
ช่ือเร่ือง CQI การป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอด 24 ชมแรกหลงัคลอด 

ช่ือผู้น ำเสนอ  นางสาว อารยา   ทองแดง 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาวะตกเลือดหลงัคลอด หมายถึง การเสียเลือดทนัทีมากกวา่ 500 มิลลิลิตร หลงัคลอดครรภเ์ด่ียว

ทางช่องคลอดหรือมากกวา่ 1000 มิลลิลิตรหลงัผา่ตดัคลอด หลงัส้ินสุดระยะท่ี 3 ของการคลอดหรือระดบั

Hematocrit ลดลงมากกวา่ร้อยละ10 ของระดบัHematocritก่อนคลอดนบัเป็นภาวะแทรกซอ้นส าคญัของการ

คลอดท่ีเป็นสาเหตุใหผู้ค้ลอดถึงแก่ชีวติได ้จากขอ้มูลสถิติโรงพยาบาลควนเนียงพบวา่มารดาตกเลือดหลงั

คลอดตั้งแต่ ปี 2559 - 2562 มีอตัราการตกเลือดหลงัคลอดคิดเป็นร้อยละ 2.04  7.69  6.89 7.93 ตามล าดบัซ่ึง

ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีมดลูกหดรัดตวัไม่ดี  และการ tear cervix  มีแนวโนม้สูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งการ

พฒันาการดูแลเฝ้าระวงัเพื่อป้องกนัภาวะตกเลือดหลงัคลอด24 ชม.แรกหลงัคลอด    

กำรวเิครำะห์ปัญหำ (Fish bone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อลดและป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอด24 ชม 

 2. เพื่อเป็นแนวทางการสร้างมาตรฐานการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

              3.ไม่มีมารดาหลงัคลอดเสียชีวติจากการตกเลือดหลงัคลอด 

  

PPH 

ผูค้ลอด 

   - จ ำนวนกำรตั้งครรภ์ 
   - อำยุหญิงตั้งครรภ์ 
   - กำรคลึงมดลูก 
   - ทำรกตัวโต  
   - สภำพมดลูก 

-คลอดเร็ว 
 
- 

- 

 

 

 

 

 

ม 

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 

      - ตวงเลือด 

     - ยำกระตุ้นกำรหดรัดตัว 

     - CPG 

 

 

 

ผู้บริกำร 

-  ขำดทักษะควำมช ำนำญ 

-  ไม่ได้ปฏิบัติตำม CPG 

 

- 



 ตัวช้ีวดั 

1. อตัราการภาวะตกเลือดหลงัคลอด 24  ชม.แรกหลงัคลอดไม่เกินร้อยละ5 

 2. อตัราการเกิดภาวะ hypovolemic  shock ไม่เกินร้อยละ5 

วธีิด ำเนินกำรพฒันำคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง 

 วงล้อที ่1 ระยะเวลา กนัยายน –ตุลาคม 2561 

  Plan 

1.  ศึกษาปัญหาการตกเลือดหลงัคลอดและคน้หาจุดอ่อนท่ีตอ้งการแกปั้ญหา   

     ร่วมกนักบัทีมห้องคลอด 

2.  น าขอ้มูลวชิาการใหม่ๆท่ีไดจ้ากการอบรมวชิาการมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.  วางแผน MCH Board ร่วมกบัทีมPCT 

4.  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคุณภาพของการดูแลมารดาเพื่อป้องกนั      

     การภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

5.  ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการพฒันาคุณภาพพยาบาลหอ้งคลอด 

   

Do 

1. ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพเพื่อช้ีแจงแนวทางในระยะฝากครรภ ์

ANCมีการติดสต๊ิกเกอร์สีแดงหนา้สมุดสีชมพูเพื่อส่งต่อขอ้มูลหญิงตั้งครรภท่ี์

มีภาวะเส่ียงทุกรายใหห้อ้งคลอด 

2. ในระยะรอคลอดจดัท า Warning Signs  ภาวะเส่ียงต่อPPH 

3. ในระยะรอคลอดเฝ้าระวงัและดูแลเพื่อป้องการภาวะตกเลือดหลงัคลอด     

ประเมินBlood loss โดยการตวงดว้ยเหยอืก 

 



