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การใหการพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด 
 

นัชรี    สุขเกษม   พยาบาลวชิาชพี 
 

 บทคัดยอ 
 การพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง ( CQI ) ของงานหองคลอด – หองผาตัด  ไดแก การพัฒนา
คุณภาพเพื่อลดอัตราการตกเลือดหลังคลอด  เปนการพัฒนาคุณภาพงานโดยนําขอมลูจากปงบประมาณ 
2548 มาเปนขอมูลพื้นฐานและรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ  และวางแนวทางการปองกันและนํามาปฏิบัติ 
โดยแบงเปน 2 ระยะ  ไดแก ระยะที่ 1  ต.ค. 49 – มี.ค. 50  ระยะที่ 2  เม.ย. – ส.ค. 50  โดยมีการประเมินผล
แนวทางทางปองกันพรอมทัง้ปรับปรุงในแตละระยะ   ผลการพัฒนาคุณภาพงาน  กอนการพัฒนาคุณภาพ
งานปงบประมาณ 2548 มารดาตกเลือดหลังคลอด 7 ราย ( รอยละ 3.55 )   หลังดําเนนิการพัฒนาคณุภาพงาน  
ต.ค 49 – ส.ค 50  มารดาตกเลือด 7 ราย ( รอยละ 3.84  )  มีแนวทางการประเมินและแนวทางดแูลมารดา
กลุมเสี่ยงตอการตกเลือดหลังคลอด 
 ผลการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง ( CQI )  ในครั้งนี้สามารถนาํขอมูลและแนวทางการ
ดําเนินงานมาใชปองกันปญหาการตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามยัที่ 5 
นครราชสีมา  โดยการพัฒนารูปแบบการดแูลในระยะรอคลอดและระยะคลอด ใหมีคณุภาพและมาตรฐาน
ยิ่งขึ้นตอไป 
   
บทนํา 
 เนื่องจากงานหองคลอด – หองผาตัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ตามตัวช้ีวดัและการพัฒนางานตามมาตรฐาน HA   ประกอบกับบริบทของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามยัที่ 5  กรมอนามัย ที่มีบทบาทหนาที่หลักในการสงเสริมสุขภาพ  โดยเฉพาะงานอนามยัแมและ
เด็ก  ตามตวัช้ีวัดหลักของกรมอนามัยที่กําหนดใหอัตราการตายของมารดาที่มาคลอดไมเกนิ 18 : 100000 
ของเด็กเกดิมชีีพ  ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนางานคุณภาพบริการ  ในสวนของหองคลอด –หองผาตัด จาก
สถานการณผานมา พบวามารดาที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ระหวางเดือน  ตุลาคม 2548  ถึง 
เดือนกนัยายน 2549 มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากรอยละ 3.55  (  7  ราย  )  ซ่ึงอุบัตกิารณที่เกดิขึ้นสวนใหญ
เปนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกสาเหตุเกดิจากมดลูกหดรัดตวัไมดี  จากภาวะดังกลาวสงผลใหมารดา 
มีภาวะเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิต  ทรัพยสิน  และคาใชจาย ซ่ึงตองเขารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลนานขึ้น    
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งานหองคลอด- หองผาตัด  เล็งเห็นความสาํคัญจากผลกระทบดังกลาว และตองการพฒันาคุณภาพ 
งานเพื่อลดปญหาขางตน  ดังนั้นงานหองคลอด  -  หองผาตัด  จึงกําหนดแนวทางในการปองกนัและดแูล
มารดาซึ่งมีภาวะตกเลือดหลังคลอด  พรอมทั้งดําเนินการเฝาระวังมารดา ที่มาคลอดโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ และลดภาวะแทรกซอนจากการตกเลือดหลังคลอด  โดยแบงระยะดําเนินการเปน 2 ระยะไดแก 
ระยะที่ 1 เดือน ต.ค. 49 – มี.ค. 50  และระยะที่ 2 เม.ย. 50 – ส.ค. 50 โดยแตระยะที่ดาํเนินการจะมกีาร
ทบทวนแนวทางปองกัน พรอมทั้งปรับปรุงแนวทางปองกันใหเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 
 
วัตถุประสงค 

1. อัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลงนอยกวาหรือเทากับ  รอยละ 3.09 
2. เพื่อปองกันและลดภาวะแทรกซอนจากการตกเลือดหลังคลอดลดลงนอยกวาหรือ 

