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บทคัดยอ
การศึกษานี้ เปนการวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและ
แกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแกน 2) ประเมินความพึงพอใจตอการ
ใชแนวปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งมีการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน 1) วิเคราะหสถานการณ คัดเลือกปญหาที่แทจริง 2) พัฒนาแนว
ปฏิบัติฯ 3) นําแนวปฏิบัติฯไปทดลองใช โดยพยาบาลจํานวน 16 คน มารดาหลังคลอด 16 คน 4) ประเมินผลการทดลอง
ใชแนวปฏิบัติฯ และปรับปรุงแกไข ซึ่งแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เทากับ 0.96 ใชกรอบแนวคิด
ของการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ ของฟองคํา (2553) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ไดแนวปฏิบัติแบงออกเปน 4 แนวปฏิบัติยอย ไดแก 1) แนวปฏิบัติในการประเมินภาวะเสี่ยง
ตอการตกเลือดหลังคลอดฯ 2) แนวปฏิบัติการดักจับอาการแสดงนํากอนตกเลือดหลังคลอดฯ 3) แนวปฏิบัติการปองกัน
ภาวะตกเลือดหลังคลอดฯ 4) แนวปฏิบัติการแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดฯ ภายหลังการทดลองใชแนวปฏิบัติ พบอาการ
แสดงนํากอนตกเลือดรอยละ 93.7 ในเวลาเฉลี่ย 1.72 ชั่วโมง โดยพบมารดาตกเลือดรอยละ 12.5 และมีภาวะแทรกซอน
รอยละ 12.5 พยาบาลมีความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติมากเฉลี่ย 4.04 ซึ่งพบวาเห็นดวยมากที่สุดคือ เนื้อหามีความ
ครอบคลุม และมีรูปแบบการดูแลที่ชัดเจนเฉลี่ย 4.25 เทากัน แตพบวามีความยุงยากซับซอนไดคะแนนความพึงพอใจตํ่า
ที่สุด 3.43 จึ งไดมี การปรับ ยุบ รวมแนวปฏิ บั ติเปน Flowchart และการมีส วนรวมของพยาบาลในทุก ขั้นตอนนี้ ทําให
พยาบาลรูสึกถึงความเปนเจาของผลงาน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติจริง ขอเสนอแนะ ควรมีการนําใชแนวปฏิบัติฯอยาง
ตอเนื่องระยะยาว เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติ และทําการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
ABSTRACT
This research and development study aimed to 1) develop the clinical nursing practice
guidelines (CPG) for preventing and management of 2 to 24 hours postpartum hemorrhage in obstetric
ward at Khon Kaen hospital and 2) determine nurses’s satisfaction with CPG. The study consisted of 4
steps 1) situation analysis of postpartum hemorrhage 2) developing CPG 3) Trial CPG by16 registered
nurses and 16 postpartum mothers and 4) evaluation and revision. This new developed CPG had used
Fongkum Tilokskulchai (2008) evidence based nursing practice concept and had content validity (CVI)
0.96. The dada were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.
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The results revealed as following get 4 guidelines which are 1) CPG for Assessing the Risk of
Postpartum Hemorrhage 2) CPG for pre-treatment of pre-hemorrhage after childbirth 3) CPG for the
prevention of postpartum hemorrhage 4) CPG for correcting postpartum hemorrhage. After the trial
93.7% of pre-hemorrhage symptoms were found in the mean time of 1.72 hours, 12.5% of mothers
had hemorrhage and 12.5% of complications. The nurse satisfaction scores are in the high level
(x=4.04). The highest nurse satisfaction mean score are comprehensive and clear content of the CPG
(x=4.25). But found that there was complexity and had the lowest satisfaction score of 3.43. Therefore,
a flowchart is collapsed and integrated into practice. Participation in developing new CPG in all
process made the nurses felt ownership with their work. In conclusion, CPG should be applied
continuously for a long time to assess the effectiveness of the guideline and make appropriate
adjustments.
คําสําคัญ: ตกเลือดหลังคลอด แนวปฏิบัติ สูตินรีเวชกรรม
Keywords: Postpartum hemorrhage, Clinical nursing practice guideline, Obstetrics
บทนํา
ภาวะตกเลือดหลังคลอด ถือเปนภาวะวิกฤติ และเปนภาวะแทรกซอนของการคลอดที่พบไดมากที่สุด รวมถึงเปน
สาเหตุการตายของมารดาทั่วโลก โดยในประเทศที่กําลังพัฒนาพบวามีอัตราการตกเลือดหลังคลอดสูงถึง 230 รายตอการ
เกิ ด มี ชี พ 100,000 ราย และในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว พบ 16 รายต อ การเกิ ด มี ชี พ 100,000 ราย (World Health
Organization [WHO], 2014) นับเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่สําคัญ สถิติป พ.ศ. 2557 ในประเทศไทยพบอัตรา
การตายของมารดาทั้งประเทศ 26 รายตอการเกิดมีชีพ 100,000 ราย และสาเหตุหลักมาจากภาวะตกเลือดหลังคลอดเปน
อัน ดับหนึ่ง (กลุมพั ฒ นาระบบบริหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) กระทรวงสาธารณสุขไดมองเห็น ถึง
ความสําคัญ ของป ญ หานี้ ดังนั้นในป 2559 จึงกําหนดเกณฑอัตราการตายของมารดาเป นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณ ภาพงาน
สาธารณสุขประเทศ โดยกําหนดใหอัตราสวนการตายของมารดาจากการคลอดไมเกิน 18 รายตอการเกิดมีชีพ 100,000
และลดลงไมนอยกวา 15 รายตอการเกิดมีชีพ 100,000 ในป 2561 (กลุมพัฒ นาระบบบริหาร กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) ผลกระทบจากภาวะตกเลือดหลังคลอด นอกจากทําใหเกิดภาวะซีดแลว บางรายจําเปนตองไดรับการ
รักษาที่ซับซอนมากกวาปกติ เชน การเย็บซอมแซมฝเย็บใหม การขูดมดลูก รวมทั้งการตัดมดลูกทิ้ง (Devendra et al.,
2015) หากการสูญเสียเลือดยังดําเนินตอไปไมไดรับการแกไข เสียเลือดอยูนาน มารดาจะเกิดภาวะช็อก การไหลเวียนของ
เลือดไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆลดนอยลง เกิดการทํางานลมเหลวของอวัยวะนั้น ๆเชน ไตวาย หัวใจลมเหลว เลือดไมแข็งตัว
