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บทคัดยอ
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลัง
คลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด และศึกษาผลลัพธการพัฒ นาแนวปฏิบัติ ดําเนินการ
3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และระยะประเมินผล กลุมตัวอยาง ไดแก พยาบาลผูใชแนว
ปฏิบัติ และมารดาคลอดที่อยูในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด จํานวน 56 คน เครื่องมือที่ใชวิจัย ไดแก แบบ
บันทึกการทบทวนเวชระเบียน แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ใน
มารดาที่คลอดทางชองคลอด เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ไดแก แบบประเมินการใชแนวปฏิบัติ ทดสอบความ
เที่ยงไดคาความสอดคลองของผูประเมินเทากับ 0.99 แบบประเมินภาวะตกเลือดใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด
ทดสอบความเที่ยงโดยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.89 วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ รอยละ และสถิติ One Sample T–Test
ผลการศึ กษา พบวา แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินสัญญาณ
เตือนของการตกเลือด ภายหลังทารกคลอดจนถึง 2 ชั่วโมงหลังคลอด 2) การนวดมดลูก ภายหลังรกคลอด
3) ประเมินปริมาณเลือด ภายหลังคลอด 1 ชั่วโมง และ 4) ประเมินปริมาณเลือด ภายหลังคลอด 2 ชั่วโมง
หลังการใชแนวปฏิบัติ พบวา มารดาเสียเลือดนอยกวา 500 มิลลิลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และมารดารอยละ 96.43 มีการหดรัดตัวของมดลูกดี ระดับสัญญาณชีพปกติและไมมีอาการผิดปกติ
หลังคลอด ผลการประเมินผูใชแนวปฏิบัติ พบวา แนวปฏิบัติ มีความงายและเหมาะสมในการนําไปใช จาก
ผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวาแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้มีประสิทธิผลดีการปองกันการตกเลือดหลังคลอดใน
ระยะแรก และหนวยงานอื่นสามารถนําแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Abstract
The objectives of this study were to develop a nursing practice guideline for the
prevention of early postpartum hemorrhage among mothers who had a vaginal birth and
to examine the outcomes after applying the guideline. This guideline included 3 stages:
1) the preparation; 2) the implementation; and 3) the evaluation. Participants were
nurses who used the guideline and 56 mothers who had given birth within the previous
2 hours. The research tool was the nursing practice guideline for preventing early
postpartum hemorrhage for vaginal delivery. The data collection tools included the
medical record review form, the guideline assessment, and the 2-hour postpartum
hemorrhage assessment. Data was analyzed and used to create a nursing practice
guideline. Three experts conducted an accuracy test and the result of an accuracy test
between the assessors was 0.95. The Cronbach’s alpha coefficient of the 2-hour
postpartum hemorrhage assessment was 0.89. Data were analyzed using descriptive
analysis and one sample t-test.
The results showed that a nursing practice guideline for the prevention of early
postpartum hemorrhage for vaginal delivery in Songkhla Hospital consists of 4 steps:
1) assessment of warning signs of postpartum hemorrhage up to 2 hours of postpartum;
2) postpartum massage; 3)1-hour postpartum blood volume assessment; and 4) 2-hour
postpartum blood volume assessment. After applying this guideline, it was found that
postpartum hemorrhages decreased significantly, with less than 500 cc (p-value= 0.001).
96.43% of mothers had good contractions, normal vital signs, and no postpartum
abnormalities. In practice, nurses reported that this guideline was easy to understand
and appropriate to use for preventing early postpartum hemorrhages. It can be
concluded that this guideline is effective for the prevention of early postpartum
hemorrhage among mothers who had a vaginal birth. Nurses in other health care centers
can implement this nursing practice guideline effectively.
Keywords: Clinical Nursing Practice Guidelines, Vaginal Delivery, Postpartum Hemorrhage,
Labor Room
บทนํา
ภาวะตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage) เปนภาวะแทรกซอนหลักทางสูติกรรม
และเปนสาเหตุการตาย 1 ใน 5 อันดับแรกของมารดาหลังคลอดทั่วโลก (ทิพวรรณ เอี่ยมเจริญ, 2560;
ประการณ องอาจบุญ, 2011) การรายงานสถิติของกลุมประเทศกําลังพัฒนา พบวา มารดาหลังคลอด
เสียชีวิตจากการตกเลือด คิดเปนรอยละ 19.7 (Say et al., 2014 อางใน ทิพวรรณ เอี่ยมเจริญ, 2560) ใน
สวนของประเทศไทย จากสถิติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563) พบวาในป พ.ศ.2560 –
2563 มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอดทั่วประเทศ คิดเปน 21.80, 19.90, 20.30 และ 23.10
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ตอแสนของการเกิดมีชีพ ตามลําดับ สวนรายงานการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดจากสาเหตุการตกเลือด
ในเขตสุขภาพที่ 12 ในระหวางป พ.ศ. 2560 ถึง 2563 พบวามีอัตราการเสียชีวิตเทากับ 30.97, 35.01,
41.92 และ 33.67 ตอแสนของการเกิดมีชีพ นอกจากนี้ ยังพบวาสถิติของเขตสุขภาพที่ 12 ในชวงเดือน
ตุลาคม 2563 ถึง 25 มีนาคม 2564 มีอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอดเทากับ
42.66 ตอแสนของการเกิดมีชีพ สําหรับสถิติของโรงพยาบาลสงขลา ในชวงระยะเวลาเดียวกัน (ป พ.ศ.
2560-2563) พบวา มีอัตราการตกเลือดหลังคลอดเทากับ 0.99, 1.52, 1.76 และ 1.72 ตามลําดับ อัตรา
การเกิดภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอดเทากับ 0.22, 1.96, 5.77 และ 5.56 ตามลําดับ จากการ
วิเคราะหสาเหตุการตกเลือดหลังคลอด พบวา รอยละ 80 เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกไมดี (Uterine
Atony) และรอยละ 20 เกิดจากภาวะรกคาง (Retained Placenta) หากมารดาหลังคลอดไมไดรับการ
ปองกันและการรัก ษาอยางถูกตองและทันทวงที อาจทําใหการตกเลือดรุนแรงขึ้น ดัง นั้น พยาบาลใน
หน วยงานหอ งคลอดที่ มีห น าที่ ดูแ ลมารดาหลั ง คลอดในระยะนี้จึ ง มีค วามสํา คั ญ และจํา เป น ตอ งมี
ความสามารถและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในชวงป พ.ศ.2560-2563 หองคลอดไดพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
มาอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําแผนการดําเนินการตอเนื่อง ไดแก การจัดการเรงดวนเมื่อมารดาเขาสูระยะ
ที่ 3 ของการคลอด โดยการบูรณาการแนวทางปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย แหงประเทศไทย ใน
การดูแลมารดาระยะคลอด การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการทําคลอดรกแบบ Controlled Cord
Traction เพื่อลดระยะเวลาในการสูญเสียเลือดจากการคลอดในระยะที่ 3 และการจัดทํานวัตกรรมถุงตวง
เลือดเพื่อใชประเมินปริมาณการเสียเลือดไดแมนยําขึ้น เพื่อนํามาใชในการวินิจฉัยระดับความรุนแรงของ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพงานในรูปแบบการพัฒนาที่มุงเนนการทํางานแบบ
ทีมครอมสายงาน (Patient Care Team) แตพบวา ยังมีมารดาที่คลอดทางชองคลอดรอ ยละ 9.57 เกิด
ภาวะตกเลือดในระยะ 1 ชั่วโมงหลังคลอด ซึ่งจากการทบทวนเชิงระบบและรายกรณี พบวา แนวทาง
ปฏิบัติในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะที่ 4 (หลังคลอด 2 ชั่วโมง) เดิม มีขั้นตอนการปองกัน
การตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในเชิงรุกยังไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถประเมินและวินิจฉัยภาวะตก
เลือดหลังคลอดระยะแรกได นอกจากนี้ ยังขาดการนําเครื่องมือ Modified Early Obstetric Warning
Signs (MEOWS) มาใชในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพและการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง
ที่ผิดปกติของมารดาภายหลังทารกคลอด รวมทั้งไมไดประเมินปริมาณเลือดที่คั่งคางในโพรงมดลูกโดยการ
กดไลกอนเลือดภายหลังคลอด 1 ชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณปริมาณเลือดที่ออกสะสม ทําใหการประเมิน
ภาวะตกเลือดหลังคลอดไมถูก ตอง และไมส ามารถปองกันและแกไขภาวะตกเลือดหลัง คลอดไดอยาง
ทันเวลา สงผลกระทบทําใหการตกเลือดหลังคลอดทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการทบทวนความรูจาก
ตําราสูติศาสตร พบวา หากมารดาไมไดรับการแกไขอยางทันทวงทีอาจทําใหมารดาบางรายไมตอบสนอง
ตอการรักษา แพทยจําเปนตองชวยชีวิตดวยการตัดมดลูก และบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซอนจากการตก
เลือดหลังคลอด เชน ภาวะไตวาย ภาวะ Sheehan’s Syndrome ได (ปทุมมา กังวาตระกูล และออยอิ่น
อินยาศรี , 2560) ในกรณีนี้ จากสถิติของโรงพยาบาลสงขลา ในป พ.ศ.2561 – มีนาคม 2564 พบ
อุบัติก ารณม ารดาหลัง คลอดตอ งตัดมดลู ก 1 ราย แตไมพบอุ บัติก ารณม ารดาเกิดภาวะ Sheehan’ s
Syndrome หรือภาวะไตวายจากการตกเลือดหลังคลอด
อยางไรก็ตาม จากการทบทวนเชิงระบบและวิเคราะหการใชแนวทางปฏิบัติเดิม สําหรับปองกัน
ภาวะตกเลือดหลังคลอด พบวา มีปญหา 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) การวางแผนการพยาบาลในการดูแล
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มารดาในหองคลอดยังขาดการเชื่อมโยงขอมูล การคัดกรองความเสี่ยง และปญหาของมารดาในระยะ
ตั้งครรภ 2) ขาดความชัดเจนในการนําเครื่องมือ MEOWS มาใชในการประเมินสัญญาณเตือนกอนเขาสู
ภาวะตกเลือดหลัง คลอด เมื่อมารดาอยูในระยะคลอดและระยะหลัง คลอด และ 3) ขาดการประเมิน
ปริมาณเลือดที่คั่งคางในโพรงมดลูกที่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ซึ่งจากการทบทวน พบวา การสรางแนว
ปฏิบัติการพยาบาล (CNPG) เพื่อเปนเครื่องมือใหพยาบาลใชในการดูแลผูปวย จะลดปญหาจากการปฏิบัติ
ที่หลากหลาย และทําใหเห็นผลลัพธของการพยาบาลที่ดี และมีความชัดเจนขึ้น (ณฐนนท ศิริมาศ, ปยรัตน
โสมศรีแพง,สุพางศพรรณ พาดกลาง และจีรพร จักษุจินดา, 2557) ทั้งนี้เนื่องจาก แนวปฏิบัติการพยาบาล
เปนการบูร ณาการหลัก ฐานเชิง ประจัก ษที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิจัยทางการพยาบาล และ
ประสบการณความชํานาญทางคลินิก สงผลใหผูปวยไดรับการพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เกิด
ความคุมคาและนําไปสูความเปนเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล (ลัดดาวัลย ปลอดฤทธิ,์ สุชาดา วิภวกานต
และอารี กิ่งเล็ก, 2559) และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา หลายโรงพยาบาลมีการปรับปรุงระบบ
การดูแลเพื่อปองกันการตกเลือดหลังคลอด ตัวอยางเชน งานวิจัยของ นววรรณ มณีจันทร (2560) ศึกษา
ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เพื่อปองกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
ของโรงพยาบาลราชบุรี และการศึกษาของปทุมมา กังวานตระกูล และออยอิ่น อินยาศรี. (2560) วิจัยเรือ่ ง
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อปองกันการตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดในหองคลอด
โรงพยาบาลอุดรธานี รวมทั้งการกําหนดแนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
เรื่อง การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด จัดทําโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2562
- 2564 แมวาจะมีการพัฒนาและนําเสนอแนวทางปฏิบัติในการดูแลปองกันการตกเลือดหลังคลอดของ
สถานพยาบาลตาง ๆ แตเนื่องจากแนวปฏิบัติของแตละแหง ไดพัฒนาขึ้นตามบริบทการทํางานเฉพาะที่
ซึ่งจะเห็นวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับการทํางานของแตละแหง ดังนั้นเมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ
ดัง กลาวแลว พบวา ยัง มีขอจํากัดและความแตกตางในเรื่องบริบ ทการทํางานในหลายดาน ทําใหไม
สามารถนําแนวปฏิบัติที่มีการนําเสนออยูแลวมาใชไดอยางเต็มรูปแบบ สงผลใหไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการลดปญหาตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลสงขลาได ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด
โรงพยาบาลสงขลา โดยยึดแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ของสํานักการพยาบาล
(2553) มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติอยางเปนระบบตามหลักฐานความรูเชิงประจักษ เพื่อ
ใชเปนแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชอง
คลอด โรงพยาบาลสงขลา และเพื่อนําแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นจากการทําวิจัยในครั้งนี้ มาใช
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการการคลอดในโรงพยาบาลสงขลา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงควิจัย
1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่
คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา
2. เพื่อศึกษาผลลัพธของการพัฒนาแนวปฏิบัติพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ใน
มารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา ผูวิจัยใชแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ ของสํานักการพยาบาล (2553) มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติอยางเปนระบบ ตาม
หลัก ฐานความรูเ ชิงประจักษที่มีก ารสังเคราะหหลักฐานที่นาเชื่อถือ การมีสวนรวมของทีมพัฒนาแนว
ปฏิบัติ และการประเมินแนวปฏิบัติโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานสูตินรีเวชกรรม ทําใหแนว
ปฏิบัติมีความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับ สามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดัง แสดงในภาพ
ที่ 1
กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ
(3 ขั้นตอน)
1. การคัดเลือกปญหาและการ
กําหนดเปาหมาย
2. การสืบคนและคัดสรรหลักฐาน
เชิงประจักษ
3. การพัฒนาและดําเนินงานตาม
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ

แนวปฏิบัติการพยาบาลใน
การปองกันการตกเลือด
หลังคลอดระยะแรก
ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด

การประเมินผลลัพธ
เปรียบเทียบกับเกณฑ
1. ปริมาณการสูญเสียเลือด
2. การหดรัดตัวของมดลูก
3. สัญญาณชีพและอาการ
เปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ
(MEOWS)

ภาพที่ 1 แผนภูมแิ สดงกรอบการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบงการศึกษาเปน 3 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ เปนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการ
ปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกปญหาและการกําหนดเปาหมาย ผูวิจัยไดใหคณะกรรมการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติ ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ที่เปนปญหาสําคัญของหนวยงาน โดยใชตารางประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Matrix) ซึ่งแบงความเสี่ยงเปน 3 ระดับ และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 9 ระดับ
(A-I) ซึ่งพบวา ปญหาการตกเลือดหลังคลอดในมารดาที่คลอดทางชองคลอด เปนปญหาที่สําคัญที่สุด ผูวิจัย
จึงวางแผนดําเนินการเพื่อแกไขปญหา โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือด
หลังคลอด ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด ในหองคลอด โรงพยาบาลสงขลา และมอบหมายผูร ับผิดชอบใน
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ และติดตามการดําเนินงาน โดยไดมีการวิเคราะหสถานการณและการดูแลมารดา
ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในหองคลอด โรงพยาบาลสงขลา โดยการทบทวนเวชระเบียน
ยอนหลัง 2 ป ระหวางวันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2563 จํานวน 109 ฉบับ โดย
การศึกษาขอมูลยอนหลัง เพื่อคนหาปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการดูแลรักษา ผลการศึกษา
พบวา มารดาหลังคลอดสวนใหญเกิดการตกเลือดภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด โดยมารดาที่เกิดภาวะตก
เลือดหลังคลอดมากที่สดุ 3 ลําดับแรก คือ มารดาครรภหลัง มารดามีภาวะโลหิตจางและมารดาที่มีภาวะรก
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คาง ในสวนการดูแล พบวา ขาดการนําเครื่องมือ Modified Early Obstetric Warning Signs (MEOWS)
มาใชในการประเมินมารดาอยางตอเนื่องภายหลังสิ้นสุดระยะที่ 2 ของการคลอดจนถึง 2 ชั่วโมงหลังคลอด
จึงไมสามารถปองกันการตกเลือดหลังคลอดไดอยางทันเวลา ขาดการดูแลตอเนื่องในระยะ 2 ชั่วโมงหลัง
คลอด ในเรื่องการประเมินและการนวดมดลูก การทบทวนแนวปฏิบัติในการดูแลมารดาหลังคลอดแบบเดิม
พบวา ไมครอบคลุมการดูแลมารดาภายหลังสิ้นสุดระยะที่ 2 ของการคลอดจนถึง 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
ซึ่งจากการทบทวน พบวา ชวงเวลานี้มีมารดาตกเลือดหลังคลอดมากที่สุด และไมมีการประเมินปริมาณ
เลื อ ดที่คั่ ง ค างอยู ในโพรงมดลู ก ที่ 1 ชั่ว โมงภายหลัง คลอด จึ ง ทํ า ใหก ารป องกั น การตกเลื อ ดไม เ กิ ด
ประสิทธิภาพในเชิงรุก และขั้นตอนการดูแลมารดาหลังคลอดไมชัดเจน จึงทําใหเกิดความหลากหลายของ
แนวปฏิบัติ ทั้ง นี้ขึ้นอยูกับ ความสามารถในการตัดสินใจของผูป ฏิบัติ ซึ่ง ตองอาศัยประสบการณในการ
ปฏิบัติง าน จากการทบทวนนําขอมูล ที่ไดม าจัดเตรียมความพรอมของทีม ที่เ ขารวมในการพัฒ นาแนว
ปฏิบัติการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด
ขั้นตอนที่ 2 การสืบคนและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
1. การสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ
คณะกรรมการพั ฒ นาแนวทางปฏิ บั ติ ได นํ า แนวคิ ด ของ PICO Framework (Sackett,
Richardson, Rosenberg, & Haynes, 1997; Schardt, Adams, Owens, Keitz, & Fontelo, 2007) มา
ใชในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ ดังนี้
P (Patient Population): มารดาที่คลอดทางชองคลอดและเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
I (Intervention): การประเมินสัญญาณเตือนของการตกเลือดหลังคลอด โดยใชเครื่องมือ
MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Signs) การประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและการนวด
คลึงมดลูก การประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด
C (Comparison): เปรียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอด
O (Outcome): ลดอุบัติการณการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด
และคุณภาพการพยาบาล
ลักษณะของหลักฐานเชิงประจักษที่นํามาใชประกอบในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล ในการ
ปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา ไดกําหนดการ
สืบคนจากฐานขอมูลและชวงปที่ใชในการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2. การคัดสรรหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ โดยการกํา หนดเกณฑในการคัดเลือกเอกสารเขา และ
คัดเลือกเอกสารออก (วชิรา โพธิ์ใส และชนกพร จิตปญญา, 2564)
เกณฑในการคัดเลือกเอกสารเขา คือ เปนหลักฐานเชิงประจักษที่เปนงานวิจัย แนวปฏิบัติหรือ
การสังเคราะหวรรณกรรมทุกรูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลมารดาที่คลอดทางชองคลอดและมี
ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
เกณฑในการคัดเลือกเอกสารออก คือ งานวิจัยที่ไมมีการใหรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลมารดา
ที่คลอดทางชองคลอดและมีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
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หลังจากนั้นวิเคราะหแตละงานวิจัยทั้งหมด 56 งานวิจัย โดยทําการอานบทคัดยอ และคัดเรื่อง
ที่ไมเกี่ยวของออก 19 เรื่อง จากนั้นอานบทคัดยอรวมทั้งเนื้อเรื่องและคัดงานวิจัยที่ไมเกี่ยวของออก 26
เรื่อง คงเหลืองานวิจัยทั้งหมด 11 เรื่อง ดังแสดงในภาพที่ 2
สืบคนหลักฐานเชิงประจักษ
จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
คัดออกเนื่องจากเนื้อหาของงานวิจัยไมเกี่ยวของ
จํานวน 19 เรื่อง
คงเหลือ 37 เรื่อง
คัดออกเนื่องจากเปนงานวิจัยที่มีความซ้ําซอน
จํานวน 15 เรื่อง
คงเหลือ 22 เรื่อง
คัดออกเนื่องจากเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด จํานวน 11 เรื่อง
หลักฐานเชิงประจักษ
จํานวน 11 เรื่อง

