/นาที
ความดันโลหิต145/77-83/47 มิลลิเมตรปรอท หายใจ 20-22 ครั้ง/นาที ความเข้มข้นของเลือดจาก 41.1%
ลดลงเหลือ 25% ภายในเวลา 2 ชั่วโมง ส่งผ่าตัดใหม ่พบว่ามีเยื่อบุช่องท้องฉีกขาดมีการเสียเลือด            รวม 
2,200 มิลลิลิตร โดยผู้คลอดทั้ง 2 ราย ได้รับการรักษาหลักที่เหมือนกัน คือ ได้รับสารน้ า เลือดและ     การเฝ้า
ระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด  
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การตกเลือดหลังคลอด ยังเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงและ
น าไปสู่ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ ถ้าผู้ที่ให้การดูแลขาดความตระหนัก หรือความไม่พร้อมของการให้บริการ
และการดูแลที่ต่ ากว่ามาตรฐาน1,2,3 จากรายงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การตกเลือดหลังคลอด   
เป็นสาเหตุการตายของมารดาเป็นอันดับแรกมาตลอด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน การเสียเลือดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การประเมิน        การ
เสียเลือดตรงกับความเป็นจริง ป้องกันภาวะ แทรกซ้อนที่รุนแรงได ้
 2. ควรมีการพัฒนาสมรรถนะแก่พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้คลอดและหลังคลอด เพ่ือให้เกิดความ
ช านาญในการป้องกันและจัดการภาวะตกเลือดทุกระยะของการคลอด 
 3. การใช้ทักษะในการสื่อสาร (SBAR) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในภาวะวิกฤติ เพราะจะท าให้ผู้คลอด
ได้รับการดูแลรักษาล่าช้าอาจส่งผลกระทบร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ 
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