
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  

 “การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในมารดาผ่าตัดคลอด ของโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง”   
คณะผู้จัดท า  
 1.แพทย์หญิงปาณฉัตร ด าเกลี้ยง  วิสัญญีแพทย์ 
 2.แพทย์วรพิณ  วิทยวราวัฒน์  สูติ-นรีแพทย์ 
 2.นายอนันต์ เรืองศรี     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 3.นางนฤมล นุ้ยนุ่น   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 4.นางสาวมณีรัตน์ พรหมคง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 5.นางภวมัย รักชุม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 6.นางสุทธิลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7.นางอุไรรัตน์ หนูจีนเส้ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล   กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลควนขนนุ 
หลักการและเหตุผล 
 ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะวิกฤตของหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกของหญิงตั้งครรภ์ทั่ว
โลกโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาซึ่งสาเหตุการตายของมารดาจากการตกเลือดเกิดจากความไม่พร้อมของการ
ให้บริการและการดูแลที่ต่ ากว่ามาตรฐาน  และในประเทศไทย จากรายงานของกรมอนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุขพบ
การตกเลือดหลังคลอดเป็นสาเหตุอันดับแรกท าให้มารดาเสียชีวิตมาโดยตลอด ปี 2557-2561อัตราการตายของมารดาคลอดคิด
เป็นร้อยละ 23.3, 24.6, 26.6,21.8และ17.1 ตามล าดับ  ในโรงพยาบาลควนขนุนยังไม่พบมารดาคลอดเสียชีวิต แต่มีแนวโน้ม
ของการผ่าตัดคลอดเพ่ิมมากขึ้น ในปี 2558-2661 เป็น 88, 91 และ103รายตามล าดับ และพบอัตราการตกเลือดขณะผ่าตัด
คลอดเพ่ิมข้ึนทุกปี  ในปี2558-2561 คิดเป็นร้อยละ 3.4, 3.29 และ 3.88 ตามล าดับ ซึ่งยังเกินเป้าหมายที่วางไว้  โดยวิเคราะห์
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี รองลงมาคือTear vessel   งานห้องผ่าตัดเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึง
ได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพขึ้น เป้าหมายสูงสุดเพ่ือความปลอดภัยของมารดาผ่าตัดคลอด  
 
ความหมาย ภาวะตกเลือดหลังคลอดหมายถึงภาวะที่มีจ านวนเลือดมากกว่า 1,000ml เมื่อคลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  
   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดในมารดาผ่าตัดคลอด   
2. เพ่ือป้องกันภาวะ Hypovolemic Shock ในมารดาผ่าตัดคลอด  
3. เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตจากการตกเลือดของมารดาผ่าตัดคลอด  

กลุ่มเป้าหมาย 
 มารดาตั้งครรภ์ที่ต้องผ่าตัดคลอดทุกราย  

ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2563 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการตกเลือดในมารดาผ่าตัดคลอดน้อยกว่า 3 % 
2. อุบัติการณ์การเกิด Hypovolemic shock ในมารดาผ่าตัดคลอดเป็น 0 % 
3. อัตราการเสียชีวิตจากการตกเลือดในมารดาผ่าตัดคลอดเป็น 0% 

กิจกรรมการพัฒนา 
     การพัฒนารอบท่ี 1 
 1. ประชุมวางแผนโดยใช้สหสาขาวิชาชีพในทีมPCTเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา   

2. จัดท าRCAร่วมกับทีม หาสาเหตุที่สามารถน ามาพัฒนาและปรับปรุงได้  
 3.เตรียมความพร้อมมารดาฝากครรภ์ตั้งแต่ ANC โดยมีการจัดท าR2R เรื่องควนขนุนโมเดลมารดาฝากครรภ์ประวัติ 



  ซีดก่อนคลอด (ได้รับรางวัลระดับของกรมอนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560) 
4.มี CPG ในการดูแลมารดาฝากครรภ์ที่มีภาวะซีด โดย HCT<30 % จะส่งพบสูติแพทย์ทุกราย  ยกเว้นมารดาฝากครรภ์
ที่มีภาวะ Thalassemia HCT<25 % จะส่งพบแพทย์เพ่ือพิจารณาadmitให้เลือด  

