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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษากึงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่ อปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในมารดาสองชัวโมงแรกหลังคลอด กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดปกติทางช่องคลอด ทีมารับบริ การคลอด
ทีห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ส่วน
กลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามปกติ ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ร่ วมกับการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เครื องมือทีใช้ในการทดลองเป็ นตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เครื องมือ
ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทัวไปและข้อมูลเกียวกับการคลอด แบบประเมินปริ มาณ
การสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด แบบบันทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชัวโมง
แรกหลัง คลอด แบบสอบถามความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด และผูใ้ ห้บ ริ ก ารต่ อการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือเปรี ยบเทียบปริ มาณการสู ญเสี ยเลือด ด้วย
สถิติทีอิสระ (Independent t-test) และจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอดด้วยสถิติสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ผลการศึกษาพบว่า
1. ปริ มาณการสูญเสียเลือดในสองชัวโมงแรกหลังคลอดเฉลียของกลุ่มทดลองน้อยกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
2. จํานวนมารดาที คลึงมดลูก ครบ 9 ครั งในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดของกลุ่ม
ทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
3. ระดับความพึงพอใจของมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดต่อการใช้ตุ๊กตาช่วย
เตือนคลึงมดลูก มีความพึงพอใจภาพรวมส่วนใหญ่เห็นด้วยมากทีสุด
4. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ ก ารต่อการใช้ตุ๊ก ตาช่ ว ยเตือนคลึงมดลูก มีค วาม
พึงพอใจภาพรวมส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก
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ABSTRACT
The purpose of this quasi-experimental study was to verify the effects of using an
innovation doll to remind for uterine massage on the amount of postpartum blood loss within two
hours after delivery. The participants consisted of 60 postpartum within two hours after delivery
who gave normal labor at Srithat hospital, Udonthani Province. The participants were assigned
into either experimental and control groups in 30 participants for each group. The control group
received routine care in postpartum within two hours after delivery while the experimental group
received routine care in postpartum within two hours after delivery and using an innovation doll
to remind for uterine massage. The experimental equipment was an innovation doll to remind for
uterine massage. The instruments for collecting the data included the demographic data form and
the delivery data form, the amount of postpartum blood loss within two hours after delivery, the
amount of postpartum uterine massage within two hours after delivery, the postpartum and the
nurse satisfaction questionnaire of using an innovation doll to remind for uterine massage. A
comparison of the differences in the amount of postpartum blood loss between the two groups
were analyzed by using independent t-test and the amount of postpartum uterine massage 9 times
within two hours after delivery between the two groups were analyzed by using Chi-square which
yielded the following study findings:
1. The amount of postpartum blood loss within two hours after delivery in the
experimental group were statistically significance lower than the control group at 0.05 level.
2. The amount of postpartum uterine massage 9 times within two hours after delivery
in the experimental were statistically significance higher than the control group at 0.01 level.
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3. An innovation doll to remind for uterine massage satisfied by maternal at the very
good level.
4. An innovation doll to remind for uterine massage satisfied by midwifery at the good
level.

ขอมอบส่ วนดีของรายงานการศึกษาอิสระนีแด่ บุพการี และคณาจารย์

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความเมตตา กรุ ณา และความช่วยเหลือ
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ตลอดจนให้ความเอาใจใส่ดูแล ให้กาํ ลังใจตลอดระยะเวลาทีทําการศึกษา ผูศ้ ึกษารู ้สึกซาบซึงใจใน
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การศึกษาอิสระทีได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ มเติม ทําให้รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี มีความสมบูรณ์
ยิ งขึ น และกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์สาขาวิช าการผดุ ง ครรภ์ข ันสู งทุ ก ท่ าน ที ได้ประสิ ท ธิ
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เป็ นอย่างดี ยิ งในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั งนี ขอบพระคุ ณ ท่ านผูอ้ าํ นวยการ หัว หน้าฝ่ ายการ
พยาบาล และหัวหน้างานห้องคลอด ทีได้ให้กาํ ลังใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
สุ ด ท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณ บุพการี และผูม้ ีพระคุณ ทุ กท่ านทีได้อบรม สั งสอน ให้
กําลังใจ และความห่ วงใย ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผศู ้ ึกษาได้ศึกษาหาความรู ้ในการเรี ยนครังนี
อย่างเต็มที ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
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บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การตกเลือดในระยะหลังคลอด เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขทีเป็ นสาเหตุ การตายของมารดา
ทัวโลก (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2553) ในปี ค.ศ. 2005 องค์การอนามัยโลกระบุว่าร้อยละ 25 ของการ
ตายของมารดาทัวโลก มีสาเหตุจากการตกเลือดหลังคลอด (Family Care International and Gynuity
Health Projects, 2006)
ในประเทศกําลังพัฒนา หรื อด้อยพัฒนา การตกเลือดยิ งเป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศนันๆ
ซึ งในบางประเทศ การตกเลือดเป็ นสาเหตุ เ กื อบครึ งหนึ งของการตายหลังคลอด (โฉมพิลาส
จงสมชัย, 2555) สําหรับประเทศไทยจากการรายงานสถานการณ์ภาวะสุขภาพของมารดาและทารก
ปริ กาํ เนิด พ.ศ. 2551-2553 พบการตกเลือดในระยะหลังคลอดเป็ นสาเหตุการตายของมารดาคิดเป็ น
11.3, 10.8 และ 10.2 ต่ อ , การเกิ ดมีชีพตามลําดับ (สํานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดยพบอัตราตายของมารดามากทีสุดอยู่ทีภาคเหนื อของประเทศไทย
โดยมีอตั ราตายอยู่ระหว่าง 14-17.9 ต่ อ , ของการเกิด มีชีพ รองลงมาคือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลางตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข ,
2554)
ภาวะตกเลือดหลังคลอดทีเกิด จากการคลอดทางช่องคลอดพบได้ประมาณร้ อยละ 10.84
ภาวะตกเลือดหลังคลอดในเมืองพบได้ประมาณร้อยละ 4.58 ในชนบทพบได้มากขึนถึงร้อยละ
13.14 (พงษ์ศกั ดิ จันทร์งาม, 2555) และ 1 ใน 4 ของการตายมารดาหลังคลอดเกิดจากการตกเลือด
หลังคลอดหลังจากระยะทีสามของการคลอดสิ นสุ ดลง โดยมีการสู ญเสี ยเลือดภายใน 24 ชัวโมง
หลังคลอด (Mousa and Alfirevic, 2007) ดังนัน ช่วงเวลาหลังคลอดทารก และชัวโมงแรกๆ หลัง
การคลอดระยะทีสามสิ นสุดลง จึงเป็ นช่วงเวลาทีมีความสําคัญอย่างยิ งในการป้ องกัน วินิจฉัย และ
ดูแลรักษาการตกเลือด
การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage) คือ การสู ญเสี ยเลือดของมารดาจากการ
คลอดทางช่องคลอดทีมีปริ มาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชัวโมงหลังคลอด (World Health
Organization [WHO], 2009; Belfort, Saade, Foley, Phelan, and Dildy, 2010) หรื อร้อยละ 1 ของ
นําหนักตัวของมารดาหลังจากการคลอดระยะทีสามสิ นสุ ดลง หรื อความเข้มข้นของเลือดลดลง
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ร้อยละ 10 ภายใน 24 ชัวโมงแรกหลังคลอด (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2553, Anderson and Etches, 2007)
และการสู ญเสี ยเลือดจากการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมากกว่า 1,000 มิลลิลิต ร หรื อจําเป็ นต้อง
ได้รับเลือดทดแทน (Belfort et al., 2010)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการตกเลือดหลังคลอดเกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก
ไม่ดี (Tone) ร้อยละ 70 การฉีกขาดของช่องทางคลอด (Trauma) ร้อยละ 20 รกค้าง (Tissue) ร้อยละ
10 และการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (Thrombin) ร้อยละ 1 (Anderson and Etches, 2007) ภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดแบ่ งออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก (Early หรื อ
immediate หรื อ primary PPH) หมายถึง มีการตกเลือดภายใน 24 ชัวโมงแรกหลังคลอด และภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง (Late หรื อ secondary PPH) หมายถึง มีการตกเลือดหลัง 24 ชัวโมง
ไปแล้วถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด (สุ ธิต คุณประดิษฐ์, 2553) ซึงส่ วนมากภาวะตกเลือดหลังคลอด
ทีสําคัญ และพบได้บ่อย คือภาวะตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 ชัวโมงแรกหลังคลอด (Ramanathan
and Arulkumaran, 2006)
เมือเกิดการตกเลือดหลังคลอดขึน จะส่งผลกระทบต่อมารดาทังทางด้านร่ างกาย จิตสังคม
และเศรษฐกิจได้ ผลกระทบของภาวะตกเลือดหลังคลอดทีพบ ได้แก่ ผลกระทบต่อผูร้ ับบริ การซึง
จะส่งผลกระทบต่อมารดาทังด้านร่ างกาย จิตสังคม และเศรษฐกิจได้ ทางด้านร่ างกาย ได้แก่ ซีด
ชีพจรเบาเร็ ว ความดันโลหิตตํา เหงืออก ใจสัน ตัวเย็น กระหายนํา ระยะแรกจะหายใจเร็ ว ต่อไปจะ
หายใจช้าลง มีอาการหนาว เนืองจากเลือดไปเลียงสมองน้อยลง (ศุภวดี แถวเพีย, 2548) และอาจ
ทําให้ขาดเลือดไปเลียงต่อมใต้สมองส่ วนหน้า ซึงมีหน้าทีหลังฮอร์ โมนเพศหญิงลดลง ก่อให้เกิ ด
ภาวะโรคชีฮานซินโดรม (Sheehan’s syndrome) (Feinberg, Molitch, Enders and Peaceman, 2005)
หากดูแลรักษาไม่ทนั ท่วงที ควบคุมการตกเลือดไม่ได้ อาจต้องตัดมดลูก ช็อก ไม่รู้สึกตัว หรื อทําให้
เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ (Ramanathan and Arulkumaran, 2006) นอกจากนี ยังส่ งผลกระทบใน
ระยะยาว ทําให้มารดาเกิ ด ภาวะโลหิ ตจาง สภาพร่ างกายอ่ อนแอ และมีร ะบบภู มิต ้านทานของ
ร่ างกายตําลงอีกด้วย (Anderson and Etches, 2007) สําหรับผลกระทบต่อด้านจิตสังคม เมือเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียจากการสู ญเสี ยเลือด ต้องการการพักผ่อน มีโอกาส
ได้รับการคุกคามจากเหตุการณ์เปลียนแปลงทีเกิดขึนในชีวิต ในด้านการดูแลรักษา เช่น การเจาะ
เลือดเพือตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การขูดมดลูก การตัดมดลูก เป็ นต้น มีผลทําให้มารดาเกิดภาวะ
เครี ยดได้ง่าย มีความกลัวการสูญเสียเลือดเพิ มขึน วิตกกังวลว่าจะเป็ นอันตรายต่อชีวิตตนเอง ทําให้
มารดาเกิดความรู ้สึกท้อแท้และหมดกําลังใจ มารดาจะไม่สามารถปรับตัวต่อบทบาทการเป็ นมารดา
ในระยะหลังคลอดได้เหมาะสม ซึงจะมีผลทําให้บุตรไม่ได้รับการเลียงดู เอาใจใส่ ทีเหมาะสม
และ เพียงพอ (มยุรี นภาพรรณสกุล, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , สุ นุ ตรา ตะบูน พงศ์ และ บุ ษ กร

3

พันธ์เมธาฤทธิ , 2550) เมือต้องพัก รักษาในโรงพยาบาลนานขึน เสี ยค่ าใช้จ่ ายมากขึนก็จ ะทําให้
เกิดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจตามมา (ชัยยุทธ เครื อเทศน์, 2549) ผลกระทบต่อครอบครัว ทําให้
ขาดผูด้ ูแลบุตร สูญเสียค่าใช้จ่ายและรายได้ และผลกระทบต่อรัฐ/ระบบบริ การ ทําให้รัฐต้องสู ญเสี ย
งบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลเพิ มมากขึน รวมทังอัตราการเกิดภาวะดังกล่าวทีเพิ มขึนยังบ่ง
ถึงคุณภาพการบริ การด้านสุขภาพของรัฐอีกด้วย
โรงพยาบาลศรี ธาตุ เป็ นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด เตียง ทีให้บริ การประชาชนในเขต
อําเภอศรี ธาตุ จังหวัด อุดรธานี งานห้องคลอดให้บริ ก ารดู แลหญิงตังครรภ์ทีมีอายุค รรภ์ ตังแต่
28 สัปดาห์ขึนไป ทังทีมีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตังครรภ์ ให้บริ การคลอดปกติและสูติศาสตร์
หัตถการเฉพาะ การคลอดด้วยเครื องดูดสุ ญญากาศ (Vacuum extraction) ให้บริ การคลอดและหลัง
คลอดจนครบ 2 วัน และการดูแลทารกแรกเกิดจนกระทังจําหน่ าย ดูแลทารกไม่เกิน 7 วัน บริ การ
ทารกทีมีภาวะตัวเหลืองตามเกณฑ์ ไม่มีสูติแพทย์ อัตรากําลังมีพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบตั ิงานประจําที
ห้องคลอด 5 คน เวรเช้าในเวลาราชการมีพยาบาลวิชาชีพ 2 คน เวรเช้านอกเวลาราชการและเวรบ่าย
เวรดึก มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ดูแลทังห้องรอคลอด ห้องคลอด และหลังคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ
ได้รั บการประเมิน เป็ นโรงพยาบาลลูกเกิ ด รอดแม่ปลอดภัยตังแต่ ปี พ.ศ.
และนอกจากนี
ยังได้รับการประเมินเป็ นโรงพยาบาลสายใยรักแห่ งครอบครัว ระดับทองตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ น
ต้น มา โรงพยาบาลศรี ธาตุ ได้ด าํ เนิ น งานพัฒนาคุ ณ ภาพ ตามนโยบายโรงพยาบาล ลูก เกิ ด รอด
แม่ ปลอดภัย จากกรมอนามัย และโรงพยาบาลสายใยรั ก แห่ ง ครอบครั ว มาโดยตลอด แต่ ก าร
ให้บริ การในปัจจุบนั โรงพยาบาลหรื อสถานบริ การทางการแพทย์ ทีเข้าระบบมาตรฐานสากลทีวัด
ด้วย Hospital Accreditation (HA) การดูแลการบริ การอนามัยแม่และเด็กจะต้องมีมาตรฐานและมี
คุณภาพเพือลดอัตราตายของมารดาและทารกให้มากที สุ ด โดยเฉพาะกรณี ทีสามารถป้ องกันได้
โรงพยาบาลศรี ธาตุ ได้กาํ หนดอัตราการตกเลือดหลังคลอด เป็ นตัวชีวัดสําคัญในการบริ การอนามัย
แม่และเด็ก โดยกําหนดให้มีอตั ราการตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ จากสถิติงานห้องคลอด
โรงพยาบาลศรี ธาตุ ปี พ.ศ.
, 2553 และ พ.ศ.
พบว่า มีมารดาที มีภ าวะแทรกซ้อ น
โดยเฉพาะการตกเลือดหลังคลอดเป็ นปั ญหามากทีสุ ด โดยมีผทู ้ ีตกเลือดหลังคลอด คิดเป็ นร้อยละ
. , 3.68 และ . ตามลําดับ
การป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดด้วยการจัดการการคลอดแบบตืนตัวในระยะที 3 ของ
การคลอด (Active management of third stage of labour) สามารถลดความเสียงต่อการตกเลือดหลัง
คลอดได้ถึ ง ร้ อ ยละ 60 โดยการฉี ด ยากระตุ ้น การหดรั ด ตัว ของมดลู ก โดยฉี ด ออกซิ โ ตซิ น
(Oxytocin) 10 ยูนิต เข้ากล้ามเนือ ร่ วมกับการหนี บและตัดสายสะดือเมือทารกคลอดแล้วภายใน 1
นาที และทําคลอดรกด้วยการควบคุมการดึงสายสะดือ พร้อมกับต้านการเคลือนตําลงมาของมดลูก
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(Controlled cord traction) อย่างระมัดระวัง หลังจากรกคลอดแล้วคลึงมดลูกเป็ นระยะๆ (WHO,
2009) เพือป้องกันปัญหาดังกล่าว แผนกห้องคลอดโรงพยาบาลศรี ธาตุ จึงให้ความสําคัญในการหา
วิธีการดูแล เพือลดภาวการณ์ตกเลือดหลังคลอดโดยการนํา active management of third stage of
labour มาใช้ เมือปี พ.ศ.
โดยการฉี ด oxytocin หลังจากทําคลอดไหล่หน้า มีการทําคลอดรก
แบบ controlled cord traction แต่ ยงั พบมารดาทีมีภ าวะตกเลือดหลังคลอดเกิ นเกณฑ์ชีวัดของ
หน่วยงาน และมีแนวโน้มเพิ มมากขึน
การวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดนัน งานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุใช้เกณฑ์การ
ทีผูค้ ลอดเสียเลือดจากการคลอดทางช่องคลอดมากกว่า 500 มิลลิลิตรโดยมีการตวงโดยใช้ถว้ ยตวง
ซึงจากการทบทวนเวชระเบียนในช่วงระยะเวลาปี งบประมาณ 2554 พบว่ามีมารดาทีมีภาวะตกเลือด
หลังคลอดจํานวน 9 ราย โดยแบ่งเป็ น early postpartum haemorrhage จํานวน 8 ราย คิด เป็ น
88.89% และเป็ น late postpartum haemorrhage จํานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.11 สาเหตุทีทําให้
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด มี 3 สาเหตุ คือ รกค้าง จํานวน 2 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 22.22 เศษรกค้าง
จํานวน 5 ราย คิดเป็ นร้อยละ 55.56 และมดลูกหดรัดตัวไม่ดี จํานวน 2 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 22.22
ผลกระทบทีพบจากการทีมารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอด พบมารดามีภาวะช็อก 2 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 22.22 ได้รับการรักษาเพิ มเติมทีโรงพยาบาล โดยการขูดมดลูก และการให้เลือด จํานวน
5 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 55.56 มี 1 รายทีต้องเข้ารับการรักษาซํา (Readmission) ได้รับการรักษาโดย
การส่ งตัวเพือรับการรักษาต่อทีโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จํานวน 4 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 44.44 นอกจากนีมารดาทีมีภาวะตกเลือดหลังคลอดยังมีจาํ นวนวันนอนโรงพยาบาล
เฉลียนานขึน โดยมารดาทีคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน แต่
มารดาทีมีภาวะตกเลือดหลังคลอดจะมีวนั นอนโรงพยาบาลเฉลียประมาณ 3-5 วัน สําหรับค่าใช้จ่าย
มารดาทีคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-4,000 บาท แต่มารดาทีมีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000-13,000 บาท
ภาวะตกเลือดหลังคลอดยังคงเป็ นปั ญหาของหน่ ว ยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ
ผูศ้ ึกษาจึงได้จดั ประชุมร่ วมกับบุคลากรทางการแพทย์ทีเกียวข้อง ซึงจากการระดมสมองแลกเปลียน
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีพยาบาลห้องคลอด ประเด็นปั ญหาเกียวกับเศษรกค้างได้มีการร่ วมกัน
พัฒนาโดยการฝึ กการทําคลอดรกแบบ controlled cord traction โดยผูท้ ีมีความเชียวชาญไปแล้ว
ส่วนทียังคงมีปัญหาคือ การคลึงมดลูกในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด โดยพบว่าการปฏิบตั ิงาน
ในระยะสองชั วโมงแรกหลัง คลอดของหน่ ว ยห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ ยังไม่ส ามารถ
ให้บริ การได้ครอบคลุมกับแนวทางการดูแลทีมีคุณภาพ โดยขาดการดูแลการคลึงมดลูกในระยะ
หลังคลอดทีได้มาตรฐาน กล่าวคือ แนวทางปฏิบตั ิในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดของหน่วยงาน
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ห้องคลอดโรงพยาบาลศรี ธาตุปกติ มีการประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที ในสองชัวโมง
แรกหลังคลอด ซึง American college of Obstetricians and Gynecologists [ACOG] (2008) แนะนํา
ให้ประเมินการสูญเสียเลือดและการหดรัดตัวของมดลูกทุก 15 นาที ในสองชัวโมงแรกหลังคลอด
สอดคล้องกับ WHO แนะนําว่าภายหลังรกคลอดให้นวดคลึงบริ เวณยอดมดลูกของผูค้ ลอดจนมดลูก
หดรัดตัวดี และให้นวดคลึงซําทุก 15 นาที จนครบสองชัวโมงหลังรกคลอด จะหยุดนวดคลึงมดลูก
เมือมันใจแล้วว่ามดลูกหดรัดตัวดี (WHO, 2007) ผลกระทบทีเกิดกับมารดาหลังคลอดในระยะสอง
ชัวโมงแรกทีไม่ได้มีการดูแลตามมาตรฐาน ส่งผลให้มารดาหลังคลอด 1 ราย เกิดภาวะช็อก จากการ
ตกเลื อ ดเนื องจากมดลู ก หดรั ด ตัว ไม่ ดี ได้รั บ การรั ก ษาโดยการส่ ง ตัว เพื อรั บ การรั ก ษาต่ อ ที
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นอกจากนีจากการสังเกตการปฏิบตั ิงาน ยังพบว่าในสองชัวโมงแรกหลัง
คลอดมารดาหลังคลอดมีอาการเหนื อยล้า และอ่อนเพลียจากการสู ญเสี ยพลังงานจากการคลอด
ถึงแม้จะมีการแนะนําให้มารดาคลึงมดลูกด้วยตนเองหลังคลอดทุก นาที แต่พบว่ามารดาหลัง
คลอดไม่ได้คลึงมดลูกตามทีแนะนํา ประกอบกับพยาบาลทีขึนปฏิบตั ิงานเวรนอกเวลาราชการมีคน
เดียว ดูแลทังห้องรอคลอด คลอด และหลังคลอดจึงไม่สามารถมาเตือนและประเมินการหดรัดตัว
ของมดลูกทุก 15 นาที จนครบสองชัวโมงแรกหลังคลอดได้
จากการศึกษานําร่ องในมารดาหลังคลอดจํานวน 10 ราย พบว่าร้อยละ 90 ไม่ได้คลึงมดลูก
ทุก 15 นาที จนครบสองชัวโมงแรกหลังคลอด ร้อยละ 80 ให้เหตุผลว่าเหนื อยล้าจากการคลอด
ทําให้เผลอหลับไป ร้อยละ 60 บอกว่าไม่มีคนคอยเตือนให้ทาํ โดยร้อยละ 100 เห็นความสําคัญของ
การคลึงมดลูกในระยะหลังคลอดหากไม่ทาํ ตามจะทําให้ตกเลือดหลังคลอดได้ ร้อยละ 90 ได้รับการ
ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที ใน ชัวโมงแรกหลังคลอด ร้อยละ 70 คลอดนอกเวลา
ราชการทีมีพยาบาลขึนปฏิบตั ิงานเพียงคนเดียว ร้อยละ 90 ต้องการให้มีการเตือนให้คลึงมดลูก และ
ร้อยละ 77.78 ต้องการให้มีการเตือนการคลึงมดลูกด้วยเสียงเจ้าหน้าที
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทําให้เห็นสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของมารดาในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอด ซึงเสี ยงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด จากการหดรัดตัวไม่ดีของ
มดลูก จากการทีบุคลากรห้องคลอดไม่ได้มีการประเมินการหดรัดตัวของมดลูกตามมาตรฐาน คือ
ทุก 15 นาที จนครบสองชัวโมงแรกหลังคลอด ประกอบกับมารดาในระยะหลังคลอดไม่สามารถ
คลึงมดลูกได้ทุก 15 นาที จนครบสองชัวโมงแรกหลังคลอดได้ ภายใต้ระบบการดูแลทีจํากัดด้าน
อัตรากําลัง ดังนัน ผูศ้ ึกษาจึงสนใจทีจะพัฒนาระบบการดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลัง
คลอด โดยคิดค้นนวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกขึน เพือให้มารดาหลังคลอด นวดคลึงมดลูก
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ได้ตามมาตรฐานการดูแล ลดโอกาสการเกิดภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ซึงเป็ นสาเหตุการเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกได้ และศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อ
ปริ มาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชัวโมงแรกหลังคลอด
2. คําถามการศึกษา
มารดาในระยะสองชั วโมงแรกหลังคลอด ที ได้รั บ การดู แ ลตามปกติ ร่ ว มกับการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และมารดาทีได้รับการดูแลตามปกติ มีปริ มาณการสูญเสียเลือด
และจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดแตกต่างกันหรื อไม่
อย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่อปริ มาณการสู ญเสี ยเลือด
และจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในสองชัวโมงแรกหลังคลอด
4. สมมุตฐิ านการศึกษา
. มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ทีได้รับการดูแลตามปกติ ร่ วมกับการใช้
นวัต กรรมตุ๊ก ตาช่ ว ยเตื อนคลึงมดลูก มีปริ มาณการสู ญ เสี ยเลือดในสองชั วโมงแรกหลังคลอด
น้อยกว่ามารดาทีได้รับการดูแลตามปกติ
. มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดทีได้รับการดูแลตามปกติ ร่ วมกับการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก มีจาํ นวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง มากกว่ามารดาทีได้รับ
การดูแลตามปกติ
5. ขอบเขตของการศึกษา
การศึก ษาครั งนี เป็ นการศึก ษาผลของการใช้น วัต กรรมตุ๊ก ตาช่ ว ยเตื อนคลึงมดลูก ต่ อ
ปริ มาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชัวโมงแรกหลังคลอด ทําการศึกษาในผูค้ ลอดทีคลอดปกติ
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ทีมารับบริ การคลอดทีหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ
อําเภอ ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน
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6. ตัวแปรทีศึกษา
. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
. ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ปริ มาณการสู ญเสี ยเลือด จํานวนมารดาที
คลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ความพึงพอใจของมารดาและความ
พึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
7. คําจํากัดความทีใช้ ในการศึกษา
. นวัตกรรมตุ๊ก ตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก หมายถึงตุ๊กตาที มีปุ่ม และสัญญาณเตือนให้
มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดปกติให้คลึงมดลูก โดยเตือนว่า “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ
คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ” ทุก 15 นาที จํานวน 9 ครัง คือเตือนครังแรก หลังจากรกคลอด จากนัน
จะเตือนทุก นาที อีก ครัง จนครบสองชัวโมง
. ปริ มาณการสู ญ เสี ย เลื อ ดในสองชั วโมงแรกหลัง คลอด หมายถึ ง ปริ มาณเลือดที
ประเมินโดยการชังจากผ้าอนามัยทีใส่ ทนั ที ภายหลังจากทําคลอดรก คลึงมดลูกไล่กอ้ นเลือด และ
ตรวจสอบช่องทางคลอดเรี ยบร้อยแล้ว จนถึงสองชัวโมงหลังจากรกคลอด ปริ มาณเลือดทีได้จาก
การชังผ้าอนามัย แสดงผลเป็ นตัวเลขด้วยเครื องชังดิจิตอล มีหน่ วยเป็ นกรัม โดย 1 กรัม เท่ากับ
1 มิลลิลิตร การชังจะชังครังเดียว คือหลังจากรกคลอดแล้วสองชัวโมง
. การคลึงมดลูก หมายถึง การทีมารดาคลึงมดลูกภายหลังรกคลอด โดยวางมือข้างที
ถนัดบริ เวณยอดมดลูกและคลึงเบาๆ ด้วยปลายนิ วจนกว่ามดลูกจะหดรัดตัวดี
. การหดรัดตัวของมดลูกดี หมายถึง การหดรัดตัวของมดลูก ทีมีลกั ษณะเป็ นก้อนกลม
แข็ง คลําได้ทางหน้าท้องของมารดาหลังคลอด
. จํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด หมายถึง
จํานวนมารดาทีสามารถคลึงมดลูกทุก 15 นาที ครบ 9 ครัง หลังจากรกคลอดจนถึงสองชัวโมง
. มารดาหลังคลอดในระยะสองชัวโมงแรก หมายถึง ผูค้ ลอดในช่วงเวลานับจากเวลา
ทีรกคลอดจนถึงสองชัวโมง
. การพยาบาลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ หมายถึง กิจกรรมการ
พยาบาล ที มารดาในระยะสองชั วโมงแรกหลังคลอด ได้รับจากพยาบาลทีแผนกห้องคลอด ซึ ง
สับเปลียนกันดูแล ได้แก่ ประเมินสภาพทัวไปของผูค้ ลอด ให้ขอ้ มูลเกียวกับเหตุผลของการคลึง
มดลูกทุก 15 นาที ผลเสียหากไม่คลึงมดลูก และวิธีการคลึงมดลูก ประเมินสัญญาณชีพ (vital sign)

