
CQI เรื่องการพัฒนาระบบป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลงัคลอด 
1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน : งานห้องคลอด โรงพยาบาลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง           

นางกาญจนา ศักดิ์แสง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
นางสาวลักษณา กลับคง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวสรัญญา ยศด า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางมนตกานต์ เพชรทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางบุศรอ  หล าสุบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3.บทน า : โรงพยาบาลปากพะยูนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ไม่มีสูติแพทย์ ไม่มีกุมาร
แพทย ์ให้บริการท าคลอดปกติโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมทักษะการดูแลการคลอดจากโรงพยาบาล
พัทลุง ผู้รับบริการเฉลี่ย 120 ราย ต่อปี โดยให้บริการมารดาและทารกในระยะคลอดและหลังคลอด
จนถึง 48 ชั่วโมงหลังคลอด ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน หรือในรายที่คลอดผิดปกติ จะ
ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุง  ภาวะตกเลือดหลังคลอด ( Post Partum Hemorrhage) เป็น
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่ส าคัญซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มารดาเสียชีวิต จากการทบทวนเวช
ระเบียน ปี 2557– 2558 พบมารดาตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 3.05 (5ราย) , 2.31 (3ราย) ในปี 
2559 – 2560 ไม่พบอุบัติการณ์มารดาตกเลือดหลังคลอด และ ในปี 2561 พบมารดาตกเลือดหลัง
คลอด  2 ราย ในปี 2562 ลดลงเหลือ 1 ราย จากการค้นหาสาเหตุของการตกเลือดพบว่า ส่วนใหญ่
เกิดจาก ภาวะ uterine atony 8 ราย รองลงมาเกิดจากการฉีกขาดของช่องทางคลอด 3 ราย และ
มารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดไม่เกิดภาวะ Hypovolemic shock และเสียชีวิตจากการ
ตกเลือดหลังคลอด จากข้อมูลปี 2559- 2560 จะเห็นได้ว่าไม่พบภาวะมารดาตกเลือดหลังคลอด ทีม
ได้มีการน าเวชระเบียนมาทบทวน และตามรอยมารดาที่เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด โดยใช้ shock 
index ร่วมกับ early warning sign ของภาวะตกเลือดหลังคลอด จากผลการทบทวนไม่พบมารดา
คลอดที่เข้าข่ายตกเลือดหลังคลอด และในปี 2561 พบมารดาตกเลือดหลังคลอด  2 ราย ในปี 2562    
1 ราย จากการค้นหาสาเหตุของการตกเลือดพบว่า เกิดจาก ภาวะ uterine atony ทั้ง 3 ราย ทีมงาน
ห้องคลอดได้เห็นแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์การตกเลือดหลังคลอดที่กลับมาเกิดขึ้นอีก ได้เล็งเห็น
ปัญหาจึงได้พัฒนาการป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด 
วัตถุประสงค์ :  1. เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในมารดาน้อยกว่าร้อยละ 5    
                   2. ไม่เกิดภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอด 

   3. ป้องกันอัตราการเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด 
 
 
 



4.วัสดุและวิธีการ :  
การประเมินและการดูแลระยะตั้งครรภ์   
  1.การประเมินความเสี่ยงโดยผู้คลอดได้รับการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อภาวะ            
post partum hemorrhage ตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ จนถึงการคลอด  หากพบภาวะผิดปกติส่งพบ
แพทย ์    เพ่ือพิจารณาดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะรายดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเข้มข้นของเลือด ≤ 25 %   
หรือเกล็ดเลือดต่ า   การประเมินรกเกาะต่ า   ทารกตัวโต EFW ≥ 4,000 กรัม    การตั้งครรภ์แฝด   
 2. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะซีด มีการให้ยา Triferdine  1 tab  หลังอาหารเช้า และ ferrous 
fumarate 200  mg  หลังอาหาร เที่ยง และ เย็น  ทุกราย  
 3. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด ได้รับการแก้ไขทุกรายตามแนวทางการดูแลภาวะซีดใน
หญิงตั้งครรภ์ โดยเริ่มตั้งแต่การรับการฝากครรภ์ครั้งแรก มีการติดตามภาวะซีดอย่างต่อเนื่อง มีการให้
ยา Triferdine  1 tab  หลังอาหารเช้า และ ferrous fumarate 200  mg  หลังอาหาร กลางวัน และ เย็น   และ เพ่ิม
วิตามินซี  100  mg  หลังอาหารเช้า  กลางวัน และเย็น  ทุกราย   
 4. มีระบบส่งต่อให้เครือข่ายติดตามเยี่ยมบ้าน กรณีท่ีความเข้มข้นของเลือด ≤25 %จะท าการ
ส่งต่อโรงพยาบาลพัทลุงเพ่ือพิจารณาให้การดูแล และมีระบบการบันทึกข้อมูลผลเลือดที่ติดตามแต่ละ
ครั้งในสมุดอนามัยแม่และเด็กเพ่ือสื่อสารในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  
 5. แผนกฝากครรภ์ ส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทุกรายและในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ 
PPH ให้แก่แผนกห้องคลอดตอน GA 32 wks เช่นมารดา Anemia ,multipara มารดาที่มีประวัติ 
PPH ในครรภ์ก่อน 
การประเมินและการดูแลระยะรอคลอด 

