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ชื่อเรื่อง : ป่าพะยอมโมเดล ในการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนในมารดาตกเลือดหลังคลอด 24 ชั่วโมง
แรก 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวจิรา  ทองหนุนุ้ย 
                         นางสาวณาตยา  คงใหม่ 
                         นางสาววรนิษฐา  ดำใส 
                         นางปิยวดี  คงเกลี้ยง 
                         นางสาวกัญญารัตน์  ช่วยเนียม 
สังกัด: ห้องคลอด โรงพยาบาลป่าพะยอม 
บทนำ:  ภาวะตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือด 500 มิลลิลิตร หรือมากกว่า หลังจากคลอดระยะ
ที่ 3 เสร็จสิ้น การตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง (Severe ภาวะตก เลือดหลังคลอด) หมายถึง การเสีย
เลือดหลังทารกคลอดมากกวา 1,000 มิลลิลิตร การตกเลือดหลังคลอด แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะ
ที่  1 เป็นการตกเลือดหลังคลอดทันที  (Early or immediate Post Partum Hemorrhage; PPH) 
หมายถึง การตกเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และระยะที่ 2 คือ การตกเลือดหลังคลอดภายหลัง 
(Late or delayed PPH) หมายถึง การตกเลือดหลังจากคลอด 24 ชั่วโมงจนถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด ซึ่ง
การตกเลือดหลังคลอดส่งผลเสียต่อความสามารถของมารดาในการดูแลทารกเพ่ิมอัตราการได้รับเลือด/
ส่วนประกอบของเลือดและอัตราการตัดมดลูกหลังคลอด (เฟ่ืองลดา ทองประเสริฐ , 2557) การตกเลือด
หลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุการตายของมารดาทั่วโลกมากท่ีสุด 
พบถึงร้อยละ 27.1 (WHO, 2014) โดยสาเหตุหลักของการตกเลือดที่พบมากที่สุดคือ การหดรัดตัวของ
มดลูกไม่ดี รองลงมาคือ มีการฉีกขาดของช่องทางคลอดและมีเศษรก เยื่อหุ้มรก หรือรกค้าง ซึ่งมีปัจจัย
เสี่ยงหลายประการที่ส่งเสริมให้เกิดการตกเลือดหลังคลอด   
         สำหรับแผนกห้องคลอดของโรงพยาบาลป่าพะยอม ลักษณะของการให้บริการมีทั้งการให้บริการ
มารดาคลอดปกติและการให้บริการคลอดผิดปกติท่ีมีภาวะฉุกเฉิน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์
ของแผนกห้องคลอดของโรงพยาบาลป่าพะยอม และจากการทบทวนจากเวชระเบียนเพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุ จากสถิติย้อนหลัง 4 ปี พบว่าการตกเลือดหลังคลอดยังเป็นอุบัติการณ์ท่ียังเป็นปัญหาสำคัญเกิน
เป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอดร้อยละ 4.3 มีภาวะ