Check 

   1.  มีการติดตามแนวทางการส่งต่อเฝ้าระวงัPPH จาก ANC 

   2.  มีติดสต๊ิกเกอร์สีแดงเฝ้าระวงัPPH สมุดสีชมพ ู

   3.  ปฏิบติัตามแนวทางCPG 

                                         4.  การตวงเลือดโดยการใชเ้หยอืกตวัเลือด 

  Act 

จากการด าเนินการมารดาคลอดปี2561มีจ านวนผูค้ลอด87รายมีมารดาตกเลือดหลงั

คลอด 6ราย คิดเป็นร้อยละ6.89 อตัราการเกิดภาวะ hypoluvomic shock  ร้อยละ 16.67 จะ

เห็นไดว้า่การใชเ้หยือกในการตวงเลือดเป็นเคร่ืองมือท่ียงัไม่แม่นย  าในการประเมินการ

สูญเสียลือดทีถูกตอ้งเพราะฉนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป จะใชถุ้งตวงเลือดท่ีมีสแกลชดัเจน 

แทนในการตวงเลือด 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

• C• A

• D• P

-ศึกษาปัญหา/จุดอ่อน

-วางแผนกบัทีม/
แลกเปล่ียนความรู้

Ancมีการติดสต๊ิกเกอร์สีแดง
หนา้สมุดเล่มสีชมพู

-Warnining Sing

-ตวงเลือดโดยใชเ้หยอืกตวง
เลือด

-แนวทางการสต่อ่จาก 
ANC

-ติดสติก๊เกอรเ์ฝา้ระวงั
PPHแนบเวชระเบียบ

-ตกเลือดหลงัคลอด

ตกเลือดหลงัคลอดร้อยละ6.891



ผลกำรด ำเนิน  

                      ตำรำงแสดงผลกำรตกเลือดหลงัคลอดและภำวะ hypervolemic shock 

 

ปี เป้ำ(ร้อยละ) ตกเลือดหลงัคลอด
(ร้อยละ) 

ภำวะ
hypervolemic 
shock(ร้อยละ) 

2561 5 6.89 16.67 
 

           จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ปี พ.ศ.2561 มีผูค้ลอดทั้งหมด 87 ราย มีภาวะตกเลือดหลงัคลอด 6 

รายคิดเป็นร้อยละ 6.89 ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจาก มดลูกหดรัดตวัไม่ดี การใชเ้หยอืกในการตวงเลือดเป็น

ค่าท่ีไม่แม่นย  าเพราะอาจมีน ้าคล าปนมากบัเลือดซ่ึงผูค้ลอดอาจคาดคะผิดพลาดได ้ในจ านวนมารดา 6 รายท่ี

มีภาวะตกเลือดหลงัคลอด มี 1 รายท่ีเกิดภาวะ  hypervolemic shock คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 วงล้อที ่2   ระยะเวลา กนัยายน - ตุลาคม 2562 

  Plan 

1. ศึกษาคน้หาปัญหาร่วมกบัทีมเพื่อคน้หาปัญหาแนวทางและปัญหาการเกิดการ   

ตกเลือดหลงัคลอด 

2. เพิ่มทกัษะความรู้ในการประเมินความเส่ียงมารดาตั้งแต่แรกรับจนส้ินสุดการ   

       คลอดและทกัษะในการช่วยคลอด 

3. การประเมินการสูญเสียเลือดโดยใชถุ้งตวงเลือดเพื่อความแม่นย  าในการคาด

คะแนน 

                            Do 

                                        ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพแนวทางการประเมินความเส่ียงต่อการตก
เลือดเพื่อช้ีแจงแนวทาง 

 

 



ระยะก่อนคลอด 

                            1.ในระยะฝากครรภ ์ANCมีการติดสต๊ิกเกอร์สีแดงหนา้สมุดสีชมพูเพื่อส่งต่อขอ้มูลหญิง
ตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียงทุกรายใหห้อ้งคลอด 

                             2.   การซกัประวติัแก่ประวติัการคลอดท่ีผา่นมา  
                             3.   แบบประเมินความเส่ียงต่อการตกเลือดในระยะ2  ชม. หลงัคลอดแรกรับ 
  ระยะคลอด 

                              1. ใหo้xytocin10 ยนิูต IM ภายใน1นาทีหลงัคลอด 

                              2. ในระยะรอคลอดจดัท า Warning Signs  ภาวะเส่ียงต่อPPH 

                              3. ในระยะคลอดมีการใชถุ้งตวงเลือดเพื่อประเมินการสูญเสียเลือดไดอ้ยา่งแม่นย  า 

                              4. การนวดคลึงมดลูก 

                              5. การเปิดใหส้ารน ้า ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูกตามCPG 