8

และตรวจดูการหดรัดตัวของมดลูก จํานวน ครังคือ 30 นาทีแรกหลังรกคลอด ชัวโมงที 1 และ
ชัวโมงที 2 หลังรกคลอด โดยวางมือบริ เวณยอดมดลูกและคลึงเบาๆ ประเมินบริ เวณเหนื อหัวเหน่ า
ถ้ามีปัสสาวะค้าง กระตุ ้นให้ผคู ้ ลอดปั สสาวะหรื อสวนปั สสาวะให้อย่างถูกเทคนิ ค ประเมิน การ
สู ญเสี ยเลือด ในสองชัวโมงแรกหลังคลอด ประเมินลักษณะของการมีเลือดคั ง บริ เวณฝี เย็บสอง
ชัวโมงหลังคลอด
. การพยาบาลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดด้วยการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วย
เตือนคลึงมดลูก หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลทีให้มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดคลึง
มดลูกโดยวางมือข้างทีถนัด บริ เวณยอดมดลูกและคลึงเบาๆด้วยปลายนิ วจนกว่ามดลูกจะหดรัดตัวดี
ตามเสียงเตือนของตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก โดยตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกจะมีเสียงสัญญาณเตือน
ให้มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดคลึงมดลูก โดยเตือนว่า “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ คุณ
แม่คะ คลึงมดลูกค่ะ” ทุก 15 นาที จํานวน 9 ครัง คือจะเตือนครังแรก หลังจากรกคลอด จากนันจะ
เตือนทุก นาที อีก ครัง
. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของมารดา และความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ
ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
8. ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
8.1 ได้นวัตกรรมทางการพยาบาลคือตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ในมารดาในระยะสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอด
8.2 มารดาทีได้รับการเตือนคลึงมดลูกจากตุ๊กตา มีการสู ญเสี ยเลือด ในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอดน้อยลง
8.3 ลดอัต ราการตกเลือดจากภาวะหดรั ด ตัว ไม่ ดี ข องมดลูก ในมารดาที มาคลอดใน
โรงพยาบาลศรี ธาตุ จ.อุดรธานี
9. กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึก ษาครั งนี ผูศ้ ึก ษาใช้ทฤษฏีร ะบบ (System theory) มาใช้เ ป็ นกรอบแนวคิ ด ใน
การศึกษา ซึงมีองค์ประกอบสําคัญ ส่วน คือ ) ปัจจัยนําเข้า (Input) หรื อทรัพยากรภายในองค์กร
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือ ) กระบวนการ (Process) เป็ นการพัฒนา
รู ปแบบการบริ การทีมีประโยชน์สาํ หรับผูร้ ับบริ การ ) ผลสัมฤทธิ หรื อผลผลิต (Output) ซึงใน
องค์กรสุ ขภาพ จะกล่าวถึงผลจากการได้รับหลังจากการให้บริ การ (รุ จา ภู่ ไพบูลย์,
) โดยผู ้
ศึกษาได้นาํ ทฤษฏีระบบมาประยุกต์ใช้ดงั นี
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9.1 ปัจจัยนําเข้ า หมายถึง พยาบาลห้องคลอด จํานวน คน ปั ญหาการดูแลมารดาหลัง
คลอดสองชัวโมงแรกหลังรกคลอดตามปกติ นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และมารดาใน
สองชัวโมงแรกหลังคลอด
9.2 กระบวนการ หมายถึง การดูแลมารดาหลังคลอดสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ
และการดูแลมารดาหลังคลอดสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติร่วมกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตา
ช่วยเตือนคลึงมดลูก
9.3 ผลลัพธ์ หมายถึง ปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในสองชัวโมงแรกหลังคลอด จํานวน
มารดาทีคลึงมดลูก ครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ความพึงพอใจของมารดา และ
ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
สรุ ปได้ดงั ภาพ
Input

Process

Output

. พยาบาลห้องคลอด
จํานวน คน
. ปัญหาการดูแลมารดาหลัง
คลอดสองชัวโมงแรกหลัง
คลอดตามปกติ
3. นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือน
คลึงมดลูก
4. มารดาในสองชัวโมงแรก
หลังคลอด

1. กลุ่มควบคุม ให้การดูแล
มารดาหลังคลอดสอง
ชัวโมงแรกตามปกติ
2. กลุ่มทดลอง ให้การดูแล
มารดาหลังคลอดสอง
ชัวโมงแรกตามปกติ
ร่ วมกับการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก

1. ปริ มาณการสูญเสียเลือด
ในสองชัวโมงแรก
หลังคลอด
2. จํานวนมารดาทีคลึง
มดลูกครบ 9 ครัง ใน
ระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอด
3. ความพึงพอใจของมารดา
ต่อการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง
มดลูก
4. ความพึงพอใจของผู ้
ให้บริ การต่อการใช้
นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วย
เตือนคลึงมดลูก

อุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ
ภาพที

กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาอิสระครังนี เป็ นการศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อ
ปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในมารดาสองชัวโมงแรกหลังคลอด ในแผนกห้องคลอด โรงพยาบาล
ศรี ธาตุ ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้องสรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี
1. การตกเลือดหลังคลอด
2. แนวคิดเกียวกับการดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
3. การคลึงมดลูกหลังคลอด
4. การประเมินการสูญเสียเลือด
5. ทฤษฎีระบบ
6. นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
1. การตกเลือดหลังคลอด
1.1 ความหมายของการตกเลือด
การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage) หมายถึง การสู ญเสี ยเลือดของ
มารดาจากการคลอดทางช่องคลอดทีมีปริ มาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชัวโมงหลังคลอด
(WHO, 2009; Belfort et al., 2010) หรื อร้อยละ 1 ของนําหนักตัวของมารดาหลังจากการคลอดระยะ
ทีสามสิ นสุ ดลง หรื อความเข้มข้นของเลือดลดลง ร้อยละ 10 ภายใน 24 ชัวโมงแรกหลังคลอด
(สุ ธิต คุณประดิษฐ์, 2553; WHO, 2009; Yiadom and Carusi, 2009) และการสู ญเสี ยเลือดจากการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร หรื อจําเป็ นต้องได้รับเลือดทดแทน (Belfort et al.,
2010)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลศรี ธาตุ ได้ให้ความหมายของการ
ตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การสู ญเสี ยเลือดของมารดาจากการคลอดทางช่องคลอด ทีมีปริ มาณ
มากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชัวโมงหลังคลอดเท่านัน ส่วนการสูญเสียเลือดของมารดาจากการ
คลอดทางช่องคลอดร้อยละ 1 ของนําหนักตัวของมารดา หลังจากการคลอดระยะทีสามสิ นสุ ดลง
หรื อความเข้มข้นของเลือดลดลงร้อยละ 10 ภายใน 24 ชัวโมงแรกหลังคลอดนัน ไม่ได้มีการ
นํามาใช้ในโรงพยาบาลศรี ธาตุ และการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมากกว่า 1,000
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มิลลิลิตร หรื อจําเป็ นต้องได้รับเลือดทดแทนนัน โรงพยาบาลศรี ธาตุไม่มีสูติแพทย์ จึงไม่ได้มีการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
การให้ความหมายของการตกเลือดหลังคลอด หมายถึงการสูญเสี ยเลือดของมารดาจากการ
คลอดทางช่องคลอดทีมีปริ มาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชัวโมงหลังคลอดนันมีประโยชน์
ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องคลอด เพราะสามารถวินิจฉัยได้เร็ ว แต่ก็มีขอ้ เสี ยคือการวินิจฉัยการตกเลือด
หลังคลอดอาจจะไม่ครอบคลุม
1.2 ประเภทของการตกเลือด
1.2.1 การตกเลือดหลังคลอดสามารถแบ่งตามปริ มาณเลือดทีออก ได้เป็ น
1) Standard PPH คือ มีการตกเลือดไม่ถึง 1,000 มล.
2) Severe PPH คือ มีการตกเลือดตังแต่ 1,000 มล. ขึนไป
3) Massive PPH คือ มีการตกเลือดตังแต่ 1,500 มล. ขึนไป
. . การตกเลือดหลังคลอดสามารถแบ่งตามระยะเวลาทีเกิด ได้เป็ น
) การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก (Early หรื อ Immediate หรื อ Primary
PPH) หมายถึงมีการตกเลือดภายใน 24 ชัวโมงแรกหลังคลอด รวมทังการตกเลือดในช่วงระยะที
สามของการคลอด (Third stage of labor)
) การตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง (Late หรื อ Secondary PPH) หมายถึง
มีการตกเลือดหลัง 24 ชัวโมงไปแล้ว ถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2553)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลศรี ธาตุ ได้แบ่งประเภทของ
การตกเลือดหลังคลอดตามระยะเวลาทีเกิดเท่านัน ไม่ได้มีการแบ่งประเภทของการตกเลือดหลัง
คลอดตามปริ มาณเลือดทีออก โดยแบ่งการตกเลือดหลังคลอดเป็ นการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
(Early PPH) และการตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง (Late PPH) ซึงจากการทบทวนเวชระเบียน
ย้อนหลัง ในปี งบประมาณ 2554 พบว่ามีมารดาทีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด จํานวน 9 ราย โดย
แบ่งเป็ น early postpartum hemorrhage จํานวน 8 ราย คิดเป็ น 88.89% และเป็ น late postpartum
hemorrhage จํานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.11 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาทีเกิด ภาวะตกเลือดหลัง
คลอดส่วนใหญ่เป็ นการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก (Early PPH)
การแบ่งประเภทของการตกเลือดหลังคลอดตามระยะเวลาทีเกิ ดนัน สามารถแยก
ประเภทของการตกเลือดหลังคลอดได้ชดั เจน แต่หากมีการแบ่งประเภทของการตกเลือดหลังคลอด
ตามปริ มาณเลือดทีออกด้วยน่าจะให้การดูแลมารดาทีมีการตกเลือดหลังคลอดได้อย่างรวดเร็ ว และ
ลดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึน
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1.3 สาเหตุของการตกเลือด
การศึกษาเอกสารทีเกียวข้องพบว่า มีสาเหตุ และปั จจัยเสี ยงหลายอย่างทีกระตุน้ ให้
เกิ ดการตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดทีสําคัญและพบได้บ่อย คือการตกเลือดหลัง
คลอดภายใน24 ชัวโมงแรกหลังคลอด (Rammanathan and Arulkumaran, 2006) ส่ วนใหญ่จ ะ
เกิดขึนภายใน 2 ชัวโมงแรกหลังคลอดทันที (Pillitteri, 2007) ซึงสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด
สามารถแบ่งสาเหตุหลักๆ ได้ 4 สาเหตุตามกระบวนการเกิด ได้แก่
1.3.1 การหดรัดตัวของมดลูก (Tone) การหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี (Uterine atony)
เป็ นสาเหตุทีพบบ่อยทีสุดของการตกเลือดหลังคลอด ประมาณร้อยละ 70-90 (โฉมพิลาส จงสมชัย,
2555) จากการทีกล้ามเนื อมดลูกไม่สามารถหดรัดตัวได้อย่า งเหมาะสมหลังคลอด ทําให้มีการเสี ย
เลือดมาก ปกติ หลังจากทีรกคลอดแล้ว จะมีเลือดออกที ตําแหน่ งรกเกาะ ซึงร่ างกายจําเป็ นต้องมี
กลไกทีจะหยุดเลือดทีออกนีทันที กลไกทีสําคัญทีสุดนีคือ การหดรัดตัวของกล้ามเนื อมดลูก ทําให้
เส้นเลือดต่างๆ ทีอยูบ่ ริ เวณรกเคยเกาะมีการหดรัดตัวเพือให้เลือดหยุดไหลถ้ามดลูกไม่หดรัดตัวหรื อ
หดรั ดตัว ไม่ดี จะทําให้ตกเลือดได้ (สุ ธิต คุ ณ ประดิษ ฐ์, 2553; Lowdermilk and Perry, 2006;
Cunningham et al., 2001) ซึงสาเหตุและปัจจัยส่งเสริ มทีทําให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี ได้แก่
. . . มดลูก ขยายตัวมากกว่าปกติ (Overdistended uterus) เป็ นปั จ จัย
ส่ งเสริ มสําคัญของการหดรัดตัว ไม่ดีของมดลูก พบในหญิงตังครรภ์ทีมีโอกาสคลอดทารกตัวโต
(Macrosomia) หมายถึงทารกทีคลอดมีนาํ หนักทารกแรกเกิด > 4,000 กรัม (ACOG, 2008) หรื อมี
การตังครรภ์แฝด (Multiple gestation) ทําให้มดลูก มีก ารขยายตัว มาก รวมทังมารดาที มีภ าวะ
ตังครรภ์แฝดนํา (Polyhydramnios) ซึงอาจจะเกิดจากมารดาทีเป็ นโรคเบาหวานในขณะตังครรภ์
หรื อทารกมีภาวะพิการแต่กาํ เนิด ทําให้มดลูกมีการขยายตัวมากเกินไป อาจก่อให้เกิดการหดรัดตัวที
รุ นแรงของมดลูก การยืดขยายของมดลูกทีเกินขนาดจากนําครําทีมากเกินผิดปกติ ทารกตัวโต หรื อ
การตังครรภ์แฝด จะส่ งผลให้มารดาหลังคลอดมีความเสี ยงในการตกเลือดหลังคลอดเพิ มขึน (ธีร
พงษ์ เจริ ญวิทย์, บุญชัย เอือไพโรจน์กิจ, ศักนันมโนทัย, สมชาญ ธนวัฒนาเจริ ญ และ กระเษียร
ปัญญาคําเลิศ, 2548)
1.3.1.2 กล้า มเนื อมดลู ก อ่ อ นแรงเนื องจากการคลอดเร็ วเกิ น ไป
(Precipitate labor) ทําให้มดลูกเปลียนแปลงจากขนาดใหญ่มาเป็ นขนาดเล็ก (Clark, 2002) มารดาที
ผ่านการคลอดบุตรมากกว่า 4 ครัง (Grand multiparity) ทําให้แรงของกล้ามเนื อมดลูกหดรัดตัว
ผิด ปกติ โดยมีก ารศึก ษาในมารดาที มีก ารตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกจํานวน 50 คน ผล
การศึกษาพบว่าร้อยละ 76 เป็ นมารดาทีเคยผ่านการคลอดบุตรหลายครัง และมีโอกาสเกิดการตก
เลือดหลังคลอดทีรุ นแรง (Zaman, Sher-Uz-Zaman, Badar and Tariq, 2007) และพบว่ า มารดาที
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เคยผ่านการคลอดบุตรหลายคน จะทําให้เกิดพังผืดแทรกอยูใ่ นระหว่างกล้ามเนือมดลูกทําให้การหด
รัดตัวของกล้ามเนือมดลูกไม่ดี และโดยเฉพาะ ในรายทีเคยมีประวัติการตกเลือดหลังคลอดมาก่อน
ผนังมดลูกมักจะบางและไม่แข็งแรง ทําให้ความสามารถในการหดรัดตัวของกล้ามเนื อมดลูกไม่ดี
การเจ็บครรภ์คลอดยาวนาน (Prolonged labor) การคลอดยาวนานก็จะทําให้มารดารอคลอดเสียงต่อ
ภาวะตกเลือดหลังคลอดได้ (กระเษียร ปัญญาคําเลิศ, 2548) เนืองจาก การหดรัดตัวของมดลูกนานๆ
จะทําให้มดลูกล้า เกิดการหดรัดตัวไม่ดีขณะคลอดและหลังคลอด และจากการกระตุน้ การเจ็บครรภ์
คลอดและการชักนําการคลอด
1.3.1.3 การติ ด เชื อภายในถุ ง นํา ครํ า (Chorioamnionitis) พบได้จ าก
premature rupture of membrane (PROM) ภาวะถุงนําครําแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ส่ วนใหญ่มกั จะ
ไม่ทราบสาเหตุแต่อาจพบร่ วมกับปัจจัยเสี ยงทีทําให้เกิดภาวะถุงนําครําแตกก่อนการเจ็บครรภ์ คือ
ภาวะติดเชือซึงอาจเกิดจากเชือแบคทีเรี ยทีอยูใ่ นบริ เวณช่องคลอดและปากมดลูก มีการอักเสบของ
ช่องคลอด ครรภ์แฝด หรื อครรภ์แฝดนําทําให้มดลูกมีความตึงตัวสูงแรงดันในมดลูกเพิ มมากขึนทํา
ให้ถุงนําแตกก่อนการเจ็บครรภ์ เป็ นต้นผลกระทบของภาวะถุงนําครําแตกก่อนการเจ็บครรภ์จะทํา
ให้มารดามีภ าวะเสี ยงของการติ ด เชื อในโพรงมดลูก หรื อในถุงนําครํา (Chorioamnionitis) ถ้า
ระยะเวลาตังแต่ถุงนําครําแตกหรื อรั วจนกระทังเจ็บครรภ์คลอดนานเกิน 18 ชัวโมง มีโอกาสเกิดการ
ติดเชือภายในถุงนําครําสู ง ถ้าหากเวลาเนิ นนานเกิน 24 ชัวโมง จะเรี ยกว่า prolonged rupture of
membranesภาวะเสียงของการติดเชือจะเพิ มมากขึน (มณี ภรณ์ โสมานุสรณ์, 2554) ถ้าไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาทีเหมาะสม รวมทังมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด จะส่ งผลให้กล้ามเนื อมดลูก
ของผูค้ ลอดไม่สามารถหดรัดตัวได้อย่างเหมาะสม ซึงอาจทําให้เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้
1.3.1.4 สาเหตุอืนๆ ทีมีการขัดขวางการหดรัดตัวของมดลูก เช่น กระเพาะ
ปัสสาวะโป่ งตึง เนืองอกทีตัวมดลูก (Myoma) มีแผลผ่าตัดทีมดลูก (Uterine scar) หรื อมดลูกมีความ
ผิดปกติมาแต่กาํ เนิด (Yiadom and Carusi, 2009)
ภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดีหลังคลอดสามารถวินิจฉัยได้ เมือคลําหาตําแหน่ ง
ยอดมดลูก ไม่ได้ หรื อเมือคลึงมดลูก จะหดรั ด ตัว แต่ ถา้ หยุด คลึงมดลูก การหดรั ด ตัว จะหายไป
ตําแหน่งยอดมดลูกอยูเ่ หนือกว่าระดับหลังคลอดทีคาดไว้ เมือเคล้นมดลูกแล้วมีเลือดหรื อก้อนเลือด
(Blood clot) ออกปริ มาณมาก (McKinney, James, Murray and Ashwill, 2005)
1. . รกและชิ นส่ วนของรก (Tissue) รกและชิ นส่ วนของรกค้างในโพรงมดลูก
เป็ นสาเหตุทีทําให้ตกเลือดหลังคลอดได้ทงในระยะแรกและระยะหลั
ั
ง แต่ส่วนใหญ่มกั ทําให้เกิด
การตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง การตรวจรกหลังจากทีคลอดรกแล้วจึงเป็ นสิ งทีสําคัญอย่างยิ งและ
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ควรกระทําอย่างละเอียดทุกราย (Ramanathan and Arulkumaran, 2006; Anderson and Etches,
2007) ซึงปัจจัยเสียงทีทําให้เกิดรกค้าง คือ
วิธีการจัดการในระยะทีสามของการคลอดไม่ถูกต้อง พบบ่อยในผูท้ าํ คลอด
ทีพยายามจะเร่ งทําคลอดรก โดยการบีบหรื อนวดมดลูก จะไปรบกวนต่อกลไกการลอกตัวของรกทํา
ให้รกอาจลอกตัวเป็ นเพียงบางส่ ว นจึ งเป็ นผลให้เลือดออกมากได้ นอกจากนี ยังพบในผูค้ ลอดที
ได้รับยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูกบางครัง ทําให้มดลูกหดรัดเกร็ งปิ ดกันไม่ให้รกลอกตัวหลุด
ออกมาทําให้ข ัดขวางต่ อการหดรั ดตัว ของมดลูกได้ (Fraser and Cooper, 2003; Littleton and
Engebretson, 2005)
มดลูกผิดปกติ เช่น รอยแผลผ่าตัดเดิมทีมดลูก จากการผ่าตัดคลอดทางหน้า
ท้องหรื อการตัดเนืองอกของกล้ามเนือมดลูกซึงอาจทําให้รกลอกตัวเป็ นบางส่วนได้ เนืองจากรกเกิด
การเกาะลึกหรื อเกาะติ ดแน่ น เมือมีก ารลอกตัวของรกจะมีการลอกตัว เป็ นบางส่ วน จึ งทําให้
เลือดออกตลอดเวลาจากบริ เวณทีรกลอกตัวไปแล้ว (Littleton and Engebretson, 2005)
ตําแหน่ งการเกาะของรกมีความผิดปกติ ทีพบบ่อย ได้แก่ เส้นเลือดทีรก
ผิดปกติรกเกาะตํา ทําให้กล้ามเนือมดลูกส่วนล่างหดรัดตัวได้ไม่ดี เหมือนกล้ามเนื อส่ วนบน หลอด
เลือดจึงปิ ดไม่สนิ ท และรกลอกตัวก่อนกําหนด ทําให้เลือดซึมแทรกเข้าไปในกล้ามเนื อมดลูก
(Couvelaire uterus) กล้ามเนื อมดลูกไม่สามารถหดรัดตัวได้ เป็ นผลให้เกิดการตกเลือดหลังคลอด
อีกทังยังมีโอกาสเกิ ดการตกค้างของเศษรกมากขึน (Fraser and Cooper, 2003; Littleton and
Engebretson, 2005; Luxner, 2005)
การสร้างรกผิดปกติ เช่น มีรกน้อย รกเหล่านีส่วนใหญ่จะลอกตัวหมด แต่ถา้
ทําคลอดรกผิดวิธีแล้ว มักจะมีการตกค้างของรกน้อยได้ (Littleton and Engebretson, 2005)
สายสะดือขาด เนืองจากการทําคลอดรกผิดวิธี การพยายามใช้แรงบีบมดลูก
การล้วงรก เป็ นต้น ทําให้รกยังคงค้างอยูใ่ นโพรงมดลูกเกิดปัญหาการตกเลือดหลังคลอดได้ (Fraser
and Cooper, 2003)
. . การบาดเจ็บของช่องทางคลอด (Trauma) ส่ ว นใหญ่เกิดร่ ว มกับการคลอด
ทารกทีมีขนาดใหญ่ หรื อใช้สูติศาสตร์หตั ถการอย่างยากในการทําคลอด ซึงการฉีกขาดของช่องทาง
คลอดและปากมดลูกนันอาจมีสาเหตุ มาจาก การหมุน คีมในการทําคลอด คลอดเร็ ว หรื อคลอด
ยาวนาน เป็ นต้น (Anderson and Etches, 2007) โดยบางรายอาจเกิดการฉี กขาดลึกเข้าไปในเนื อเยือ
ข้างใน ทําให้เสียเลือดมากได้ มีขอ้ ควรสังเกตคือ ถ้ามีการเสียเลือดมากหลังคลอด โดยทีมดลูกมีการ
หดรัดตัวดี และตรวจรกพบว่ามีครบสมบูรณ์ดี สาเหตุของการตกเลือดน่ าจะมาจากการฉี กขาดของ
ช่องทางคลอดและปากมดลูกบางครังอาจพบเป็ นก้อนเลือด (Puerperal hematoma) ซึงอาจพบที
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ปากช่องคลอด อาจขยายไปในช่องคลอดหรื อออกไปด้านข้างของช่องคลอด หรื ออาจเซาะไปอยู่ใต้
เยือบุช่องท้อง ดังนันการตรวจรอยฉีกขาดของช่องทางคลอด รวมทังปากมดลูกจึงเป็ นสิ งสําคัญและ
จําเป็ นที ต้องกระทําทุ กครั ง หลังทารกและรกคลอดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ งในรายที มีการทํา
สูติศาสตร์หตั ถการ (Olds, London, Ladewig and Davidson, 2004)
1.3.4 การแข็ ง ตัว ของเลื อ ด (Thrombin) การแข็ ง ตัว ของเลื อ ดผิ ด ปกติ เป็ น
ภาวะแทรกซ้อนของสตรี ตงครรภ์
ั
ทีพบได้นอ้ ย แต่เป็ นภาวะทีเสี ยงต่อชีวิต มีสาเหตุจากการติดเชือ
รุ นแรงทีอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของทังระบบการแข็งตัวของเลือด และระบบการละลาย
ลิ มเลือด (Disseminated Intravascular Coagulopathy: DIC) ภาวะอืนทางสู ติกรรม เช่น รกลอกตัว
ก่อนกําหนด ภาวะนําครําอุดหลอดเลือด ทารกตายในครรภ์ อาจทําให้เกิด DIC ได้ หญิงตังครรภ์ที
ครรภ์เป็ นพิษหรื อมีภาวะความดันโลหิตสูงรุ นแรง (Severe preeclampsia) อาจทําให้เกิดการตกเลือด
หลังคลอด ดังนันการตรวจหาสาเหตุและการให้สารเพิ มการแข็งตัวของเลือดจึงเป็ นวิธีการทีจะใช้
ในการแก้ไขปั ญหานี การประเมินจะประเมินทัง ระดับความเข้มข้นของเลือด ระยะแข็งตัวของ
เลือด ระดับไฟบริ น (Fibrin) และองค์ประกอบต่างๆ (Anderson and Etches, 2007)
นอกจากนี ปั จจัยส่ ว นบุคคล ทีทําให้มีค วามเสี ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด ได้แก่
ด้านอายุมารดา อายุค รรภ์เมือคลอด นําหนักทารก และระดับความเข้มข้นของเลือดก่ อนคลอด
(ชัยยุทธ เครื อเทศน์, 2549)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น สาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด
ส่วนใหญ่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี (Uterine atony) ร้อยละ 70-90 (โฉมพิลาศ จงสมชัย,
2555) แต่สาเหตุทีทําให้เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ในโรงพยาบาลศรี ธาตุ ประจําปี งบประมาณ
2554 มี 3 สาเหตุ คือรกค้าง จํานวน 2 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 22.22 (จากจํานวนมารดาทีมีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด 9 ราย) เศษรกค้าง จํานวน 5 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 55.56 และมดลูกหดรัดตัวไม่ดี
จํานวน 2 ราย คิ ดเป็ น ร้อยละ 22.22 อาจเป็ นเพราะทักษะการทําคลอดรกของบุ คลากรทียังไม่มี
ความเชียวชาญ ซึงจากการระดมสมอง แลกเปลียนความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีพยาบาลห้องคลอด
ประเด็นปัญหาเกียวกับเศษรกค้างได้มีการร่ วมกันพัฒนาโดยการฝึ กการทําคลอดรกแบบ Controlled
cord traction โดยผูท้ ีมีค วามเชี ยวชาญไปแล้ว ส่ วนทียังคงมีปัญหาคือภาวะมดลูกหดรัด ตัวไม่ดี
ถึงแม้จ ะไม่ใช่ สาเหตุ ส่ว นใหญ่ ทีทําให้เกิ ด ภาวะตกเลือดหลังคลอด แต่ ก็เป็ นสาเหตุ ทีสามารถ
ป้องกันได้ ดังนันผูศ้ ึกษาจึงได้คิดค้นนวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกขึน เพือพัฒนาระบบการ
ดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ซึงเสี ยงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดจากการ
หดรัดตัวไม่ดีของมดลูก ให้ได้มาตรฐานการดูแล ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านอัตรากําลัง
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การแบ่งสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอดตามกระบวนการเกิด ทําให้สามารถค้นหา
สาเหตุและปัจจัยเสียงของการตกเลือดหลังคลอดได้อย่างรวดเร็ ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
1.4 พยาธิสรีรวิทยาของการตกเลือดหลังคลอด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า การตกเลือดหลังคลอด ส่วนใหญ่จะเกิดขึน
ทันทีภายใน 2 ชัวโมงหลังคลอด (Pillitteri, 2007) ซึงเป็ นผลมาจากปั ญหาในระยะทีสามของการ
คลอด (WHO, 2004)
ระยะที สามของการคลอดเริ มต้น ทัน ทีหลังทารกคลอด จนถึงรกและเยือหุ ้มทารก
คลอดครบ กลไกการคลอดในระยะทีสาม เริ มจากการหดรัดตัวของกล้ามเนือมดลูกทําให้เกิดแรงดึง
รังระหว่างผนังมดลูกกับรก มีการฉีกขาดของเยือบุผนังมดลูกกับรกชันใน เมือรกแยกชันออกมาจะ
มีการเกิดก้อนเลือดแทรกในชันทีแยกนัน ซึงก้อนเลือดนี จะเป็ นตัวช่วยเพิ มการหลุดลอกของรก
มากขึน แรงดันจากการบีบตัวของมดลูกทําให้รกเคลือนตําลงเรื อยๆ จนในทีสุ ดก็สามารถคลอด
ออกมาได้ (Cunningham et al., 2010) เมือมีการลอกตัวของรก จะมีการแยกตัวของหลอดเลือดแดง
และหลอดเลือดดําของมดลูกจํานวนมากทีนําเลือดเข้าออกจากเนือรก โดยทัวไปการหยุดเลือดต้อง
อาศัยการหดรัดตัวของหลอดเลือดเอง และการเกิดลิ มเลือดเฉพาะที ซึงการทีจะทําให้เลือดบริ เวณที
รกเคยเกาะหยุดได้ดี ต้องอาศัยการหดรัดตัวของกล้ามเนือมดลูก เพือกดหลอดเลือดใหญ่ๆ และปิ ดรู
เปิ ดของหลอดเลือด ทําให้เลือดหยุดได้ในทีสุ ด ในกรณี ทีมีส่วนของรก หรื อก้อนเลือดขนาดใหญ่
ขวางอยูใ่ นโพรงมดลูก จะเป็ นการขัดขวางทําให้การหดรัดตัวของกล้ามเนื อมดลูกและขัดขวางการ
ห้ามเลือดของตําแหน่ งที รกเกาะ ทําให้เกิด การตกเลือดหลังคลอดได้ ซึงมารดาอาจเสี ยเลือดได้
รวดเร็ วมากถึง 600 มิลลิลิตรต่อนาที การตกเลือดหลังคลอดส่ วนใหญ่มกั เกิดจากการหดรัดตัวไม่ดี
ของมดลูก ถึงแม้ว่ากลไกการแข็งตัวของเลือดจะปกติ ในทางตรงกันข้ามถึงแม้การหดรัดตัวของ
มดลูกจะดีแต่ถา้ กลไกการแข็งตัวของเลือดมีความบกพร่ อง ก็ทาํ ให้มีเลือดออกจากบริ เวณทีรกเกาะ
หรื อเกิดการตกเลือดได้ (Cunningham et al., 2010)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น หลังจากทีรกและเยือหุ ้มทารกคลอด
กล้ามเนือมดลูกจะมีการหดรัดตัวทันทีเพือป้องกันการเสียเลือดมาก ถ้ากล้ามเนื อมดลูกมีการหดรัด
ตัวไม่ดีก็จะทําให้มีเลือดออกมากจนทําให้มารดาหลังคลอดเกิดการตกเลือดหลังคลอดได้
1.5 ผลกระทบของการตกเลือด
เมือเกิดการตกเลือดหลังคลอดขึน จะส่ งผลกระทบต่อมารดาทังทางด้านร่ างกาย จิต
สังคม และเศรษฐกิจได้ ผลกระทบของภาวะตกเลือดหลังคลอดทีพบ ได้แก่
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1.5.1 ด้านร่ างกาย
อาการแสดงของการเสี ยเลือด ได้แก่ ซีด ชีพจรเบาเร็ ว ความดันโลหิ ตตํา
เหงือออก ใจสั น ตัว เย็น กระหายนํา ระยะแรกจะหายใจเร็ ว ต่อไปจะหายใจช้าลง มีอาการหนาว
เนืองจากเลือดไปเลียงสมองน้อยลง (ศุภวดี แถวเพีย, 2548)
เกิดภาวะช็อก มือเท้าแขนขาเย็นซีด และชืนด้วยเหงือเย็นๆ เพราะมีเลือดไป
เลียงผิวหนังน้อย อ่อนเพลีย อาจเป็ นลมหมดสติได้ และอาจทําให้เกิดภาวะซีดและการติดเชือหลัง
คลอดได้ง่าย (Anderson and Etches, 2007)
เกิดภาวะ ชีฮานซินโดรม (Sheehan’s syndrome) การเสี ยเลือดมากๆ อาจทํา
ให้ขาดเลือดไปเลียงต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีผลให้ความรู ้สึกตัวและความนึ กคิดลดลง ซึงจะทําให้
ไม่มีนาํ นมหลังคลอด ไม่มีประจําเดือน เต้านมเล็กลง ขนทีรักแร้และหัวเหน่าร่ วง ต่อมไทรอยด์และ
ต่อมหมวกไตส่ วนนอกทํางานบกพร่ อง ปั สสาวะน้อยลง เพราะไตได้รั บเลือดไปเลียงน้อยลง
อย่างไรก็ตามพยาธิกาํ เนิดของภาวะนียังไม่ทราบแน่ชดั และส่วนใหญ่ของสตรี ทีตกเลือดหลังคลอด
อย่างรุ นแรงก็ไม่เกิดภาวะนี จึงพบได้น้อยประมาณ 1:10,000 ของการคลอด (Feinberg, Molitch,
Enders and Peaceman, 2005)
การตกเลือดทีควบคุมไม่ได้ อาจทําให้ตอ้ งตัดมดลูกเพือหยุดการเสี ยเลือด
ทําให้ไม่สามารถตังครรภ์ต่อไปได้อีก (Anderson and Etches, 2007) กรณี ทีเลือดออกอย่างรุ นแรง
และรวดเร็ ว หรื อดู แลรั ก ษาไม่ทัน ท่ ว งที อาจทําให้เป็ นอัน ตรายถึงชี วิ ต ได้ (Littleton and
Engebretson, 2005)
. . จิตสังคม ผูค้ ลอดทีมีการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกนันส่ วนใหญ่มกั จะมี
ความกลัวความวิตกกังวลว่าจะเป็ นอันตรายต่อชีวิตตนเอง การปรับตัว และการยอมรับสภาพที
เกิดขึน บางรายกลัวการสูญเสียเลือดเพิ มขึน เพราะตัวผูค้ ลอดมีการสู ญเสี ยเลือดอยู่แล้ว และยังต้อง
ถูกเจาะเลือดบ่อยๆ ทําให้เกิดความไม่สบายใจเพิ มมากขึน เกิดความทุกข์ทรมานทังต่อมารดาและ
ญาติ อันอาจนํามาซึงความไม่พึงพอใจต่อการรักษาจนนําไปสู่ การฟ้องร้องได้ (ชัยยุทธ เครื อเทศน์,
2549)
1.5.3 เศรษฐกิจ เมือผูค้ ลอดเกิดการตกเลือดหลังคลอด จะส่ งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจ ของครอบครั ว ทําให้ต ้องรับการรั กษาอยู่โรงพยาบาลนานขึ น เสี ยค่าใช้จ่ ายมากขึ น
(ชัยยุทธ เครื อเทศน์, 2549; Lalonde, Daviss, Acosta and Herschderfer, 2006)
1.5.4 ผลกระทบต่อรัฐ /ระบบบริ การ ทําให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแล
รักษาพยาบาลเพิ มมากขึน รวมทังอัตราการเกิดภาวะดังกล่าวทีเพิ มขึน ยังบ่งถึงคุณภาพการบริ การ
ด้านสุขภาพของรัฐอีกด้วย
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบทีเกิดขึนกับมารดาทีมีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลศรี ธาตุ ปี งบประมาณ 2554 ด้านร่ างกาย: พบมารดามีภาวะช็อก
2 ราย คิดเป็ น 22.22 (จากจํานวนมารดาทีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด 9 ราย) ได้รับการรักษาเพิ มเติม
ทีโรงพยาบาล โดยการขูดมดลูก และการให้เลือด จํานวน 5 ราย คิดเป็ น 55.56 ด้านจิตสังคม: มารดา
และญาติทุกรายทีมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทีได้รับการรักษาเพิ มเติม มีความวิตกกังวลทุกคนว่าจะ
เป็ นอันตรายต่อชีวิต ด้านเศรษฐกิจ/รัฐ/ระบบบริ การ: มี 1 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 11.11 ทีต้องเข้ารับ
การรักษาซํา (Readmission) มี 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 44.44 ได้รับการรักษาโดยการส่ งตัวเพือรับการ
รั ก ษาต่ อที โรงพยาบาลแม่ข่ า ย และโรงพยาบาลศูน ย์อุด รธานี นอกจากนี ยังมี จ าํ นวนวัน นอน
โรงพยาบาลเฉลี ยนานขึ นโดยมารดาที คลอดปกติ ไ ม่มี ภ าวะแทรกซ้อน จะนอนโรงพยาบาล
ประมาณ 2-3 วัน แต่มารดาทีมีภาวะตกเลือดหลังคลอดจะมีวนั นอนโรงพยาบาลเฉลียประมาณ 3-5
วัน สําหรับค่าใช้จ่ายมารดาทีคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-4,000 บาท
แต่มารดาทีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000-13,000 บาท
จะเห็นได้ว่า หากเกิดการตกเลือดหลังคลอดขึนจะส่งผลกระทบต่างๆมากมาย ดังนัน
จึงต้องมีการเตรี ยมการป้องกัน และการดูแลรักษาการตกเลือดหลังคลอดทีได้มาตรฐาน นอกจากจะ
ช่วยลดการเกิดการตกเลือดหลังคลอดแล้ว ยังสามารถช่วยลดความรุ นแรงและภาวะแทรกซ้อนด้วย
1.6 การป้ องกันการตกเลือดหลังคลอด
โฉมพิลาส จงสมชัย (2555) ได้สรุ ปแนวทางการป้องกันตกเลือดหลังคลอดไว้ ดังนี
1.6.1 ระยะตังครรภ์
เริ มจากการดูแลขณะตังครรภ์ พยายามค้นหาปัจจัยเสียงทีอาจทําให้เกิดการ
ตกเลือดหลังคลอดได้ เช่ น เคยมีประวัติ ต กเลือดหลังคลอดในการตังครรภ์ก่ อนๆ มีร กเกาะตํา
ตังครรภ์แฝด ทารกตัวโต ครรภ์แฝดนํา เป็ นต้น ซึงทําให้เสี ยงต่อการหดรัดตัวไม่ดีของมดลูกหลัง
คลอด ตรวจหาและแก้ไขภาวะซีดขณะตังครรภ์ซึงจะทําให้ผปู ้ ่ วยทนต่อการเสี ยเลือดได้น้อย หญิง
ตังครรภ์ทุกรายควรได้รับการให้สุขศึกษาในการดูแลตัวเอง การเตรี ยมตัวคลอดในสถานพยาบาลที
มีคุ ณภาพ เตรี ยมความพร้ อมสําหรั บภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที อาจเกิด ขึน รวมถึงครอบครั วและ
ชุมชนต้องทราบถึงอาการแสดงทีบ่งบอกถึงอันตราย เช่น การมีเลือดออกระหว่างตังครรภ์
1.6.2 ระยะคลอด
เมืออยู่ในระยะคลอด ให้พิ จ ารณาให้ยากระตุ ้น คลอด (Oxytocin) อย่า ง
ถูกต้องเหมาะสม ตามข้อบ่งชี ด้วยความระมัดระวัง และเฝ้าติดตามดูผปู ้ ่ วยอย่างใกล้ชิด มีการใช้
partograph เพือติดตามการเจ็บครรภ์คลอด เพือป้ องกันการเจ็บครรภ์คลอดทีเนิ นนาน (Prolonged
labour) รวมทังฟังเสียงหัวใจทารกสมําเสมอ สังเกตเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด พร้อมจะแก้ไข
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ได้เมือเกิดความผิดปกติ เช่น ในรายทีมีมดลูกแตก จะสามารถวินิจฉัยได้ทนั ท่วงทีจากการหดรัดตัว
ของมดลูกทีมากผิดปกติแล้วหายไปพร้อมกับหัวใจทารกเต้นช้าลงอย่างมาก ในระยะคลอด ทีสําคัญ
ทีสุด คือ ต้องดูแลการคลอดระยะทีสามอย่างถูกต้อง จะช่วยป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดได้มาก
ในระยะทีสองของการคลอดต้องทําการคลอดทารกอย่างถูกต้องตามกระบวนการคลอด ช่วยคลอด
โดยให้มีการบาดเจ็บต่อช่องทางคลอดน้อยทีสุ ด และใช้หัตถการช่วยคลอดตามข้อบ่งชี ถ้าต้องใช้
หัตถการช่วยคลอดให้ใช้เครื องดูดสุญญากาศแทนการใช้คีมช่วยคลอด เพราะมีขอ้ มูลจาก Cochrane
review โดย Johanson และ Menon ยืน ยัน ว่าการใช้เครื องสุ ญญากาศช่ว ยคลอด ทําให้เกิ ดการ
บาดเจ็บต่ อช่องคลอดน้อยกว่าการใช้คีมช่วยคลอดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (OR 0.41, 95% CI
0.33-0.50ส่วนการตัดแผลฝี เย็บนัน ควรตัดเฉพาะในรายทีจําเป็ น ไม่ควรตัดฝี เย็บทุกราย จะสามารถ
ลดการเสี ยเลือดได้อย่างชัดเจน Cochrane review โดย Carroli และ Belizan พบว่าการตัดฝี เย็บ
เฉพาะบางรายทีจําเป็ นจะเกิดการเสียเลือดน้อยกว่าการตัดฝี เย็บทุกราย โดยเฉลีย 58 มิลลิลิตร (95%
CI -107.58 ถึง -8.42) ซึงมีนยั สําคัญทางสถิติ
1.6.3 ระยะหลังคลอด
หลังการคลอดระยะทีสามสิ นสุดลง ต้องเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ตกเลือด
หลังคลอดให้ใกล้ชิด เมือมีการตกเลือดเกิดขึนจะได้ให้การดูแลทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอด ซึงเกิดการตกเลือดได้บ่อย
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น การป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดมี
ตังแต่ระยะตังครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ซึงจากการดําเนิ นงานของหน่ วยงานห้อง
คลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ ในปี งบประมาณ 2554 ทีผ่านมา พบปั ญหาของการป้ องกันการตกเลือด