และสุดท ายเสียชีวิต (Pacagnella et al., 2013; Michelet et al., 2015) บางรายที่ เสี ยเลื อดรุนแรง สงผลให ตอมใต
สมองขาดเลือด เนื้อเยื่อสมองบางสวนตาย เกิดภาวะ Sheehan’s syndrome คือ อาการเตานมเหี่ยว ไมมีนํ้านมสําหรับ
ทารก เกิดความวิตกกังวล และในระยะยาวทําใหไมมีประจําเดือน ขนที่รักแรและหัวหนาวรวง รวมทั้งตอมธัยรอยดทํางาน
นอยกวาปกติ (Rossi et al., 2010; Carroll et al., 2016) มีผลตอการดําเนินชีวิตและลักษณะความเปนหญิงของมารดา
ในอนาคต จากการที่บางรายอาการรุนแรงตองไดรับการรักษาที่ซับซอนขึ้น หรือตองไดรับการรักษาอยางใกลชิดในหอง
ICU ถูกแยกออกจากครอบครัว และบุตร ทําใหเกิดความกลัว ไมแนใจกับอาการและการรักษา เกิดเปนความวิตกกังวล
จนเครียดมากขึ้นตอเนื่องหากไมไดรับการแกไขอาจเกิดภาวะซึมเศราหลังคลอดได (Carroll et al., 2016) รวมถึงญาติเอง
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ก็ตองเผชิญกับความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับมารดาหลังคลอด นอกจากนั้น ยังเปนการเพิ่ม
คาใชจายจากการดูแลรักษาทั้งในสวนของมารดา ครอบครัว และโรงพยาบาล และอาจเกิดความไมพึ งพอใจเกิดการ
รองเรียนตามมาตรา 41 (ม. 41) พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขจากอุบัติการณ
มารดาเสี ย ชี วิ ต (ยุ ท ธพงศ , 2559) ภาวะตกเลื อ ดมั ก เกิ ด ขึ้ น ในระยะแรก คื อ ภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั ง คลอด ACOG
(American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2017) แบ ง สาเหตุ ห ลั ก ของการตกเลื อ ดหลั ง
คลอดเปน 4Ts ไดแก 1) การหดรัดตัวของมดลูก (Tone) โดยการหดรัดตัวของมดลูกที่ไมดี เปนสาเหตุหลักของการตก
เลือดหลังคลอดระยะแรกถึงรอยละ 70 2) ชองทางคลอดฉีกขาด (Tear or Trauma) พบรอยละ 20 ไดแก การฉีกขาด
ของฝเย็บ ชองคลอด ปากมดลูก และมดลูกแตก 3) สวนของรกตกคาง (Tissue) พบไดรอยละ 10 และ 4) ภาวะเลือด
แข็งตัวผิดปกติ (Thrombin) พบรอยละ 1 แตมีความรุนแรงที่ตองการการดูแลแบบเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลขอนแกน
เป นสถานพยาบาลระดับ ตติยภู มิขั้น สูง (advance tertiary care) ขนาด 867 เตียง ในป พ.ศ. 2557-2559 พบวามี
จํานวนมารดาตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดจํานวน 492, 422, 340 ราย คิดเปนรอยละ 8.1, 6.9, 5.7 ตามลําดับ ซึ่งใน
จํานวนนี้ สวนใหญเกิดขึ้นที่หองคลอดในชวงหลังคลอดทันทีถึง 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดจํานวน 330, 310, 244 ราย คิด
เปนรอยละ 5.4, 5.3, 4.2 ตามลําดับ แตก็ยังพบวามีมารดาหลังคลอดปกติที่ยายจากหองคลอด มาที่แผนกหลังคลอด สูติ
กรรม 1 และ 2 แลวมาตกเลือดภายหลังจํานวน 162, 112, 96 ราย คิดเปนรอยละ 2.7, 1.6, 1.5 ตามลําดับ (ภาระงาน
สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน, 2559) แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแกน มีการดูแลเพื่อปองกันภาวะตกเลือด
หลังคลอด โดยการประเมินลักษณะแผลฝเย็บและการหดรัดตัวของมดลูกดวย Check list เมื่อแรกรับและประเมินการหด
รัดตัวของมดลูกตอเนื่องดวย Maternal warning score chart ติดไวปลายเตียง แตยังไมครอบคลุม 4Ts ในสวนของ
Tissue และ Thrombin จากการทบทวนประวัติมารดาที่ตกเลือดหลังคลอดระยะแรก 10 ราย พบวาเปนมารดาที่อาการ
แสดงของภาวะตกเลือดเกิดขึ้นแลวทุกราย โดยที่ไมมีการบันทึกถึงอาการแสดงนํากอนที่จะมีอาการตกเลือดเกิดขึ้น และ
มารดารายมีความรุนแรงของภาวะตกเลือดจนเกิดภาวะแทรกซอนตองไดรับการรักษาที่ซับซอนมากขึ้น โดยที่มารดาไดรับ
การประเมินพบภาวะเสี่ยงจาก check list 7 ราย แตไดรับการดูแลเหมือนในกรณีที่ไมมีความเสี่ยง ในขณะที่การประเมิน
ดวย Maternal warning score เทากับ 0 ทุกราย ทั้งที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด ดังนั้น การใหคะแนนจากเครื่องมือ
check list และ Maternal warning score จึงยังไมมีความไวพอในการคัดกรองภาวะตกเลือดหลังคลอด อีกทั้งยังไมมี
แนวทางในการดูแลมารดากลุมเสี่ยงที่ชัดเจน และจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพยาบาลในการ
ปองกันและแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอด พบวาสวนใหญเนนการศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติในระยะที่ 3 ของการคลอด
จนถึงหลังคลอด 2 ชั่วโมง ซึ่งเปนชวงที่มารดาอยูในหองคลอด แตอุบัติการณมักเกิดขึ้นไดจนถึง 24 ชั่วโมงหลังคลอด
(Miller et al., 2017) ซึ่งรวมถึงระยะที่ยายมาที่แผนกหลังคลอดแลว จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และตองการพัฒนาแนวทางการดูแลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกที่แผนกหลังคลอด เพื่อใหมี
เครื่องมือ มีการปฏิบัติการพยาบาลอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบท อันจะสงผลใหมารดาหลังคลอด
ไดรับการดูแลรักษาพยาบาลอยางถูกตองและรวดเร็ว ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซอนและการตายของมารดาตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อพัฒ นาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกั นและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด
แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล ตอการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือด
ระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบมีสวนรวม ชนิดที่ไมมีกลุมควบคุม
ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด แผนกสูติกรรม
โรงพยาบาลขอนแกน ตามกรอบแนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ ของฟองคํา (2553) โดย
ทีมพัฒนาไดแก ผูวิจัย พยาบาลประจําแผนกสูติกรรม และอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
กลุมตัวอยาง
1. มารดาหลังคลอดปกติ 2-24 ชั่วโมงแรก ที่แผนกสูติกรรม อายุ 18 ปขึ้นไป ไมมีโรคประจําตัว หรือภาวะ
แทรกซอนที่ตองไดรับการดูแลจากสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ 16 คน
2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรมทั้งหมด จํานวน 16 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบไปดวย
1. แบบบันทึกขอมูลทั่วไปของมารดาหลังคลอด ไดแก อายุ นํ้าหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรส
ประวัติการตั้งครรภ และการคลอด ชนิดการคลอด ภาวะแทรกซอนระหวางคลอด หลังคลอด และสิทธิการรักษา
2. รางแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด ประกอบดวย
4 สวน ไดแก 1) แนวปฏิบัติในการประเมินภาวะเสี่ยงตอการตกเลือดหลังคลอด 2) แนวปฏิบัติการดักจับอาการแสดงนํา
กอนตกเลือดหลังคลอด 3) แนวปฏิบัติการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 4) แนวปฏิบัติการแกไขภาวะตกเลือดหลัง
คลอด โดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไดคา CVI 0.96
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือด ระยะ 2-24
ชั่วโมงหลังคลอด ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของพยาบาล และขอความประเมินความพึงพอใจ 8 ขอ แตละขอแบงคะแนน
ออกเปน 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยุงยาก
ในการนําไปปฏิบัติ, ขอความเขาใจไดงาย, มีความครอบคลุม, สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง, ชวยตัดสินใจในการปฏิบัติ, มี
รูปแบบการดูแลที่ชัดเจน, บริการมีคุณภาพมากขึ้น และความพึงพอใจในภาพรวม ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยภายใตการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง โดยการชี้แจงโครงการวิจัย ใหมีอิสระในการเขารวม
หรือถอนตัว และการรักษาความลับ โครงการไดรับอนุมัติการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE622101 และโรงพยาบาลขอนแกนเลขที่ KEMOU62019
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจั ย และพั ฒ นา (Research and Development) นี้ ใช ก รอบแนวคิ ด ของการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตาม
หลักฐานเชิงประจักษ ของฟองคํา ติลกสกุลชัย (2553) ใหเจาหนาที่เขามามีสวนรวม โดยอิงเนื้อหาตาม ACOG (ACOG,
2017) และสมาคมสูตินรีแพทยของประเทศไทย (คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ, 2558) ถึงการมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
จะชวยลดอุบัติการณความรุนแรง โดยแบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
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1. วิเคราะหสถานการณปญหาทางการพยาบาล ผูวิจัยไดทบทวนบริบท และทําการสืบคนเวชระเบียนของ
มารดาหลังคลอดที่ตกเลือดแผนกสูติกรรมจํานวน 10 รายพบวาเปนมารดาหลังคลอดที่มีปจจัยเสี่ยงอยูกอน 7 รายและไม
มีปจจัยเสี่ยง 3 ราย พบวามีการตกเลือดที่เจอไดลาชา มารดามีอาการที่รุนแรงแลว จึงทําใหมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น เชน
ตองไดใหเลือด 4 ราย ขูดมดลูก 4 ราย และอีก 2 รายใหเลือดและขูดมดลูก โดยที่ยงั ไมมีแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาตกเลือดที่ชัดเจน
2. พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอด ผูวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติตาม
กรอบแนวคิ ด ของการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ โดยสื บ ค น งานวิ จั ย จากฐานข อ มู ล สุ ข ภาพ
อิเล็กทรอนิกสเชน PubMed, CINAHL, The Cochrane Library และ MEDLINE เปนตน ที่ตีพิมพระหวางป 2555 ถึงป
2560 โดยนํากรอบ PICO มาสรุปคําสําคัญที่ใชสืบคนไดแก Early detection PPH, Recognition PPH, Postpartum
hemorrhage, Nursing Intervention, Nursing Protocol ไดงานวิจัยตรงตามเกณฑ 10 เรื่อง จําแนกตามระดับความ
นาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ (Polit and Beck, 2013) มีระดับ 1, 2, 3, 4, 7 จํานวน 5, 1, 2, 1,1 เรื่อง ตามลําดับ
ไดนําเนื้อหา มาเปนตนแบบในการสรางแนวปฏิบัติ ผูวิจัยดําเนินการยกรางแนวปฏิบัติฯ นําไปเสนอในที่ประชุมของแผนก
สูติกรรม กอนใหพยาบาลมีสวนรวมในการวิพากษ และเสนอแนะ จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อสงตรวจสอบคุณภาพ
กับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ไดคา CVI 0.96
3. นําแนวปฏิบัติฯที่ปรับแกตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใช โดยพยาบาลจํานวน 16 คน กับ
มารดาหลังคลอด 16 คน โดยใหมีการสลับใชทุกเวรทั้ง เชา บาย และดึก พรอมทั้งประเมินความพึงพอใจของพยาบาลใน
การใชแนวปฏิบัติฯ
4. ประเมินผลการทดลองใชแนวปฏิบัติฯ และปรับปรุงแกไข วิเคราะหขอมูลการใชแนวปฏิบัติฯ และความพึง
พอใจโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 มารดาหลังคลอด พบวากลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 31.75 ป โดยมีอายุ 20-25 ป, 26-30 ป และ 36 ปขึ้น
ไปรอยละ 25 เทากัน ดัชนีมวลกายกอนคลอดเฉลี่ย 30.5 กิโลกรัม/ม2 โดยนอยกวา 30 kg/m2 และมากกวาหรือเทากับ
30 kg/m2 มีรอยละ 50 เทากัน สวนใหญมีสถานภาพสมรสและอยูดวยกันรอยละ 93.8 โดยรอยละ 62.5 ตั้งครรภ 2-3
ครั้ง ตั้งครรภมากกวา 3 ครั้งขึ้นไปรอยละ 25 สวนครรภแรกรอยละ 12.5 สวนใหญไมเคยขูดมดลูก ไมมีภาวะแทรกซอน
ระหวางคลอดและหลังคลอดรอยละ 81.3, 81.3 และ 75 ตามลําดับ และใชสิทธิการรักษาสวนใหญเปนบัตรทองคิดเปน
รอยละ 75
1.2 พยาบาลวิ ช าชี พ แผนกหลั ง คลอด อายุ เฉลี่ ย 30.56 ป ส ว นใหญ อ ายุ 26-30 ป ร อ ยละ 37.5 จบ
การศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลทั้งหมด มีประสบการณในการปฏิบัติงานแผนกสูติกรรมเฉลี่ย 7.43 ป โดยอยูในชวง
1-5 ปและ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 37.5 เทากัน
2. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด แผนกสูติกรรม
โรงพยาบาลขอนแกน ภายหลังดําเนินการไดแนวปฏิบัติแบงออกเปน 4 แนวปฏิบัติยอย ดังนี้
2.1 แนวปฏิบัติในการประเมินภาวะเสี่ยงตอการตกเลือดหลังคลอดฯ ประกอบดวย ระดับความเสี่ยงตํ่า 10
ขอ ระดับความเสี่ยงสูง 6 ขอ และการสรุประดับความเสี่ยงของมารดาตามคําชี้แจง
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2.2 แนวปฏิบัติการดักจับอาการแสดงนํากอนตกเลือดหลังคลอดฯ ประกอบดวย 6 ขอ และคําชี้แจงแนว
ทางการประเมินแตละขอ
2.3 แนวปฏิบัติการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดฯ ประกอบดวย 10 ขอ และคําชี้แจงการใชแนวปฏิบัติ