ภาพที่ 2 ผลการคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาและดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ในการปองกันการตก
เลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา มีกิจกรรมในการดําเนินงาน
ดังนี้
1. เตรียมความพรอมของพยาบาลหองคลอด โดยการใหความรูในการประเมินสัญญาณเตือนของ
การตกเลือดหลังคลอด โดยใชเครื่องมือ MEOWS การประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด และฝกทักษะการ
นวดคลึงมดลูกอยางถูกวิธี
2. คัดเลือกและแตงตั้งทีมพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา
3. ยกราง แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่
คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา
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4. นํา ยกราง แนวปฏิบัติฯ ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย สูติแพทยผูเชี่ยวชาญดานสูตินรี
เวชกรรม อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานสูตินรีเวชกรรม และหัวหนากลุมงานสูติกรรม ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา และความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใช หลัง จากนั้น นํา ยกราง แนวปฏิบัติฯ มา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
5. นํา ยกราง แนวปฏิบัติฯ ที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ มาหา
ความเที่ยงของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือมาใหพยาบาลวิชาชีพหองคลอด จํานวน 3 คน ประกอบดวย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จํานวน 2 คน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 คน ไดทดลองใชกับมารดาที่
คลอดทางชองคลอดและอยูในระยะ 2 ชั่วโมงหลัง คลอด จํานวน 10 คน จากนั้นนําผลการประเมินมา
เปรียบเทียบเพื่อหาความเที่ยงระหวางผูประเมิน โดยการคํานวณความสอดคลองตรงกันระหวางผูประเมิน
6. เก็บรวบรวมขอมูล คนหาปญหาหลังการทดลองใช โดยใหพยาบาลผูใช แนวปฏิบัติ ประเมิน
ความยากงายของการใชแนวปฏิบัติ ความเหมาะสมของแนวปฏิบัติ ประโยชนที่ไดรับจากการใชแนวปฏิบตั ิ
และความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใช (พัฒธมณฑ แกวแสง และแสงอรุณ อิสระมาลัย, 2560) ใน
การปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา
7. นําขอมูลที่ไดจากการประเมิน ความยากงายของการใชแนวปฏิบัติ ความเหมาะสมของแนว
ปฏิบัติ ประโยชนที่ไดรับจากการใชแนวปฏิบัติ และความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใชในการปองกัน
การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา มาปรับปรุงแกไข
กอนนําไปทดลองใชกับมารดาที่คลอดทางชองคลอดและอยูในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด อีกครั้ง
8. นําแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอด
ทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา แบบสมบูรณ ไปทดลองใชกับมารดาที่คลอดทางชองคลอดและอยูใน
ระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด จํานวน 56 คน และดําเนินการติดตามผล
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล เปนกระบวนการสนับสนุน และประเมินผลลัพธของการพัฒนาแนว
ปฏิบัติ
1. เก็บ ขอมูล ทั้ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพ การปองกันการตกเลือดหลัง คลอดระยะแรก ใน
มารดาที่ คลอดทางชองคลอดตามแนวปฏิบัติฯ ที่ไดพัฒ นาขึ้น ทั้ ง ในระยะทดลองเครื่ องมือและระยะ
ประเมินผล
2. สอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับ ความยากงายของการใชแนวปฏิบัติ ความ
เหมาะสม ความเปนไปได และประโยชนที่ไดรับจากการใชแนวปฏิบัติ
3. ประเมินผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ใน
มารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา จากพยาบาลผูใชแนวปฏิบัติ จํานวน 3 คน
4. ประเมินผลหลังการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
ของมารดาที่คลอดทางชองคลอดและอยูในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด ทั้ง 56 คน โดยประเมินจาก ปริมาณ
การสูญเสียเลือดเปรียบเทียบกับเกณฑการตกเลือดของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย แหงประเทศไทย (2558)
การหดรัดตัวของมดลูกเปรียบเทียบกับเกณฑการหดรัดตัวของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย แหงประเทศไทย
(2563) การประเมินสัญญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติโดยใชเครื่องมือ MEOWS เปรียบเทียบ
กับเกณฑการประเมินสัญญาณเตือนกอนเขาสูภาวะตกเลือด (พลพันธ บุญมาก, โฉมพิลาศ จงสมชัย, 2559)
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ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) กลุมพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
หองคลอด โรงพยาบาลสงขลา จํานวน 3 คน และ 2) กลุมมารดาที่คลอดทางชองคลอดและอยูในระยะ 2
ชั่วโมงหลังคลอด ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 จํานวน 56 คน
กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ
1. กลุมผูใชแนวปฏิบัติ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในหองคลอด โรงพยาบาลสงขลา 5 ปขึ้นไป โดยเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 2 คน และ
เปนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 คน
2. กลุมมารดาที่คลอดทางชองคลอดและอยูในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด ที่มาคลอดในหองคลอด
โรงพยาบาลสงขลา กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก มารดาหลังคลอดที่คลอดทางชองคลอดและอยูในระยะ 2
