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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. 

 



 ค

 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมอบส่วนดีของรายงานการศึกษาอิสระนีแด่บุพการี และคณาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตตกิรรมประกาศ 

 

 

รายงานการศึกษาอิสระฉบบันี  สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตา กรุณา และความช่วยเหลือ

เป็นอยา่งดียงิจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุสาห์ ศุภรพนัธ์ อาจารยที์ปรึกษา ซึงไดก้รุณาเสียสละเวลา

อนัมีค่าให้คาํแนะนํา และเสนอแนะข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ รวมทงัแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ตลอดจนใหค้วามเอาใจใส่ดูแล ใหก้าํลงัใจตลอดระยะเวลาทีทาํการศึกษา ผูศึ้กษารู้สึกซาบซึงใจใน
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อยา่งเต็มที ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี 

 

 

               สุพรรณี  ศรีภาชยั 

 



สารบัญ 

 

 

  หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย  ก 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ข 

คาํอุทิศ   ง 

กิตติกรรมประกาศ  จ 

สารบญัตาราง  ซ 

สารบญัภาพ  ฌ 

บทที  1 บทนาํ  

 1.   ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  

 2.   คาํถามการศึกษา   

 3.   วตัถุประสงคข์องการศึกษา  

 4.   สมมุติฐานการศึกษา  

 5.   ขอบเขตของการศึกษา 6 

 6.   ตวัแปรทีศึกษา  7 

 7.   คาํจาํกดัความทีใชใ้นการศึกษา 7 

 8.   ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บ  8 

 9.   กรอบแนวคิดในการศึกษา  8 

บทที   แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  

 1.   การตกเลือดหลงัคลอด  

 2.   แนวคิดเกียวกบัการดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด  

 3.   การคลึงมดลูกหลงัคลอด 23 

 4.   การประเมินการสูญเสียเลือด  24 

 5.   ทฤษฎีระบบ  

 6.   นวตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก   

บทที   วิธีการดาํเนินการศึกษา 34 

 1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 2.   แบบแผนการศึกษา 36 
 



 ช

สารบัญ (ต่อ) 

 

 

  หน้า 

 3.   เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 37 

 4.   การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ    

 5.   วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 40 

 6.   การวิเคราะห์ขอ้มูล 44 

 7.   การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง 44 

บทที   ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 46 

 1.   ผลการศึกษา   

 2.   การอภิปรายผลการศึกษา  

บทที   สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 59 

 1.   สรุปผลการศึกษา  

 2.   ขอ้เสนอแนะ  

เอกสารอา้งอิง   

ภาคผนวก  70 

 ภาคผนวก  ก เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 71 

 ภาคผนวก  ข หนงัสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ 

คาํชีแจงและพิทกัษสิ์ทธิของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

 ภาคผนวก  ค รายนามผูท้รงคุณวุฒิ 86 

ประวติัผูเ้ขียน   

 

 

 

 

 

 

 



 ซ

สารบัญตาราง 

 

 

  หน้า 

ตารางที   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลทวัไป  

ตารางที   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลเกียวกบั 

การตงัครรภแ์ละการคลอด 

49 

ตารางที   เปรียบเทียบค่าเฉลียของปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 

สองชวัโมงแรกหลงัคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

50 

ตารางที   เปรียบเทียบจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะ 

สองชวัโมงแรกหลงัคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

51 

ตารางที   การจาํแนกความคิดเห็นของมารดาหลงัคลอดต่อการใชน้วตักรรม 

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก  

52 

ตารางที   การจาํแนกความคิดเห็นของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรม 

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฌ

สารบัญภาพ 

 

 

  หน้า 

ภาพที   กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ภาพที   ลกัษณะของตุก๊ตาหมีรูปพยาบาล  

ภาพที   ลกัษณะของสือจดัเก็บขอ้มูลขนาดเลก็ 30 

ภาพที   ลาํโพงขนาดเลก็ 30 

ภาพที   ส่วนประกอบของ mini speaker ดา้นขา้ง 31 

ภาพที   ส่วนประกอบของ mini speaker ดา้นหนา้ 31 

ภาพที   ลกัษณะของปลกัไฟ 32 

ภาพที   แสดงส่วนประกอบของตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 32 