2.4 แนวปฏิบัติการแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดฯ ประกอบดวย 9 ขอ
3. ผลการทดลองใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลัง
คลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
3.1 การใชแนวปฏิบัติฯ
3.1.1 แนวปฏิบัติการประเมินภาวะเสี่ยงตอการตกเลือดหลังคลอดฯ กลุมตัวอยางพยาบาลนําใชแนว
ปฏิบัติทุกคน คิดเปนรอยละ 100 แตการประเมินระดับความเสี่ยงทําไมครบตามขั้นตอน 2 คน เนื่องจากไมคํานวณคา
ดัชนีมวลกายกอนการประเมิน
3.1.2 แนวปฏิบัติการดักจับอาการแสดงนํากอนตกเลือดหลังคลอดฯ กลุมตัวอยางพยาบาลนําใชแนว
ปฏิบัติทุกคน คิดเปนรอยละ 100 แตมี 3 คนจาก 16 คน ที่บันทึกขอมูลไมครบถวน โดยไมบันทึกเวลาวัดสัญญาณชีพ และ
เวลาการนวดคลึงมดลูก 1 คน และไมไดบันทึกเวลาที่ตรวจพบมดลูกนุม 2 คน
3.1.3 แนวปฏิบัติการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดฯ กลุมตัวอยางพยาบาลนําใชแนวปฏิบัติทุกคน
คิดเปนรอยละ 100
3.1.4 แนวปฏิบัติการแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดฯ กลุมตัวอยางพยาบาลนําใชแนวปฏิบัติ 6 คน
คิดเปนรอยละ 37.5 เนื่องจากมีมารดาที่ตกเลือดหลังคลอด 2 คน
3.2 ผลการใชแนวปฏิบัติฯ
3.2.1 อาการที่ดักจับไดกอนเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยพบอาการกอนตกเลือด 15 คนคิดเปน
รอยละ 93.7 ซึ่งพบอาการมดลูกนุมมากที่สุด 10 คนคิดเปนรอยละ 62.4 มดลูกนุมรวมกับกระเพาะปสสาวะเต็ม 4 คน
คิดเปนรอยละ 25.0 และพบมดลูกนุมรวมกับ REEDA score > 8 1 คนคิดเปนรอยละ 6.3 ตามตารางที่ 1
3.2.2 คาเฉลี่ยระยะเวลาที่ดักจับอาการนับตั้งแตแรกรับจนดักจับอาการไดเทากับ 1.72 ชั่วโมง พบวา
ระยะเวลานอยที่สุดคือ 1 ชั่วโมง และมากสุดคือ 6 ชั่วโมง
3.2.3 การตกเลือดหลังคลอด ปริมาณเลือดที่ออกหลังคลอด พบวามารดามีเลือดออกเฉลี่ย 202.5
มิลลิลิตร ตํ่าสุด 80 มล. สูงสุด 800 มล. โดยพบมารดาตกเลือด (มากกวา 500 มิลลิลิตร) 2 ราย คิดเปนรอยละ 12.5
3.2.4 ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลังตกเลือด เปนมารดาที่ตกเลือดทั้ง 2 รายไดรับการขูดมดลูกรอยละ
12.5 แตไมพบภาวะแทรกซอนอื่น
ตารางที่ 1 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล
ผลของการใชแนวปฏิบัติฯ
จํานวน (n=16)
รอยละ
1. อาการที่ดักจับไดกอนเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
ไมมี
1
6.3
มี ไดแก
15
93.7
- มดลูกนุม
(10)
(62.4)
- มดลูกนุม และกระเพาะปสสาวะเต็ม
(4)
(25)
- มดลูกนุม และ REEDA score > 8
(1)
(6.3)
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ตารางที่ 1 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล (ตอ)
ผลของการใชแนวปฏิบัติฯ
จํานวน (n=16)
รอยละ
2. ระยะเวลาที่ดักจับอาการนับตั้งแตแรกรับจนดักจับ
อาการได
ชั่วโมงที่ 1-2
5
31.23
ชั่วโมงที่ 3-4
8
49.97
ชั่วโมงที่ 5-6
2
12.49
Mean=1.43 ชั่วโมง, Min= 1 ชั่วโมง, Max= 6 ชั่วโมง, SD= 2.09 ชั่วโมง
3. ปริมาณเลือดที่ออกทางชองคลอดทั้งหมด ภายใน
24 ชั่วโมงหลังคลอด (มิลลิลติ ร)
ไมตกเลือด ไดแก
14
87.5
- 100-200 มิลลิลติ ร
(12)
(75)
- 300-400 มิลลิลติ ร
(2)
(12.5)
ตกเลือด ไดแก
2
12.5
- 500 มิลลิลิตรขึ้นไป
(2)
(12.5)
Mean= 202.50 มิลลิลติ ร, SD= 195.94 มิลลิลิตร, Min= 80 มิลลิลิตร, Max= 800 มิลลิลิตร
4. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลังตกเลือด
ไมมี
14
87.5
มี คือ
2
12.5
- ขูดมดลูก
(2)
(12.5)
4. ความพึงพอใจตอการใชรางแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดของ
พยาบาล
พยาบาลที่ใชแนวปฏิบัติ จํานวน 16 คน มีความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติฯ ในภาพรวมในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.04 โดยพบวาหัวขอที่มีความพึงพอใจ เห็นดวยมากที่สุดคือ เนื้อหามีความครอบคลุม และมีรูปแบบการ
ดูแ ลที่ชัด เจนคะแนนเฉลี่ย 4.25 เทา กัน นํา ไปปฏิบัติไดจ ริง และชว ยใหง านมีคุณ ภาพมากขึ้น คะแนนเฉลี่ย 4.12
เทากัน มีความเขาใจงาย ชวยในการตัดสินใจ และเกิดความพอใจเฉลี่ย 4.06 เทากัน สวนเรื่องความยุงยากซับซอนได
คะแนนความพึงพอใจตํ่าที่สุด 3.43 โดยใหขอคิดเห็นวา การลงเวลา ในแบบฟอรมการบันทึกสัญญาณชีพตองปฏิบัติ
ซํ้าซอนกันในแนวปฏิบัติกับใบบันทึกเวลาหนาเตียงมารดา
5. การปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
ภายหลังการทดลองใชแนวปฏิบัติ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการทดลองใชกับกลุมพยาบาลเพื่อปรับปรุงใหสะดวก
และสามารถนํามาใชไดจริง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 รวมแนวปฏิบัติการดักจับอาการแสดงนํา กับแนวปฏิบัติการปองกันการตกเลือดเขาดวยกัน เนื่องจากมี
บางขอที่คลายกันเชน สัญญาณชีพ การวัดระดับยอดมดลูก การประเมินกระเพาะปสสาวะ การประเมินแผลฝเย็บ และ
การวัดปริมาณเลือด
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5.2 ปรับ แบบฟอร ม การบั น ทึ ก สั ญ ญาณชี พ ซึ่ งใช ป ระเมิ น ที่ ห น าเตี ย ง โดยเพิ่ ม หั ว ข อ การประเมิ น ให
ครอบคลุมสิ่งที่ประเมินจากแนวปฏิบัติ ไดแก ระดับยอดมดลูก การประเมินกระเพาะปสสาวะ การประเมินแผลฝเย็บ การวัด
ปริมาณเลือด และการกระตุนนมแม
5.3 ปรับแนวปฏิบัติทั้ง 4 แนวปฏิบัติใหเปน Flowchart การดูแลมารดาหลังคลอดเพื่อปองกันและแกไข
ภาวะตกเลือดหลังคลอดอยางละแผน เพื่อความสะดวกและงายตอการใชงานดังรูปที่ 1
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Flowchart I : การดักจับอาการแสดงนํา และการปองกันภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด
แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
Risk assessment
Moderate risk
- เคยผาตัดมดลูก
- เคยตั้งครรภ ≥ 4 ครั้ง
- มีกอนเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ
- ทารกนํา้ หนัก ≥ 4,000 กรัม
- อวนมาก BMI ≥30 kg/m2
- HCT < 30 Vol%
- Chorioamnionitis
- ไดยากระตุนการหดรัดของมดลูกในระยะรอ
คลอด ≥7 hrs.
- Prolong 2nd stage of labor,G1≥ 2hrs.,
G2 ขึ้นไป ≥ 1hr.
- ไดรับยา MgSO4