ช็อกร่วมด้วยคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของมารดาตกเลือดทั้งหมด ส่วนในปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พบจำนวน 2 ราย สำหรับจากการทบทวนอุบัติการณ์จากทีม รายงานมารดารายที่ 
1 มีปัจจัยจากการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี ส่วนมารดารายที่ 2 มีปัจจัยจากมีประวัติเคยตกเลือดหลังคลอด
ครรภ์ที่แล้วไม่ได้ประเมินตามการใช้แนวทางบันทึกคำสั่งแพทย์ (Standing Order)  สำหรับการ
ป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจาก MCH Board ของจังหวัดพัทลุงร่วมกับมีการฉีกขาดของ
ช่องทางคลอดระดับ 1    
 ถึงแม้ว่าอัตราการตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลป่าพะยอมไม่เกินร้อยละ  2 ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแต่ก็ยังพบอัตราตกเลือดหลังคลอดที่สูงและมีความถ่ีในการเกิดช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย สูญเสียเลือดทางช่องคลอดมากกว่า 350 ซีซี จึงจำเป็นต้องหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงและไม่มีแพทย์เฉพาะ
ทางสูติกรรม เมื่อมีมารดาที่มีภาวะวิกฤติทางสูติกรรมต้องส่งต่อไปพบแพทย์เฉพาะทางสูติกรรมที่
โรงพยาบาลพัทลุงใช้ระยะทาง 30 กิโลเมตรและเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ติดเขตรอยต่อจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังบางครั้งการรับเคสวิกฤตมีเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอที่ โรงพยาบาล 
จะรับไว้รักษาได้จำเป็นต้องส่งตัวไปตามสิทธิรักษาของผู้ป่วยทำให้ต้องใช้ระยะเวลาและการติดต่อสื่อสาร
ในการประสานงานเป็นอย่างมากแต่ในส่วนของกระบวนการพัฒนาจากการทบทวนอุบัติการณ์ของทีม 
พบว่าปัญหาเกิดจากการประเมินความเสี่ยงแรกรับไม่ครอบคลุมและปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยภาวะมดลูกหดรัด
ตัวมดลูกทีไม่ดี จนทำให้บางรายได้รับการส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลพัทลุง และบางรายต้องนอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลนานขึ้น  อีกทั้งด้านระบบการทำงานยังมีรายงานแพทย์ล่าช้า มีการโยกย้ายของแพทย์จบ
ใหม่หมุนเวียนที่บ่อยทุก 3 เดือน บางครั้งไม่ได้มาจากโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงและเนื่องจากเพ่ิงเริ่มมีการ
ใช้แนวปฏิบัติแบบใหม่ แพทย์พยาบาลยังไม่มีความชำนาญและสมรรถนะความมั่นใจในการใช้แนวทาง
บันทึกคำสั่งแพทย์ (Standing Order)  
 สำหรับการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจาก MCH Bord เพ่ือให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกันทั้งแพทย์และพยาบาล ทางหน่วยงานห้องคลอดตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้การพัฒนา
โมเดลการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะ 24 ชั่วโมงแรก และป้องกันภาวะแทรกซ้อนในรายที่เกิด
ตกเลือดหลังคลอดการพัฒนารูปแบบ “แนวทางป่าพะยอมโมเดล ในการปรับกระบวนการ พยาบาลตั้งแต่
ขั้นตอนรับใหม่ และทุกระยะการคลอด โดยพัฒนามาจากทฤษฏี The Nursing Role Effectiveness 
model โดย Irvine และคณะ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ ประเมินและวินิจฉัยความเสี่ยงต่อภาวะตก
เลือดหลังคลอดได้ครอบคลุมและถูกต้อง เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
รวมถึงประสิทธิภาพในการดูแล ซึ่งจะประสบผลสำเร็จไม่ว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานจะมีอายุการทำงาน
แตกต่างกัน ลดต้นทุนของโรงพยาบาลในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลมารดาที่มีภาวะตก
เลือดหลังคลอดรวมถึงทีมช่วยเหลือที่มาจากแผนกต่างๆ จากการ Call For Help จะมีแนวทางให้ความ



ช่วยเหลือ อย่างมีระเบียบ รวดเร็ว ไม่สับสนวุ่นวาย ผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือจากทีมรอดพ้นภาวะ
วิกฤติอย่าง รวดเร็ว 
วัสดุและวิธีการ:  
รูปแบบการพัฒนาแบบเดิม 

พ.ศ. สถานการณ ์ กิจกรรมพัฒนา ผลการพัฒนา 
2559 มารดาตกเลือด

หลังคลอด 8 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 
4.3  มีภาวะช็อก
ร่วมด้วยคิดเป็น
ร้อยละ12.5 ของ
มารดาตกเลือด  
พบว่าเกิดจาก 
1.ด้านผู้ป่วย : 
Uterine atony ,
รกค้าง 
2.ด้านบุคลากร: 
Delay Refer ,ไม่
ปฏิบัติตาม CPG,
ประเมินความ
เสี่ยงไม่ครอบคลุม 
3. ด้านวัสดุ/
อุปกรณ์/
เครื่องมือ: ไม่มียา 
Cytotec/colloid,
ถุงตวงเลือดไม่
เพียงพอ 