1. มีการประเมินซ้ าประเด็นความเสี่ยงในการคลอด  ได้แก่การประเมิน ภาวะซีดจาก Hct ใน
มารดาที่มาคลอดทุกราย ความเข้มข้นของเลือด ≤ 28 ส่งต่อทันที คาดคะเนน้ าหนักทารกมากกว่า 
3500 กรัม เฝ้าระวังการคลอดล าบาก และมีการตรวจ Ultrasound ซ้ าโดยแพทย์เวรทุกรายเมื่อ
พบว่าทารก ≥ 4,000 กรัม     

2. มีการใช้แบบบันทึกประเมินภาวะเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดส าหรับผู้คลอดทุกราย  
รวมถึงการชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการลงบันทึก 

3. ประเมินความก้าวหน้าของการคลอด 
 low risk   Latent phase FHR ,UC ทุก 2 ชม PV ทุก 4 ชม. 
  Active phase  FHR ,UC ทุก 1 ชม PV ทุก 2 ชม. 
  high risk  Latent phase FHR ,UC ทุก 1 ชม PV ทุก 2 ชม. 
 Active phase  FHR ,UC ทุก ½-1 ชม PV ทุก 1 ชม. 

4. ใช้ partograph เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการคลอดทุกราย เพ่ือ
ป้องกันการคลอดล่าช้า  



5. มีการรายงาน case มารดารอคลอดทุกรายให้สูติแพทย์รับทราบเพื่อติดตามความก้าวหน้า
และภาวะเสี่ยงในการคลอดทุกเวร โดยผ่าน Application line เครือข่าย One labour งานอนามัย
แม่และเด็กจังหวัดพัทลุง  

การประเมินและการดูแลระยะคลอด 
1. เฝ้าระวังการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเบ่งคลอดครรภ์แรกรายงานแพทย์ทันที 
เมื่อเบ่งคลอดนานเกิน 1 ชั่วโมง ส่วนครรภ์หลังเมื่อเบ่งคลอดนานเกิน 30 นาทีจะต้อง
รายงานแพทย์ เพ่ือส่งต่อโรงพยาบาลพัทลุงเนื่องจากเป็นข้อตกลงเรื่องพ้ืนที่ห่างไกลจากตัว
จังหวัด เพ่ือป้องกันการคลอดยาวนาน 
2. สวนปัสสาวะก่อนคลอดทุกราย 
3. oxytocin 10 unit IM ทันทีเม่ือไหล่หน้าหรือทารกคลอด 

         4. มีการท าคลอดรก modified crede maneuver หรือ control cord traction   และใน
ระยะที่สามของการคลอดรก หากรกยังไม่คลอดปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรายงานแพทย์จาก 30 นาที 
เป็น 20 นาท ี 

5. ปรับปรุงการประเมินการเสียเลือดอย่างแม่นย าโดยมีการใช้เหยือก/ถุงตวงเลือด มี alert 
point  

300 cc  มีแนวทางปฏิบัติปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อเป็นการ Alert ก่อนมีภาวะตกเลือด ดังนี้คือ  

 Total Blood Loss <300 ml ให้oxytocin 20 unit + 0.9%NSS 1000 ml iv 
drip 120 ml/hr  

 Total Blood Loss >300 ml ให้ oxytocin 20-40 unit + 0.9%NSS 1000 ml 
iv drip 150ml/hr  