High risk
- Placenta previa
- เกล็ดเลือดตํ่ากวา 70,000 cell
- มีเลือดออกทางชองคลอด ≥ 300 มิลลิลิตร
- มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
- มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือ HELLP
syndrome

ขอปฏิบัติ
1. จัดโซนใหมารดาหลังคลอด
2. วัดและบันทึก V/S
- BT< 36.5 องศา*, PR> 90 /min, *
RR> 24 /min, * BP ลดลง > 15 mmHg.
3. ใหทารกดูดนมมารดาเมื่อแรกรับ
4. Uterine massage
*มดลูกนุม คลําไมเจอ หรือเจอลําบาก
5. กระตุนใหปสสาวะภายใน 6 ชัว่ โมงหลัง
คลอด (ถาไมถายใหสวนทิ้ง)
*ปสสาวะไมออก/ออกนอย ≤ 100 ml/4
hr.หรืกระเพาะปสสาวะเต็ม
6. ประเมินแผลฝเย็บ * > 8 คะแนน
7. Estimate blood loss * > 300
มิลลิลิตร
8. ดูแลให Acetar, Ringer Lactate +
synto 10 u V drip 100-120 ml./hr.
9.สง Routine Lab: CBC, Electrolyte,
PT PTT INR, Blood group, เตรียมจอง
เลือด
10. แนะนําการสังเกตอาการผิดปกติ เชน
มีเลือดออกลนผาอนามัย มีอาการวิงเวียน
ศีรษะ ออนเพลีย หนามืด ใจสั่น หิว
กระหายนํ้า ใหแจงพยาบาล