เทากับรอยละ  80 
3. เพื่อปองกันการเสียชีวิตของมารดาที่มาคลอด  จากภาวะ การตกเลือดหลังคลอด 
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน มากกวาหรือเทากับ รอยละ 85 
5. เพื่อหาแนวทางการปองกันการตกเลือดหลังคลอด 

 
 วิธีการดําเนินงาน 
 1.  รวบรวมขอมูลมารดาที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  

ที่มีภาวะแทรกซอนหลังคลอดไดแก  ตกเลือดหลังคลอด  ต.ค. 2549 – ส.ค. 2550 
 2.  ประชุมทีมงานหองคลอด  เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุการตกเลือด 
 3.  จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุการตกเลือด 
 4.  วางแนวทางปองกัน 
 5.  นําแนวทางการปองกัน  มาปฏิบัติ 
 6.  ประเมินผลแนวทางปองกนั 
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  วิธีการทํางานแบงออกเปน  3  ชวงดงันี ้
กอนดําเนินการ 

( ต.ค. 48 - ก.ย.49 ) 
หลังดําเนินการระยะที่ 1 

( ต.ค. 49 – มี.ค. 50 ) 
หลังดําเนินการระยะที่ 2 

( เม.ย 50 – ส.ค 50 ) 
1.  พบอัตราการตกเลือดหลังคลอด 7 
ราย  แบงตามสาเหตุการเกดิดังนี ้
   1.1 Uterine atony 4 ราย 
          ( รอยละ 57.14 )  
   1.2  Retain placenta 1 ราย   
         ( รอยละ14.28 ) 
     1.3 Tear cervix  1 ราย  
         ( รอยละ14.28  ) 
     1.4 Tear rectum  1 ราย   
         ( รอยละ14.28  ) 
2.ไมมีแนวทางในการดแูลมารดาตก
เลือดหลังคลอด 
3.ไมมีแนวทางในการประเมินหามารดา
กลุมที่มีภาวะเสี่ยงตอการตกเลือดหลัง
คลอด 
4. มีการประชมุเฉพาะหนวยงานหอง
คลอด – หองผาตัด เมื่อเกดิเหตุการณ
และหาแนวทางปฏิบัติในหนวยงาน 

 

1. พบอัตราการตกเลือด 5 ราย จาก
สาเหตุ 
  - Uterine atony 5 ราย 
 
2. มีแนวทางในการดูแลมารดาที่มี
ภาวะตกเลือดหลังคลอด แตขาด
การประเมินแนวทางโดยทีมงาน 
PCT และพยาบาลมีการปฏิบัติตาม
แนวทาง รอยละ  70  
ซ่ึงประเมินโดยหวัหนางาน 
3.มีแนวทางในการประเมนิ 
หามารดากลุมที่มีภาวะเสี่ยงตอการ
ตกเลือดหลังคลอดและนําแบบ
ประเมินมาใช บางสวนคิดเปน 
รอยละ 50 
4. มีการประชมุทีมหองคลอด- หอง
ผาตัด โดยทีมPCT, RM เมื่อเกิด
เหตุการณ และหาแนวทางในการ
ปฏิบัติแตพบวา บางทีมไมสามารถ
เขารวมประชมุไดทุกครั้งของการ
ประชุมคิดเปนรอยละ 50  

1. พบอัตราการตกเลือดหลังคลอด 2 
รายจากสาเหต ุ
    - Uterine atony 2 ราย 
 
2. มีแนวทางในการดูแลมารดาที่มี
ภาวะตกเลือดหลังคลอดและวิธีการ
ประเมินแนวทางการปฏิบัติโดย
หัวหนางานและปฏิบัติตามแนวทาง 
รอยละ 90 
3.มีแนวทางในการประเมนิกลุมที่มี
ภาวะเสี่ยงตอการตกเลือดหลังคลอด
และนําแบบประเมินมาใชคดิเปน 
รอยละ  80  
4. มีการประชมุทีมหองคลอด-  
หองผาตัดรวมกับทีม  RM, PCT 
เมื่อเกิดเหตุการณ และหาแนว
ทางการปฏิบัติ ทุกทีมสามารถเขา
รวมการประชมุไดทุกครั้ง คดิเปน
รอยละ 90  
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  ผลการดําเนนิงาน  
 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพเพื่อลดอัตราการตกเลือดหลังคลอด 
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ 

1. เดือนตุลาคม 2548 ถึง เดือนกันยายน 
2549   พบมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลัง
คลอด รอยละ 3.55  (  จํานวน  7  ราย ) 