 5.ห้องคลอดเตรียมมารดาผ่าตัดคลอดโดยต้องจอง PRC 1unitทุกราย  
 6.เยี่ยมประเมินความเสี่ยงก่อนผ่าตัดโดยวิสัญญีพยาบาล พยาบาลผ่าตัด  
 7.เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา ก่อนผ่าตัดให้พร้อมใช้ เช่น ยา Nalador, Gelofusion ผ้าSwabซับเลือด   
 8.ตรวจสอบเลือดให้พร้อมใช้ก่อนผ่าตัด  
 9.จัดท าแนวทางเพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดขณะผ่าตัดคลอด  
  - แนวทางการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วย  วิสัญญีพยาบาลให้ยาระงับความรู้สึกแบบ General anesthesia  

(ไม่มีวิสัญญีแพทย์) โดยก่อนลงมีดท่ีมดลูกจะต้องปรับยาระงับความรู้สึกชนิดไอระเหย น้อยกว่า 0.75 Mac 
เพ่ือไม่รบกวนการตอบสนองของมดลูกต่อยา Oxytocin  

  -การให้ยา Syntocinon 20unit ใน 5%D/N/2 1000 ml drip 120cc/hr. หลังทารกคลอด และหลังรกคลอด  
  ให้ Methergin 0.2 mg vein ทุกรายไม่มีข้อห้าม  
  -พยาบาลผ่าตัดท าแนวทางการช่วยผ่าตัดคลอด การช่วยแพทย์ท า uterine massage เมื่อpoor contraction 
  -นิเทศติดตามโดยหัวหน้างาน 

-หลังผ่าตัด ward ท าตามแนวทางการรับผู้ป่วยผ่าตัด และเพ่ิมการประเมิน Bleeding per vagina  ตรวจ
Uterine contraction เป็นช่วงๆ ติดตามVital sign และ Record Urine output  

  
ผลลัพท์  

ผลลัพธ์การพัฒนารอบที่ 1  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ต.ค.2560-ก.ย.2561 

จ านวนผ่าตัดคลอดทั้งหมด 103  ราย 
1. อัตราการตกเลือดขณะผ่าตัดคลอด <3% 2.91 
2. อุบัติการณ์การเกิดHypovolemic shock 
   ในมารดาผ่าตัดคลอด  

0 0 

3. อัตราการเสียชีวิตจากการตกเลือดในมารดาผ่าตัดคลอด 0 0 
 

สรุปผลการพัฒนารอบที่ 1  เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 2560   ถึง 30 กันยายน 2561 พบอัตราการตกเลือดขณะ
ผ่าตัดคลอด 2.91 % ไม่พบอุบัติการณ์การเกิด Hypovolemic shock ไม่พบอัตราการเสียชีวิตของมารดา  ซึ่งจากการวิเคราะห์
สาเหตุการตกเลือดขณะผ่าตัดคลอด มีสาเหตุดังนี้ 1) Poor contraction คิดเป็น   75%  2) Tear vessel คิดเป็น25%  จาก
การท า RCA ยังพบปัญหาเพ่ิมเติม คือ1)การคิดปริมาณเลือดที่ยอมให้สูญเสียได้ขณะผ่าตัดคลอด(ABL) โดยดู Hct. ที่เจาะจาก
ปลายนิ้วอย่างเดียวไม่เพียงพอในรายที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด  2).แนวทางการประเมินการเสียเลือดของแต่ละคนไม่เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน  

 

        การพัฒนารอบท่ี 2  
 1.ANC ปรับแนวทางเพ่ิมการส่งต่อข้อมูลมารดาที่มีความเสี่ยงก่อนคลอดให้แก่งานห้องคลอด  
 2.มีStanding order เจาะCBCทุกรายก่อนผ่าตัดคลอด เพ่ือดูHCT,Platelet count.  รายงานวิสัญญีแพทย์เมื่อทราบ 
 ผลLab ถ้า≤30% วิสัญญีแพทย์ให้เลือดก่อนผ่าตัด และจองเลือดเพ่ิมเพ่ือเตรียมความพร้อมระหว่างผ่าตัด ถ้าPlatelet   
  count <150,000 พิจารณาตามclinicalถ้าไม่มีจุดbleeding หรือเลือดออกตามไรฟัน อาจพิจารณาท าผ่าตัดเป็นรายๆ 