ภาพที   ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 43 
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บทนํา 

 

 

 1.     ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การตกเลือดในระยะหลงัคลอด  เป็นปัญหาสาธารณสุขทีเป็นสาเหตุการตายของมารดา   

ทวัโลก (สุธิต คุณประดิษฐ,์ 2553) ในปี ค.ศ. 2005 องค์การอนามยัโลกระบุว่าร้อยละ 25 ของการ

ตายของมารดาทวัโลก มีสาเหตุจากการตกเลือดหลงัคลอด (Family Care International and Gynuity 

Health Projects, 2006)  

 ในประเทศกาํลงัพฒันา หรือดอ้ยพฒันา การตกเลือดยิงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนันๆ 

ซึงในบางประเทศ  การตกเลือดเป็นสาเหตุเกือบครึงหนึงของการตายหลงัคลอด (โฉมพิลาส         

จงสมชยั, 2555) สาํหรับประเทศไทยจากการรายงานสถานการณ์ภาวะสุขภาพของมารดาและทารก

ปริกาํเนิด พ.ศ. 2551-2553 พบการตกเลือดในระยะหลงัคลอดเป็นสาเหตุการตายของมารดาคิดเป็น 

11.3, 10.8 และ 10.2 ต่อ ,  การเกิดมีชีพตามลาํดับ (สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดยพบอตัราตายของมารดามากทีสุดอยู่ทีภาคเหนือของประเทศไทย 

โดยมีอตัราตายอยู่ระหว่าง 14-17.9 ต่อ ,  ของการเกิดมีชีพ รองลงมาคือภาคตะวนัออก    

เฉียงเหนือ ภาคใตแ้ละภาคกลางตามลาํดบั (สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 

2554)  

 ภาวะตกเลือดหลงัคลอดทีเกิดจากการคลอดทางช่องคลอดพบไดป้ระมาณร้อยละ 10.84 

ภาวะตกเลือดหลงัคลอดในเมืองพบไดป้ระมาณร้อยละ 4.58 ในชนบทพบไดม้ากขึนถึงร้อยละ 

13.14 (พงษศ์กัดิ จนัทร์งาม, 2555) และ 1 ใน 4 ของการตายมารดาหลงัคลอดเกิดจากการตกเลือด

หลงัคลอดหลงัจากระยะทีสามของการคลอดสินสุดลง โดยมีการสูญเสียเลือดภายใน 24 ชวัโมง 

หลงัคลอด (Mousa and Alfirevic, 2007) ดงันัน ช่วงเวลาหลงัคลอดทารก และชวัโมงแรกๆ หลงั

การคลอดระยะทีสามสินสุดลง จึงเป็นช่วงเวลาทีมีความสาํคญัอย่างยิงในการป้องกนั วินิจฉัย และ

ดูแลรักษาการตกเลือด  

 การตกเลือดหลงัคลอด (Postpartum hemorrhage) คือ การสูญเสียเลือดของมารดาจากการ

คลอดทางช่องคลอดทีมีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชวัโมงหลงัคลอด (World Health 

Organization [WHO], 2009; Belfort, Saade, Foley, Phelan, and Dildy, 2010) หรือร้อยละ 1 ของ

นาํหนักตวัของมารดาหลงัจากการคลอดระยะทีสามสินสุดลง  หรือความเขม้ขน้ของเลือดลดลง 
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ร้อยละ 10 ภายใน 24 ชวัโมงแรกหลงัคลอด (สุธิต คุณประดิษฐ,์ 2553, Anderson and Etches, 2007) 

และการสูญเสียเลือดจากการผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้งมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร หรือจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บเลือดทดแทน (Belfort et al., 2010)  

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการตกเลือดหลงัคลอดเกิดจากการหดรัดตวัของมดลูก

ไม่ดี (Tone) ร้อยละ 70 การฉีกขาดของช่องทางคลอด (Trauma) ร้อยละ 20 รกคา้ง (Tissue)  ร้อยละ 

10 และการแข็งตวัของเลือดผิดปกติ (Thrombin)  ร้อยละ 1 (Anderson and Etches, 2007)  ภาวะ  

ตกเลือดหลงัคลอดแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ภาวะตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก (Early หรือ 

immediate หรือ primary PPH) หมายถึง มีการตกเลือดภายใน 24 ชวัโมงแรกหลงัคลอด และภาวะ

ตกเลือดหลงัคลอดระยะหลงั (Late หรือ secondary PPH) หมายถึง มีการตกเลือดหลงั 24 ชวัโมง 

ไปแลว้ถึง 6 สัปดาห์หลงัคลอด (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2553)  ซึงส่วนมากภาวะตกเลือดหลงัคลอด     

ทีสาํคญั และพบไดบ่้อย คือภาวะตกเลือดหลงัคลอดภายใน 24 ชวัโมงแรกหลงัคลอด (Ramanathan 

and Arulkumaran, 2006)  

 เมือเกิดการตกเลือดหลงัคลอดขึน จะส่งผลกระทบต่อมารดาทงัทางดา้นร่างกาย   จิตสังคม 

และเศรษฐกิจได ้ผลกระทบของภาวะตกเลือดหลงัคลอดทีพบ ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อผูรั้บบริการซึง

จะส่งผลกระทบต่อมารดาทงัดา้นร่างกาย จิตสังคม และเศรษฐกิจได ้ทางดา้นร่างกาย  ไดแ้ก่  ซีด 

ชีพจรเบาเร็ว ความดนัโลหิตตาํ เหงืออก ใจสนั ตวัเยน็ กระหายนาํ ระยะแรกจะหายใจเร็ว ต่อไปจะ

หายใจชา้ลง มีอาการหนาว  เนืองจากเลือดไปเลียงสมองน้อยลง (ศุภวดี แถวเพีย, 2548)   และอาจ

ทาํให้ขาดเลือดไปเลียงต่อมใตส้มองส่วนหน้า ซึงมีหน้าทีหลงัฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ก่อให้เกิด

ภาวะโรคชีฮานซินโดรม  (Sheehan’s syndrome) (Feinberg, Molitch, Enders and Peaceman, 2005)    

หากดูแลรักษาไม่ทนัท่วงที ควบคุมการตกเลือดไม่ได ้อาจตอ้งตดัมดลูก ช็อก ไม่รู้สึกตวั  หรือทาํให้

เกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตได ้(Ramanathan and Arulkumaran, 2006) นอกจากนี ยงัส่งผลกระทบใน

ระยะยาว ทาํให้มารดาเกิดภาวะโลหิตจาง สภาพร่างกายอ่อนแอ และมีระบบภูมิต้านทานของ

ร่างกายตาํลงอีกดว้ย (Anderson and Etches, 2007) สาํหรับผลกระทบต่อดา้นจิตสงัคม เมือเกิดภาวะ

ตกเลือดหลงัคลอดจะทาํให้ร่างกายอ่อนเพลียจากการสูญเสียเลือด ตอ้งการการพกัผ่อน มีโอกาส

ไดรั้บการคุกคามจากเหตุการณ์เปลียนแปลงทีเกิดขึนในชีวิต ในดา้นการดูแลรักษา เช่น การเจาะ

เลือดเพือตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การขูดมดลูก การตดัมดลูก เป็นตน้ มีผลทาํให้มารดาเกิดภาวะ

เครียดไดง่้าย มีความกลวัการสูญเสียเลือดเพิมขึน วิตกกงัวลว่าจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตตนเอง  ทาํให้

มารดาเกิดความรู้สึกทอ้แทแ้ละหมดกาํลงัใจ  มารดาจะไม่สามารถปรับตวัต่อบทบาทการเป็นมารดา

ในระยะหลงัคลอดได้เหมาะสม  ซึงจะมีผลทาํให้บุตรไม่ได้รับการเลียงดูเอาใจใส่ทีเหมาะสม            

และ เพียงพอ (มยุรี นภาพรรณสกุล, ลดาวลัย ์ประทีปชัยกูร, สุนุตรา ตะบูนพงศ์ และ บุษกร      
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พนัธ์เมธาฤทธิ, 2550) เมือต้องพกัรักษาในโรงพยาบาลนานขึน  เสียค่าใชจ่้ายมากขึนก็จะทาํให้

เกิดผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจตามมา (ชยัยุทธ เครือเทศน์, 2549) ผลกระทบต่อครอบครัว ทาํให้

ขาดผูดู้แลบุตร สูญเสียค่าใชจ่้ายและรายได ้และผลกระทบต่อรัฐ/ระบบบริการ ทาํให้รัฐตอ้งสูญเสีย

งบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลเพิมมากขึน รวมทงัอตัราการเกิดภาวะดงักล่าวทีเพิมขึนยงับ่ง

ถึงคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพของรัฐอีกดว้ย  

 โรงพยาบาลศรีธาตุ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด  เตียง ทีให้บริการประชาชนในเขต

อาํเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี  งานห้องคลอดให้บริการดูแลหญิงตังครรภ์ทีมีอายุครรภ์ ตงัแต่       

28 สปัดาห์ขึนไป ทงัทีมีและไม่มีภาวะแทรกซอ้นขณะตงัครรภ ์ใหบ้ริการคลอดปกติและสูติศาสตร์ 

หตัถการเฉพาะ การคลอดดว้ยเครืองดูดสุญญากาศ (Vacuum extraction) ให้บริการคลอดและหลงั

คลอดจนครบ 2 วนั และการดูแลทารกแรกเกิดจนกระทงัจาํหน่าย ดูแลทารกไม่เกิน 7 วนั   บริการ

ทารกทีมีภาวะตวัเหลืองตามเกณฑ ์ไม่มีสูติแพทย ์อตัรากาํลงัมีพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานประจาํที

หอ้งคลอด 5 คน เวรเชา้ในเวลาราชการมีพยาบาลวิชาชีพ 2 คน เวรเชา้นอกเวลาราชการและเวรบ่าย  

เวรดึก มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ดูแลทงัหอ้งรอคลอด หอ้งคลอด และหลงัคลอด  โรงพยาบาลศรีธาตุ

ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยัตังแต่ปี พ.ศ.   และนอกจากนี         

ยงัไดรั้บการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดบัทองตงัแต่ปี พ.ศ.   เป็น 

ตน้มา โรงพยาบาลศรีธาตุได้ดาํเนินงานพฒันาคุณภาพ ตามนโยบายโรงพยาบาล  ลูกเกิดรอด       

แม่ปลอดภัย จากกรมอนามยัและโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวมาโดยตลอด แต่การ

ใหบ้ริการในปัจจุบนัโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย ์ทีเขา้ระบบมาตรฐานสากลทีวดั

ดว้ย Hospital Accreditation (HA) การดูแลการบริการอนามยัแม่และเด็กจะตอ้งมีมาตรฐานและมี

คุณภาพเพือลดอตัราตายของมารดาและทารกให้มากทีสุด โดยเฉพาะกรณีทีสามารถป้องกนัได ้

โรงพยาบาลศรีธาตุ ไดก้าํหนดอตัราการตกเลือดหลงัคลอด เป็นตวัชีวดัสาํคญัในการบริการอนามยั

แม่และเด็ก โดยกาํหนดใหมี้อตัราการตกเลือดหลงัคลอด ไม่เกินร้อยละ  จากสถิติงานห้องคลอด       

โรงพยาบาลศรีธาตุ ปี พ.ศ. , 2553 และ พ.ศ.  พบว่ามีมารดาทีมีภาวะแทรกซ้อน

โดยเฉพาะการตกเลือดหลงัคลอดเป็นปัญหามากทีสุด โดยมีผูที้ตกเลือดหลงัคลอด คิดเป็นร้อยละ 

. , 3.68 และ .  ตามลาํดบั  

 การป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอดดว้ยการจดัการการคลอดแบบตืนตวัในระยะที 3 ของ

การคลอด (Active management of third stage of labour) สามารถลดความเสียงต่อการตกเลือดหลงั

คลอดได้ถึง ร้อยละ 60 โดยการฉีดยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก โดยฉีดออกซิโตซิน 

(Oxytocin) 10 ยนิูต เขา้กลา้มเนือ ร่วมกบัการหนีบและตดัสายสะดือเมือทารกคลอดแลว้ภายใน 1 