2. ไมมีระบบและแนวทางในการดูมารดา
ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 

3. ไมมีแนวทางการประเมินมารดา กลุม
เสี่ยงตอการตกเลือดหลังคลอดในระยะ
กอนคลอด 

4. ไมมีแนวทางการเฝาระวังมารดาที่เสี่ยง
ตอการตกเลือดหลังคลอด 

5. เจาหนาที่ขาดการประเมิน ตดิตาม
อาการของมารดาที่ตกเลือดหลังคลอด
ตามแนวทางทีก่ําหนด 

6. พบอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอดที่
สามารถปองกันไดรอยละ  42.85  

     (  จํานวน 3 ราย ) 

1. ระยะที่ 1  เดือนตุลาคม 2549  ถึง เดือนมีนาคม 
2550 พบมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 
รอยละ 3.09  (  จํานวน  5  ราย ) 

2. ระยะที่ 2  เดือน เมษายน 2550 ถึง เดือน
สิงหาคม 2550    พบมารดาที่มีภาวะตกเลือด
หลังคลอด รอยละ 2.50  (  จาํนวน  2 ราย ) 

3. มีระบบและแนวทางในการดูมารดาที่มีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด 

4. มีแบบประเมนิมารดากลุมเสี่ยงตอการตกเลือด
หลังคลอดในระยะรอคลอด 

5. มีแนวทางการเฝาระวังมารดากลุมเสี่ยงตอการ
ตกเลือดหลังคลอด 

6. เจาหนามกีารประเมิน ติดตามอาการของ
มารดาที่ตกเลอืดหลังคลอดตามแนวทางที่
กําหนด 

7. พบอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอดที่สามารถ
ปองกันไดรอยละ  42.85  (  จาํนวน 3 ราย ) 
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แผนภูมิแทงแสดงอัตราการตกเลือดหลังคลอด 
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ป 2549 ต.ค.49-มี.ค50 เม.ย.-ส.ค.50
 

 
 

ตารางแสดงจํานวนมารดาที่มีภาวการณตกเลือดหลังคลอด 
 

มารดาที่ตกเลอืดหลังคลอด ระยะเวลา จํานวนผูท่ีมาคลอด 
( คน )       คน                      รอยละ 

ต.ค. 48 -  ก.ย. 49 
ต.ค. 49 – มี.ค. 50 
เม.ย. 50 – ส.ค. 50 

                      197 
102 
80 

        7                       3.55 
        5               3.09 
        2                       2.50 

 
การปรับปรงุท่ีเกิดขึ้น 
 1.  ระบบงาน 
  1.1  มีการทํางานเปนทีมเฉพาะในหนวยงาน  เปนการทํางานกับทุกทีมที่มีสวนเกีย่วของ 
เชน PCT, RM, HRD,  
  1.2   มีระบบและแนวทางในการดูแลและเฝาระวังมารดากลุมที่เสี่ยงตอภาวะการตกเลือด
หลังคลอด 
  1.3   มีการประเมินแบบการเฝาระวังมารดาที่ตกเลือดหลังคลอด 
  1.4   มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
  1.5   มีการทบทวน  Competency  ของหนวยงานและของเจาหนาที่ เพือ่ประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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1.6  ทบทวนกระบวนการติดตามการรายงานเมื่อเกิดเหตกุารณ โดยการรายงานในสมุด
รายงานเหตุการณไมพึงประสงค, ใบความเสี่ยง ประชุมแผนก   นําเสนอในทีมโรงพยาบาล 1 วัน
หลังเกิดเหตุการณหรือในวนัทําการถัดไป 

1.7  คนหาสาเหตุรากเหงา ( RCA) ของการตกเลือดหลังคลอด  เพื่อลดอัตราการตกเลือด
หลังคลอด 

1.8 วิเคราะหขอมูลโดยการทาํศึกษาวิจัยแบบ Rectrospective เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการตก
เลือดหลังคลอด  เพื่อจะไดหาแนวทางในการปองกันปญหาและมีระบบการเฝาระวังที่เหมาะสม
ตอไป 

1.9 จัดทาํ CQI อยางตอเนื่อง 
 2.  บุคลากร 
  2.1  มีการศึกษาหาความรูเพิม่เติมเกีย่วกับการดูแลมารดาในระยะคลอด 
  2.2  ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว  เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้น 

1. สมาชิกแตละคนมีบทบาทในการคนหารากเหงาของปญหา ( RCA ) และรวมหาแนวทางปฏิบัติใน
หนวยงาน 

2. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม ในการทํางานทกุกระบวนการของการทํางานอยางตอเนื่อง 
3. ปจจัยที่เกื้อหนนุทําเกิดความสําเร็จของงาน  คอื ความตั้งใจ ความพรอมเพรียง ของบุคลากร ความ

สนับสนุนของผูบริหาร 
4. มีการเสนอความคิดเห็น  วัดประเมินผลแนวทางในการปฏิบัติคนหาสาเหตุรากเหงา ( RCA ) ของ

ปญหาในแตละราย  พรอมทัง้ทํา CQI อยางตอเนื่อง 
5. การจัดกจิกรรม CQI 2 รอบดังนี ้

5.1 CQI รอบที่ 1 ทบทวนแนวทางการดูแลมารดาที่ภาวะตกเลือดหลังคลอด 
ผลลัพธ รวมกบัสูติแพทยและงานหองคลอด – หองผาตัด กําหนดแนวทางในการดแูลมารดาที่
มีภาวะตกเลือดหลังคลอดพบมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดรอยละ   3.31  

5.2 CQI รอบที่ 2  ทบทวนแนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 
ผลลัพธ  มีแนวทางในการดแูลมารดาตกเลือดหลังคลอดพบวามารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอด  
รอยละ  3.09  

5.3  CQI รอบที่ 3  ทบทวนแนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด( อยางตอเนื่อง) 
ผลลัพธ  มีแนวทางในการประเมินมารดาที่เสี่ยงตอภาวการณตกเลือดหลังคลอด 
มีแนวทางในการดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดพบวามารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอดรอยละ  
5.12  
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แบบประเมินมารดากลุมท่ีเสี่ยงตอภาวการณตกเลือดหลังคลอด 
 
มารดาที่มีภาวะดังตอไปนี้เปนกลุมที่เสี่ยงตอภาวะตกเลือดหลังคลอด 
แรกรับใหม 

1. เคยมีประวัติคลอดบุตรยากในครรภแรก 
2. เคยมีประวัติแทงบุตร 
3. เคยมีประวัติขดูมดลูก 
4. เคยมีประวัติตกเลือดหลังคลอดในครรภแรก 
5. มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด 
6. มีภาวะซีดผลความเขมขนของเลือดระหวางตั้งครรภ    33% 
7. น้ําหนกัตัวของมารดาขึ้นนอย 
8. เคยมีประวัติคลอดครรภแฝด 
9. เคยมีประวัติคลอดบุตรที่ตัวโต 
10.  มารดาที่อายุ 35 ปขึ้นไป 

 
ระยะรอคลอด 

1. เจ็บครรภคลอดเนิ่นนาน 
2. ไดรับยาเรงคลอด   

2.1.1 ไดรับการเรงคลอดดวย Syntocinon 
2.1.2 ไดรับการเรงคลอดดวย Cytotec 

3. คลอดเร็ว 
4. มีภาวะ  Polyhydramios 
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แบบฟอรมประเมินมารดากลุมท่ีเสี่ยงตอภาวะการตกเลือดหลังคลอด 
หองคลอด หองผาตัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

 
ช่ือ........................................สกุล........................................อายุ.............................ป 
 
ประวัติการตั้งครรภ     G............P................A.............L.............GA............wks 
 
ประวัติการคลอดครรภกอน 

1.........NL 2............V/E 3............C/S 
 
ประวัติการแทงบุตร  

1. แทงบุตรเอง  �ใช   �ไมใช 
    

2.ทําแทง  �ใช   �ไมใช 
 
ถาทานตอบวาใชแลวเคยขูดมดลูกหรือไม               �ใช  �ไมใช 

ประวัติการฝากครรภ 
1. ผลความเขมขนของเลือดครั้งที่1...................% 
2. ผลความเขมขนของเลือดครั้งที่1...................% 
3. หญิงตั้งครรภและสามีเปนคูเสี่ยงของโรคธาลัสซีเมีย �ใช  �ไมใช 
4. น้ําหนกัตวัของหญิงตั้งครรภขึ้นระหวางการตั้งครรภมากกวา 20 กโิลกรัม 

�ใช  �ไมใช 
5. น้ําหนกัของทารกครรภกอนอยูระหวาง 3500 กรัม ถึง 4000กรัม 

�ใช  �ไมใช 
 
 
 