ในระยะคลอด คื อการทําคลอดรก และได้รั บการแก้ไขโดยการฝึ กทักษะการทําคลอดรกแบบ
Controlled cord traction ด้วยผูเ้ ชียวชาญไปแล้ว ส่ วนปั ญหาของการป้ องกันการตกเลือดในระยะ
หลังคลอด คือ ขาดการคลึงมดลูกในระยะสองชัวโมงแรกหลังรกคลอดทีได้มาตรฐาน ดังนันผูศ้ ึกษา
จึงได้คิดค้นนวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกขึน เพือให้มดลูกมีการหดรัดตัวดี ป้ องกันการเกิด
การตกเลือดหลังคลอดจากการหดรัดตัวไม่ดีของมดลูก
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2. แนวคิดเกียวกับการดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
2.1 ความรู้เกียวกับ Active management of Third stage of labour (AMTSL)
Active management of Third stage of labour (AMTSL) หมายถึง การดูแลการคลอด
แบบก้าวหน้าในระยะทีสามของการคลอด ซึง WHO ได้แนะนําให้ทาํ active management ในระยะ
ทีสามของการคลอด ซึงสามารถลดความเสี ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดได้ถึง ร้ อยละ 60 โดย
Active management of Third stage of labour (AMTSL) มีขนตอนดั
ั
งนี (WHO, 2006; สุ ธิต
คุณประดิษฐ์, 2553)
. . ฉี ด Oxytocin 10 unit เข้ากล้ามเนื อมารดา หรื อเข้าหลอดเลือดดําช้าๆ
ภายใน 1 นาที (im / iv) ทันทีทีไหล่หน้าคลอด
2.1.2 ถ้า Full bladder ให้สวนปัสสาวะทิ งเพือให้มดลูกหดรัดตัวดี
2.1.3 การทํา delayed cord clamping (หนีบและตัดสายสะดือ เมือคลําชีพจรไม่ได้
แล้ว) โดยทัวไปจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เพือประโยชน์ต่อทารกแรกเกิดโดยจะช่วยเพิ ม placental
transfusion ทําให้เพิ มปริ มาณเลือดไปยังทารกแรกเกิดได้ถึงร้อยละ 30 เป็ นผลให้มีการเพิ ม iron
stores และลดภาวะโลหิตจางในทารกแรกเกิด
2.1.4 การทํา Controlled Cord Traction (CCT) มีขนตอนการทํ
ั
า ดังนี
1) ภายหลังเด็กคลอดและเริ มคลําชีพจรสายสะดือไม่ได้ ให้ใช้ clamp หนีบ
กับสายสะดือใกล้กบั รก ถือ clamp ไว้ดว้ ยมือข้างหนึง
2) คลํามดลูกเบาๆดูว่ามดลูกหดรัดตัวดีหรื อไม่ ถ้ามดลูกหดรัดตัวดี คลํา
แล้วจะพบว่ามดลูกมีลกั ษณะแข็ง เป็ นก้อนกลม รู ปร่ างชัดเจน แต่ถา้ มดลูกหดรัดตัวไม่ดี คลําแล้วจะ
อ่อนนุ่ม ขนาดใหญ่ รู ปร่ างไม่ชดั เจน เมือมดลูกหดรัดตัวดี ดึงสายสะดือเบาๆ ขณะทีโกยมดลูกขึน
โดยดันขึนจากบริ เวณหัวเหน่า โดยให้แรงต้านกับแรงดึงสายสะดือ ดึงสายสะดือให้พอตึงเล็กน้อย
และรอจนกว่ามดลูกจะหดรัดตัวดี เมือมดลูกหดรัดตัวดีแล้วก็ให้มารดาเบ่งพร้อมๆกับดึงสายสะดือ
เบาๆให้รกคลอดออกมา
3) ถ้ารกไม่เคลือนตําลงมาภายใน 30-40 วินาที ภายหลังทํา controlled cord
traction ให้หยุดดึ งสายสะดื อ และรอจนกว่าจะมีก ารหดรั ดตัว ครั งใหม่ จึงทํา controlled cord
traction อีก (ไม่ควรดึงสายสะดือโดยไม่มีแรงต้าน จากการจับยึดตัวมดลูกเหนือหัวเหน่า)
4) ขณะรกเคลือนตําลงมา ให้จบั รกด้วยสองมือ พร้อมทังหมุนเบาๆ จนเยือ
หุม้ เด็กหลุดออกมา
5) เมือรกคลอดแล้วให้คลํายอดมดลูก ประเมินว่ามดลูกหดรัดตัวดีหรื อไม่
ถ้ามดลูกหดรัดตัวไม่ดีให้คลึงมดลูก
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6) ตรวจดูว่ารกครบหรื อไม่
2.1.5 ทําการนวดคลึงมดลูก (Uterine massage) บริ เวณยอดมดลูกผ่านทางหน้า
ท้องทันทีจนมดลูกมีการหดรัดตัวดี
1) ตรวจสอบการหดรัด ตัว ของมดลูกทุ ก 15 นาที และทําการนวดคลึง
มดลูกซํา หากตรวจพบว่ามีการหดรัดตัวทีไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วง 2 ชัวโมงแรกหลังคลอด
2) หากจะหยุดนวดคลึงมดลูก ต้องมันใจว่าการหดรัดตัวของมดลูกอยู่ใน
เกณฑ์ดีแล้ว
3) ตรวจดูช่องทางคลอดว่ามีการฉีกขาดหรื อไม่ โดยเฉพาะถ้ามีการทําสู ติ
ศาสตร์หตั ถการและเย็บซ่อมแซมโดยเร็ ว
4) เฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอดอย่างใกล้ชิด โดยบันทึก BP และ Pulse
ทุก 15 นาที เป็ นเวลา 1 ชัวโมง (ให้ระวังในผูป้ ่ วยต่อไปนีทีมักได้รับผลกระทบได้ง่าย แม้ไม่มีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด เช่น Preeclamsia, anemia, dehydrate, small stature)
จากการสังเคราะห์งานวิจ ัยจาก Cochrane Review ของ Prendiville, Elbourne, and
McDonald ( 0) พบว่า active management of third stage of labour สามารถลดการตกเลือดได้
มากกว่าร้ อยละ 60 ซึ งการศึก ษานี รวบรวมผลงานวิจ ัย 5 รายงาน พบว่าการดู แลแบบ active
management of third stage of labour ในโรงพยาบาล สัมพันธ์กบั การลดการตกเลือดหลังคลอดที
มากกว่า 500 มิลลิลิตร (Relative risk 0.38, 95% CI interval 0.32 to 0.46 )
สอดคล้องกับการศึกษาของ Althabe et al. (2009) โดยศึกษาแบบทดลองเปรี ยบเทียบการทํา
คลอดรกแบบ controlled cord traction กับการคลอดรกแบบปกติ ในประเทศ Uruguay และ USA
โดยหญิงทีมาคลอดทุกรายจะได้รับยาออกซิโตซิน เมือทารกคลอดไหล่หน้า หรื อ นาที หลังทารก
คลอด และได้รับการคลึงมดลูกทุก นาทีหลังจากคลอดรก กลุ่มทีทําคลอดรกแบบ controlled
cord traction มีการสูญเสียเลือด น้อยกว่ากลุ่มทีทําคลอดรกแบบปกติ แม้ไม่มีความแตกต่างกันของ
ปริ มาณเลือดทีออกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ก็ลดระยะทีสามของการคลอด ลดปริ มาณเลือดที
ออกได้
การศึกษาของ Jangsten, Mattsson, Lyckestam, Hellstrom, and Berg (2010) ได้ศึกษาเชิง
ทดลองทีมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพือเปรี ยบเทียบ ผลการดูแลแบบ active management กับ การดูแล
แบบเดิม (Expectant management) ในระยะที 3 ของการคลอด ทีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศ
สวีเดน พบว่า กลุ่มทีดู แลแบบ active management มีก ารสู ญเสี ยเลือดน้อยกว่ากลุ่มทีดู แลแบบ
expectant management อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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การศึกษาของ ชัยยุทธ เครื อเทศน์ (2549) ทีทําการศึกษาในมารดาทีมาคลอดทีโรงพยาบาล
โพธาราม ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 -เมษายน พ.ศ. 2548 จํานวน 2,263 ราย แบ่งเป็ น
กลุ่มทีศึกษาได้รับการดูแลแบบ active management จํานวน 1,137 ราย ร่ วมกับการคลึงมดลูกเป็ น
ระยะๆ และกลุ่มควบคุมใช้การดูแลระยะทีสามของการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ จํานวน 1,126 ราย
พบว่ามารดากลุ่มทีศึกษามีการตกเลือดใน 2 ชัวโมงแรกหลังคลอด ปริ มาณการเสี ยเลือดเฉลีย การ
ได้รับเลือดและการได้รับยาเพิ มเพือช่วยให้มดลูกหดรัด ตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
การศึกษาของ อารักขา ปทุมบาล (2551) ทีทําการศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบย้อนหลังผล
ของการนํา วิ ธี ก ารดู แ ลเชิ ง รุ ก (Active management) มาใช้ในระยะที สามของการคลอดใน
โรงพยาบาลชุมชนอําเภอวังเหนือ ระหว่างเดือน กันยายน 2548 – กรกฎาคม 2550 จํานวน 381 ราย
โดยกลุ่ มที ได้รั บ การดู แ ลเชิ งรุ ก จํานวน 154 ราย กับ กลุ่ ม ที รอให้ร กลอกตัว เอง (Expectant
management) จํานวน 229 ราย พบว่ากลุ่มทีได้รับการดูแลเชิงรุ กมีปริ มาณการเสี ยเลือดเฉลียน้อย
กว่ากลุ่มทีรอให้รกลอกตัวเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การศึกษาของ อวยชัย ศรี ประโมทย์ (2553) ทีทําการศึกษาผลของการนําวิธีการดูแลแบบ
active management มาใช้ในระยะทีสามของการคลอดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่าง
เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 – เมษายน พ.ศ. 2552 จํานวน 130 ราย โดยกลุ่มทดลอง จํานวน 65 รายได้
รับการดูแลแบบ active management เมือร่ วมกับการคลึงมดลูกเป็ นระยะๆ เพือให้มดลูกหดรัดตัวดี
กับกลุ่มควบคุมจํานวน 65 รายได้รับการดูแลแบบ expectant management พบว่ากลุ่มทดลองมี
ปริ มาณการสูญเสียเลือดหลังคลอดเฉลียน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า active management of third stage
of labour (AMTSL) เป็ นการป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดทีได้ผลดีมากอีกวิธีหนึ ง ซึงจากการ
ปฏิบตั ิงานพบว่างานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุยงั ไม่สามารถทีจะทํา active management of
third stage of labour (AMTSL) ได้เต็มรู ปแบบ โดยขาดการนวดคลึงมดลูก (Uterine massage)
บริ เวณยอดมดลูก ผ่านทางหน้าท้องทุก 15 นาที จนครบสองชัวโมงแรกหลังคลอด ดังนันผูศ้ ึกษาจึง
คิดหาวิธีการทีจะทําให้กระบวนการ การทํา active management of third stage of labour (AMTSL)
ให้เต็มรู ปแบบ ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านอัตรากําลัง หวังผลเพือลดปริ มาณการสูญเสี ยเลือดหลังรกคลอด
จากการหดรัดตัวไม่ดีของมดลูก
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3. การคลึงมดลูกหลังคลอด
. การเปลียนแปลงของมดลูกหลังคลอด
หลังจากทารกคลอด จะพบว่ายอดมดลูกอยูต่ ากว่
ํ าระดับสะดือประมาณ 1 นิ วมือ และ
รู ปร่ างของมดลูกจะแบนกว้าง ค่อนข้างนุ่ม ระดับความแข็งประมาณลูกเทนนิ ส เมือมดลูกมีการหด
รัดตัวมดลูกจะแข็งและกลมขึน แต่ถา้ หลังจากทารกคลอดแล้ว มดลูกจะลอยอยู่เหนื อระดับสะดือ
มากกว่า 1 นิ วมือ ควรหาสาเหตุ หลังรกคลอดครบ ต้องประเมิน การหดรั ดตัว ของมดลูกทัน ที
พร้อมกับคลึงกระตุน้ ที ยอดมดลูก เบาๆ ให้มดลูกหดรั ดตัวเพือป้ องกันการตกเลือด หลังจากนัน
ประเมินเป็ นระยะ ทุก 15 นาที ในระยะ 1 ชัวโมงแรกหลังคลอด ทุกครึ งชัวโมงในชัวโมงที 2
หลังคลอด โดยประเมินไปพร้อมๆ กับการประเมินสัญญาณชีพ (สุกญั ญา ปริ สญ
ั ญกุล และ นันทพร
แสนศิริพนั ธ์, 2553)
. ผลของการคลึงมดลูก
การคลึงมดลูก จะส่งผลให้เกิดการหดรัดตัวของกล้ามเนื อมดลูก ทําให้เกิ ดแรงดึงรัง
ระหว่างผนังมดลูกกับรก มีการฉีกขาดของเยือบุผนังมดลูกกับรกชันใน เมือรกแยกชันออกมาจะมี
การเกิดก้อนเลือดแทรกในชันทีแยกนัน ซึงก้อนเลือดนี จะเป็ นตัวช่วยเพิ มการหลุดลอกของรกมาก
ขึน แรงดันจากการบีบตัวของมดลูก ทําให้รกเคลือนตําลงเรื อยๆ จนในทีสุ ดก็สามารถคลอดออก
มาได้ (Cunningham et al., 2005) เมือมีการลอกตัวของรก จะมีการแยกตัวของหลอดเลือดแดงและ
หลอดเลือดดําของมดลูกจํานวนมากทีนําเลือดเข้าออกจากเนือรก โดยทัวไปการหยุดเลือดต้องอาศัย
การหดรัดตัวของหลอดเลือดเอง และการเกิดลิ มเลือดเฉพาะที ซึงการทีจะทําให้เลือดบริ เวณทีรกเคย
เกาะหยุดได้ดี ต้องอาศัยการหดรัดตัวของกล้ามเนื อมดลูก เพือกดหลอดเลือดใหญ่ๆ และปิ ดรู เปิ ด
ของหลอดเลือด ทําให้เลือดหยุดได้ในทีสุด (Cunningham et al., 2005)
WHO (2007) แนะนําว่าภายหลังรกคลอดให้นวดคลึงบริ เวณยอดมดลูกของผูค้ ลอด
จนมดลูกหดรัดตัวดี และให้นวดคลึงมดลูกซําทุก 15 นาที จนครบ 2 ชัวโมงหลังรกคลอด จะหยุด
นวดคลึงมดลูกเมือมันใจแล้วว่ามดลูกหดรัดตัวดีแล้ว
ACOG (2008) แนะนําให้ประเมินการสู ญเสี ยเลือดและการหดรัดตัวของมดลูกทุก
15 นาที ในสองชัวโมงแรกหลังคลอด
International Confederation of Midwives [ICM] and International Federation of
Gynecology and Obstetrics [FICO] (2012) แนะนําให้นวดคลึงมดลูกทุก 15 นาที จนครบ 2 ชัวโมง
หลังรกคลอด
จากการศึกษาของ วันชัย จันทราพิทกั ษ์, กมล ศรี จนั ทึก และ เรณู วัฒนเหลืองอรุ ณ
(2554) ทีทําการศึกษา ประสิ ทธิ ผลของการกดมดลูก ส่ วนล่าง ในการป้ องกัน ภาวะตกเลือดหลัง
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คลอดระยะแรก ณ กลุ่มงานสู ติ-นรี เวชกรรม โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ สํานักการแพทย์
กรุ งเทพมหานคร ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 – มีนาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 686 ราย โดย
การสุ่มเลือกเป็ นกลุ่มควบคุม 343 ราย และกลุ่มทดลอง จํานวน 343 ราย ทังกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองได้รับการดูแลการคลอดแบบปกติ คือได้รับ oxytocin ก่อนคลอดและหลังคลอดหนี บ และ
ตัดสายสะดือภายใน 3 นาทีหลังทารกคลอด ทําคลอดรกแบบ controlled cord traction พร้อมทังคลึง
มดลูกทันทีหลังรกคลอด ส่ วนกลุ่มทดลอง เพิ มการกดมดลูกส่ วนล่างทางหน้าท้องนาน 10 นาที
พบว่ากลุ่มทดลองมีการตกเลือดหลังคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองสามารถลดการ
สูญเสียเลือดลงได้ 29.3 มิลลิลิตร
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น จะเห็ น ได้ว่ าการคลึง มดลูก หลังคลอด มี
ความสํา คัญเพือให้มดลูกหดรัดตัวดี ลดปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดหลังคลอด เพือป้ องกัน ภาวะตก
เลือดหลังคลอด ซึ งจากการดําเนิ น งานของหน่ ว ยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ ทีผ่านมา
แนวทางปฏิบตั ิในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด มีการประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที
พบปัญหามารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ราย โดยตามมาตรฐาน
และตามคําแนะนําของ WHO, ACOG, ICM และ FIGO แนะนําให้มีการคลึงมดลูกทุก 15 นาที จน
ครบสองชัวโมงแรกหลังคลอด หน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ จึงพบปั ญหาคือ การคลึง
มดลูกในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดทีไม่ได้มาตรฐาน ดังนันผูศ้ ึกษาจึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก โดยให้มีการเตือนคลึงมดลูกตามมาตรฐาน คือทุก 15 นาทีจนครบสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอด และยังไม่มีการศึกษาการใช้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริ มาณการสู ญเสี ย
เลือดในมารดาสองชัวโมงแรกหลังคลอด
4. การประเมินการสู ญเสียเลือด
การประเมิน การสู ญเสี ยเลือดด้ว ยสายตา ไม่สามารถบอกปริ มาณเลือดที เสี ยไปได้อย่าง
แม่นยํา มีหลายงานวิจยั ทียืนยันว่าส่วนใหญ่แล้ว จะประเมินเลือดทีออกตํากว่าความจริ งประมาณ
ครึ งหนึง ทําให้มารดาหลังคลอดมีสญ
ั ญาณชีพผิดปกติได้ (โฉมพิลาส จงสมชัย, 2555) การประเมิน
ปริ มาณเลือดทีออกจากผ้าอนามัยของมารดาหลังคลอด โดยการนําผ้าอนามัยชุ่มเลือดทีออกทางช่อง
คลอด หรื อก้อนเลือดมาชังนําหนักโดย 1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 กรัม (Lowdermilk and Perry, 2006)
โดยปกติค่ามาตรฐานเลือดทีออกจากช่องคลอดภายใน 1 ชัวโมงแรกหลังคลอดไม่ควรเกิน 1 แผ่น
ผ้าอนามัยหรื อประมาณ 50 มิลลิลิตร ชัวโมงที 2 ไม่ควรเกิน 30 มิลลิลิตร หลังจากนันเลือดควรออก
ลดลงเรื อยๆ (Mckinney et al., 2005) ดังนัน หลังรกคลอด 2 ชัวโมง ไม่ควรสู ญเสี ยเลือดมากกว่า
80 มิลลิลิตร
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น เดิมโรงพยาบาลศรี ธาตุ ใช้การประเมินการ
สูญเสียเลือดด้วยสายตา ซึงส่ วนใหญ่แล้วมักจะประเมินเลือดทีออกตํากว่าความจริ ง ในการศึกษา
ครังนี ใช้การประเมินการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด โดยการนําผ้าอนามัยชุ่ม
เลือดที ออกทางช่ องคลอด หรื อก้อนเลือดมาชั งนําหนัก ซึ งจะบอกปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดได้
แม่นยํากว่าการประเมินการสูญเสียเลือดด้วยสายตา
5. ทฤษฎีระบบ
ระบบ หมายถึง กลุ่ มของสิ งของหรื อบุ ค คล ที มีป ฏิ สัม พัน ธ์ก ัน เพื อให้ส ามารถบรรลุ
เป้าประสงค์เฉพาะของกลุ่มได้ ภายในระบบใหญ่ จะประกอบด้วยระบบย่อยทีมีโครงสร้างหน้าที
เฉพาะ แต่จะส่งผลมายังวัตถุประสงค์ของระบบใหญ่ดว้ ย
แนวคิดเกียวกับทฤษฎีระบบ
Donabedian (1996 อ้างถึงใน มาริ สา ไกรฤกษ์, 2544) กล่าวว่า การประเมินคุณภาพบริ การ
ทางสุขภาพต้องใช้องค์ประกอบ 3 ประการ คือ
) โครงสร้าง (Input) เปรี ยบเสมือนปัจจัยนําเข้าของการบริ การสุขภาพ ตามแนวคิดของ
Donabedian คือ คุณลักษณะของผูใ้ ห้บริ การลักษณะทางกายภาพ และการบริ หารขององค์กรหรื อ
หน่วยงานทีให้บริ การ มโนทัศน์ของโครงสร้างนีประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ทรัพยากร
บุคคล ด้านเครื องมือกายภาพ ด้านรู ปแบบการจัดการ และด้านงบประมาณ องค์ประกอบทัง 4 ด้าน
นีเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการให้บริ การทางสุขภาพ
) กระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมการปฏิบตั ิทีเกิดขึนภายในกลุ่ม หรื อระหว่างกลุ่ม
ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ รวมถึงพฤติกรรมทีควรจะเป็ นด้วย กระบวนการในเรื องคุณภาพ การ
รั ก ษาพยาบาลซึ งเป็ นกิ จ กรรมที แสดงให้เ ห็ น ถึ งความรู ้ และระดับการปฏิบัติ ข องพยาบาลที
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูป้ ่ วย ซึงกระบวนการนี ต้องตอบสนองความ
ต้องการและสอดคล้องกับความคาดหวังของบุคคล และมาตรฐานวิชาชีพของการให้บริ การ
) ผลลัพธ์ (Output) การเปลียนแปลงในภาวะสุขภาพในปั จจุบนั และอนาคต ของผูป้ ่ วย
และการปรับปรุ งหน้าทีทางจิตสังคม ทีอาจเป็ นปัจจัยนําเข้าของภาวะสุขภาพ อาจเป็ นผลต่อทัศนคติ
ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วย ความรู ้และพฤติกรรมทีเกิดขึนเพือสุขภาพในอนาคต
แนวคิ ด ทฤษฎี ร ะบบ (System theory) มี ล ัก ษณะเป็ นพลวัต (Dynamic) ซึ งกล่ า วถึ ง
องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ทีสัมพันธ์กนั พึงพากัน และมีผลกระทบระหว่างกัน อันประกอบด้วย
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ปั จ จัยนําเข้า (Input) เป็ นข้อมูลการดําเนิ น งานด้านกายภาพ ข้อมูลด้านบุ ค ลากร กระบวนการ
(Process) ทีเป็ นขันตอนหรื อกิจกรรมต่างๆในการพัฒนา ผลผลิต (Output) คือ ระบบการบริ การที
ได้รับการพัฒนา และผลลัพธ์ของการบริ การทีได้รับการพัฒนา (Outcome)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น นัน สอดคล้องกับการศึก ษาผลของการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริ มาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ทีมีปัจจัยนําเข้า คือบุคลากรห้องคลอด นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก รู ปแบบการดูแลมารดา
หลังคลอดสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ และงบประมาณ มีกระบวนการเป็ นการดูแลมารดา
หลังคลอดสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ และการดูแลมารดาหลังคลอดสองชัวโมงแรกหลัง
คลอดตามปกติ ร่ ว มกับการใช้นวัต กรรมตุ๊กตาช่ว ยเตื อนคลึงมดลูก ซึ งส่ งผลให้เกิด ผลสัมฤทธิ
(ผลผลิตและผลลัพธ์) โดยผลผลิตคือ ปริ มาณการสูญเสียเลือดในสองชัวโมงแรกหลังคลอด จํานวน
มารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ความพึงพอใจของมารดา และ
ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
6. นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
6.1 ความหมายของนวัตกรรม
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) บัญญัติคาํ ว่า นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์สิ งใหม่ๆ
การปรับปรุ งใหม่
นวัตกรรม หมายถึง สิ งทีทําขึนใหม่หรื อแปลกไปจากเดิม เป็ นการนําวิธีการใหม่ๆ
มาปฏิบตั ิภายหลังจากผ่านการทดลอง หรื อได้รับพิจารณามาเป็ นขันๆแล้ว โดยเริ มต้นมาจากการ
คิดค้น (Invention) การพัฒนา ซึงอาจจะเป็ นไปในรู ปของโครงการ ทดลองปฏิบตั ิก่อน (Pilot) การ
กระทํา (ถวัลย์ มาศจรัส, 2547)
Collins Cobuild English Dictionary ได้ให้ค วามหมายนวัต กรรม (Innovation)
หมายถึงสิ งใหม่หรื อวิธีการใหม่รวมถึงการนําสิ งใหม่หรื อวิธีการใหม่มาใช้ และเรี ยกบุคคลทีนําการ
เปลียนแปลงและนําแนวคิดใหม่มาใช้ว่า นวัตกรรม (Innovator) (Sinclair, 1995)
นวัตกรรม คือการเรี ยนรู ้โดยการแบ่งกลุ่มเน้น “ผลลัพธ์ (ความรู ้)” และกลุ่มทีเน้น
“กระบวนการ (เรี ยนรู ้)” ทีแยกจากกันได้ยาก เนืองจากต้องเกิดขึน ร่ วมกันและพึงพิงซึงกันและกัน
(สุวจี กู๊ด และ กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, 2546)
อํานวย เดชชัยศรี (2544) ได้สรุ ปแนวคิดเกียวกับนวัตกรรมไว้ดงั นี นวัตกรรมอาจจะ
เป็ นสิ งใหม่ทงหมด
ั
หรื อบางส่วนอาจเป็ นของเก่าทีใช้ไม่ได้ผลในอดีต แล้วนํามาปรับปรุ งใหม่ให้ดี
ขึน มีการจัดระบบขันตอนการดําเนินงานทีเหมาะสมก่อนทําการเปลียนแปลง มีการพิสูจน์ดว้ ยการ
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วิจ ัยว่าสิ งใหม่นันจะแก้ปัญหา และดําเนิ นงานบางอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ ยังไม่เป็ นส่ ว นหนึ งใน
ระบบงานในปัจจุบนั
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษา ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม
หมายถึง วิธีการ การกระทํา กระบวนการ และผลผลิต ผลลัพธ์ หรื ออุปกรณ์ต่างๆทีมีรูปแบบใหม่ที
มีผลมาจากการพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคคลในการคิดค้นประดิษฐ์ขึนใหม่ หรื อดัดแปลง
ของเดิมทีมีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยขึน มีความเกียวข้องสัมพันธ์กบั “กระบวนการเรี ยนรู ้และความรู ้ ” ที
เกิดขึนในขบวนการสร้างสรรค์นีโดยไม่สามารถแยกจากกันได้ โดยนวัตกรรมทีได้จะมีความใหม่
และทันสมัย ปรากฏได้ทงรู
ั ปธรรมและนามธรรม เมือนํามาใช้นัน ช่วยให้งานมีประสิ ทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลทีดีกว่าเดิม นวัตกรรมของสังคมหนึ งอาจนํามาใช้กบั สังคมอืนๆ ได้ หากสามารถ
แก้ไขปัญหาทีพบบรรลุเป้าหมายทีตังไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.2 นวัตกรรมทางการพยาบาล
นวัต กรรมทางการพยาบาล หมายถึ ง กระบวนการดํา เนิ น งานที รวมถึ งรู ป แบบ
ทางการพยาบาล โปรแกรมบําบัดทางการพยาบาล ระบบบริ การพยาบาล วิ ธีการทํางาน โดยต้อง
เป็ นการนําเสนอวิธีคิดประดิษฐ์ขึนใหม่ เปลียนแปลงจากของเดิมทีมีอยู่แล้ว หรื อสร้างองค์ความรู ้
ใหม่และสร้างสิ งใหม่ (ผลผลิตหรื อผลลัพธ์) นอกจากนียังรวมถึงความสามารถทางการพยาบาล (ใน
การใช้ค วามรู ้ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการ) การใช้ประโยชน์จาก
ความคิดใหม่ (การผลิต การเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้) ในการสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (วรรณภา
ศรี ธญั รัตน์, 2548)
การนํานวัตกรรมทางการพยาบาล ได้นาํ มาประยุกต์ใช้ เพือเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหา
ของผูป้ ่ วยนัน พยาบาลเป็ นตัวกลางในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมในด้านความรู ้ทีเกียวข้องสามารถ
ประเมินปัญหาจากสถานการณ์นันได้ และตัดสิ นใจเลือกใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้
ความรู ้จากทฤษฎี ความรู ้จากคลินิก ความรู ้จากทักษะและประสบการณ์ทีผ่านมา ผสมผสานเพือ
ค้นหา ความรู ้ใหม่ เกิดทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาของผูป้ ่ วย และสามารถนําไปทดลองใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริ ง ซึงอาจจะพัฒ นามาจากวิธีการเดิมทีเคยปฏิบตั ิอยู่ มาปรับปรุ ง
บางส่วนให้เหมาะสมกับระบบงานในปัจจุบนั หรื อเป็ นวิธีการคิดทีใหม่ทีปรากฏขึนในครังแรกไม่มี
ทีใดมาก่อน พิจารณาแล้วว่า สามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึ นได้จ ริ ง โดยมีจุ ด มุ่งหมาย (วรรณภา
ศรี ธญั รัตน์, 2548) คือ
) สามารถป้องกันภาวะวิกฤติทีเกิดจากโรค การดูแลทีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2) ควบคุมและจัดการกับปัญหาทีพบได้
3) คงความสามารถในการฟื นฟูสภาพและการทําหน้าทีของร่ างกาย
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4) ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย
5) สามารถพัฒนาทดสอบได้และคุ ้มกับค่าใช้จ่ าย สะดวก ง่ าย ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ
6) เหมาะสําหรับผูป้ ่ วยในการปรับตัวต่อการเจ็บป่ วย
7) ช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมได้
ปัจจุบนั แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เริ มต้นจากปั ญหาทีเกิดขึนใน
การปฏิ บัติ งานประจําวัน และความต้องการการพัฒ นาคุ ณ ภาพงานให้ดี ขึ น โดยอาศัย ความรู ้
ความสามารถในการคิดและทักษะในการปฏิบตั ิในระดับสูง ร่ วมกับทักษะอืนๆ เช่น การสืบค้นการ
ทําวิจยั และพัฒนา ช่วยให้พยาบาลเกิดความมันใจ มีความเชือมันในการดําเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง และสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ มองเห็นช่องทางในการนํานวัตกรรมเกียวกับ
การพยาบาลมาใช้อย่างกว้างขวางได้ดว้ ยตนเองมากยิ งขึน รู ปแบบนวัตกรรมทางการพยาบาลมี 2
ชนิ ด ได้แก่ นวัตกรรมที เป็ นโปรแกรมบําบัดทางการพยาบาลและนวัต กรรมทางการพยาบาลที
พัฒนาขึนโดยอาศัยเทคโนโลยี (วรรณภา ศรี ธญั รัตน์, 2548)
6.2.1 นวัต กรรมทีเป็ นโปรแกรมบําบัดทางการพยาบาล หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินงานทีรวมถึงระบบหรื อรู ปแบบการพยาบาล วิธีการทํางาน โดยต้องเป็ นการนําเสนอการคิด
ใหม่ เ ปลียนแปลงจากวิ ธี เดิ ม หรื อ สร้ า งความรู ้ ใ หม่ แ ละสร้ า งสิ งใหม่ (ผลผลิ ต หรื อผลลัพ ธ์)
นอกจากนันยังรวมถึงความสามารถทางการพยาบาล (ในการใช้ความรู ้ ความคิด สร้างสรรค์ ทักษะ
ประสบการณ์และการจัดการ) และการใช้ประโยชน์จากความคิด ใหม่ (การผลิต การเรี ยนรู ้ การ
จัดการความรู ้ และการใช้ประโยชน์) เพือนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ตาม
วัตถุประสงค์ทีวางไว้ เช่น สิ งประดิษฐ์ต่างๆ โปรแกรมหรื อชุดกิจกรรมทางการพยาบาล เครื องมือ
หรื อแบบประเมินต่างๆ แนวปฏิบตั ิทีพัฒนาขึนมา (วรรณภา ศรี ธญั รัตน์, 2548)
6.2.2 นวัต กรรมทางการพยาบาลที พัฒ นาขึ น โดยอาศัยเทคโนโลยี หมายถึ ง
กระบวนการดําเนิ น งานที พัฒ นามาจากระบบ หรื อรู ปแบบการพยาบาล หรื อโปรแกรมบําบัด
ทางการพยาบาลโดยใช้ความรู ้ทางทฤษฎี ความรู ้ทางคลินิก ความรู ้จากทักษะและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติ มาผสมผสาน อาศัยเครื องมืออุป กรณ์ วัสดุ วิธีก ารและเทคนิ ค ต่ า งๆเข้าช่ ว ยนํามา
ประยุกต์ใช้ในทางการพยาบาล ในเรื องการเรี ยนการสอนง่ายต่อการทําความเข้าใจ ประหยัดเวลา
ช่วยลดขันตอน และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพได้ (วรรณภา ศรี ธญั รัตน์, 2548)
6. นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตื อนคลึงมดลู ก หมายถึงตุ๊กตาทีมีปุ่ม และสัญญาณเตือนให้
มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดปกติให้คลึงมดลูก โดยเตือนว่า “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ
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คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ” ทุก 15 นาที จํานวน 9 ครัง คือจะเตือนครังแรก หลังจากรกคลอด จากนัน
จะเตือนทุก นาที อีก ครัง โดยกดปุ่ มเปิ ดเพียงครังเดียว
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ตุ๊ก ตาช่ ว ยเตื อนคลึง มดลูก ถือเป็ น
นวัตกรรมทีพัฒนาขึนโดยอาศัยเทคโนโลยี โดยพัฒนาจากการให้การดูแลมารดาในระยะหลังคลอด
ตามปกติ มาเป็ นการให้การดูแลมารดาในระยะหลังคลอดตามปกติร่วมกับการใช้ตุ๊กตาช่วยเตือนให้
คลึงมดลูก เป็ นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปั ญหามารดาหลังคลอดทีไม่สามารถคลึงมดลูกได้ตาม
คําแนะนํา ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านอัตรากําลังของพยาบาลห้องคลอดทีขึนปฏิบตั ิงานคนเดียวในวัน
เวลานอกราชการ ทีต้องดูแลทังห้องรอคลอด คลอด และหลังคลอด หวังผลให้มารดาในระยะสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอดสามารถคลึงมดลูกได้ตามมาตรฐานการดูแล ลดปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดใน
ระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด และลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดจากการหดรัดตัวไม่ดี
ของมดลูก ซึงตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทีพัฒนาขึน มีรายละเอียด ดังนี
6.3.1 ส่วนประกอบของนวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ประกอบด้วย
) ตุ๊กตาหมีรูปพยาบาล