                              6. ประเมินแผลฝีเยบ็และซ่อมแซมแผลฝีเยบ็ 

     ระยะหลงัคลอด 

                                       1. การประเมิน  
                              ประเมินอาการมารดาหลงัคลอดแรกรับ  

- วดัสัญญาณชีพ และระดบัความรู้สึกตวั  
- วดัระดบัความสูงของมดลูก  
- สังเกตการณ์หดรัดตวัของมดลูก  
- สังเกตกระเพาะปัสสาวะ  
- สังเกตแผลฝีเยบ็  
- สังเกตปริมาณเลือดท่ีออกจากช่องคลอด  
- สังเกตภาวะซีด  
- ประเมินปริมาณน ้านม  

                                       2. การดูแลใหก้ารพยาบาล  

                 - วดัสัญญาณชีพมารดาหลงัคลอดแรกรับทุกราย  

               - คลึงมดลูกเคน้ Blood clot และสอนสาธิตการคลึงมดลูกแก่มารดา  

                           -วดัระดบัความสูงของมดลูก เพื่อประเมินอาการผิดปกติ     

                           - ใชถุ้งตวงเลือดในขณะคลอดและสังเกตเลือดท่ีออกจากช่องคลอด โดยใส่ผา้อนามยัไว ้

                           (ผา้อนามยั 1 ผนื   = 50 ซีซี) สังเกตปริมาณเลือดออกทุก 2 ชัว่โมง  



                          -สังเกตแผลฝีเยบ็ ถา้มีอาการผดิปกติเช่น Hematoma หรือมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด             

                           ใหร้ายงานแพทย ์ 

                           - ดูแลกระเพาะปัสสาวะใหว้า่ง เพื่อป้องกนัการขดัขวางการหดรัดตวัของมดลูก ถา้ปัสสาวะ   

                            เองไม่ไดใ้หส้วนปัสสาวะทิ้ง 

                           -สังเกตปริมาณน ้านม โดยการบีบน ้านมและการกระตุน้บุตรดูดนม  

 

                          Check   

1. มีการติดตามแนวทางการส่งต่อเฝ้าระวงัPPH จาก ANC 

2. มีติดสต๊ิกเกอร์สีแดงเฝ้าระวงัPPH สมุดสีชมพู 

3. ปฏิบติัตามแนวทางCPG 

4. เจา้หนา้ท่ีไม่ไดใ้ชถุ้งตวงเลือดในผูค้ลอดทุกราย และไม่มีการแยกเลือดกบัน ้าในการประเมินการ  

          สูญเสียเลือด 

                           Act 

จากการเก็บขอ้มูลมารดาหลงัคลอดจ านวน63รายมีมารดาคลอดตกเลือดหลงัคลอด

5  รายคิดเป็นร้อยละ7.93สาเหตุการตกเลือดส่วนใหญ่มาจากมดลูกหดรัดตวัไม่ดี ส่วนอตัรา

การเกิดภาวะ hypoluvomic shock มีมารดาตกเลือดหลงัคลอดจ านวน5ราย มี1รายท่ีเกิด

ภาวะ hyperluvomic shockคิดเป็น ร้อยละ 20 จะเห็นไดว้า่การใชถุ้งในการตวงเลือดท่ีมีส

แกลอยา่งแม่นย  ายงัมีตกเลือดหลงัคลอดซ่ึงอาจจะมาจากตวัผูท้  าคลอดประเมินการสูญเสีย

เลือด 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

  

 

 ผลกำรด ำเนิน  

                       ตำรำงแสดงผลกำรตกเลือดหลงัคลอดและภำวะhypervolemic shock 

 

ปี เป้ำ 
 

ตกเลือดหลงั
คลอด(ร้อยละ) 

ภำวะhyperluvomic 
shock(ร้อยละ) 

2561 5 6.89 16.67 

2562 5 7.93 20 

 

                       จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ปี พ.ศ 2562 มีผูค้ลอดทั้งหมด 63 ราย  มีภาวะตกเลือดหลงัคลอด    

5  รายคิดเป็นร้อยละ 7.93 ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจาก มดลูกหดรัดตวัไม่ดี ในจ านวนมารดาหลงัคลอดท่ีมี

