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มารดาหลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอด
3. คาจากัดความ (Definition)
การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage) หมายถึงภาวะที่มีการเสียเลือดผ่านทาง
ช่องคลอดภายหลังทารกคลอดในปริมาณ ≥ 500 มิลลิลิตร หรือเสียเลือดที่ทาให้ฮีโมโกลบินลดลง
ระดับ 10 จากระดับก่อนคลอด หรือมากกว่าร้อยละ 1 ของน้าหนักตัว ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณและ
ความเข้มข้นของเลือดในร่างกายของผู้คลอดแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ที่มีรูปร่างเล็กหรือมีภาวะโลหิต
จางแม้สูญเสียเลือดไม่ถึง 500 มิลลิลิตร ก็อาจมีอาการช็อกได้ เกณฑ์การวินิจฉัยนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้
กันโดยทั่วไปแต่ปัญหาของการใช้เกณฑ์นี้คือ การประเมินปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดอย่าง
ถูกต้องเป็นสิ่งที่ ทาได้ยาก และส่วนใหญ่มักประเมินต่ากว่าความเป็นจริง จึงควรดูอาการทางคลินิก
ร่วมด้วย
ปริมาณเลือดที่เสีย
ความดันโลหิต
อาการและอาการแสดง
ร้อยละ มิลลิลิตร
(มิลลิเมตรปรอท)
10-15 500-1,000
ปกติ
ใจสั่น มึนงง ชีพจรเร็ว
15-25 1,000-1,500 ต่าเล็กน้อย 80-100
อ่อนแรง เหงื่อออก ชีพจรเร็ว
25-35 1,500-2,000 70-80
กระสับกระส่าย ซีด ปัสสาวะออกน้อย
35-45 2,000-3,000 50-70
หมดสติ ขาดอากาศ ไม่มีปัสสาวะ
ที่มา : Bonnar, 2000: Jacobs, 2006 อ้างใน สมชัย นิรุตติศาสตร์ และคณะ, 2549
ชนิดของภาวะตกเลือดหลังคลอด
1. การตกเลือดเฉียบพลัน หรือตกเลือดหลังคลอดระยะแรก (Early or Immediate PPH)
เป็นการตกเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
2. การตกเลือดระยะหลัง หรือทุติยภูมิ (Late or Delay PPH) คือการตกเลือดภายหลัง 24
ชั่วโมงหลังคลอดไปจนถึง 6 สัปดาห์
สาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด ประเมินโดยใช้หลัก 4 T
1. Tone หมายความผิดปกติในการหดรัดตัวของมดลูก เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ประมาณ
ร้อยละ 70 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมด ภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี(Uterine atony) เกิดจาก
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อมดลูก มดลูกหดรัดตัวไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้อมเหลวในกลไกการ
ควบคุมการตกเลือดหลังรกคลอด ปัจจัยที่ทาให้เกิด Uterine Atony ได้แก่ ระยะเจ็บครรภ์คลอด
ยาวนาน การยืดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกมากเกินไป ทารกตัวโต การคลอดเร็ว ประวัติตกเลือดหลัง
คลอดในครรภ์ก่อน การมีปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะ รกเกาะต่า เป็นต้น
2. Trauma หมายถึงการบาดเจ็บ หรืออันตรายที่เกิดกับช่องทางคลอดและอวัยวะสืบพันธุ์
พบร้อยละ 20 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมด ปัจจัยส่งเสริมการฉีกขาดของช่องทางคลอด
ได้แก่ การทาสูติศาสตร์หัตถการ การคลอดเฉียบพลัน การตัดฝีเย็บไม่ถูกวิธี มีเส้นเลือดขอดบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น
3. Tissue หมายถึงการเหลือค้างของผลผลิตจากการตั้งครรภ์ เช่น รก เยื่อหุ้มทารก รกหรือ
เศษรกค้างภายในมดลูก (Retained placenta) เกิดจากรกลอกตัวเป็นบางส่วน เนื่องจากรกค้าง รก
เกาะลึก รกติดแน่น การทาคลอดรกไม่ถูกวิธี มีรกน้อย เป็นต้น
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4. Thrombin หมายถึงความผิดปกติของเกล็ดเลือด พบน้อย ประมาณร้อยละ 1 สาเหตุเกิด
จาก ทารกตายในครรภ์ รกลอกตัวก่อนกาหนด ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ น้าคร่าอุดกั้นหลอด
เลือดปอด เป็นต้น
อาการและอาการแสดงของภาวะตกเลือดหลังคลอด
1. มีเลือดออก โดยเลือดที่ออกอาจไหลออกมาทางช่องคลอด ชนิดไหลซึมหรือพุ่งออกมา
หรือเลือดออกชนิดคั่งค้างอยู่ภายในช่องทางคลอด ซึ่งมักจะไม่ไหลออกมา แต่เมื่อกระตุ้นมดลูกให้
แข็งตัวแล้วกดไล่เลือดก็จะมีเลือดไหลออกมา
2. มีอาการของการเสียเลือด ได้แก่ ซีด เหงื่อออก ชีพจรเบาเร็ว หายใจหอบ ความดันโลหิต
ต่า ใจสั่น ตัวเย็น กระหายน้า ระยะแรกจะหายใจเร็ว ต่อไปจะหายใจช้าลง มีอาการหนาวสั่น
เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง ถ้าอาการรุนแรงอาจช็อก ไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตได้
3. ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก โดยใช้มือคลาหน้าท้อง อาจพบยอดมดลูกอยู่เหนือระดับ
สะดือ หรือมีขนาดใหญ่กว่าปกติเนื่องจากมีเลือดขังอยู่ข้างใน หรืออาจพบมดลูกอ่อนปวกเปียกใน
ระยะที่มีอาการรุนแรงมาก
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
1. เกิดภาวะซีด อ่อนเพลีย อาจเป็นลมหมดสติได้ และอาจทาให้เกิดการติดเชื้อหลังคลอดได้
ง่าย
2. การเสียเลือดมาก ๆ อาจทาให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าขาดเลือดไปเลี้ยง และการสร้าง
ฮอร์โมนลดต่าลง เกิดกลุ่มอาการชีแฮน (Sheehan’s syndrome) ซึ่งจะทาให้ไม่มีน้านมหลังคลอด
ไม่มีประจาเดือน เต้านมเล็กลง ขนที่รักแร้และหัวหน่าวร่วง ต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไตส่วนนอก
ทางานบกพร่อง ภาวะนี้พบน้อบ ประมาณ 1: 10,000 ของการคลอด(Cunningham et al., 2005)
3. การตกเลือดที่ควบคุมไม่ได้
4. กรณีเลือดออกอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หรือดูแลรักษาไม่ทันท่วงที อาจทาให้เป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้
การวินิจฉัย
1. ซักประวัติอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดและโรคประจาตัว เช่นโรคโลหิต
จาง โรคที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หาสาเหตุและเหตุชวนให้เกิดการตกเลือดหลังคลอด และ
ประเมินว่าผู้คลอดมีปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกต่อการตกเลือดหรือไม่
2. คะเนปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดมากกว่า 500 มล. และเลือดที่ออกรุนแรงเพียงใด
3. ตรวจร่างกายดูอาการแสดงของการเสียเลือด เช่น สัญญาณชีพ อาการซีด
4. ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก ถ้ายังหดรัดตัวไม่ดีหลังการสวนปัสสาวะแล้ว แสดงว่า
ตกเลือดจากสาเหตุมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ถ้ามดลูกหดรัดตัวดีแล้วแต่ยังมีเลือดออกแสดงว่าเกิดจาก
สาเหตุอื่น
5. ตรวจการฉีกขาดของช่องทางคลอดและปากมดลูก
6. ตรวจรกที่คลอดออกมาอีกครั้งว่าครบหรือไม่ และควรตรวจว่ามีรกน้อยด้วยหรือไม่
ในกรณีที่รกลอกตัวช้าควรนึกถึงรกเกาะลึกผิดปกติ
7. ถ้าตรวจทุกอย่างตามข้างต้นแล้วพบว่าปกติ ให้ตรวจสอบการแข็งตัวของเลือด
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8. ถ้ามีอาการช็อกโดยที่มีเลือดออกทางช่องคลอดไม่มาก และไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณเลือด
ที่เสียไป แสดงว่าอาจมีเลือดออกในช่องท้อง ควรนึกถึงภาวะมดลูกแตก
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
- Ultrasound, infusion pump, Defibrillators, รถ CPR พร้อมยาและสารน้า, ถุงตวงเลือด,
ชุดสวนปัสสาวะ, สายสวนปัสสาวะ, ถุงปัสสาวะ, ชุดเย็บแผลฝีเย็บ, ชุดขูดมดลูก, ชุดเจาะเลือด, หูฟัง
(stethoscope), เครื่องวัดความดันโลหิต, ปรอท
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ประเมินสภาพมารดาและให้การดูแล รักษาพยาบาล ดังนี้
5.1 ระดับความรู้สึกตัว เหนื่อยอ่อนเพลีย
5.2 ปริมาณการเสียเลือดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ถุงตวงเลือดขณะอยู่บนเตียงคลอด และมี
เลือดออกเพิ่มขึ้นในช่วงพักฟื้นหลังคลอด
5.3 สัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องทุก 5-15 นาที ตามความรุนแรงของอาการ ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง มากกว่า ร้อยละ 15, ชีพจร ≥110 ครัง้ ต่อนาที ความดันโลหิต ≤ 85/45 มิลลิเมตร
ปรอท,ออกซิเจนในเลือด < 95% รายงานแพทย์ทันที
5.4 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก
5.4.1 มีการนวดคลึงมดลูกเป็นระยะเวลา 60 วินาที หลังรกคลอด และนวดคลึงอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าการหดรัดตัวของมดลูกยังไม่ดี
5.4.2 ดูแลให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ตามแผนการรักษา ได้แก่ Oxytocin
10 u./ml, Methergine 0.2 mg/ml ,Nalador 500 mcg./amp.,Cytotec 100 หรือ 200
mcg/tab.