ภาพที 2 ลักษณะของตุก๊ ตาหมีรูปพยาบาล

30

2) สื อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก (micro card) ทีบันทึกเสี ยงเตือนการคลึง
มดลูกทุก 15 นาที จนครบสองชัวโมงหลังคลอด (จํานวน 9 ครัง)
คุณแม่ คะ คลึงมดลูกค่ ะ
คุณแม่ คะ คลึงมดลูกค่ ะ

ภาพที 3 ลักษณะของสือจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก (micro card)
) ลําโพงขนาดเล็ก (Mini speaker) เพือปรับระดับความดังของเสี ยงให้
ได้ยินชัดเจน มีปุ่มเปิ ด-ปิ ด ทีใส่ Micro card และทีต่อปลักไฟ โดยสามารถใช้กบั ไฟฟ้ากําลัง
โวลต์

ภาพที 4 ลําโพงขนาดเล็ก (Mini speaker)
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ทีใส่ micro card
ภาพที 5 ส่วนประกอบของ mini speaker ด้านข้าง

ปุ่ ม เปิ ด-ปิ ด
ภาพที 6 ส่วนประกอบของ mini speaker ด้านหน้า
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) ปลักไฟ

ภาพที 7 ลักษณะของปลักไฟ

ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด

ทีต่อปลักไฟ

ลําโพงขนาดเล็ก
(Mini speaker)

ปลักไฟ

ตุ๊กตาหมี
รู ปพยาบาล
สื อจัดเก็บข้อมูล
ขนาดเล็ก
(Micro card)

ภาพที 8 แสดงส่วนประกอบของตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
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6. .

วิธีการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
1) กดปุ่ มเปิ ดที Mini speaker ภายหลังกดปุ่ มเปิ ด จะมีเสี ยงเตื อนของ
เจ้าหน้าที “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ คุณแม่คะคลึงมดลูกค่ะ” (ทุก 15 นาที จํานวน 9 ครัง)
2) พยาบาลให้คาํ แนะนําวิธีการคลึงมดลูกตามเสียงเตือนของตุ๊กตา
3) เก็บตุ๊กตาไว้กบั มารดาหลังคลอดจนกว่าพยาบาลห้องคลอดจะเย็บแผล
เสร็ จ
4) เมือย้ายมารดามาห้องหลังคลอด พยาบาลห้องคลอดนําตุ๊กตาชาร์ ตไฟ
ทีหัวเตียงมารดา
6. . ข้อดีของนวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยคลึงมดลูก
1) ใช้งานได้ง่าย ไม่มีกลไกซับซ้อน
2) ประกอบได้ง่าย
3) ซักได้
4) ขนาดกะทัดรัด
5) ถอดส่วนประกอบได้

บทที
วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษาอิสระครังนี เป็ นการศึกษากึงทดลอง (Quasi-experimental research) ใช้รูปแบบ
สองกลุ่มวัดหลังการทดลอง (The posttest-only control group design) มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาผล
ของการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่อปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในมารดาสองชัวโมง
แรกหลังคลอด งานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดทีมา
รับบริ การคลอดทีหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ อําเภอศรี ธาตุ จ.อุดรธานี
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดปกติทางช่องคลอด ทีมา
รั บ บริ การคลอดที ห้อ งคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ โดยมี เกณฑ์ใ นการคัด เข้าและคัด ออกจาก
การศึกษา ดังนี
. . เกณฑ์คดั เข้า (Inclusion criteria) กําหนดคุณ สมบัติ เพือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา และเป็ นตัวแทนของประชากรทีศึกษา ดังนี
) อายุระหว่าง 17-34 ปี
) อายุครรภ์ครบกําหนด 37-42 สัปดาห์
) มารดาตังครรภ์เดียว
) จํานวนการคลอด ≤ 4 ครัง
) ตังครรภ์และคลอดปกติ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนใดๆ ในระยะตังครรภ์และ
ระยะคลอด
6) Hct ก่อนคลอด ≥ 33 vol%
) นําหนักทารกแรกเกิดอยูร่ ะหว่าง 2,500-3,999 กรัม
) เป็ นมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
) ไม่มีปัญหาการได้ยนิ การใช้ภาษาพูด
10) มีความยินดีและเข้าร่ วมการศึกษาครังนี
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. . เกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) คือ มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลัง
คลอด ที เข้า ร่ วมการศึ ก ษาแล้ว มี ค วามประสงค์ที จะออกจากการศึ ก ษาในครั งนี หรื อพบ
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังคลอด ได้แก่ ตกเลือด, ความดันโลหิตสูง เป็ นต้น
1.2.3 การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดอํานาจการทดสอบ (Power of test) 80%
ทีระดับนัยสําคัญ (Level of Significance) .05 ใช้สูตรในการคํานวณขนาดตัวอย่างแบบง่าย สําหรับ
ค่าเฉลียแบบการทดสอบทางเดียว (ชูเกียรติ วิวฒั น์วงศ์เกษม, 2538) ดังนี
n = (Zα + Zβ)2 X ( 12+
(µ1-µ2)

สูตร

22)

N
µ1-µ2

หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
หมายถึง ค่าเฉลียประชากร กลุ่มที 1, 2 มักถูกประมาณค่า ด้วยค่าเฉลีย
ตัวอย่าง xˉ 1, xˉ 2

12,

22 หมายถึง ความแปรปรวนประชากร กลุ่มที 1, 2 มักถูกประมาณค่า
ความแปรปรวน S12, S22
หมายถึง ค่าปกติมาตรฐานทีได้จากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน
ทีสอดคล้องกับ α (Type I error) ทีกําหนดความเชือมัน
ทีระดับ α 0.05 สําหรับการทดสอบทางเดียวจะมีค่า
= 1.645
หมายถึง ค่าปกติมาตรฐาน ทีได้จากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน
ทีสอดคล้องกับ β (Type II error) ทีกําหนด โดยกําหนด
อํานาจการทดสอบ เท่ากับ 80% มีค่า = 0.842

Zα

Zβ

โดยอ้างอิงค่าเฉลียและความแปรปรวนของเลือดทีออกในสองชัวโมงหลังคลอดจาก
งานวิจยั ทีเคยทําการศึกษามาแล้ว และเป็ นงานวิจยั ซึงใกล้เคียงกับการศึกษาครังนี คือ งานวิจยั ของ
พงษ์ศกั ดิ จันทร์ งาม (2555) ที ทําการศึกษา การป้ องกัน การตกเลือดหลังคลอดด้วย misoprostol
และ oxytocin ซึงพบว่า
กลุ่มแรก (มารดาทีกิน misoprostol 400 ug) ในระยะทีสามของการคลอด n = 41 ราย,
จํานวนเลือดทีออกหลังคลอด 2 ชัวโมง xˉ = 220.00 มิลลิลิตร, SD = 74.77 มิลลิลิตร
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กลุ่มทีสอง (มารดาทีได้รับ oxytocin 10 u ฉี ดเข้ากล้ามเนื อ) ในระยะทีสามของการ
คลอด n = 44 ราย, จํานวนเลือดทีออกหลังคลอด 2 ชัวโมง xˉ = 178.82 มิลลิลิตร, SD = 49.10
มิลลิลิตร
แทนค่าในสูตร ดังนี
สูตร n = (1.645+0.842)2x [(74.77)2+ (49.10)2]
(220.00-178.82)2
= 29.18
n = 30 ราย
จากการคํานวณได้กลุ่มตัว อย่าง 30 ราย (กลุ่มละ 30 ราย) ดังนัน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทังหมด คือ 60 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม คือมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดทีได้รับ
การดูแลตามปกติ 30 ราย และกลุ่มทดลอง คือ มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดทีได้รับการ
ดูแลตามปกติร่วมกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 30 ราย ผูศ้ ึกษาทําการเก็บข้อมูลโดย
เก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมจนครบ 30 ราย ก่อนแล้วจึงทําการเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองจนครบ 30 ราย
เพือป้องกันความลําเอียงของข้อมูล
2. แบบแผนการศึกษา
เป็ นการศึกษาแบบกึงทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบมีกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม และมีการวัดหลังการทดลอง (The posttest-only control group design)
X
XY

O1
O1

O2
O2

O3

O4

X หมายถึง การดูแลมารดาหลังคลอดสองชัวโมงแรกหลังรกคลอดตามปกติ
Y หมายถึง การใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
O1 วัดผลหลังการทดลองทังสองกลุ่ม ด้วยแบบบันทึกการคลึงมดลูก ในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอด
O2 วัดผลหลังการทดลองทังสองกลุ่ม ด้วยแบบประเมิน ปริ มาณการสูญเสียเลือด
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
O3 วัดผลหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของมารดา
หลังคลอดต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
O4 วัดผลหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ
ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนการคลึงมดลูก
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3. เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ มี 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื องมือทีใช้ในการศึกษา และเครื องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
. เครื องมือทีใช้ในการศึกษา ได้แก่
3.1.1 นวัตกรรมตุ๊กตาช่ว ยเตือนคลึงมดลูก โดยผูศ้ ึกษาสร้างขึนจากการทบทวน
วรรณกรรม ศึกษาจากเอกสารวิชาการ มาตรฐานการพยาบาลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลัง
คลอด จากหลักฐานเชิงประจักษ์ และจากการระดมสมองแลกเปลียนความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ขอคําปรึ ก ษาจากผูเ้ ชี ยวชาญด้านนวัตกรรม คื อ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมเครื องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากการศึกษานําร่ องสนับสนุนความต้องการในมารดาระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด จํานวน 10 ราย จึงได้คิดค้นสร้างนวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ขึน โดยมี
วิธีการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ดังนี
) กดปุ่ มเปิ ดที Mini speaker ภายหลังกดปุ่ มเปิ ด จะมีเสี ยงเตื อนของ
เจ้าหน้าที “คุณแม่คะคลึงมดลูกค่ะ คุณแม่คะคลึงมดลูกค่ะ” (ทุก 15 นาที จํานวน 9 ครัง)
) พยาบาลให้คาํ แนะนําวิธีการคลึงมดลูก ตามเสียงเตือนของตุ๊กตา
) เก็บตุ๊กตาไว้กบั มารดาหลังคลอดจนกว่าพยาบาลห้องคลอดจะเย็บแผล
เสร็ จ
) เมือย้ายมารดามาห้องหลังคลอด พยาบาลห้องคลอดนําตุ๊กตาชาร์ตไฟที
หัวเตียงมารดา
3.1.2 เครื องชังดิจิตอล แสดงผลเป็ นตัวเลข มีหน่วยเป็ นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากับ
1 มิลลิลิตร
3.1.3 ผ้าอนามัย ทีใช้ตลอดการศึกษา เป็ นผ้าอนามัยยีห้อเดียว โดยมีความยาว 18.5
เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และหนา 1 เซนติเมตร นําหนักผ้าอนามัย 1 แผ่น = 10 กรัม หลังเย็บ
แผลเสร็ จมารดาหลังคลอดทุกคนจะได้ใส่ ผา้ อนามัย 2 แผ่น ครบสองชัวโมงหลังคลอด พยาบาล
ห้องคลอดที ขึนปฏิบตั ิงานจะเป็ นผูช้ ั งปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดที ออกทางช่ องคลอด โดย 1 กรั ม
เท่ากับ 1 มิลลิลิตร
3.2 เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาหลังคลอด ผูศ้ ึกษาสร้างขึนเองจาก
การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสาร ตําราทางสูติศาสตร์ ประกอบด้วย
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1) ข้อมูลทัวไปและข้อมูลเกียวกับการคลอด จํานวน 9 ข้อ ประกอบด้วย
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุครรภ์เมือคลอด ลํา ดับทีของการตังครรภ์ ลําดับทีของการคลอด
นําหนักทารกแรกเกิด เวลาทีคลอด และระยะเวลาในการคลอด ลักษณะเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ
และปลายเปิ ด
2) แบบประเมินปริ มาณการสู ญเสี ยเลือด ในระยะสองชัวโมงแรกหลัง
คลอด ลักษณะคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด โดยให้ลงข้อมูลเป็ นตัวเลข บอกปริ มาณเลือดทีออก โดย
การชังจากผ้าอนามัยทีใส่ ทันที ภายหลังจากทําคลอดรก คลึงมดลูกไล่ก ้อนเลือด และตรวจสอบ
ช่ องทางคลอดเรี ยบร้ อยแล้ว จนถึงสองชั วโมงหลังจากรกคลอด ปริ มาณเลือดที ได้จ ากการชั ง
ผ้าอนามัย แสดงผลเป็ นตัวเลขด้วยเครื องชังดิจิตอล มีหน่วยเป็ นกรัม โดย 1 กรัม เท่ากับ 1 มิลลิลิตร
การชังจะชังครั งเดี ยว คื อหลังจากรกคลอดแล้วสองชั วโมง เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ มีหน่ วยเป็ น
มิลลิลิตร
3) แบบบันทึกการคลึงมดลูก ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ลักษณะ
คําถามเป็ นคําถามปลายปิ ด มี 2 ตัวเลือก คือ “ได้ปฏิบตั ิ” และ“ไม่ได้ปฏิบตั ิ” เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ
4) แบบสอบถามความพึ ง พอใจของมารดาหลัง คลอด ต่ อ การใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เป็ นแบบสอบถามทีผูศ้ ึกษาสร้างขึน จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเกียวข้อง โดยสร้างตามลักษณะของการปฏิบตั ิและการนําไปใช้จริ ง ประกอบด้วยคําถามทังหมด
7 ข้อ ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี
เห็นด้วยน้อยทีสุด หมายถึงท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนันเลย
เห็นด้วยน้อย หมายถึงท่านเห็นด้วยกับข้อความนันเป็ นส่วนน้อย
เห็นด้วยปานกลาง หมายถึงท่านเห็นด้วยกับข้อความนันปานกลาง
เห็นด้วยมาก หมายถึงท่านเห็นด้วยกับข้อความนันเป็ นส่วนมาก
เห็นด้วยมากทีสุด หมายถึงท่านยอมรับและเห็นด้วยกับข้อความนันทังหมด
คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด ต่อการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในแต่ละข้อมีค่าตําสุดเท่ากับ 1 คะแนน และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ
5 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
เห็นด้วยน้อยทีสุด
ให้ 1 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วยมากทีสุด
ให้ 5 คะแนน
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3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วย
เตือนคลึงมดลูก ผูศ้ ึกษาสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง โดยสร้างตามลักษณะของการ
ปฏิบตั ิและการนําไปใช้จริ ง ประกอบด้วยคําถามทังหมด 10 ข้อ ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี
เห็นด้วยน้อยทีสุด หมายถึงท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนันเลย
เห็นด้วยน้อย หมายถึงท่านเห็นด้วยกับข้อความนันเป็ นส่วนน้อย
เห็นด้วยปานกลาง หมายถึงท่านเห็นด้วยกับข้อความนันปานกลาง
เห็นด้วยมาก หมายถึงท่านเห็นด้วยกับข้อความนันเป็ นส่วนมาก
เห็นด้วยมากทีสุด หมายถึงท่านยอมรับและเห็นด้วยกับข้อความนันทังหมด
คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตา
ช่วยเตือนคลึงมดลูกในแต่ละข้อมีค่าตําสุ ด เท่ากับ 1 คะแนน และมีค่ าสู งสุ ดเท่ากับ 5 คะแนน มี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
เห็นด้วยน้อยทีสุด
ให้ 1 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วยมากทีสุด
ให้ 5 คะแนน
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
4.1 นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก ผูศ้ ึกษาประดิษฐ์นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง
มดลู ก ขึ นเอง โดยมี ผู ้เ ชี ยวชาญทางด้า นวิ ศ วกรรมเครื องกล จากคณะวิ ศ วกรรมเครื องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นทีปรึ กษา และให้ความช่วยเหลือแนะนํา ในการประดิษฐ์ตุ๊กตาช่วยเตือน
คลึงมดลูกครังนี ผูศ้ ึกษาได้นาํ ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกไปทดลองใช้กบั มารดาในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด ตามคุ ณสมบัติทีกําหนดไว้ จํานวน 5 ราย ก่อนนํามาใช้จริ ง และปรั บปรุ งแก้ไข
สัญญาณเตือน และระดับความดังของเสียงจนได้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกตามลักษณะทีต้องการ
4.2 เครื องชังดิจติ อล วัดปริมาณการสู ญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด เป็ น
เครื องชังดิจิตอลทีแสดงผลเป็ นตัวเลข มีหน่ วยเป็ นกรัม ขนาดความละเอียด 1 กรัม ทีใช้ในการ
ชังนําหนักทารกแรกคลอด ในหน่ วยงานห้องคลอด โดยมีการสอบเทียบความเทียงของเครื องมือ
โดยวิศวกรรมการแพทย์ทุก 1 ปี
4.3 แบบบันทึกข้ อมูลส่ วนบุคคลของมารดาหลังคลอด และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ให้ บริการต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก ผูศ้ ึกษาได้นาํ แบบบันทึกข้อมูลส่ วน
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บุคคลของมารดาหลังคลอด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ต่อการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก มาหาความตรงของเนือหา โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษาและความครอบคลุมของเนื อหา ซึ งผูท้ รงคุณ วุฒิ ประกอบด้วย พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ หัว หน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ ท่าน อาจารย์สาขาวิชาการผดุ ง
ครรภ์ขนสู
ั ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ท่าน และอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุดรธานี 1 ท่าน โดยกําหนดมาตราส่วน 4 ระดับ ดังนี
ระดับ 4 หมายถึง เนือหามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงวิชาการมาก
ระดับ 3 หมายถึง เนือหามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงวิชาการปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เนือหามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงวิชาการเล็กน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เนือหาไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงวิชาการ
จากนันนําผลการประเมิน ของผูเ้ ชี ยวชาญ มาคํานวณค่ าดัชนี ค วามเที ยงตรงตาม
เนือหารายข้อ (Content validity index [CVI]) โดยใช้สูตรดังนี (Polit and Hungler, 1999 อ้างถึงใน
ประกาย จิโรจน์กุล, 2548)
CVI รายข้อ = จํานวนผูเ้ ชียวชาญทีให้ความเห็นในระดับ 3 และ 4
จํานวนผูเ้ ชียวชาญทังหมด
ซึงค่า CVI ทีมีผเู ้ ชียวชาญ 3 ท่าน ทุกคนต้องมีความเห็นตรงกันนั นคือ ค่า CVI ราย
ข้อต้องได้เท่ากับ 1.00 จึงจะถือได้ว่าเนื อหานันมีความตรงทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า
เนือหามีความตรงเป็ นทียอมรับ ส่วนข้อทีผูเ้ ชียวชาญมีความเห็นในระดับ 1 และ 2 ผูศ้ ึกษาควรนํามา
ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับเนื อหา (Polit and Hungler, 1999 อ้างถึงใน ประกาย จิโรจน์กุล, 2548)
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาหลังคลอด และ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ได้ค่า CVI รายข้อ = 1
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พยาบาลทีปฏิบตั ิงานในหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ
เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
. ระยะเตรียมการก่อนการทดลอง
5.1.1 ผูศ้ ึกษาชีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประชุมพยาบาลวิชาชีพประจําห้อง
คลอด เพือชีแจง และทําความเข้าใจเกียวกับการใช้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และแบบประเมินการ
ปฏิบตั ิให้เข้าใจตรงกัน และขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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. . นําตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ทดลองใช้กบั มารดาในระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอดตามคุณสมบัติทีกําหนดไว้ จํานวน 5 ราย
. . เมือทดลองใช้กบั มารดาหลังคลอดในระยะสองชัวโมงแรกครบตามจํานวน
ทีกําหนดไว้แล้ว จัดประชุมร่ วมปรึ กษากับพยาบาลวิชาชีพประจําห้องคลอด แพทย์ทีปรึ กษาประจํา
ห้อ งคลอด เพื อประเมิ น ผลการใช้ตุ๊ ก ตาช่ ว ยเตื อ นคลึ ง มดลู ก รวบรวมปั ญ หาอุป สรรค และ
ข้อเสนอแนะทีพบ เพือนําไปปรั บปรุ งและแก้ไขให้เหมาะสม โดยปรับปรุ งแก้ไขสัญญาณดนตรี
เตือน ก่อนเสียงเตือนจริ ง และระดับความดังของเสียง จนได้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกตามลักษณะ
ทีต้องการ
5.2 ระยะดําเนินการทดลอง
5.2.1 กลุ่มควบคุม มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการ ดังนี
1) เมือผูค้ ลอดมีอาการเจ็บครรภ์จริ งมาทีโรงพยาบาล พยาบาลห้องคลอด
ในเวรชีแจงโครงการแก่ผทู ้ ีมาคลอด ในระยะรอคลอด ทีหน่ วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ
โดยแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครังนี สิ ทธิของผูค้ ลอด ในการเข้าร่ วมหรื อไม่เข้า
ร่ วมการศึกษา
2) แจกแบบคําชี แจงอาสาสมัค ร ให้แก่ ผูค้ ลอดที มี ค วามสนใจเข้าร่ ว ม
การศึกษา
3) ภายหลังอ่านคําชีแจงอาสาสมัครแล้ว มีความสนใจเข้าร่ วมการศึกษา จะ
ให้ผคู ้ ลอดลงชือในใบยินยอม
) เมือพยาบาลห้องคลอดในเวรทําคลอดรกเสร็ จแล้ว ให้การดูแลมารดา
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามแนวทางการดูแลตามปกติกบั มารดาทีมีคุณสมบัติทีกําหนด
5) พยาบาลห้องคลอดแจกแบบบันทึกการคลึงมดลูก ในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอดแก่มารดา
6) หลังจากรกคลอดแล้ว พยาบาลห้องคลอดในเวร คลึงมดลูก ไล่ก ้อน
เลือดออกให้หมดและตรวจสอบช่องทางคลอดให้เรี ยบร้อย แล้วใส่ผา้ อนามัยทันที
7) พยาบาลห้องคลอดในเวร ประเมินการสูญเสียเลือด ในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด โดยการชังผ้าอนามัย เพือวัดปริ มาณเลือดด้วยเครื องชังดิจิตอล แสดงผลเป็ นตัวเลข
มีหน่วยเป็ นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากับ 1 มิลลิลิตร แล้วทําการบันทึก
8) พยาบาลห้องคลอดในเวร เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาหลัง
คลอด
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5.2.2 กลุ่มทดลอง มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการ ดังนี
1) เมือผูค้ ลอดมีอาการเจ็บครรภ์จริ งมาทีโรงพยาบาล พยาบาลห้องคลอด
ในเวรชีแจงโครงการแก่ผทู ้ ีมาคลอด ในระยะรอคลอด ทีหน่ วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ
โดยแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครังนี สิ ทธิของผูค้ ลอด ในการเข้าร่ วมหรื อไม่เข้า
ร่ วมการศึกษา
2) แจกแบบคําชี แจงอาสาสมัค ร ให้แก่ ผูค้ ลอด ที มีค วามสนใจเข้าร่ ว ม
การศึกษา
3) ภายหลังอ่านคําชีแจงอาสาสมัครแล้ว มีความสนใจเข้าร่ วมการศึกษา
จะให้ผคู ้ ลอดลงชือในใบยินยอม
4) เมือพยาบาลห้องคลอดในเวร ทําคลอดรกเสร็ จแล้ว ให้การดูแลมารดา
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ ร่ วมกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกกับ
มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ตามคุณสมบัติทีกําหนด โดยให้พยาบาลในเวรทีมาช่วย
รับเด็กกดปุ่ มเปิ ดทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก แล้วเก็บไว้กบั มารดาหลังคลอด
5) พยาบาลห้องคลอดในเวร ให้ค าํ แนะนํา ในการคลึงมดลูก ตามเสี ยง
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกแก่มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
6) พยาบาลห้องคลอดในเวร แจกแบบบันทึกการคลึงมดลูกในระยะสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอดแก่มารดา
7) หลังจากรกคลอดแล้ว พยาบาลห้องคลอดในเวร คลึงมดลูก ไล่ก ้อน
เลือดออกให้หมดและตรวจสอบช่องทางคลอดให้เรี ยบร้อย แล้วใส่ผา้ อนามัยทันที
8) พยาบาลห้องคลอดในเวร ประเมินการสูญเสียเลือด ในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด โดยการชังผ้าอนามัย เพือวัดปริ มาณเลือดด้วยเครื องชังดิจิตอล แสดงผลเป็ นตัวเลข
มีหน่วยเป็ นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากับ 1 มิลลิลิตร แล้วทําการบันทึก
9) พยาบาลห้องคลอดในเวร เก็บรวบรวมข้อมูลส่ ว นบุ คคล ของมารดา
หลังคลอด
10) พยาบาลห้องคลอดในเวร แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกแก่มารดาหลังคลอดเมือครบสองชัวโมงแรกหลังคลอด
1) ผูศ้ ึกษาแจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วย
เตือนคลึงมดลูกแก่พยาบาลห้องคลอดเมือเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเสร็ จสิ น
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กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