การดูแล
High risk
1. อยูใกล nurse station
2. ทุก 2 ชั่วโมง x 2 ครั้ง
then ทุก 4 ชัว่ โมง

No-Moderate
1. ไกล nurse station ได
2. ทุก 4 ชั่วโมง

3. ทุก 2 ชั่วโมง
4. ทุก 2 ชั่วโมง

3. ทุก 2 ชั่วโมง
4. ทุก 4 ชั่วโมง

5. ทุก 4 ชั่วโมง

5. ทุก 4 ชั่วโมง

6. ทุก 8 ชั่วโมง
7. ทุก 4 ชั่วโมง

6. ทุก 12 ชั่วโมง
7. ทุก 4 ชั่วโมง

8. ใหทุกราย

8. ให/ไม ตามแผนการรักษา

9. ใหทุกราย

9. ให/ไมให ตามแผนการ
รักษา

10. แรกรับทุกราย

10. แรกรับทุกราย

- มี moderate risk 2 ขอขึ้นไป

ระบุความเสี่ยง � No

 Moderate …..ขอ

� High……ขอ

หมายเหตุ: ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ใหประเมินความเสีย่ ง และระบุความเสีย่ ง โดยเขียนไวที่ หัวกระดาษ Flowchart
2. ถาไมพบความเสี่ยง หรือ moderate เพียง 1 ขอใหปฏิบัติตามชอง No-Moderate แตถาพบ high risk หรือ พบ
moderate 2 ขอใหปฏิบัตติ ามชอง High risk
รูปที่ 1 Flowchart การดูแลมารดาหลังคลอดเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
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Flowchart II : การแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาล

Nurse

PPH

1. แจ ง ที ม พยาบาลขอความช ว ยเหลื อ
และรายงานแพทยทันที
2. วัด V/S: BT, PR, RR, BP และ O2
Saturation
ทุก 1 ชั่วโมง x 4 ครั้ง then ทุก 2 ชั่วโมง
3.ให O2 mask with bag 10 LPM
- keep O2 sat > 95%
4. ให Oxytocin และ IVF ดังนี้
Initial treatment: ให oxytocin 20-40
unit +IVF 1000 ml. IV 60 drop/min
และให oxytocin 10 unit IM
Continuous treatment: oxytocin 20
unit+IVF 1000 ml. IV 40 drop/min
จนเลือดหยุด
5. จัดใหนอนทาศีรษะตํ่า เพิม่ การ
ไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งสมองทันที
6. retain foley’ catheter วัด/บันทึก
urine
ทุก 1 ชั่วโมง x 4 ครั้ง then ทุก 4 ชั่วโมง
7.Uterine massage 20-30 น า ที /ค รั้ ง
หรือจนแข็งเทาลูกเทนนิส ทุก 4 ชั่วโมง
8. ประสาน Blood bank เพื่ อ ให Pack
red cell ห รื อ Fresh whole blood
ทันทีตามแผนการรักษา
9. ส ง LAB: CBC (Hct, Hb, Platelet
with slide) และ PT, PTT, INR ทันทีตาม
แผนการรักษา

Blood loss ≥ 500 ml

Massive

No

Yes

(Normal bleed)

(Active bleed)

Step 1

STEP 2

ยังมี Active bleed
- Ergometrine (Methergin) 0.2 mg IM
- Misoprostol (Cytotec) 200-800 µgm
กิน หรือ อมใตลนิ้ หรือเหน็บทางทวารหนัก
(ถามารดาไมรสู ึกตัวใหเหน็บทางทวารหนัก
เพื่อลดโอกาสการสําลัก

ยังมี Active bleed
- Sulprostone (Nalador)
1) Initial treatment: ให sulprostone 500 µgm
ผสมในสารนํ้า 500 ml. IV 100-500 µgm/hr.
2) Continuous treatment: ใหยาตอเนื่อง 100
µgm/hr. จนเลือดหยุด (ตองไมเกิน 1.5 mg
ใน 24 ชั่วโมง)

รูปที่ 1 Flowchart การดูแลมารดาหลังคลอดเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด (ตอ)
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เตรียมยาย
สังเกตอาการ
ตอที่ ICU