หมายเหตุ  ถาหญิงตั้งครรภรายใดเขาขายมีภาวะเสี่ยงตั้งแต 1 ขอ ขึ้นไปใหถือวาเปนกลุมเสี่ยง 
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แนวทางการดแูลและเฝาระวังมารดาที่ไดรับการเรงคลอดดวย  Syntocinon และ  Cytotec 
 

1. Record  contracation  ทุก 15  นาที  ถามากกวา 2 นาทีใหรายงานแพทยเวร 
2. Record  FHS  ทุก 15 นาที ถานอยกวา 120 คร้ัง/นาที หรือ มากกวา160 ครั้ง /นาทีใหรายงานแพทย

เวร 
3. On monitor  ไวตลอดระยะเวลาที่รอคลอดเพื่อเฝาระวังภาวะ Fetal  distress 
4. ดูแลใหหญิงตัง้ครรภทํากิจกรรมบนเตียง 
5. ดูแลกระตุนใหมารดาปสสาวะทกุ 2  ชม. เพื่อปองกันภาวะ Bladder  full 
6. ดูใหงดน้ํางดอาหารเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการผาตัด ในกรณีที่ไมมีความกาวหนาทางการคลอด

และมีภาวะ Fetal  distress 
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แนวทางการดแูละเฝาระวังมารดาที่ไดรับการเรงคลอดดวย Cytotec  หรือ Syntocinon 
 
 

หญิงตั้งครรภที่ไดรับ 
syntocinon หรือ 
cytotec 

 
 
 
 
 
 
 
  

Contraction≤ 2 นาที   หรือ
FHS  <  120 ครั้ง / นาที 

Contraction ≥ 2 นาที   หรือ 

FHS  =  120 - 160 ครั้ง / นาที 

Record contraction ทุก 15 นาที 

- รายงานแพทยเวร 
- Off  Syntocinon 

/Cytotec 
- Record FHS / 

Contraction 
- สวนปสสาวะ

-Record contraction/FHS 

ทุก 15 นาที 
- กระตุนใหปสสาวะทุก 2 ชม 
- คลําตัวทารกเพื่อเฝาระวัง
ภาวะมดลูกแตก 

 

 Go on labour 
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 การนําไปใชประโยชน 
 1.  เปนแนวทางปองกันการตกเลือดหลังคลอด  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 
                   นครราชสีมา 
 2.  เปนแหลงขอมูลในการศกึษาคาควาสถานการณ งานอนามัยแมและเด็กของโรงพยาบาล 
 
ความยุงยากในการดําเนินการ   

               1.  ระยะเวลาในการทบทวนกรณศีึกษาไมตรงตามที่ตกลง  คือ ตองรีบทบทวนกรณีศกึษาหลังเกิด
เหตุการณไมพงึประสงคภายใน 3 วนั   เนื่องจากเจาหนาทีไ่มพรอม 

               2.  ความรูของเจาหนาที่ในการวิเคราะหสาเหตุ  ยังไมครอบคลุม 
               3.  การลงรายละเอียดในเวชระเบยีนผูรับบริการไมครบถวนและไมครอบคลุม   
               4.  เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะ / วิจารณ 

1.    ดานบุคลากร 
1. ทีมการพยาบาล ควรมีความรู ความเขาใจ ในการชวยเหลือเบื้องตนของมารดาตกเลือด

หลังคลอด 
2. ทีมการพยาบาล ควรมีความรู ความเขาใจ สามารถพยากรณโรคได เพือ่ใหการพยาบาลได

อยางถูกตองเหมาะสม 
3. ทีมพยาบาล ควรมีความรูเร่ืองการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

2. ดานผูบริหาร 
1. สนับสนุนใหมีการพัฒนางานใหมีมาตรฐาน โดยใหบริการทีมีประสิทธิภาพ ตั้งแตเร่ิม

ฝากครรภ จนถึงหลังคลอด ตลอดจนติดตามเยี่ยม จนกระทั่งกลับสูชุมชน 
2. บุคลากรในทมีการพยาบาลควรไดรับการพัฒนาความรูดานวิชาการใหมๆอยูเสมอ เชน

การดูงาน การรับฟงการบรรยายพเิศษ จดัอบรมฟนฟูความรูอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ 
  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของทีมพยาบาล 

3. สนับสนุนใหมีการประชุมวชิาการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง อยางตอเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และแนวทางการแกไขปญหารวมกันในทมีสหสาขาวิชาชีพ 

4. ควรมีการประสานงานหรือสงตอหนวยงานที่เกีย่วของอยางเปนระบบ สงตอทีมสุขภาพ
ในชุมชน 
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