1.หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ 
ตั้งแต่ ANC  ห้องคลอดและ
หลังคลอด เช่น มารดาที่มี
ประวัติตกเลือดหลังคลอด รก
ค้าง เคยขูดมดลูก มีโรค
ประจำตัว มารดาอ้วน ทารกตัว
โต 
2.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ถึงแนว
ทางการคัดกรองหญิงตั้งที่
ครรภ์ที่มภีาวะเสี่ยงตั้งมาฝาก
ครรภ์ครั้งแรกและติดตาม
ประเมินทุกครั้งจนกระทั่งเข้าสู่
ระยะคลอด ส่งต่อในรายที่มี
ภาวะเสี่ยงตามข้อตกลงของ
จังหวัด เช่น มีประวัติตกเลือด
หลังคลอด ประวัติรกค้าง มี
ภาวะซีด Hct <30% 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การทำคลอดรกแบบ active 
management in third 
stage of labour. การ
ประเมินปริมาณการเสียเลือด 
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลมารดาที่ตกเลือดหลัง

มารดาตกเลือดหลังคลอด 4 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.96 ไม่มีมารดา
มีภาวะช็อก 



คลอดเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 
5.จัดหาถุงตวงเลือดโดย
กำหนดให้ใช้ในหญิงคลอดทุก
ราย 
6.จัดเตรียมยา 
Cytotec/Hemetcell ไว้
พร้อมใช้ในหน่วยงาน 
7.จัดเตรียม PPH  Box ไว้
สำหรับดูแลมารดาที่ตกเลือด
หลังคลอด 

2560 มารดาตกเลือด
หลังคลอด 4 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 
2.96 ไม่มีมารดามี
ภาวะช็อก 
1.ด้านผู้ป่วย 
:Uterine atony ,
รกค้าง 
2.ด้านบุคลากร:
ขาดการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง(ตก
เลือดที่ตึกผู้ป่วยใน 
3.ด้านวัสดุ/
อุปกรณ์/เครื่องมือ 
: CPG ไม่ชัดเจน 

1.เน้นย้ำเฝ้าระวังในรายที่มี
ความเสี่ยง เช่น มารดาครรภ์ที่ 
3 ขึ้นไป,ประวัติขูดมดลูก,
คลอดลูกน้ำหนักมากกว่า 
3500 กรัม,เบ่งนาน เป็นต้น 
2.เน้นการเฝ้าระวังตาม alert 
point คือมารดาที่มี Blood 
loss มากกว่า 300 ml 
3.กำหนดให้ถ้า 20 นาทีรกไม่
คลอดให้รายางานแพทย์เวร 
และถ้า 30 นาทีรกยังไม่คลอด
พิจารณา Refer 
4.ปรับปรุง CPG ร่วมกับ
เครือข่ายจังหวัดพัทลุง แจ้ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แพทย์ 
พยาบาล/ จัดทำ CPG ไว้ใน
ห้องรอคลอด ห้องคลอด หลัง
คลอด  และเนน้ย้ำเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตาม CPG 

มารดาตกเลือดหลังคลอด 4 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 2.90 มีภาวะ
ช็อกร่วมด้วยคิดเป็นร้อยละ 25 
ของมารดาตกเลือด 