 กรณีมดลูกหดรัดตัวไม่ดี นวดคลึงมดลูก , oxytocin 20-40 unit + 0.9%NSS 
1000 ml iv drip 150ml/hr , Methergin 0.2 mg IM ซ้ าได้ทุก 2-4 ชั่วโมง ไม่
เกิน 5 dose keep BP<140/90 mmHg , Cytotac 4 tab PR หรือพิจารณาท า 
Balloon tempernade หรือ Biamanual massage and compression รีบหา
สาเหตุการเสียเลือดอย่างอ่ืนร่วมด้วย เช่นแผลฉีกขาด หรือรกค้างเป็นต้น 

6. ประเมินสัญญาณชีพร่วมกับอาการแสดงภาวะช็อก ทุก 10 นาทีหลังทารกคลอดจนกระทั่ง
รกคลอด 
7. การน า  shock index  มาใช้ในการประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอด  เพ่ือการรักษาที่
รวดเร็ว   
if index score > 0.8 รายงานแพทย์ และ รีบท า  treatment  ตาม CPG    if  index 
score  > 1   
พิจารณา refer (เกณฑ ์shock index   0.5-0.6 normal) 



การดูแลขณะส่งต่อ /การดูแลต่อเนื่อง   
1. การขอค าปรึกษาและการประสานงาน รพ.พัทลุง  ใช้ระบบการโทรโดยตรงถึงสูติแพทย์ละ
พยาบาลแผนกสูติกรรม รพ.พัทลุง  
2. ใช้พยาบาลวิชาชีพ ประจ าห้องคลอด ในการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือการพยาบาลที่ต่อเนื่อง และ
ได้มาตรฐาน 
3. ติดตาม case  จากรพ.พัทลุงเพ่ือการพัฒนาและการดูแลที่ต่อเนื่อง 
4. Line MCH CUP เพ่ือปรึกษา Case ระหว่างรพสต. กับ โรงพยาบาล ในการติดตามดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลการด าเนินงาน 
เครื่องชี้วัด เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

1.อัตราการตกเลือดหลังคลอด <5 0 1.58 0.98 0 

2.อัตราการเกิดภาวะช็อกจากการตกเลือด
หลังคลอด 

0 0 0 0 0 

3.อัตราการเสียชีวิตจากการตกเลือดของ
มารดาคลอด 

0 0 0 0 0 

 
6. สรุป: การพัฒนาระบบป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดโดยการเฝ้าระวังตั้งแต่หญิง 
ตั้งครรภ์มา ANC ระยะรอคลอด ระยะคลอด และระยะที่3 ของการคลอดซึ่งได้น าแนวทางของ
องค์การ อนามัยโลกคือ การท า Active management of the third stage of labor สามารถลด
อุบัติการณก์าร    ตกเลือดหลังคลอดได้จาก 5 ราย ในปี 2557 เหลือ 3 ราย ในปี 2558 และปี 2559 
– 2560 ไม่พบอุบัติการณ์มารดาตกเลือดหลังคลอด และ ในปี 2561 พบมารดาตกเลือดหลังคลอด  2 
ราย ในปี 2562 เหลือ 1 ราย ไม่พบอุบัติการณ์มารดา shock จากภาวะตกเลือดหลังคลอด ทีมงาน
ห้องคลอดได้เห็นแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์การตกเลือดหลังคลอดท่ีกลับมาเกิดขึ้นอีกในปี 2561และ 
ปี 2562 จึงได้พัฒนาการดูแลมารดาคลอดให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.  แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
1. ติดตามหญิงตั้ งครรภ์ที่ มีภาวะเสี่ ยงจากทุก รพสต .ในพ้ืนที่ผ่ านที่ประชุม MCH 
board  CUP  ปากพะยูน 
2. ทบทวนความรู้ทักษะการดูแลผู้คลอดและการท าคลอดส าหรับพยาบาลวิชาชีพแผนกห้อง
คลอดและทีมช่วยจากต่างแผนกและติดตามก ากับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมการ
ใช้ถุงตวงเลือดให้ครอบคลุมผู้คลอดทุกราย 
3. การน าสถิติตัวชี้วัดมาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนของมารดาคลอดในพ้ืนที่ เพ่ือ
การพัฒนาได้ชัดเจน  