ไปโดยดูความเสี่ยงอ่ืนๆร่วมด้วย แต่ถ้าน้อยกว่า 100,000  ต้องReferไปผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลพัทลุง  
3.วิสัญญีพยาบาล พยาบาลผ่าตัดเยี่ยมประเมินผู้ป่วย น าCase มา conference เพ่ือวางแผนผ่าตัดร่วมกับทีมผ่าตัดทุก
ราย โดยใช้ใบSurgical safety checklist ในรายที่มีความเสี่ยงสูงต้องซ้อมสถานการณ์ก่อนทุกครั้ง เพ่ือแบ่งหน้าที่อย่าง
เหมาะสม  
-พยาบาลผ่าตัดเตรียมSet TAH ให้พร้อมใช้ก่อนเริ่มผ่าตัดคลอดทุกครั้ง 



 
 4.ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ   
  -เปิดIV อีกเส้นเมื่อเสียเลือดถึง 700 ml และมีแนวโน้มเลือดไม่หยุด แต่ในรายที่มีความเสี่ยงสูงจะเปิดIVอีกเส้น 
   ตั้งแต่เริ่มผ่าตัด  โดยมีนวัตกรรมรถแทง IV เคลื่อนที่  โดยในรถจะมีอุปกรณ์ให้สารน้ า NSS, Gelofusine, 

Setให้เลือด, Tube HCT, กระติกรับเลือด, เครื่องWarmเลือด, Bag pump 
-เมื่อเสียเลือดถึง 30% ของ Blood volume จะให้เลือดทันที  
-รักษาตามสาเหตุ ถ้าUterine Atony เพ่ิม Syntocinon จาก 20-40unitใน IV 5%D/N/2 1000 ml drip  
120cc/hr , Methergin ซ้ าทุก 5นาที 2 dose  แนวโน้มเลือดยังไม่หยุด พิจารณาให้ Cytotec  1,000ug
เหน็บทางทวารหนัก  ยังไม่หยุดพิจารณาให้  Nalador 500 ug vein drip หากยังมีUterine atomy 
เลือดออกเรื่อยๆแนวโน้มไม่หยุดสูติแพทย์พิจารณา TAH  
-สาเหตุจาก Tear vessel พยาบาลช่วยผ่าตัด ช่วยแพทย์เย็บมดลูกStop bleedอย่างรวดเร็ว 

5.จัดท านวัตกรรม เจอปุ๊บประเมินปั๊บ (ได้รับรางวัลระดับจังหวัดปี 2561) เพ่ือประเมินเลือดให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเพ่ิมสัญลักษณส์ีที่ขวดSuction เพ่ือเฝ้าระวังในรายTBL 800-1,000ml  

 6.มีStanding orderดูแลหลังผ่าตัด 
   
                    Standing orderดูแลก่อนผ่าตัด                                    Standing orderดูแลหลังผ่าตัด 
 

                                                 
 
 

ขวดSUCTION                                           นวัตกรรมรถแทง IV เคลื่อนที 

                                           
 

 
 
 
 



นวัตกรรม เจอปุ๊บประเมินปั๊บ 
 

 
 
 ผลลัพท์  

ผลลัพธ์การพัฒนารอบที่ 2 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ต.ค.2561-ก.ย.2562 

จ านวนผ่าตัดคลอดทั้งหมด 159     ราย 
1.อัตราการตกเลือดขณะผ่าตัดคลอด <3% 1.88 
2.อุบัติการณ์การเกิดHypovolemic shock 
  ในมารดาผ่าตัดคลอด 

0 1 

3.อัตราการเสียชีวิตจากการตกเลือดในมารดาผ่าตัดคลอด 0 0 
 

สรุปผลการพัฒนารอบที่ 2  เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 2561   ถึง 30 กันยายน 2562 พบอัตราการตกเลือดขณะ
ผ่าตัดคลอด 1.88 % พบอุบัติการณ์การเกิดHypovolemic shock  1 ราย  แต่ไม่พบอัตราการเสียชีวิตของมารดาที่ผ่าตัดคลอด
ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุการตกเลือดขณะผ่าตัดคลอด มีสาเหตุดังนี้ 1) Poor contraction คิดเป็น 80% 2)Tear vessel คิด
เป็น20%    จากการท า RCA ยังพบปัญหาผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดมีภาวะHypovolemic shockหลังผ่าตัดคลอด 1 ชม เมื่อ
วิเคราะห์สาเหตุ พบว่า1)การค านวณเลือดท่ีสามารถสูญเสียขณะผ่าตัด(ABL)เกิดความผิดพลาด   2).การประเมินอาการผู้ป่วยตก
เลือดที่ Ward ได้ล่าช้า  ไม่ท าตามOrderแพทย์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเพ่ิมเติม คือพยาบาลscrub เหลือเพียงคนเดียว และมี
พยาบาลน้องใหม่ 2 คน  
 

การพัฒนารอบท่ี 3 
 1.ปรับแนวทางผู้ป่วยAdmitเตรียมผ่าตัดคลอดที่มีภาวะซีดก่อนผ่าตัด หลังให้เลือดต้องเจาะCBCทุกราย  
 2.พัฒนาศักยภาพพยาบาลช่วยผ่าตัด และซ้อมการส่งเครื่องมือผ่าตัดคลอด ผ่าตัดมดลูก นิเทศติดตาม 
 3.มีนวัตกรรมรถด่วนเฉพาะทาง ใส่เครื่องมือเพ่ิมเติมที่เรียกใช้บ่อยทางสูติกรรม เช่น Simson forcep, ผ้าSwab ซับ 
 เลือด Set TAH เมื่อต้องการใช้สามารถหยิบได้รวดเร็ว ช่วยอ านวยความสะดวกให้การผ่าตัดท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

4.มีแนวทางEarly warning sing การเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอด 
5.มีการปรับแนวทางการรับส่งเวรระหว่างวิสัญญีพยาบาลน าส่งผู้ป่วยและพยาบาลหอผู้ป่วย อาการขณะผ่าตัด สิ่งที่ต้อง 
เฝ้าระวัง Orderเพ่ิมเติม  และอาการที่ต้องเฝ้าระวังต่อ 

   
 
 
 
 
 



ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์การพัฒนารอบที่ 3 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ต.ค.2562-ก.ย.2563 
จ านวนผ่าตัดคลอดทั้งหมด  78   ราย 

1.อัตราการตกเลือดขณะผ่าตัดคลอด <3% 1.28 
2.อุบัติการณ์การเกิด Hypovolemic shock 
  ในมารดาผ่าตัดคลอด  

0 0 

3.อัตราการเสียชีวิตจากการตกเลือดในมารดาผ่าตัดคลอด 0 0 
 
สรุปผลการพัฒนารอบที่ 3  เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 2562   ถึง 30 กันยายน 2563 พบอัตราการตกเลือดขณะ

ผ่าตัดคลอด 1.28 %ไม่พบอุบัติการณ์การเกิด Hypovolemic shock  และอัตราการเสียชีวิตของมารดาที่ผ่าตัดคลอดเป็น 0 แต่
ยังมีการเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  

  
สรุป 

จากการจัดท ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่องการพัฒนาระบบเพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในมารดาผ่าตัดคลอด 
ท าให้อัตราการตกเลือดหลังคลอดในมารดาผ่าตัดคลอดลดลงจาก  3.88 %เหลือ 1.28%  พบมารดาเกิดHypovolemic shock 
1 ราย แต่ไม่พบอัตราการเสียชีวิตของมารดา นอกจากนี้ยังมีแนวทางในดูแลมารดาผ่าตัดคลอดตั้งแต่ANC  จนถึงหลังผ่าตัด
คลอด โดยมีสหสาขาวิชาชีพมาช่วยวางแผนแก้ปัญหา  มีการพัฒนาต่อเนื่อง เก็บข้อมูลมาปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

 
โอกาสพัฒนา  
 1.การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ช่วยผ่าตัดและส่งเครื่องมือผ่าตัด  
 2.แนวทางการส ารองเลือดให้เพียงพอในกรณีฉุกเฉิน  
 
ภาพการผ่าตัดคลอด  
 

 
   
 หมายเหตุ   จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดคลอดลดลง ตั้งแต่ปี 2562-2563 เนื่องจากสถานการณ์Covid-19 
                                             