MMO18-11
อภิปรายผล
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด แผนกสูติกรรม
โรงพยาบาลขอนแกน พัฒ นาขึ้นตามกรอบแนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ ของฟองคํา
(2553) อิงเนื้อหาตาม ACOG (2017) และสมาคมสูตินรีแพทยของประเทศไทย โดยใหเจาหนาที่เขามามีสวนรวม ตั้งแต
การคัดเลือกปญหา การสืบคน คัดสรร และประยุกตใชหลักฐานเชิงประจักษมาพัฒนา และดําเนินงาน ทําใหพยาบาลมี
แนวทางในการใหการพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ชวยลดความรุนแรงของภาวะตกเลือดหลังคลอดลง และสามารถจัดการดูแลที่รวดเร็วเกิดคุณ ภาพของงาน
พยาบาลปฏิบัติไดรอยละ 100 เนื่องมาจากการพัฒนาแนวปฏิบัติฯโดยการใหพยาบาลมีสวนรวม และการรวมมือในทุก
ขั้นตอนนี้ทําใหพยาบาลรูสึกถึงความเปนเจาของผลงาน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติจริง และเกิดผลลัพธที่ดีตามมา เกิดเปน
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง พยาบาลเกิดความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ
(2556) พบวาการมีสวนรวมของพยาบาลตั้งแตขั้นตอนแรกของการสรางแนวปฏิบัติฯ ทําใหพยาบาลมีความรูเรื่องของ
ภาวะตกเลือดเพิ่มมากขึ้น ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการตกเลือดหลังคลอด
2. ผลของการใชแนวปฏิบัติฯตอมารดาหลังคลอด จากการศึกษาที่พบวา การใชแนวปฏิบัติฯ สามารถดักจับ
อาการกอนตกเลือดไดทุกรายที่มีอาการ เชน มดลูกนุม กระเพาะปสสาวะเต็ม และคะแนน REEDA มากกวา 8 อีกทั้งยัง
พบในเวลาที่รวดเร็วเฉลี่ย 1.72 ชั่วโมง เร็วที่สุดภายในชั่วโมงแรก และชาที่สุดที่พบอาการคือ 6 ชั่วโมง ทําใหพยาบาล
สามารถใหการดูแลเพื่อปองการตกเลือดในกิจกรรมตอมาไดเร็ว ซึ่งจะเปนผลตอการปองกันและแกไขปญหาไดอยาง
รวดเร็ว อยางไรก็ตามพบวามีมารดา 2 ราย (รอยละ 12.5) ที่ตกเลือดหลังคลอด 500 และ 800 มิลลิลิตร โดยรายที่ 1
ประเมินพบความเสี่ยงระดับตํ่า และรายที่ 2 พบความเสี่ยงระดับปานกลางตั้งแตแรกรับ พบวาดักจับอาการแสดงนําไดทั้ง
2 รายคือ มดลูกหดรัดตั วไมดี มารดาทั้ง 2 ไดรับการดูแลตามแนวปฏิบั ติการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด มีการ
รายงานอาการกับแพทยเจาของไข แพทยพิจารณายังไมใหยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก ตอมาพบวามารดาทั้ง 2 ราย
ตกเลือดมีเลือดออกทางชองคลอดปริมาณมาก ไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติการแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดมารดา
ไดรับการขูดมดลูกทั้ง 2 รายเนื่องจากมีเศษรกคางเหมือนกัน แตไมไดใหเลือด เนื่องจากมีระดับความเขมขนเลือดอยูใน
เกณฑป กติคือ 35 vol% และ 34 vol% ตามลําดับ โดยไมพ บภาวะแทรกซอนที่รุนแรงอยางอื่น เชน ตัดมดลูก ช็อ ก
อธิบายได วา การพั ฒ นาแนวปฏิบั ติฯ โดยการใชห ลัก ฐานเชิ งประจักษ แบบมี สวนรวม เป นเครื่อ งมื ออยางดี ที่ ชวยให
พยาบาลใชเปนแนวทางในการดูแลมารดาหลังคลอดระยะ 2- 24 ชั่วโมงในแนวทางเดียวกัน ทําใหสามารถดักจับอาการ
และใหการพยาบาลไดเร็ว ซึ่งพยาบาลเองมีความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติฯ สอดคลองกับการศึกษาของณฐนนท
และคณะ (2557) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ ในการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาล
สกลนคร พบวามารดาหลังคลอดมีอัตราการตกเลือดลดลงจากรอยละ 3.3 ในป 2554 เหลือ 1.2 ในป 2556 และไมพบ
อุบัติการณการเสียชีวิตจากสาเหตุตกเลือดหลังคลอด และการศึกษาของเรณู และคณะ (2560) ที่พบวา กลุมมารดาหลัง
คลอดที่ใชแบบประเมินความเสี่ยง และแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดมีอัตราการตก
เลือดหลังคลอดนอยกวากลุมที่ไมใชแนวปฏิบัติฯ และพยาบาลประเมินความเสี่ยงของมารดาไดและใหการดูแลถูกตองตาม
ระดับความเสี่ยง และไมเพิ่มภาระงาน
3. ความพึงพอใจของพยาบาล ตอการใชรางแนวปฏิบัติฯ พยาบาลมีความพึงพอใจตอแนวปฏิบัติในภาพรวมอยู
ในระดับสูง (คาเฉลี่ยมากกวา 4) โดยเห็นวาเนื้อหามีความครอบคลุม เขาใจงาย มีรูปแบบชัดเจน ชวยในการตัดสินใจให
การพยาบาลได สามารถนําไปใชไดจริง และทําใหงานมีคุณภาพมากขึ้น แตยังมีเรื่องของความยุงยากซํ้าซอนที่พึงพอใจ
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.43) ซึ่งภายหลังการทดลองใชจึงไดประชุมปรับปรุงแนวปฏิบัติใหงาย สะดวก เหมาะสม
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กับบริบทของหนวยงาน ตามแผนภาพที่ 1 โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม ตั้งแตการคัดเลือกปญหา การวิพากษ รวมทั้ง
ทดลองใช ใหขอเสนอแนะและปรับปรุง ซึ่งวิธีการดังกลาวจะทําใหพยาบาลรูสึกถึงความเปนเจาของผลงาน ยินยอมให
ความรวมมือเกิดเปนผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง ยั่งยืน และมีความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน เกิดเปนความพึงพอใจ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทุมมา และคณะ (2560) ที่พบวา การมีสวนรวมของพยาบาลในการวางแผนงาน พิจารณา
แนวทางการปฏิบัติงานที่มีอยูเพื่อปรับใชเปนแนวทางใหมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน รวมทั้งมีสวนรวมใน
การประเมินผลที่เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน เนื่องจากเปนแนวทางที่
พยาบาลไดมีสวนรวมในการสรางดวยตัวเองเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่ง และเปนเจาของผลงาน ดังนั้นจึงใหความรวมมือ
มากขึ้นโดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอง เหมาะสม คงอยูเปนเวลานานสามารถปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
ปองกัน ภาวะแทรกซอนที่จะเกิดอันตรายแกชีวิตผูรับบริการ
สรุป
งานวิจัยและพัฒนานี้ ไดพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมง
หลังคลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแกน โดยที่พยาบาลผูใชแนวปฏิบัติ ไดมีสวนรวมในการพัฒนาจนไดแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับบริบทของแผนกหลังคลอด มีกิจกรรมการพยาบาลที่ทันสมัย ครอบคลุม มีแนวทางการดูแลที่ชัดเจน จาก
ผลการทดลองใช สามารถที่จะใชไดจริง ประเมินพบอาการนํากอนการตกเลือดไดเร็ว และสามารถใหการพยาบาลไดเร็วทั้ง
การปองกันและการแกปญ หาเมื่อเกิดการตกเลือดเกิดขึ้นและผลการทดลองแสดงใหเห็นวา แนวปฏิบัตินี้มีกิจกรรมที่
ครอบคลุม ไดผลลัพธที่มีคุณภาพ และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยคือ การมีแนวทางการดูแลมารดาที่ชัดเจนครบถวนใน
การเฝาระวังภาวะตกเลือดหลังคลอด ที่พยาบาลนําใชไดจริงในบริบทของแผนกสูติกรรม
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและแกไขภาวะตกเลือดระยะ 2-24 ชั่วโมง
หลังคลอด ที่ปรับปรุงแลว ในกลุมตัวอยางที่มากขึ้น เพี่อใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจน
2. ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผลในระยะยาว เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบตั ิ และปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมารดาหลังคลอด หัวหนาพยาบาล พยาบาลแผนกสูติกรรม ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานและอาจารยที่
ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ใหความรวมมือ และเอื้ออํานวยในงานวิจัยครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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