ชั่วโมงหลังคลอด ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 จํานวน 56 คน
คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power ใช Test Family เลือก T-Test, Statistical Test เลือก
Mean: Difference From Constant (One Sample Case) เลือก One Tail กําหนดคาอิทธิพลขนาด
กลาง (Effect Size) = 0.5 คาความคลาดเคลื่อน (Alpha) = 0.05 และคา Power = 0.95 ไดก ลุม
ตัวอยาง จํานวน 45 คน เผื่อรอยละ 10 เทากับ 56 คน สุมตัวอยางโดยการหยิบฉลากจากผูรับบริการใน
วันจันทร พุธ ศุกร และเสาร กรณีที่มารดาหรือทารกในครรภมีปญหาและมีขอบงชี้ที่แพทยพจิ ารณาใหการ
ชวยเหลือโดยการผาตัดคลอด จะตัดกลุมตัวอยางออก ซึ่งจากการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถ
เก็บขอมูลไดครบทั้ง 56 คน ตามระยะเวลาที่กําหนด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย คือ
1.1 แบบบันทึกเวชระเบียนมารดาตกเลือดหลังคลอด ตามแบบฟอรม Trigger Tool ของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2. แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอด
ทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบประเมินการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลัง คลอด
ระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา สําหรับพยาบาลผูใชแนวปฏิบัติ ใชประเมิน
ความยากงายของการใชแนวปฏิบัติ ความเหมาะสมของแนวปฏิบัติ ประโยชนที่ไดรับจากการใชแนวปฏิบตั ิ
และความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใชในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่
คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา
2.2 แบบประเมิ น ภาวะตกเลื อ ดหลั ง คลอดของมารดาในระยะ 2 ชั่ว โมงหลั ง คลอด
ใชประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอดของมารดาที่คลอดทางชองคลอดและอยูในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด
ภายหลังไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ใน
มารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลา
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บ รวบรวมขอมูล ไปใหผูท รงคุณวุฒิ จํา นวน 3 ทาน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา หลังจากนั้น นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ ในการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลัง
คลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา สําหรับ พยาบาลผูใชแ นวปฏิบัติ
ผูวิจัยไดนําไปใหกับพยาบาลหองคลอด จํานวน 3 คนไดทดลองใชกับมารดาที่คลอดทางชองคลอดและอยู
ในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด จากนั้นนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อหาความเที่ยงระหวางผูประเมิน
(Inter-Rater Reliability) โดยการคํานวณความสอดคลองตรงกันระหวางผูประเมิน ไดคาความสอดคลอง
กันระหวางผูประเมินเทากับ 0.9980 สําหรับการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาวะตกเลือด
หลังคลอดของมารดาในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 15
คน ที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพหองคลอดที่ปฏิบัติงานในหองคลอด โรงพยาบาล
สงขลา และพยาบาลวิชาชีพหองคลอดที่ปฏิบัติงานในหองคลอด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร หลัง
การนําไปทดลองใช พบวา พยาบาลมีความเขาใจในขอคําถามตรงกัน และไดนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดย
ใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.89
และการเก็บขอมูลการประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอดของมารดาในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด จะใช
พยาบาลวิชาชีพหองคลอดที่เหลืออีก จํานวน 12 คน ที่จะเปนผูทําแบบประเมิน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
การปองกันการตกเลือดหลังคลอด 2 ระยะ คือ ระยะพัฒนาแนวปฏิบัติ และระยะประเมินผล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูล ที่เก็บรวบรวมในระยะทดลองใชมาวิเคราะหเ นื้อหา และสรุป ผลเกี่ยวกับการ
ประเมินการใชแนวปฏิบัติ ความยากงายของการใชแนวปฏิบัติ ความเหมาะสมของแนวปฏิบัติ ประโยชนที่
ไดรับจากการใชแนวปฏิบัติ และความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใชในการปองกันการตกเลือดหลัง
คลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา และการนําขอมูลที่ไดจ ากการ
ประเมินของพยาบาลผูใชแนวปฏิบัติไปทําการปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะ เพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติที่
มีความเหมาะสมในการนํามาใชมากที่สุด โดยการประเมินการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกัน
การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา สําหรับพยาบาลผูใช
แนวปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ และการประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอดของมารดาในระยะ 2
ชั่วโมงหลังคลอด วิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ รอยละ และสถิติ One Sample T-Test
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้ไดผานความเห็นชอบและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยของโรงพยาบาลสงขลา โดยมีเ ลขที่รับ รอง SKH IRB 2021-Nrt-IN3-1030 ซึ่ง ผูวิจัยไดเ ก็ บ
รวบรวมขอมูลตามหลักการพิทักษสิทธิของผูเขารวมวิจัย และเมื่อผูเขารวมวิจัยยินยอมจึงใหลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐานในใบยินยอมรวมวิจัย

ISSN: 2773-9031 (Print), ISSN: 2773-904X (Online)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol.1 No.2 May - August 2021

93
ผลการวิจัย
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทาง
ชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 ภายหลังสิ้นสุดระยะที่ 2 ของการคลอด (ภายหลังทารกคลอด) จนถึงระยะ 2
ชั่วโมงหลังคลอด ใหประเมินสัญญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติอยางใกลชิดและตอเนื่อง ทุก
15 นาที โดยใชเครื่องมือ MEOWS หากประเมินแลวมี 1 Red Trigger หรือ 2 Yellow Trigger ใหแกไข
เบื้องตนและรายงานสูติแพทยทันที
ขั้นตอนที่ 2 ภายหลังสิ้นสุดระยะที่ 3 ของการคลอด (ภายหลังรกคลอดสมบูรณ) ใหกระตุน
การหดรัดตัวของมดลูก โดยการนวดคลึงมดลูกทันทีเปนเวลา 2 นาที หลังจากนั้นใหนวดคลึงมดลูกเปน
ระยะ ทุก 5-10 นาที และประเมินการหดรัดตัวของมดลูก หากมดลูกหดรัดตัวไมดี ใหรายงานสูติแพทย
ทราบทันที
ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังคลอด 1 ชั่วโมง ใหประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด โดยทําการกดไล
กอนเลือดเพื่อประเมินปริม าณเลือดที่คั่งคางในโพรงมดลูก และนํามารวมกับปริมาณการเสียเลือดใน
ระหวางการคลอดเปนปริมาณเลือดที่ออกสะสม หากปริมาณเลือดสะสม ≥500 มล. ใหถือวา มารดาเกิด
ภาวะตกเลือดหลังคลอด ใหรายงานสูติแพทยทราบทันที
ขั้นตอนที่ 4 ภายในชั่วโมงที่ 2 หลังคลอด ใหประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด โดยการกดไล
กอนเลือดเพื่อประเมินปริมาณเลือดที่คั่งคางอยูในโพรงมดลูกในชั่วโมงที่ 2 หลังการคลอด และนําปริมาณ
เลือดที่ไดทั้งจากระหวางการคลอด และระยะหลังคลอดที่ 1 และ 2 ชั่วโมงหลังคลอด โดยนําปริมาณเลือด
ทั้ง 3 ระยะมารวมกันเปนปริมาณเลือดที่ออกสะสม หากปริมาณเลือดสะสม ≥500 มล. ใหถือวา มารดา
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ใหรายงานสูติแพทยทราบทันที
2. การประเมินผลลัพธการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา จาก ปริมาณการสูญเสียเลือด การหดรัดตัว
ของมดลูก และสัญญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติโดยใชเครื่องมือ MEOWS เปรียบเทียบกับ
เกณฑ ผลการวิจัย พบวา ไดผลลัพธดีขึ้นในทุกดาน และสามารถนํามาสรุปไดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลลัพธของการใชแนวปฏิบัติเปรียบเทียบกับปริมาณการสูญเสียเลือด (N=56)
ภายหลังการใชแนวปฏิบตั ิ

N

x

SD

t

df

ปริมาณการสูญเสียเลือด

56

144.37

50.027

-53.19

55

P-value*
(1-tailed)
<0.001

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 พบวา หลังการใชแนวปฏิบัติก ารพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา มารดามีปริมาณการสูญเสียเลือดภายหลัง
คลอดนอยกวา 500 มล. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ตารางที่ 2 ผลลัพธของการใชแนวปฏิบัติเปรียบเทียบกับการหดรัดตัวของมดลูก (N=56)
ภายหลังการใชแนวปฏิบตั ิ

N

การหดรัดตัวของมดลูก

56

จํานวนมารดา
ที่มดลูกหดรัดตัวดี
54

รอยละ

จํานวนมารดา
ที่มดลูกหดรัดตัวไมดี

96.43

2

รอยละ
3.57

จากตารางที่ 2 พบวา ภายหลังการใชแนวปฏิบัติ มารดาสวนใหญ (รอยละ 96.43) มีการหดรัดตัว
ของมดลูกดี และมีมารดาเพียง 2 ราย (รอยละ 3.57) ที่มีการหดรัดตัวของมดลูกไมดี
ตารางที่ 3 ผลลัพธของการใชแนวปฏิบัติโดยการใชเครื่องมือ MEOWS (N=56)
ภายหลังการใชแนวปฏิบตั ิ

จํานวน

รอยละ

การประเมินสัญญาณชีพและอาการผิดปกติ อยูในระดับ 1 Red Trigger

0

0.00

การประเมินสัญญาณชีพและอาการผิดปกติ อยูในระดับ 2 Yellow Trigger

2

3.57

ระดับชีพจร อยูระหวาง 100-120 ครั้ง/นาที และอัตราการหายใจ อยูระหวาง
22-30 ครั้ง/นาที