หมายเหตุ : การบริหารยาขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
: งดใช้ Methergine ในรายที่ความดันโลหิตสูง มีโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอด
เลือด และมารดาที่ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส
5.5 ตรวจสอบการฉีกขาดของแผลฝีเย็บและช่องทางคลอด ถ้าแผลฉีกขาดมากระดับ 3 และ
4 ให้ รายงานแพทย์เพื่อมา suture ทันที
5.6 ตรวจรก ถ้ามีรกค้าง รกคลอดไม่ครบ หรือไม่แน่ใจ ให้รายงานแพทย์ทันที
5.7 ประเมินการแข็งตัวของเลือด ซักประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเลือด ติดตามผลตรวจ
Coagulation แล้วรายงานแพทย์1.4 ดูแลการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาด้วยเข็มเบอร์ 18 ตาม
แผนการรักษาของแพทย์
5.8 รักษาอุณหภูมิของร่างการผู้ป่วยให้อบอุ่น
5.9 ดูแลให้ออกซิเจน ชนิดครอบปากและจมูก ในอัตรา 10 ลิตร/นาที เพื่อรักษาระดับ
ออกซิเจนในเลือด > 95 %
5.10 คาสายสวนปัสสาวะ พร้อมตวงปริมาณปัสสาวะ บันทึกสารน้าเข้า-ออกจากร่างกาย
5.11 ส่งตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ จองเลือด ให้พร้อมใช้ ตามแผนการรักษาของแพทย์
5.12 บันทึกทางการพยาบาล ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย ให้สมบูรณ์
ถูกต้อง
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วันที่ประกาศใช้ แก้ไขครั้งที่
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-

5.13 ดูแลที่ห้องคลอด จนกระทั่งอาการคงที่ จึงย้ายดูแลต่อที่หอผู้ป่วย แต่ถ้าอาการทรุดลง
อาจต้องมีการเตรียมผ่าตัดด่วน หรือย้ายเข้าหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ตามดุลยพินิจของแพทย์
5.14 ให้ข้อมูลผู้คลอดและญาติอย่างต่อเนื่อง โดยพยาบาลแจ้งเบื้องต้น และแจ้งรายละเอียด
โดยแพทย์
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
-

7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2556). คู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ
คมสันต์ สุวรรณฤกษ์ และ เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า. (2554). ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์. พิมพ์
ครั้งที่ 2. สมุทรสาคร : พิมพ์ดี
เจศฎา ถิ่นคารพ และภิเศก ลุมพิกานนท์. (2550). สูติศาสตร์เชิงประจักษ์. พิมพ์ครั้งที่ 2.
ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
สุกัญญา ปริสัญญกุล และ นันทพร แสนศิริพันธ์. (2553). การพยาบาลสตรีในระยะคลอด. พิมพ์
ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : บริษัท นันทพันธ์พริ่นติ้งจากัด.
สุภาพ ไทยแท้. (2555). การพยาบาลสูติศาสตร์:ภาวะผิดปกติในระยะคลอด. กรุงเทพฯ: บริษัทวี
พริ้นท์ (1991) จากัด.
8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1 แบบประเมินอาการเปลี่ยนแปลง
เอกสารแนบท้ายที่ 2 แบบบันทึกสารน้าเข้าออก
เอกสารแนบท้ายที่ 3 แบบบันทึกการ CPR
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