2561 มารดาตกเลือด
หลังคลอด 4 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 
2.90 มีภาวะช็อก
ร่วมด้วยคิดเป็น
ร้อยละ 25 ของ
มารดาตกเลือด 
1.ด้านผู้ป่วย 
:Uterine atony ,
รกค้าง 
2.ด้านบุคลากร:
ANC ไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางการ
คัดกรองมารดา
กลุ่มเสี่ยง 
  LR ไม่ปฏิบัติตาม 
CPG การให้ยาใน
มารดาที่ตกเลือด
หลังคลอด,การ
ประเมินปริมาณ
การเสียเลือดไม่
ต่อเนื่อง, ไม่ alert 
ต่อ V/S ที่
เปลี่ยนแปลง 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การประเมินความเสี่ยง การเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน การ
ประเมิน Early warning sign 
,เน้นย้ำการประเมินการเสีย
เลือดอย่างต่อเนื่อง 
2.ประชุมทบทวนอุบัติการณ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คือ ANC LR ตึกผู้ป่วยใน 
แพทย์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ, 
CPG เน้นย้ำการคัดกรอง
ประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งให้
การแก้ไข หรือส่งต่อก่อนหญิง
ตั้งครรภ์มีอาการเจ็บครรภ์
คลอด 
3.กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มาทำ 
NST หรือมา Tour ห้องคลอด
พบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการตก
เลือดหลังคลอดแต่ยังไม่รับการ
แก้ไข แจ้งกลับ ANC ทุกครั้ง 
4.มารดาที่มีภาวะรกค้างต้องส่ง
ต่อไปโรงพยาบาลพัทลุง ให้เปิด 
IV 2 เส้น , drip oxytocin 40 
unit ,retain foley cath เพ่ือ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ผล : จากผลการปฏิบัติงานจะ
เห็นว่าอัตราตกเลือดหลังคลอดมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนอัตรามารดาตกเลือดหลัง
คลอดที่มีภาวะช็อกยังมีแนวโน้ม
ไม่คงที่ 
ปี 2562 ไม่พบอุบัติการณ์ 

 

รูปแบบการพัฒนาที่ได้ใหม่ 

พ.ศ. สถานการณ ์ กิจกรรมพัฒนา ผลการพัฒนา 
2563 1.ด้านผู้ป่วย : 

Uterine atony  
1. วิเคราะห์สถานการณ์และ ,
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ประชุม

ผล : จากผลการ
ปฏิบัติงานจะเห็นว่า



2.ด้านบุคลากร 
 : ANC ยังปฏิบัติ
ตามแนวทางการ
คัดกรองมารดา
กลุ่มเสี่ยงไม่
ครอบคลุม 
: LR ไม่ได้ปฏิบัติ
ตาม บันทึกคำสั่ง
แพทย์ (Standing 
Order) เพ่ือป้องกัน
และรักษาภาวะตก
เลือดหลังคลอด
จาก (Board of 
Materal and 
Child Health) 
MCH Board 
จังหวัดพัทลุง 
เนื่องจากเป็นแนว
ปฏิบัติที่เพ่ิงเริ่มมี
การใช้และผู้ปฏิบัติ
ยังไม่มความ
ชำนาญและความ
มั่นใจในการใช้ 
(Standing Order)  
การให้ยาในมารดา
ที่ตกเลือดหลัง
คลอดตามแนวทาง
ใหม,่การประเมิน
ปริมาณการเสีย
เลือดไม่ต่อเนื่อง, 

ทบทวนอุบัติการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ ANC LR ตึกผู้ป่วยใน 
จากการประชุม PCT แพทย์ ชี้แจง
แนวทางปฏิบัติ, CPG เน้นย้ำการคัด
กรองประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งให้
การแก้ไข หรือส่งต่อก่อนหญิงตั้งครรภ์
มีอาการเจ็บครรภ์คลอด พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการประเมินความ
เสี่ยง การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 
การประเมิน Early warning sign ,
เน้นย้ำการประเมินการเสียเลือดอย่าง
ต่อเนื่อง ทบทวนวิชาการ  อบรมผู้
ปฏิบัติ  ฝึกประสบการณ์  ทำรูปแบบ
สาเหตุตกเลือดหลังคลอด เพ่ือให้ได้
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงภาวะ 
2. ตกเลือดหลังคลอด (List to 
Risk) ใช้ร่วมกับแบบประเมิน High 
Risk Score โดยจำแนก 
3.ประเมินตามระดับความเสี่ยงตาม
คะแนนดังนี้ โดย Visual alert 
Low Risk คะแนน 0-2 พยาบาลดูแล
อย่างใกล้ชิดใช้สัญลักษณ์สีเขียวสำหรับ
ป้ายข้อมือและแฟ้มใส่เวชระเบียนของ
ผู้คลอด High Risk คะแนน 3-6 
รายงานแพทย์รับทราบบตาม WI การ
ดูแลก่อนคลอดเพ่ือเฝ้าระวังใช้
สัญลักษณ์สีเหลือง สำหรับป้ายข้อมือ 
และแฟ้มใส่เวชระเบียนของผู้คลอด 
Extreme Risk คะแนนมากกว่า 6 
แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด แพทย์ดูแล