ให้การดูแลมารดาหลังคลอด
สองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ

ให้การดูแลมารดาหลังคลอดสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติร่วมกับการ
ใช้นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก

ครบสองชัวโมง
- บันทึกการคลึงมดลูกในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอด
- ประเมินปริ มาณการสูญเสียเลือด
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
(โดยการชังจากผ้าอนามัยทีใส่
ทันทีภายหลังจากทําคลอดรก คลึง
มดลูกไล่กอ้ นเลือด และตรวจสอบ
ช่องทางคลอดเรี ยบร้อยแล้วจนถึง
สองชัวโมงหลังจากรกคลอด)

ครบสองชัวโมง
- บันทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอด
- ประเมินปริ มาณการสูญเสียเลือดในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอด (โดยการชังจาก
ผ้าอนามัยทีใส่ทนั ที ภายหลังจากทําคลอดรก
คลึงมดลูกไล่กอ้ นเลือด และตรวจสอบช่องทาง
คลอดเรี ยบร้อยแล้วจนถึงสองชัวโมงหลังจาก
รกคลอด)
- ประเมินความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด
ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
เก็บข้ อมูลครบ
-ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การต่อการ
ใช้นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก

ภาพที 9 ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึก ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS 17.0 (Statistical Package for
Social Science for Windows) โดยแยกวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี
6.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป ข้อมูลเกียวกับการตังครรภ์และการคลอด ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุครรภ์เมือคลอด ลําดับทีของการตังครรภ์ ลําดับที
ของการคลอด นําหนักทารกแรกเกิด และเวลาทีคลอด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ร้อยละ
6.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัว อย่าง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม ว่ามีลกั ษณะทั วไปแตกต่างกัน หรื อไม่ วิเคราะห์โ ดยการทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square,
Fisher’s Exact test และ T-test
.3 เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลียปริ มาณการสู ญเสี ยเลือด ในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test
6.4 เปรี ยบเทียบความแตกต่าง จํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบด้วยสถิติ Chi-square
6.5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการใช้นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึง
มดลูก ใช้การแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ
6.6 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตื อนการคลึง
มดลูก ใช้การแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ
7. การพิทักษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ ึกษาได้เสนอเรื องผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เมือได้รับอนุมตั ิแล้วจึงดําเนินการชีแจงวัตถุประสงค์การศึกษาแก่ตน้ สังกัด ถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ
ดําเนินการ ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับและการนําผลมาประยุกต์ใช้ จากนันแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างใน
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริ มาณการสูญเสียเลือดในมารดาระยะสองชัวโมงแรกหลัง
คลอด เมือผูค้ ลอดมีอาการเจ็บครรภ์จริ งมาทีโรงพยาบาล สอบถามถึงความสมัครใจในการเข้าร่ วม
ผูศ้ ึกษาให้ผคู ้ ลอดทีตัดสินใจเข้าร่ วมโครงการและลงชือเป็ นหลักฐานลงในใบยินยอมเป็ นอาสาสมัคร
ทังในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จากนันทําการเก็บรวบรวมข้อมูล การเข้าร่ วมในการศึกษาครังนี
เป็ นการเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจ หากไม่เข้าร่ วมไม่มีผลกระทบใดๆต่อการรับการรักษา ผูค้ ลอดทีเข้า
ร่ วมในการศึกษานี สามารถถอนตัวออกจากการศึกษาครังนี ได้ทุกเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ และ
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หากมีการถ่ายภาพเพือประกอบการศึกษา ผูศ้ ึกษาจะขออนุ ญาตผูค้ ลอดทุกครัง ข้อมูลทังหมดผูศ้ ึกษา
จะเก็บไว้เป็ นความลับ และนําเสนอผลในภาพรวมเท่านัน

บทที 4
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษากึงทดลอง (Quasi-experimental research) มีแบบแผนการ
ศึกษาเป็ นแบบสองกลุ่ม วัดหลังการทดลอง (The posttest-only control group design) เพือศึกษา
ผลของการใช้น วัตกรรมตุ๊ก ตาช่ ว ยเตื อนคลึงมดลูก ต่อปริ มาณการสู ญเสี ยเลือด ในมารดาสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอด จํานวน 60 คน ทีมาคลอดทีโรงพยาบาลศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 คน โดยมีผลการศึกษา ดังนี
1. ผลการศึกษา
1.1 ข้ อมูลทัวไปของมารดาหลังคลอด
อายุ กลุ่มทดลองพบว่าส่ วนใหญ่มีอายุ 17-19 ปี 9 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30 มีอายุเฉลีย
เท่ากับ 26.31±3.53 ปี ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า อายุส่วนใหญ่ อยูร่ ะหว่าง 20-24 ปี จํานวน 10 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 มีอายุเฉลีย 25.35±4.04 ปี
อาชีพ ทังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมากทีสุ ด
โดยมีจาํ นวนเท่ากันคือ 11 ราย คิดเป็ นร้อยละ 36.67
ระดับการศึกษา กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา 17 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 56.67 ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาเช่นกัน จํานวน 21 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 70
ลัก ษณะทั วไป ของกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ไม่มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ p>0.05 ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลทัวไป
ข้ อมูลทัวไป
อายุ
17-19 ปี
20-24 ปี
25-30 ปี
31-34 ปี
xˉ ± SD

อาชีพ
รับจ้าง
ค้าขาย
เกษตรกรรม
แม่บา้ น
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษา

กลุ่มทดลอง
(N=30)
จํานวน ร้ อยละ
9
8
8
5

30.00
26.67
26.67
16.66

26.31 ±3.53
8
5
11
6
13
17
-

กลุ่มควบคุม
(N=30)
จํานวน ร้ อยละ
8
10
8
4

2

P-value

.296F

1.000

.571

.903

1.420F

1.000

26.67
33.33
26.67
13.33

25.35 ±4.04
26.67
16.66
36.67
20.00
43.33
56.67
-

6
5
11
8
7
21
2

20.00
16.66
36.67
26.67
23.34
70.00
6.66

F= Fisher Exact test
.

ข้ อมูลเกียวกับการตังครรภ์ และการคลอด
อายุครรภ์เมือคลอด กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่คลอดเมืออายุครรภ์ 37-40 สัปดาห์
29 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 96.67 มีอายุครรภ์เมือคลอดเฉลียเท่ากับ 39±1.32 สัปดาห์ ส่ วนกลุ่มควบคุม
พบว่าส่ วนใหญ่คลอดเมืออายุครรภ์ 37-40 สัปดาห์เช่นกัน จํานวน 27 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 90.00
มีอายุครรภ์เมือคลอดเฉลียเท่ากับ 38±1.06 สัปดาห์
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ลําดับของการตังครรภ์ กลุ่มทดลอง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นครรภ์หลัง 16 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 53.33 ส่ วนกลุ่มควบคุม พบว่า ส่ ว นใหญ่เป็ นครรภ์หลังเช่น กัน จํานวน 18 ราย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 60.00
นําหนักทารกแรกเกิด กลุ่มทดลอง พบว่า ส่ วนใหญ่นาํ หนักทารกแรกเกิดส่ วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 2,500-3,499 กรัม 28 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 93.33 มีนาํ หนักทารกแรกเกิดเฉลียเท่ากับ
2,999.67±377.59 กรัม ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า ส่วนใหญ่นาํ หนักทารกแรกเกิดส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง
2,500-3,499 กรัมเช่นกัน จํานวน 26 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 86.67 มีนาํ หนักทารกแรกเกิดเฉลียเท่ากับ
3,064.33±346.97 กรัม
เวลาทีคลอด กลุ่มทดลอง พบว่า ส่ วนใหญ่คลอดนอกเวลาราชการ 21 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 70.00 ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า ส่ วนใหญ่คลอดนอกเวลาราชการเช่นกัน จํานวน 22 ราย
คิดเป็ น ร้อยละ 73.33
ส่วนระยะเวลาในการคลอดเฉลียกลุ่มทดลอง เท่ากับ 437.60±254.76 นาที ส่ วนกลุ่ม
ควบคุมมีระยะเวลาในการคลอดเฉลีย เท่ากับ 590.56±304.37 นาที
ข้อมูลเกียวกับการตังครรภ์และการคลอดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ p>0.05 ดังแสดงในตารางที 2
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ตารางที 2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลเกียวกับการตังครรภ์และการคลอด
ข้ อมูลเกียวกับการตังครรภ์
และการคลอด
1. อายุเมือคลอด
7-40 สัปดาห์
40-42 สัปดาห์
xˉ ± SD

2. ลําดับของการตังครรภ์
ครรภ์แรก
ครรภ์หลัง
3. นําหนักทารกแรกเกิด
2,500-3,499 กรัม
3,500-3,999 กรัม
xˉ ± SD

กลุ่มทดลอง
(N=30)
จํานวน ร้ อยละ
29
1
39 ± 1.32
14
16
28
2
2,999.67
± 377.59

4. เวลาทีคลอด
ในเวลาราชการ
7
นอกเวลาราชการ
21
5. ระยะเวลาในการคลอดเฉลีย (นาที)
xˉ ± SD
437.60
±254.76
F= Fisher Exact test

96.67
3.33

กลุ่มควบคุม
(N=30)
จํานวน ร้ อยละ
27
3

2

P-value

1.071F

.612

2.365

.335

.741F

.671

.082

1.000

52.336F

.674

90.00
10.00

38 ± 1.06
46.67
53.33
93.33
6.67

30.00
70.00

12
18

40.00
60.00

26
86.67
4
13.33
3,064.33
± 346.97
8
22
590.56
±304.37

26.67
73.33
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1.3 เปรียบเทียบค่าเฉลียของปริมาณการสู ญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ค่าเฉลีย ของปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด (ปริ มาณ
เลือดทีประเมิน โดยการชังจากผ้าอนามัยทีใส่ทนั ทีภายหลังจากทําคลอดรก คลึงมดลูกไล่กอ้ นเลือด
และตรวจสอบช่ องทางคลอดเรี ยบร้ อยแล้วจนถึงสองชั วโมงหลังจากรกคลอด) พบว่า ในกลุ่ม
ทดลอง เท่ากับ 44.00±18.68 มิลลิลิตร ส่วนกลุ่มควบคุม เท่ากับ 60.33±32.53 มิลลิลิตร
เมือนําค่ าเฉลี ย ของปริ มาณการสู ญเสี ย เลือดในระยะสองชั วโมงแรกหลังคลอด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มทดลองมีปริ มาณการสู ญเสี ย
เลือดเฉลียในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
p<0.05 ดังแสดงข้อมูลในตารางที 3
ตารางที 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปริ มาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ปริมาณการสู ญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
(มิลลิลติ ร)
Min
Max
Mean
SD
20
80
44.00
18.68
20
150
60.33
32.53

t-test

p-value

-2.385 0.020 *

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ p<0.05
1.4 เปรียบเทียบจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด พบว่า
ในกลุ่มทดลอง สามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดถึง 21 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 70 ส่วนในกลุ่มควบคุม สามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ได้เพียง 7 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 23.33
เมือนําจํานวนมารดาที คลึงมดลูก ครบ 9 ครั งในระยะสองชั วโมงแรกหลังคลอด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมมาทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มทดลองมีจาํ นวนมารดาทีคลึง
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มดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ p<0.01 ดังแสดงข้อมูล ในตารางที 4
ตารางที 4 เปรี ยบเทียบจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลของการ
คลึงมดลูก
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิไม่ได้

กลุ่มทดลอง
จํานวน (คน) ร้ อยละ
21
70
9
30

กลุ่มควบคุม
จํานวน (คน) ร้ อยละ
7
23.33
23
76.67

2
13.1
25

p-value
0.001 *

** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ p<0.01
1.5 ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
ประกอบด้วย ความคิดเห็นของมารดาหลังคลอด ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่ว ยเตือนคลึงมดลูก
จําแนกเป็ นรายข้อ 7 ข้อ โดยกําหนดความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากทีสุ ด เห็นด้วย
มาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยทีสุด
ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
ตามแบบสอบถามรายข้อ เรี ยงจากเห็นด้วยมากทีสุ ดไปหาน้อยทีสุ ด พบว่ามารดาหลังคลอดส่ วน
ใหญ่เห็นด้วยมากทีสุ ด ในเรื องความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดย
ภาพรวม และตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้ค ลึงมดลูกได้ตามระยะเวลาที กําหนด เห็นด้วยใน
ระดับเท่าๆกัน คือ ร้อยละ 53.33 เห็นด้วยมากเป็ นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกเสี ยงดัง ฟัง
ชัด ร้อยละ 56.67 เห็ นด้วยปานกลางเป็ นส่ ว นใหญ่ ทีตุ๊กตาช่ว ยเตือนคลึงมดลูกทําให้พกั ผ่อนได้
น้อยลง ร้อยละ 50 เห็นด้วยน้อยเป็ นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกช่วยให้ญาติมีส่วนร่ วมใน
การคลึงมดลูกขณะทีหลับ ร้อยละ 20 และเห็นด้วยน้อยทีสุ ดเป็ นส่ วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง
มดลูกทําให้พกั ผ่อนได้นอ้ ยลง ร้อยละ 13.33 ค่าเฉลียความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการใช้
นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกเท่ากับ 3.94 ± 0.56 ดังตารางที 5
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ตารางที 5 การจําแนกความคิดเห็นของมารดาหลังคลอดต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง
มดลูก
ความคิดเห็น
จํานวน (ร้ อยละ)

ข้ อความ

1. ตุ๊กตาช่วยคลึงมดลูกเสียงดัง ฟังชัด
2. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีประโยชน์
สําหรับท่าน
3. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้ท่าน
คลึงมดลูกได้ตามระยะเวลาทีกําหนด
4. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้ท่าน
พักผ่อนได้นอ้ ยลง
5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกช่วยให้ญาติ
มีส่วนร่ วมในการคลึงมดลูกขณะทีท่าน
หลับ
6. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้ท่าน
รําคาญ
7. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการใช้
นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
ในระดับใด
รวม

เห็นด้ วย เห็นด้ วย
มากทีสุ ด มาก

เห็นด้ วย
ปานกลาง

เห็นด้ วย เห็นด้ วย
น้ อย น้ อยทีสุ ด

10
(33.33)
14
(46.67)
16
(53.33)
2
(6.67)
6
(20.00)

17
(56.67)
15
(50.00)
8
(26.67)
6
(20.00)
7
(23.33)

3
(10.00)
1
(3.33)
5
(16.67)
15
(50.00)
10
(33.33)

1
(3.33)
3
4
(10.00) (13.33)
6
1
(20.00) (3.33)

10
14
(33.33) (46.67)
16
9
(53.33) (30.00)

3
(10.00)
4
(13.34)

1
(3.33)
1
(3.33)

xˉ = 3.94

SD = 0.56

2
(6.67)
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1.6 ความพึงพอใจของผู้ให้ บริการต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
ความพึ ง พอใจของผูใ้ ห้บ ริ การต่ อการใช้น วัต กรรมตุ๊ ก ตาช่ ว ยเตื อนคลึ ง มดลู ก
ประกอบด้วยความคิดเห็นของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกจําแนกเป็ น
รายข้อ 10 ข้อ โดยกําหนดความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากทีสุ ด เห็นด้วยมาก เห็น
ด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยทีสุด
ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ตาม
แบบสอบถามรายข้อ เรี ยงจากเห็นด้วยมากทีสุดไปหาน้อยทีสุด พบว่าผูใ้ ห้บริ การส่วนใหญ่เห็นด้วย
มากทีสุด ในเรื องตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีรูปลักษณ์ทีเหมาะสมถึงร้อยละ 100 เห็นด้วยมากเป็ น
ส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีสวิตช์เปิ ด-ปิ ดทีสะดวก ร้อยละ 100 เห็นด้วยปานกลางเป็ น
ส่ วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกรักษาความสะอาดได้ง่าย ร้อยละ 60 และเห็นด้วยน้อยเป็ น
ส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีความยุง่ ยากซับซ้อนในการใช้งาน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ห้บริ ก าร ต่ อการใช้นวัต กรรมตุ๊ก ตาช่ ว ยเตือนคลึงมดลูก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 60 ค่าเฉลียความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือน
คลึงมดลูกเท่ากับ 3.90 ± 0.76 ดังตารางที 6
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ตารางที 6 การจําแนกความคิดเห็นของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
ระดับความคิดเห็น
จํานวน (ร้ อยละ)

ข้ อความ
เห็นด้ วย
มากทีสุ ด

1. ตุ๊กตาช่วยคลึงมดลูกมีสวิตช์
เปิ ด-ปิ ดทีสะดวก
2. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกชาร์ตไฟ
ได้สะดวก
3. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมี
รู ปลักษณ์ทีเหมาะสม
4. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีความ
พร้อมใช้
5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกรักษา
ความสะอาดได้ง่าย
6. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้
มารดาหลังคลอดคลึงมดลูกได้ตาม
มาตรฐานการดูแล
7. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้
ท่านลดภาระลง
8. ตุ๊กตาช่วยคลึงมดลูกมีความยุง่ ยาก
ซับซ้อนในการใช้งาน
9. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีจาํ นวน
เพียงพอต่อการใช้งาน
10. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการ
ใช้นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึง
มดลูกในระดับใด
รวม

4
(80.00)
5
(100.00)
1
(25.00)

เห็นด้ วย
มาก

เห็นด้ วย
ปานกลาง

5
(100.00)
1
(25.00)

1
(25.00)

1
(25.00)
3
(60.00)

1
(25.00)

3
(60.00)
2
(40.00)
4
(80.00)

1
(25.00)

3
(60.00)

1
(25.00)
1
(20.00)
1
(20.00)

2
(40.00)

3
(60.00)
3
(60.00)

xˉ = 3.90

เห็นด้ วย
น้ อย

4
(80.00)
1
(20.00)