2

3.57

จากตารางที่ 3 พบวา ภายหลังการใชแนวปฏิบัติ โดยการใชเครื่องมือ MEOWS ในการประเมิน
สัญญาณเตือนกอนเขาสูภาวะตกเลือดหลังคลอด พบวา มีมารดาจํานวน 2 ราย (รอยละ 3.57) มีสัญญาณ
ชีพและอาการ ผิดปกติ อยูในระดับ 2 Yellow Trigger โดยมารดาทั้ง 2 ราย มีระดับชีพจรอยูระหวาง
100 - 120 ครั้ง/นาที และอัตราการหายใจอยูระหวาง 20 - 22 ครั้ง/นาที
การอภิปรายผล
จากการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดา
ที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งผูวิจัยไดใหพยาบาลหองคลอดผูใชแนวปฏิบัติ เปนผูประเมิน
ความยากงายของการใชแนวปฏิบัติ ความเหมาะสมของแนวปฏิบัติ ประโยชนที่ไดรับจากการใชแนวปฏิบตั ิ
และความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใช ในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่
คลอดทางชอ งคลอด โรงพยาบาลสงขลา เพื่ อนํ าขอ มูล ที่ ไดจ ากการประเมิน ไปปรับ ปรุง แกไขตาม
ขอเสนอแนะ เพื่อใหไดแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเหมาะสมในการปองกันเชิงรุก และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลและปองกันการตกเลือดหลังคลอด ซึ่งจากการประเมินและขอเสนอแนะ
จากพยาบาลผูใชแนวปฏิบัติ ทําใหเกิดมุมมองของการแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมของพยาบาล
หองคลอด ในการแกไขปญ หากระบวนการดูแลผูปวย ซึ่ง เปนสิ่ง ที่สะทอนใหผูบริห ารองคก ร เห็นวา
องคประกอบสําคัญที่ทําใหการพัฒนาระบบบริการสัมฤทธิ์ผลและเกิดความยั่งยืนไดนั้น สวนหนึ่งมาจาก
ความรวมมือของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการนําแนวปฏิบัติไปใช สงผลใหพยาบาล
หองคลอดเกิดความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติ และเกิดความรวมมือในการนําแนวปฏิบัติไปใชในการ
ดูแลมารดาหลังคลอด สอดคลองกับการศึกษาของกรรณิการ หุนศิริ (2556) ที่ศึกษาผลการเรียนรูแบบมี
สวนรวมตอการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อปองกันการตกเลือดหลังคลอดในเครือขายอนามัยแม
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และเด็ก พบวา การมีสวนรวมทําใหพยาบาลหองคลอดมีความรูเรื่องการตกเลือดหลังคลอดเพิ่มขึ้น สงผล
ใหมีการปฏิบัติการปองกันการตกเลือดเพิ่มขึ้น
ขัน้ ตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติฯ โดยการ ยกราง แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตก
เลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา ไดผานการพิจารณายกราง
จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท า น ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นสู ติ น รี เ วชกรรม และนํ า มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตาม
ขอ เสนอแนะ และนํ า มาทดลองใชกั บ พยาบาลห อ งคลอด ซึ่ ง เป น ผู ใช แ นวปฏิ บั ติ โดยให พ ยาบาล
ประเมินผลการทดลองใช ซึ่งสรุปผลการประเมินไดวา แนวปฏิบัติมีความเหมาะสม มีความงาย สะดวกตอ
การใชและสามารถนําไปใชประโยชนไดจ ริง ซึ่ง ผูวิจัยหวัง เปนอยางยิ่ง วา การศึก ษาวิจัยในครั้งนี้ จะ
กอใหเกิดประโยชนในกระบวนการดูแลมารดาหลังคลอด ใหรอดพนจากการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
ทั้งนี้ เนื่องจาก แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นเปนการดูแลและปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ซึ่งชวยให
พยาบาลหองคลอดสามารถดักจับปญหา และประเมินสัญญาณเตือนกอนเขาสูภาวะตกเลือดหลังคลอดได
อยางรวดเร็ว สงผลใหสามารถวางแผนปองกันการตกเลือดไดอยางทันเวลา ทําใหกระบวนการดูแลมารดา
หลังคลอดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมารดาหลังคลอดไดรับความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งขั้นตอนการพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด
โรงพยาบาลสงขลา มีความสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศของสํานักการ
พยาบาล (2553) ที่มีการคัดเลือกปญหา การกําหนดเปาหมาย การสืบคนและการคัดสรรหลักฐานเชิง
ประจักษ และการพัฒนาและดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งผูวิ จัยไดดําเนินงานตามแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศสูกระบวนการปรับปรุงแกไข และการประเมินผลกอนที่จะนําแนวปฏิบัติมา
ใชจริง ทําใหพยาบาลหองคลอดมีแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลมารดาหลังคลอด ที่มีความชัดเจนใน
ทุกขั้นตอนสําคัญ สงผลใหการดูแลมารดาหลังคลอดใหรอดพนจากภาวะตกเลือดหลังคลอดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
จากการศึกษาผลลัพธของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา พบวา เกิดผลลัพธที่ดี มารดาทุกรายไมเกิด
ภาวะตกเลือดหลังคลอด อธิบายไดวา การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลัง
คลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เปนการ
ชวยใหพยาบาลใชเปนแนวทางในการดูแลมารดาตั้งแตระยะคลอดจนถึงระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด สงผล
ใหมารดาไดรับ การดูแลอยางเปนไปในแนวเดียวกัน เกิดความปลอดภัยจากการคลอด สอดคลองกับ
การศึก ษาของ ณฐนนท ศิริมาศ, ปยมาศ โสมศรีแพง, สุพางศพรรณ พาดกลาง และจีรพร จัก ษุจินดา
(2557) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ ในการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด พบวา หลัง
พัฒนาแนวปฏิบัติการปองกันการตกเลือดหลังคลอด พยาบาลมีความพึงพอใจและนําแนวปฏิบัติไปใชมาก
ขึ้น สง ผลใหอัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลง และไมพบอุบัติการณมารดาตายจากการตกเลือดหลัง
คลอด
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สรุปผลการวิจัย
จากการทบทวนแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลัง คลอด แบบเดิม พบวา
แนวปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดในเชิงรุก ทําใหไมสามารถ
ปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกไดอยางทันเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติการปองกันการตกเลือด
หลังคลอดไมชัดเจน จึงทําใหเกิดการปฏิบัติที่มีความหลากหลายไมเปนไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งตองอาศัยประสบการณในการปฏิบัติงาน จากปญหาดังกลาว จึงนํามาสู