อัตราตกเลือดหลังคลอด
ยังไม่พบอุบัติการณ์ตก
เลือดหลังคลอดในเดือน 
ส.ค 63 ส่วนผู้ปฏิบัติมี
ความพึงพอใจสามารถ
วางแผนการดูแลที่
เหมาะสม สีสันของป้าย
ข้อมือและแฟ้มใส่เวช
ระเบียน ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นได้
ง่ายสะดวกในการเฝ้า
ระวัง ร่วมกับการใช้
มาตรฐานการดูแลดูแลผู้
คลอดในทุกระยะการ
คลอด ร้อยละ 100 
มารดามีความพึงพอใจ
ในการประเมินความ
เสี่ยงต่อการตกเลือด
หลังคลอดและที่ได้รับ
การดูแลตามแนวปฏิบัติ
ป้องกันการตกเลือดหลัง
คลอดทุกราย ร้อยละ 
100 



ไม่ alert ต่อ V/S 
ที่เปลี่ยนแปลง 

อย่างใกล้ชิด ใช้สัญลักษณ์แดง สำหรับ
ป้ายข้อมือและแฟ้มใส่เวชระเบียนของ
ผู้คลอด 
สำหรับการพัฒนา ป่าพะยอมโมเดล 
เป็นการปรับกระบวนการดูแลผู้คลอด
อย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยได้
แนวความคิดมาจากการตื่นตัว
เตรียมพร้อมในสัญญาณไฟ 
จราจร จึงนำมาปรับในการแบ่งกลุ่มจัด
ระดับความเสี่ยง โดยใช้สัญลักษณ์สี
เขียว เหลือง แดง ตั้งแต่คัดกรองความ
เสี่ยงเมื่อแรกรับ จากนั้น แบ่งระดับ 
Risk Level ตามสีที่ป้ายข้อมือ และ 
แฟ้มใส่เวชระเบียนของผู้ป่วยเพื่อให้
เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ปั๊มบอก 
Risk Level ในเวชระเบียนที่ตำแหน่ง 
ใบรับใหม่ /ใบOrder/Nurse Note 
ร่วมกับใช้ มาตรฐานการดูแลผู้คลอดใน
ทุกระยะการคลอด กรณีเกิดภาวะตก
เลือดหลังคลอด ใช้ มาตรฐาน 
การดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดตาม
แนวทางบันทึกคำสั่งแพทย์ (Standing 
Order) เพ่ือป้องกันและรักษาภาวะตก
เลือดหลังคลอดจาก MCH Bord 
จังหวัดพัทลุงที่ผ่านความเห็นชอบให้มี
การใช้ในแผนกห้องคลอด โดยมี PPH 
Box ซึ่งบรรจุ ยา เวชภัณฑ์ และ 
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับช่วยเหลือ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด ในสภาพ
พร้อมใช้ กรณีเรียกทีมช่วยเหลือจาก