SD = 0.76

เห็นด้ วย
น้ อยทีสุ ด
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1.7 ข้ อเสนอแนะของผู้ให้ บริการต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
ในการเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง มีคลอดในเวลาไล่เลียกัน 1 ครัง (ห่ างกัน 20 นาที) ทํา
ให้ไม่สามารถใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกใน Case ที 2 ได้ เพราะไม่แน่ ใจว่าเสี ยงตุ๊กตา
จะดังรบกวน ทําให้มารดาในกลุ่มทดลอง Case ทีคลอดก่อนสับสนหรื อไม่ จึงมองว่ายังมีขอ้ จํากัด
ในการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
ข้ อมูลจากการสังเกตและสอบถามเพิมเติม
1) มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดในกลุ่มทดลอง ไม่สามารถคลึงมดลูก
ได้ต ามเสี ยงเตื อนของตุ๊กตาทุก ครัง โดยส่ วนมาก จะเป็ นมารดาหลังคลอดที คลอดเวรดึ ก ซึ งให้
เหตุผลว่าเหนือยล้าจากการคลอด เลยเผลอหลับไป บางรายก็กาํ ลังให้นมบุตรอยูใ่ นขณะทีเสียงตุ๊กตา
เตือน พอลูกกินนมเสร็ จก็ลืมว่าต้องคลึงมดลูก
2) ในกลุ่มทดลอง มีการคลอดในเวลาทีใกล้เคียงกัน 1 ครัง ทําให้มารดาหลังคลอด
Case ทีคลอดภายหลัง ไม่ได้ใช้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เพราะอาจทําให้มารดาหลังคลอดสับสน
ในเสี ยงเตื อนของตุ๊ก ตาได้ จึ งมีข ้อจํากัด ใช้ก รณี ทีมีค ลอดหลายราย หรื อคลอดในระยะเวลาที
ใกล้เคียงกัน
2. การอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริ มาณการสูญเสียเลือด
ในมารดาสองชัวโมงแรกหลังคลอด ผูศ้ ึกษาอภิปรายผล ดังนี
2.1 ปริมาณการสู ญเสียเลือดเฉลียในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง มีปริ มาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอด 44.00±18.68 มิลลิลิตร ส่วนกลุ่มควบคุม มีปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดเฉลียใน
ระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด 60.33±32.53 มิลลิลิตร เมือนําค่าเฉลียของปริ มาณการสู ญเสี ยเลือด
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาทดสอบ พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดเฉลียในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด น้อยกว่ากลุ่มควบคุ ม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ p<0.05 เป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที 1 อธิบายได้ว่าในกลุ่มทดลอง
ทีให้การดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ ร่ วมกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วย
เตือนคลึงมดลูกสามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครังได้มากกว่ากลุ่มควบคุม ทีให้การดูแลมารดาในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอดตามปกติ ส่ งผลให้กลุ่มทดลองมีปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดเฉลียในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ซึงการคลึงมดลูก จะส่งผลให้เกิดการหดรัดตัวของ
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หลอดเลือดบริ เวณทีรกเคยเกาะ โดยทัวไปการหยุดเลือดต้องอาศัยการหดรัดตัวของหลอดเลือดเอง
และการเกิดลิ มเลือดเฉพาะที ซึงการทีจะทําให้เลือดบริ เวณทีรกเคยเกาะหยุดได้ดี ต้องอาศัยการหด
รัดตัวของกล้ามเนือมดลูก เพือกดหลอดเลือดใหญ่ๆ และปิ ดรู เปิ ดของหลอดเลือด ทําให้เลือดหยุด
ได้ในทีสุด (Cunningham et al., 2005) ซึงยังไม่มีการศึกษา เกียวกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือน
คลึงมดลูกต่อปริ มาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด แต่มีการศึกษาทีสอดคล้อง
กับการกดมดลูกส่ วนล่าง ของ วันชัย จันทราพิทกั ษ์ และคณะ (2554) ทีทําการศึกษาประสิ ทธิผล
ของการกดมดลูกส่วนล่างในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ณ กลุ่มงานสู ติ-นรี เวช
กรรม โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ สํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ระหว่างเดือน กรกฎาคม
พ.ศ.2552 – มีนาคม พ.ศ.2553 จํานวน 686 ราย โดยการสุ่มเลือกเป็ นกลุ่มควบคุม 343 ราย และกลุ่ม
ทดลอง จํานวน 343 ราย ทังกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองได้รับการดูแลการคลอดแบบปกติ คื อ
ได้รับ oxytocin ก่อนคลอดและหลังคลอดหนีบ และตัดสายสะดือภายใน 3 นาทีหลังทารกคลอด ทํา
คลอดรกแบบ controlled cord traction พร้อมทังคลึงมดลูกทันทีหลังรกคลอด ส่วนกลุ่มทดลองเพิ ม
การกดมดลูกส่ วนล่างทางหน้าท้องนาน 10 นาที พบว่ากลุ่มทดลองมีการตกเลือดหลังคลอดน้อย
กว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองสามารถลดการสูญเสียเลือดลงได้ 29.3 มิลลิลิตร
2.2 จํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ผลการศึกษา พบว่าจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองสามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ใน
ระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดได้ถึง 21 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 70 ส่ วนในกลุ่มควบคุมสามารถคลึง
มดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดได้เพียง 7 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 23.33 เมือนํา
จํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมาทดสอบทางสถิติ พบว่ากลุ่มทดลองมีจาํ นวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอด มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ p<0.01 เป็ นไป
ตามสมมุติฐานข้อที 2 จากผลการศึกษา สามารถอธิบายได้ว่าตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกเป็ นอุปกรณ์
หนึงทีสามารถกระตุน้ เตือนให้มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดคลึงมดลูกได้ตามมาตรฐาน
การดู แ ล ซึ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยที ใช้อุ ปกรณ์ เ ตื อ นต่ อประสิ ทธิ ภ าพของการดู แลรั ก ษา คื อ
การศึกษาของ นรรัตน์ สมเพชร, ชิดชนก เรื อนก้อน และ อัญชลี เพิ มสุวรรณ (2549) ทีทําการศึกษา
ผลการเตื อนทางโทรศัพท์ต่ อ ความร่ วมมือ ในการใช้ยาลดความดัน โลหิ ต ของผูป้ ่ วยนอก ผล
การศึกษา พบว่า ระดับความร่ วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตของกลุ่มศึกษามีค่ามากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และการศึกษาของศานตมล เสวกทรัพย์, สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต
และ ศิราณี ยงประเดิม (2555) ที ทําการศึก ษาผลของการใช้โทรศัพท์ติดตาม เพือลดปั ญหาความ
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ไม่ร่วมมือในการใช้ยาอะม็อกซีซิลลินชนิดรับประทาน ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองที
ได้รับโทรศัพท์ติดตามให้ใช้ยาตามทีแพทย์สั งติดต่อกันทุกวันรับประทานยาจนหมด ร้อยละ 74.0
มากกว่ากลุ่มควบคุ มที ไม่ได้รั บโทรศัพท์ติ ด ตามให้รั บประทานยาจนหมด ซึ งในกลุ่มควบคุ ม
รับประทานยาตามทีแพทย์สงติ
ั ดต่อกันจนหมดทุกวันได้เพียงร้อยละ 40 เท่านัน
2.3 ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด ต่อการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 53.33 มีค่าคะแนนเฉลีย
เท่ากับ 3.94 คะแนน (SD = 0.56) ซึงการดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติร่วมกับการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกนัน สามารถเตือนให้มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดคลึงมดลูก
ได้ตามมาตรฐานการดูแล หรื อตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที คือทุก 15 นาที หลังรกคลอดจนถึงสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอด (9 ครัง) ทําให้มารดาหลังคลอดมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตา
ช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดับปานกลางถึงระดับมาก ซึงจากผลการศึกษาพบว่ามารดาหลังคลอด
จํานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ สามารถคลึงมดลูกได้ครบ 9 ครังตามเสียงเตือนของตุ๊กตาในระยะ
สองชัวโมงแรกหลังคลอด แต่ ก็ย งั มีมารดาหลังคลอดอีกจํานวน 9 ราย คิด เป็ นร้ อยละ ทีไม่
สามารถคลึงมดลูกได้ครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ทังนี จากการสังเกตพบว่าส่ วน
ใหญ่เป็ นมารดาทีคลอดในเวรดึก ซึงเหนื อยล้าจากการคลอดประกอบกับไม่ได้พกั ผ่อน เลยเผลอ
หลับไป ทําให้ไ ม่สามารถคลึงมดลูก ได้ต ามเสี ยงเตื อนของตุ๊ก ตา และก็ย งั มีม ารดาหลังคลอด
บางส่ ว นทีเห็ นด้วยมากเป็ นส่ ว นใหญ่ ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้รําคาญ ถึงร้อยละ 46.67
และเห็นด้วยปานกลางเป็ นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้พกั ผ่อนได้น้อยลง ถึงร้อยละ
50 ผูศ้ ึกษาจึงนําข้อมูลนีไปปรึ กษากับบุคคลากรทางการแพทย์ทีเกียวข้องในห้องคลอด ลงความเห็น
ว่าน่าจะพัฒนาระบบการเตือนให้มารดาคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในสองชัวโมงแรกหลังคลอด ด้วย
ระบบนาฬิก าสั นสะเทื อ น จะได้ไม่ ส่งเสี ยงดัง รบกวน ส่ ง ผลให้มารดาหลังคลอดรําคาญ และ
พักผ่อนได้มากขึน
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เป็ นอีก
แนวทางหนึ ง ในการช่วยดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดให้สามารถคลึงมดลูกได้
ตามมาตรฐานการดูแล ส่งผลให้มารดามีความพึงพอใจในการดูแลมากขึน
2.4 ความพึงพอใจของผู้ให้ บริการต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตา
ช่วยเตือนคลึงมดลูก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 3.90 คะแนน (SD =
0.76) ซึงการดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติ ร่ วมกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกนัน
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สามารถเตือนให้มารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดคลึงมดลูกได้ตามมาตรฐานการดูแล หรื อ
ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที คือทุก 15 นาที หลังรกคลอดจนถึงสองชัวโมงแรกหลังคลอด (9 ครัง)
เพราะผูใ้ ห้บริ การ ในวัน เวลานอกราชการ ขึนปฏิบตั ิงานคนเดียว ดูแลทังห้องรอคลอด คลอด และ
หลังคลอด ทําให้บางครังอาจไม่ได้มาเตือนให้มารดาคลึงมดลูกตามมาตรฐานการดูแลด้วยตนเอง
ทําให้ผใู ้ ห้บริ ก ารมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดยภาพรวมใน
ระดับมาก
จากผลการศึก ษาแสดงให้เห็ น ว่า การใช้น วัตกรรมตุ๊กตาช่ ว ยเตื อนคลึงมดลูก เป็ นอีก
แนวทางหนึ งในการช่วยดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ให้สามารถคลึงมดลูกได้
ตามมาตรฐานการดูแล ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านอัตรากําลัง ส่ งผลให้ผใู ้ ห้บริ การมีความพึงพอใจในการ
ดูแลมากขึน

บทที 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครั งนี เป็ นการศึกษากึงทดลอง (Quasi-experimental research) มีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่อปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในมารดา
สองชัวโมงแรกหลังคลอด จํานวน 60 คน ทีมาคลอดทีโรงพยาบาลศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
ผูศ้ ึกษาคัดกลุ่มตัวอย่างเป็ นมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดปกติทางช่องคลอด ทีมารับ
บริ การคลอดที ห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ โดยกําหนดเกณฑ์ในการคัด เข้าและคัดออกจาก
การศึกษา กลุ่มควบคุม (Control group) ได้รับการดูแลตามปกติในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ส่วนกลุ่มทดลอง (Experimental group) ได้รับการดูแลตามปกติในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
ร่ วมกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
เครื องมือทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และเครื องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบัน ทึ กข้อมูลส่ วนบุ คคลของมารดาหลังคลอด ซึงประกอบด้ว ย
ข้อมูลทัวไปและข้อมูลเกียวกับการคลอด แบบประเมินปริ มาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด แบบบันทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด แบบสอบถามความพึง
พอใจของมารดาหลังคลอด ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึก ษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูค้ ลอดทีมาคลอด ที โรงพยาบาล
ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในระยะสองชั วโมงแรกหลังคลอด โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ควบคุม จํานวน 30 ราย เมือพยาบาลห้องคลอดในเวรทําคลอดรกเสร็ จแล้ว ให้การดูแลมารดาใน
ระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดตามแนวทางการดูแลตามปกติ กับมารดาทีมีคุณสมบัติทีกําหนด
โดยพยาบาลห้องคลอด แจกแบบบันทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด แก่มารดา
ประเมินปริ มาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด โดยการนําผ้าอนามัยมาชังเพือ
ประเมินการสู ญเสี ยเลือด ด้วยตาชังดิจิต อล มีหน่ วยเป็ นกรัม แล้วทําการบันทึกและเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ ับบริ การ
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เมือเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุมครบแล้ว จึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลองอีก
จํานวน 30 ราย เมือพยาบาลห้องคลอดในเวรทําคลอดรกเสร็ จแล้ว ให้การดูแลมารดาในระยะสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอดตามแนวทางการดูแลตามปกติ ร่ วมกับการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง
มดลูก กับมารดาทีมีคุณสมบัติทีกําหนด โดยพยาบาลห้องคลอด แจกแบบบันทึกการคลึงมดลูกใน
ระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดแก่มารดา ประเมินปริ มาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอด โดยการนําผ้าอนามัยมาชังเพือประเมินการสู ญเสี ยเลือด ด้วยตาชังดิจิตอล มีหน่ วยเป็ น
กรัม แล้วทําการบันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ับบริ การ และแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมารดาหลังคลอด ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เมือครบสองชัวโมง
หลังคลอด เมื อเก็บ ข้อมู ลในกลุ่ม ทดลองครบแล้ว ผูศ้ ึก ษาแจกแบบสอบถามความพึงพอใจผู ้
ให้บริ การ ต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกแก่พยาบาลห้องคลอด
การวิ เคราะห์ข ้อมูล ข้อมูลทั วไป ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การแจกแจงความถี ร้ อยละ และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปริ มาณการสูญเสียเลือด และจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดของกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง โดยใช้ค่ าเฉลีย และส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปริ มาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะสองชัวโมง
แรกหลังคลอด โดยใช้ Independent t-test เปรี ยบเทียบจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังใน
ระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ Chi-Square และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดและผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือน
คลึงมดลูก โดยใช้การแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี
1) ปริ มาณการสูญเสียเลือดในสองชัวโมงแรกหลังคลอดเฉลีย ของกลุ่มทดลองน้อยกว่า
กลุ่มควบคุม และเมือนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอดเฉลียของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ p< 0.05
2) จํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดของกลุ่ม
ทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม และเมือนํามาทดสอบทางสถิติ พบว่า จํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9
ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ p< 0.01
3) ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด ต่อ
การใช้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกอยู่ในระดับมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 53.33 โดยมีค่าคะแนนเฉลีย
ความพึงพอใจรวมทุกข้อ เท่ากับ 3.94 คะแนน (SD = 0.56)
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4) ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก
อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ มีค่าคะแนนเฉลียความพึงพอใจรวมทุกข้อ เท่ากับ 3.90 คะแนน
(SD = 0.76)
สรุ ปผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกสามารถนํามาใช้ เพือ
เพิ มจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดได้ ภายใต้ขอ้ จํากัด
ด้านอัตรากําลังของพยาบาลห้องคลอดทีขึนปฏิบตั ิงานเพียงคนเดียวนอกเวลาราชการ ซึงต้องดูแล
ทังห้องรอคลอด คลอด และหลังคลอด ส่งผลให้ปริ มาณการสูญเสียเลือดเฉลียในมารดาสองชัวโมง
แรกหลังคลอดลดลง นอกจากนี โดยภาพรวมมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดมีความพึง
พอใจต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดับมากทีสุด และผูใ้ ห้บริ การยังมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดับมาก
2. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ ดังนี
2.1 การนําไปใช้ ในการพยาบาล
2.1.1 นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก สามารถนํามาใช้ร่วมกับการพยาบาล
ตามปกติ ในมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดได้ เพือลดปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในสอง
ชัวโมงแรกหลังคลอดและเพิ มจํานวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลัง
คลอด เพือลดภาวะเสียงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี
2.1.2 นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก หากมีการนําไปใช้ในโรงพยาบาลอืนๆ
ควรมีการปรับปรุ ง หรื อปรับเปลียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของแต่ละพืนที
2.1.3 แผนกห้องคลอดและหลังคลอด สามารถนําแนวคิ ด นี ไปใช้ในการสร้ าง
นวัตกรรมการดูแลมารดาในระยะหลังคลอด ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านอัตรากําลัง เพือให้การดูแลมารดา
ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
2.2 การนําไปใช้ ในการศึกษาวิจยั
ควรมีการพัฒนานวัตกรรมด้วยระบบการเตือนให้มารดาคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ใน
สองชั วโมงแรกหลังคลอดด้ว ยระบบนาฬิก าสั นสะเทื อน แล้ว เก็บข้อมูลเพือเปรี ยบเทียบความ
แตกต่าง และเพือนํานวัตกรรมไปใช้ในการดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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 ปริ ญญาตรี

 ค้าขาย
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. นําหนักทารกแรกเกิด…………………กรัม
8. เวลาทีคลอด………………น.
. ระยะเวลาในการคลอด
ระยะที 1 …………ชัวโมง………….นาที
ระยะที 2………….ชัวโมง……………นาที
ระยะที 3………….นาที
รวมทุกระยะของการคลอด………….ชัวโมง…………...นาที
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หมายเลข …………………………..
( ) กลุ่มทดลอง ( ) กลุ่มควบคุม
แบบประเมินปริมาณการสู ญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
คําชีแจง
แบบประเมินนี เป็ นแบบประเมินปริ มาณการสู ญเสี ยเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลัง
คลอด
ปริ มาณเลือดทีออกในสองชัวโมงแรก = …………………………. กรัม
หักนําหนักผ้าอนามัย
= …………………………...กรัม
ปริ มาณเลือดทีออกทังสิ น ……………………… มิลลิลิตร (1 กรัม =1 มิลลิลิตร)
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หมายเลข ……………………………..
( ) กลุ่มทดลอง ( ) กลุ่มควบคุม
แบบบันทึกการคลึงมดลูก ครบ 9 ครังของมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด
คําชีแจง
แบบบันทึกนีเป็ นแบบบันทึกการคลึงมดลูกครบ 9 ครังของมารดาในระยะสองชัวโมงแรก
หลังคลอด ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริ งมากทีสุด
การคลึงมดลูก
ครังที 1: หลังรกคลอด
ครังที 2: 15 นาทีหลังรกคลอด
ครังที 3: 30 นาทีหลังรกคลอด
ครังที 4: 45 นาทีหลังรกคลอด
ครังที 5: 1 ชัวโมง หลังรกคลอด
ครังที 6: 1 ชัวโมง 15 นาทีหลังรกคลอด
ครังที 7: 1 ชัวโมง 30 นาทีหลังรกคลอด
ครังที 8: 1 ชัวโมง 45 นาทีหลังรกคลอด
ครังที 9 : 2 ชัวโมง หลังรกคลอด

ได้ปฏิบัติ

ไม่ได้
ปฏิบัติ

เหตุผล
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………....
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
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หมายเลข……………………………...
แบบสอบถามความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
คําชีแจง
แบบสอบถามนีเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการใช้นวัตกรรม
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นตามความรู ้สึกของท่านมากทีสุด
ข้ อความ

มากทีสุ ด

ความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด

. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกเสียงดัง
ฟังชัด
2. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกมี
ประโยชน์สาํ หรับท่าน
3. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกทําให้ท่าน
คลึงมดลูกได้ตามระยะเวลาทีกําหนด
4. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกทําให้ท่าน
พักผ่อนได้นอ้ ยลง
5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกช่วยให้ญาติมี
ส่วนร่ วมในการคลึงมดลูกขณะทีท่าน
หลับ
6. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกทําให้ท่าน
รําคาญ
7. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการใช้
ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดับใด
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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หมายเลข……………………………..
.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ให้ บริการต่อการใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูก
คําชีแจง
แบบสอบถามนีเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การต่อการใช้นวัตกรรมตุ๊กตา
ช่วยเตือนคลึงมดลูก ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นตามความรู ้สึกของท่านมากทีสุด
ข้ อความ

มากทีสุ ด

มาก

ความคิดเห็น
ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีสุ ด

. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีสวิตย์เปิ ด-ปิ ด
ทีสะดวก
2. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกชาร์ ตไฟได้สะดวก
3. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีรูปลักษณ์
ทีเหมาะสม
4. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีความพร้อมใช้
5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกรักษาความสะอาด
ได้ง่าย
6. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทําให้มารดาหลัง
คลอดคลึงมดลูกได้ตามมาตรฐานการดูแล
7. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกทําให้ท่านลดภาระ
งานลง
8. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกมีความยุง่ ยาก
ซับซ้อนในการใช้งาน
9. ตุ๊กตาช่วยเตือนให้คลึงมดลูกมีจาํ นวนเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
10. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการใช้ตุ๊กตาช่วย
เตือนคลึงมดลูกในระดับใด
ข้ อ เสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
หนังสื อรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คําชีแจงและพิทักษ์ สิทธิของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
. ดร. สมจิตร เมืองพิล
. ผศ. ดร. ฉวีวรรณ ศรี ดาวเรื อง
. คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ

อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ
จังหวัดอุดรธานี

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชือ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ภูมิลาํ เนา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2558

ประวัติการทํางาน

นางสาวสุพรรณี ศรี ภาชัย
27 กุมภาพันธ์ 2525
จังหวัดอุดรธานี
สําเร็ จการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
สําเร็ จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขนสู
ั ง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบนั รับราชการ ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
งานห้องคลอด โรงพยาบาลศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี