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทาง
ชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา โดยการนําแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ของสํานัก
การพยาบาล (2553) มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติอยางเปนระบบ ตามหลักฐานความรู
เชิงประจักษที่มีวิธีการสังเคราะหหลักฐานที่นาเชื่อถือ การมีสวนรวมของทีมพัฒนาแนวปฏิบัติและการ
ประเมินแนวปฏิบัติโ ดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญดานสูตินรีเวชกรรม ทําใหไดแนวปฏิบัติการ
พยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาล
สงขลา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การใชเครื่องมือ MEOWS ในการประเมินสัญ ญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงที่
ผิดปกติ ภายหลังสิ้นสุดระยะที่ 2 ของการคลอด (ภายหลังทารกคลอด) จนถึงระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด
ขั้นตอนที่ 2 การกระตุนการหดรัดตัวของมดลูก โดยการนวดคลึงมดลูก และการประเมินการหด
รัดตัวของมดลูกอยางตอเนื่อง ภายหลังสิ้นสุดระยะที่ 3 ของการคลอด (ภายหลังรกคลอดสมบูรณ)
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดภายหลังคลอด 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดภายหลังคลอด 2 ชั่วโมง
การประเมินการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ใน
มารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา สําหรับพยาบาลผูใชแนวปฏิบัติ สรุปผลการวิจัยไดวา
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด
โรงพยาบาลสงขลา มีความเหมาะสม สามารถนํามาใชไดงาย เปนแนวปฏิบัติฯที่เ ปนประโยชนและ
สามารถนํา มาใชใ นการปอ งกัน การตกเลื อดหลั ง คลอดระยะแรก ในมารดาที่ค ลอดทางช องคลอด
โรงพยาบาลสงขลา ได
การประเมินผลลัพธจากการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา โดยนํามาใชกับมารดาที่คลอดทางชอง
คลอดและอยูในระยะ 2 ชั่วโมงหลัง คลอด จํานวน 56 คน สรุป ผลการวิจัยไดวา ภายหลังการใชแนว
ปฏิบัติก ารพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด
โรงพยาบาลสงขลา มารดามีปริมาณการสูญเสียเลือดภายหลังคลอดนอยกวา 500 มล. อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และภายหลังการใชแนวปฏิบัติฯ มารดาสวนใหญ (รอยละ 96.43) มีการหดรัดตัว
ของมดลูกดี และการประเมินสัญญาณเตือนกอนเขาสูภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยใชเครื่องมือ MEOWS
ผลการวิจัย พบวา มีมารดาเพียง 2 ราย (รอยละ 3.57) ที่มีสัญญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ
แตอยูในระดับ 2 Yellow Trigger และไมพบมารดาหลังคลอดที่มีสัญญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงที่
ผิดปกติในระดับ 1 Red Trigger สามารถสรุปผลการวิจัยโดยรวมไดวา ภายหลังการใชแนวปฏิบัติการ
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พยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทางชองคลอด โรงพยาบาล
สงขลา มารดาหลังคลอดทั้งหมด ไมเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
การนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการปฏิบัติก ารพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลัง คลอดระยะแรก ในหองคลอด
ผูบ ริ ห ารสามารถสนับ สนุน หรือ อํา นวยการใหผู ป ฏิบั ติ นํ าการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่เ ป นเลิ ศในการ
พัฒนาการใหบริการคลอด โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และการดําเนินงานควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดมี
สวนรวมในทุกขั้นตอน ซึ่งการมีสวนรวมในกระบวนการเหลานี้ จะทําใหเกิดการเรียนรูในการวิเคราะห
ปญหา สังเคราะหความรู ออกแบบการทํางานที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทําใหเกิดการนําแนวทาง
นั้นไปปฏิบัติจริง เกิดความยั่งยืน และเกิดผลลัพธที่ดี
2. ดานการบริหาร องคกรพยาบาล สามารถใชกระบวนการพัฒนาจากการวิจัย เปนกลยุทธใน
การขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหเกิดการพัฒนาแนวทางปฏิบัติไปยังหนวยบริการ
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอคุณภาพการพยาบาล และเมื่อผูบริหารทางการพยาบาลใหการสนับสนุน
นิเทศ ติดตาม จะเปนแรงผลักดันใหมกี ารปฏิบัติตามแนวทางไดอยางตอเนื่อง มีมาตรฐาน และเกิดผลลัพธ
ที่ดีแกผูใชบริการ
3. ควรมีการศึกษาติดตาม ประเมินผลในระยะยาว เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการ
พยาบาล และเพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
4. การศึกษาครั้งนี้ ควรมีการขยายผลการศึกษาไปในเครือขายระดับจังหวัด เพื่อพัฒนางานหอง
คลอดระดับจังหวัดใหมีคุณภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
ควรมีการศึกษาติดตาม ประเมินผลในระยะยาว เพื่อประเมินผลลัพธการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาล และมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
ปญหาและอุปสรรคในการวิจัย
ในระหวางการศึก ษาวิจัยในครั้งนี้ ไดรับ ผลกระทบจากสถานการณก ารแพรร ะบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) ทําใหมีความจําเปนตองกําหนดขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษาผลลัพธ
ของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่คลอดทาง
ชองคลอด โรงพยาบาลสงขลา และมีความจําเปนตองปรับรูปแบบของการศึก ษาผลลัพธ โดยใชก าร
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน แทนการประเมินผลลัพธดานคุณภาพการปองกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรกจากตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งตองใชระยะเวลา 1-2 ปในการติดตามและวิเคราะหผล แตทั้งนี้ ผูวิจัยได
คิดและไตรตรองแลววา ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาในระยะเวลาที่จํากัด โดยใชการเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานนี้ เปนผลลัพธที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน และสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ไดเปน
อยางดี
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