หน่วยงานอื่น สมาชิกในทีมปฏิบัติ
หน้าที่ของตนตาม Job Distribution 
ที่ระบุใน Poster JD ขนาดใหญ่ติดผนัง
ห้องทำคลอด เพ่ือให้การช่วยเหลือได้
รวดเร็วเป็นระบบไม่วุ่นวาย 
ขั้นตอนการรับเป็นผู้ป่วย (Admit) 
 •ปั๊มบอก Risk Levelในเวชระเบียน
ตำแหน่ง ใบรับใหม่ ใบOrder และ 
Nurse Note 
 •ส่งตรวจ CBC และแพทย์ท า U/S 
ทุกราย เพ่ือการวินิจฉัยภาวะเสี่ยงต่อ 
ภาวะตกเลือดหลังคลอด เช่น ซีด รก
ต่ำหรือเสี่ยงต่อภาวะคลอดยาก เป็นต้น  
•ใช้มาตรฐานการดูแลระยะก่อนคลอด 
 •ใช้มาตรฐานการดูแลขณะคลอดและ
หลังคลอด 
 •ในระยะที่ 3 ของการคลอด ใช้ถุงตวง
เลือดทุกครั้งเพ่ือการวินิจฉัย ภาวะตก
เลือดหลังคลอด ได้รวดเร็ว พร้อม
เกณฑ์รายงานแพทย์เมื่อเสีย เลือด 
300 ml  
•ใช้มาตรฐานการดูแลภาวะตกเลือด
หลังคลอด ตามตามบันทึกคำสั่งแพทย์ 
(Standing Order) เพ่ือป้องกันและ
รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจาก 
MCH Board จังหวัดพัทลุงที่ผ่านความ
เห็นชอบจากทีม PCT แล้ว 
•มี PPH Box ซึ่งบรรจุ ยา เวชภัณฑ์ 
และ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับ
ช่วยเหลือภาวะตกเลือดหลังคลอดใน



สภาพพร้อมใช้  
•กรณีเรียกทีมช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อ่ืน สมาชิกในทีมปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตาม Job Distribution ที่ระบุใน 
Poster JD ขนาดใหญ่ที่ติดผนังห้องทำ
คลอด 
4.นำแนวทางสู่การปฏิบัติจริง   ติดตาม
ผล  ปรับจนได้แนวทางท่ีเหมาะสม    
เก็บรวบรวมข้อมูล 
5.กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มาทำ NST หรือ
มา Tour ห้องคลอดพบว่าอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดแต่ยังไม่
รับการแก้ไข แจ้งกลับ ANC ทุกครั้ง 
6.มารดาที่มีภาวะรกค้างต้องส่งต่อไป
โรงพยาบาลพัทลุง ให้เปิด IV 2 เส้น , 
drip oxytocin 40 unit ,retain 
foley cath เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 

1. นำไปประยุกต์ใช้ในการคัดกรองและการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในมารดาที่มีความเสี่ยงต่อ
การตกเลือดหลังคลอด เก็บอุบัติการณ์ในการใช้บันทึกคำสั่งแพทย์ (Standing Order) เพ่ือ
ป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจาก (Board of Materal and Child Health) MCH 
Board จังหวัดพัทลุง ร่วมกันทบทวนและสะท้อนกลับพร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนเพ่ือนำมา
แก้ไข ปรับปรุงต่อไป  

2. นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก ใน
การดูแลในแต่ละระยะของการคลอด 

3. นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบกระบวนการดูแลมารดาทุกระยะการคลอด 



4. ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผลในระยะยาวเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแนวทางปฏิบัติ และ
มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

5. นำไปพัฒนาทักษะและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเมื่อมีภาวะ
ฉุกเฉินทางสูติกรรม 
 

กราฟแสดงอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอด(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ2) 
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กราฟแสดงมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดและมีภาวะช็อกร่วมด้วย(เป้าหมายเท่ากับ0) 

 

 
 

วิจารณ์: จากการทบทวนอุบัติการณ์จะเห็นว่าการตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลป่าพะยอมมีสาเหตุ

มาจาก Uterine Atony และ การประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยรับใหม่ยังไม่ครอบคลุมตามแนวทางบันทึก

คำสั่งแพทย์ (Standing Order) เพ่ือป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากMCH Bord จังหวัด

พัทลุง โดยมารดาที่มีภาวะช็อกร่วมด้วยจะพบในมารดาที่มี Uterine Atony ทำให้มารดาต้องใช้เวลาใน