ภาวะตกเลือดหลงัคลอดจ านวน  5  มี  1  รายท่ีเกิดภาวะ  hypervolemic shock  คิดเป็นร้อยละ 20 

  

 

• C•A

•D• P
-ศึกษาปัญหาร่วมกบัทีม

-ทบทวนความรู้การประเมิน
ความเส่ียงตั้งแต่แรกรับจน

ส้ินสุดการคลอด

-ประเมินการสูญเสียเลือดโดย
การใชถุ้งตวงเลือด

การประเมินมารดาตั้งแต่แรกรับ
จนส้ินสุดการคลอด

-ใชถุ้งตวงเลือดเป็นอุปกรณ์ใน
การช่วยท าคลอดและชัง่น ้ าหนกั

ผา้อนามยั

-ปฎิบติัตามแนวทาง CPG ใน
การดูแลมารดาหลงัคลอด

ประเมินมารดาตั้งแต่ปรกรับ

-ใชถุ้งตวงเลือดเป็นอุปกรณ์ใน
การช่วยคลอดไม่ทุกcase

มารดาหลงัคลอดจ านวน63รายมี
คลอดตกเลือด6รายคิดเป็นร้อย
ละ67.93สาเหตุการตกเลือดมา

จากมดลูกหดรัดตวัไม่ดี



วงล้อที ่3  ระยะเวลา 21 มิ.ย.63 – 18 ส.ค.63 

  Plan 

1. ศึกษาปัญหาเพิ่มเติมการตกเลือดหลงัคลอดและคน้หาจุดอ่อนท่ีตอ้งการ
แกปั้ญหาร่วมกนักบัทีมหอ้งคลอด 

2. น าขอ้มูลจากการพูดคุยปัญหามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. วางแผนการท างานร่วมกบัทีมหอ้งคลอด 
4. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคุณภาพของการดูแลมารดาเพื่อป้องกนัการ

ภาวะตกเลือดหลงัคลอด 
5. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการพฒันาคุณภาพพยาบาลหอ้งคลอด 

Do 

1. ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพแนวทางการประเมินความเส่ียงต่อ
การตกเลือดเพื่อช้ีแจงแนวทางการดูแลมารดาผูค้ลอด 

               ระยะก่อนคลอด 

1. ในระยะฝากครรภ ์ANCมีการติดสต๊ิกเกอร์สีแดงหนา้สมุดสีชมพูเพื่อส่งต่อ     
 ขอ้มูลหญิงตั้งครรภท่ี์มี   ภาวะ   เส่ียงทุกรายใหห้อ้งคลอด 

            2.   การซกัประวติัการคลอดท่ีผา่นมา  
            3.   แบบประเมินความเส่ียงต่อการตกเลือดในระยะ2  ชม. หลงัคลอดแรกรับ 
               ระยะคลอด 

            1.  ให ้oxytocin 10 ยนิูต IM ภายใน1นาทีหลงัคลอด 

             2.  ในระยะรอคลอดจดัท า Warning Signs  ภาวะเส่ียงต่อPPH 

             3.  ในช่วงหลงัรกคลอดใหก้ดมดลูกส่วนล่างทนัที กดนานประมาณ 10 นาที        

                   โดยใชแ้รงในใหแ้รงพอ 

             4.  ในระยะคลอดมีการใชถุ้งตวงเลือดเพื่อประเมินการสูญเสียเลือดไดอ้ยา่งแม่นย  า 

              5.  การนวดคลึงมดลูก  

    6.  การเปิดใหส้ารน ้า ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูกตามแนวทาง  CPG การ 

         ดูแลมารดาตกเลือดของจงัหวดัสงขลา 

                                         7. ประเมินแผลฝีเยบ็และซ่อมแซมแผลฝีเยบ็ 



            ระยะหลงัคลอด 

               1. ประเมินอาการมารดาหลงัคลอดแรกรับ  
                     - วดัสัญญาณชีพ และระดบัความรู้สึกตวั 
                     - วดัระดบัความสูงของมดลูก  
                      - สังเกตการณ์หดรัดตวัของมดลูก  
                      - สังเกตกระเพาะปัสสาวะ  
                       - สังเกตแผลฝีเยบ็  
                       - สังเกตปริมาณเลือดท่ีออกจากช่องคลอด  
                      - สังเกตภาวะซีด  

- ประเมินปริมาณน ้านม  
2.การดูแลใหก้ารพยาบาล  

      1. วดัสัญญาณชีพมารดาหลงัคลอดแรกรับทุกราย  
      2. คลึงมดลูกเคน้ Blood clot และสอนสาธิตการคลึงมดลูกแก่มารดา  
      3. วดัระดบัความสูงของมดลูก เพื่อประเมินอาการผดิปกติ  
      4. สังเกตเลือดท่ีออกจากช่องคลอด โดยใส่ผา้อนามยัไว ้(ชัง่ pad) สังเกตปริมาณ     
เลือดออก  ทุก 2 ชัว่โมง  
      5. สังเกตแผลฝีเยบ็ ถา้มีอาการผดิปกติเช่น Hematoma หรือมีเลือดออกผดิปกติจาก
ช่องคลอดให้รายงานแพทย ์ 
                          6. ดูแลกระเพาะปัสสาวะใหว้า่ง เพื่อป้องกนัการขดัขวางการหดรัดตวัของมดลูก 
ถา้ ปัสสาวะเองไม่ได ้ใหส้วนปัสสาวะทิ้ง 
      7.สังเกตปริมาณน ้านม โดยการบีบน ้านมและการกระตุน้บุตรดูดนม  
      8.มีแบบฟอร์มการส่งต่อการติดตามเยีย่มหลงัคลอด ไปยงั รพ.สต ในเขตท่ี
รับผดิชอบ 
 
                  Check  

       1. มีการประเมินความเส่ียงมารดาตั้งแต่แรกรับจนส้ินสุดการคลอด 

       2. ไดรั้บการประเมินทุกรายและมีการติดสติกสีชมพูประเมินความเส่ียงจาก ANC ให ้   

                                เจา้หนา้ท่ีหอ้งคลอดรับ 

        3. ปฎิบติัตาม CPG 

         4. การกดหนา้ทอ้งหลงัจากทารกคลอดกดหนา้ทอ้งนานประมาณ 10นาทีหลงัจาก 



         5.การใชถุ้งตวงเลือด 

                Act 

                          จากการเก็บขอ้มูลมารดาหลงัคลอดช่วง(21มิย.63-18ส.ค.63)จ านวน  17  ราย มีคลอดตก

เลือด 1 รายซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.88  อตัราการเกิดภาวะ hypoluvomic shock  ร้อยละ 0 จะเห็นไดว้า่การใชถุ้ง

ในการตวงเลือด  การปฎิบติัตาม CPG การกดบริเวณหนา้ทอ้งบริเวณหวัเหน่าท าใหก้ารตกเลือดหลงัคลอด

ลดลงได ้

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

ผลกำรด ำเนิน  

ตำรำงแสดงผลกำรตกเลือดหลงัคลอดและภำวะhypervolemic shock 

ปี เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

ตกเลือดหลงัคลอด
(ร้อยละ) 

ภำวะ hypervolushock 
(ร้อยละ) 

2561 5 6.41 20 

2562 5 6.89 16.67 

2563 
(20 มิ.ย. – 18 ส.ค.63) 

5 5.88 0 

 

• C•A

•D• P
-ศึกษาปัญหาร่วมกบัทีมเพ่ิมเติม

-น าขอ้มูลท่ีไดม้าพูดคุยกบัทีม

-ประเมินการสูญเสียเลือดโดย
การใชถุ้งตวงเลือด

-กดหนา้ทอ้งบริเวณหวัเหน่าทุก
รายหลงัคลอด

ประเมินมารดาตั้งแต่

แรกรับจนส้ินสุดการ
คลอด

-ใชถุ้งตวงเลือด/ชัง่
น ้ าหนกัผา้อนามยั

-กดหนา้ทอ้งมารดาหลงั
คลอดทนัท่ีนาน10นาที

ประเมินมารดาตั้งแต่แรกรับจน
ส้ินสุดการคลอด

-ใชถุ้งตวงเลือด/ชัง่น ้ าหนกัผา้
อามยั

-มีการกดหนา้ทอ้งหลงัคลอดทุก
ราย

มารดาหลงัคลอดจ านวน17รายมี
มารดาคลอดตกเลือด1 ราย คิด

เป็นร้อยละ5.88



จากตารางมารดาหลงัคลอดช่วง (21มิย.63-18ส.ค.63) จ านวน 17 ราย  มีมารดาหลงัคลอดตกเลือด   

1 รายซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  5.88 ไม่มีมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดเกิดภาวะ  hypoluvomic shock  คิดเป็น

ร้อยละ 0 จะเห็นไดว้า่การใชถุ้งในการตวงเลือด  การปฎิบติัตาม CPG การกดบริเวณหนา้ทอ้งบริเวณหวัเห

น่าท าใหก้ารตกเลือดหลงัคลอดลดลงได ้ 

              วจิำรณ์ 

ภาวะตกเลือดหลงัคลอด  เป็นสาเหตุการตายอนัดบัหน่ึงของมารดาในประเทศไทย   เน่ืองจากเกิดการเสีย

เลือดเป็นจ านวนมากมีผลท าใหร้ะบบหวัใจและหลอดเลือดลม้เหลวเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือด     จาก

การศึกษา  พบวา่ ภาวะตกเลือดเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนไดใ้นผูค้ลอดทุกราย   สาเหตุการตกเลือดนั้นเกิดข้ึนไดจ้าก

หลายปัจจยั  เช่น  ตกเลือดจากการหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี เบ่งคลอดไม่ถูกวธีิตั้งแต่ปากมดลูกยงัเปิดไม่หมด

ท าใหม้ดลูกล่า  เกิดจากการฉีกขาดช่องทางคลอด ทารกตวัโต เป็นตน้  ซ่ึงหากช่วยเหลือไม่ทนัท่วงทีจะ

น าไปสู่ภาวะช็อคและเสียชีวติไดเ้กิดผลกระทบเป็นอยา่งมาก  ฉะนั้นในการดูแลในระยะคลอดจึงมี

ความส าคญัอยา่งมาก   เพื่อใหม้ารดาและทารกปลอดภยั พยาบาลมีความส าคญัในการดูแลผูค้ลอด เน่ืองจาก

เป็นผูท่ี้ดูแลใกลชิ้ดและทราบการเปล่ียนแปลงของผูค้ลอดไดม้ากท่ีสุด การดูแลผูค้ลอดท่ีตกเลือดนั้น  

พยาบาลจะมีบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อลดการสูญเสียเลือดออกจากร่างกาย ป้องกนัมิใหร้ะบบหวัใจและ

หลอดเลือดลม้เหลวอนัจะส่งผลใหผู้ค้ลอดช็อคและเสียชีวติได ้  โดยพยาบาลตอ้งยดึหลกัปฏิบติัตามแนว

ทางการดูแลผูท่ี้ตกเลือด ซ่ึงประกอบดว้ย  การติดตามสัญญาณชีพ หาสาเหตุการตกเลือด กระตุน้ใหม้ดลูก

หดรัดตวั และใหส้ารน ้าทดแทนเลือดท่ีเสียไปใหย้าตามแนวทางการปฏิบติั รวมถึงการไดรั้บการประเมิน

ตั้งแต่ANC  มารดาท่ีมีความเส่ียงโดยการติดสต๊ิกเกอร์สีชมพูเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีห้องคลอดรับทราบ  การใชถุ้ง

ในการตวงเลือด การใชC้PG  การกดหนา้ทอ้งบริเวณหวัเหน่าหลงัคลอดทนัทีนานประมาณ 10 นาทีหลงั

คลอด  จะเห็นไดว้า่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์อตัราการภาวะตกเลือดหลงัคลอด 24  ชม.แรกหลงัคลอดไม่

เกินร้อยละ5 ในปี63 มีผูค้ลอดทั้งหมด87รายเกิดภาวะตกเลือด4ราย คิดเป็นร้อยละ3.48  อตัราการเกิดภาวะ 

hypovolemic  shock ไม่เกินร้อยละ5  คิดเป็นร้อยละ 0  และไม่เกิดภาวะมารดาเสียชีวติจากภาวะตกเลือดหลงั  

         

 

อา้งอิง 

ลดัดาวลัย ์ปลอดฤทธ์ิ ,สุชาดา วภิากานต ์และอารี ก่ิงเกา้.2559การพฒันาแนวทางปฎิบติัป้องกนัการตกเลือด      
                 ในระยะแรก 
ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ .การตกเลือดหลงัคลอด: บทบาทส าคญัของการพยาบาลในการป้องกนัมารดาตกเลือด  
                 หลงัคลอด 2560. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