การเดินทางเพ่ือไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพัทลุง ด้านผลลัพธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติการตกเลือดหลังคลอด

ระยะแรกในห้องคลอด โมเดลป่าพะยอม พบว่า เกิดผลลัพธ์ที่ดี มารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอดลดลง 

มารดากลุ่มเสี่ยงไม่เกิดภาวะช็อกจากการตกเลือด หลังคลอด ไม่ถูกตัดมดลูกและไม่มีมารดาตายจากการ

ตกเลือดหลังคลอด อธิบายได้ว่า การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด โดยใช้ป่า

พะยอมโมเดลเป็นการปรับกระบวนการดูแลผู้คลอดอย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยได้แนวความคิดมาจากการ

ตื่นตัวเตรียมพร้อมในสัญญาณไฟจราจร จึงนำมาปรับในการแบ่งกลุ่มจัดระดับความเสี่ยง โดยใช้สัญลักษณ์

สีเขียว เหลืองแดง ตั้งแต่คัดกรองความเสี่ยงเมื่อแรกรับ จำเป็นการช่วยให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการ

ดูแล มารดาคลอดตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายใน 3 ระยะของการคลอด ส่งผลให้มารดาคลอดได้รับ

การดูแลเป็นแนวทางเดียวกัน เกิดความปลอดภัยจากการคลอดจึงส่งผลให้มารดาคลอดที่เสี่ยงต่อการตก

12.5

0

25

12.5

0

5

10

15

20

25

30

2559 2560 2561 2562 2563

ร้อ
ยล

ะ
อัตรามารดาตก
เลือดหลังคลอด…



เลือดหลังคลอดนอนโรงพยาบาลน้อยลง ค่าใช้จ่ายลดลงทำให้หน่วยงานทราบแนวทางในการดูแลมารดา

เพ่ือลดอุบัติการณ์และลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดข้ึน  

สรุป: จากการพัฒนาระบบงานจะเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยลดอุบัติการณ์การตกเลือดหลังคลอด คือ

การคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในการรับใหม่ ซึ่งจะต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ANC จนถึง

หลังคลอด และการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขความเสี่ยงอย่างทันท่วงที เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีทักษะและ

ความมั่นใจในตามแนวทางบันทึกคำสั่งแพทย์ (Standing Order) เพ่ือป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลัง

คลอดจาก MCH Bord จังหวัดพัทลุง วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ทั้งนี้ความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงเฉพาะประวัติ

ในอดีตของผู้ป่วยแต่รวมถึงอาการและอาการแสดงในปัจจุบัน การที่เจ้าหน้าที่ไวต่ออาการหรือสัญญาณชีพ

ของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงจะช่วยลดอุบัติการณ์และลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ 

 

บทเรียนที่ได้รับ 

1. ในการปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในห้องคลอด ผู้บริหารสามารถสนับสนุนหรือ
อำนวยการให้ผู้ปฏิบัติ นำการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศในการพัฒนาการให้บริการคลอด โดยใช้ป่า
พะยอมโมเดล และการดำเนินงานควรให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ซึ่งการมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการเหล่านี้ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ในการวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ความรู้ออกแบบการทำงาน
ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทำให้เกิดการนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติจริง มีความยั่งยืนและเกิดผลลัพธ์ที่
ดี 
2. การปรับปรุงระบบงานต้องมีการทบทวนและเรียนรู้ร่วมกันในทีม 
3. การดูแลผู้ป่วยต้องมีการประมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา การที่สามารถจัดการแก้ไขความเสี่ยงและให้
การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยลดอันตรายและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
4. ด้านการบริหาร องค์กรพยาบาล สามารถใช้กระบวนการดังกล่าว เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในหน่วยบริการต่าง ๆ ที่ได้ผลและเม่ือผู้บริหาร
ทางการ พยาบาลมีการสนับสนุน นิเทศ ติดตาม ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีต่อเนื่องมี
มาตรฐาน เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 