นาที และทาํคลอดรกดว้ยการควบคุมการดึงสายสะดือ พร้อมกบัตา้นการเคลือนตาํลงมาของมดลูก  
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(Controlled cord traction) อย่างระมดัระวงั หลงัจากรกคลอดแลว้คลึงมดลูกเป็นระยะๆ (WHO, 

2009) เพือป้องกนัปัญหาดงักล่าว แผนกหอ้งคลอดโรงพยาบาลศรีธาตุ จึงใหค้วามสาํคญัในการหา

วิธีการดูแล เพือลดภาวการณ์ตกเลือดหลงัคลอดโดยการนาํ active management of third stage of 

labour มาใช ้เมือปี พ.ศ.  โดยการฉีด oxytocin หลงัจากทาํคลอดไหล่หน้า มีการทาํคลอดรก

แบบ controlled cord traction แต่ยงัพบมารดาทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดเกินเกณฑ์ชีวดัของ

หน่วยงาน และมีแนวโนม้เพิมมากขึน 

 การวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลงัคลอดนัน งานห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุใชเ้กณฑ์การ    

ทีผูค้ลอดเสียเลือดจากการคลอดทางช่องคลอดมากกว่า 500 มิลลิลิตรโดยมีการตวงโดยใชถ้ว้ยตวง  

ซึงจากการทบทวนเวชระเบียนในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2554 พบว่ามีมารดาทีมีภาวะตกเลือด

หลงัคลอดจาํนวน 9 ราย โดยแบ่งเป็น early postpartum haemorrhage จาํนวน 8 ราย คิดเป็น 

88.89% และเป็น late postpartum haemorrhage จาํนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 สาเหตุทีทาํให้

เกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด มี 3 สาเหตุ คือ รกคา้ง จาํนวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 22.22  เศษรกคา้ง  

จาํนวน  5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56  และมดลูกหดรัดตวัไม่ดี จาํนวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 22.22 

ผลกระทบทีพบจากการทีมารดามีภาวะตกเลือดหลงัคลอด พบมารดามีภาวะช็อก 2 ราย  คิดเป็น 

ร้อยละ 22.22 ไดรั้บการรักษาเพิมเติมทีโรงพยาบาล  โดยการขูดมดลูก และการให้เลือด จาํนวน      

5 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 55.56  มี 1 รายทีตอ้งเขา้รับการรักษาซาํ (Readmission) ไดรั้บการรักษาโดย

การส่งตวัเพือรับการรักษาต่อทีโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานี จาํนวน 4 ราย   

คิดเป็นร้อยละ 44.44 นอกจากนีมารดาทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดยงัมีจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล

เฉลียนานขึน โดยมารดาทีคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซอ้นจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วนั  แต่

มารดาทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดจะมีวนันอนโรงพยาบาลเฉลียประมาณ 3-5 วนั สาํหรับค่าใชจ่้าย

มารดาทีคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซอ้นค่าใชจ่้ายประมาณ 3,000-4,000 บาท  แต่มารดาทีมีภาวะ 

ตกเลือดหลงัคลอดค่าใชจ่้ายประมาณ 5,000-13,000 บาท 

 ภาวะตกเลือดหลงัคลอดยงัคงเป็นปัญหาของหน่วยงานห้องคลอด  โรงพยาบาลศรีธาตุ       

ผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัประชุมร่วมกบับุคลากรทางการแพทยที์เกียวขอ้ง ซึงจากการระดมสมองแลกเปลียน

ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีพยาบาลห้องคลอด ประเด็นปัญหาเกียวกบัเศษรกคา้งไดมี้การร่วมกนั

พฒันาโดยการฝึกการทาํคลอดรกแบบ controlled cord traction โดยผูที้มีความเชียวชาญไปแลว้ 

ส่วนทียงัคงมีปัญหาคือ การคลึงมดลูกในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด โดยพบว่าการปฏิบติังาน

ในระยะสองชั วโมงแรกหลังคลอดของหน่วยห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ ยงัไม่สามารถ

ใหบ้ริการไดค้รอบคลุมกบัแนวทางการดูแลทีมีคุณภาพ  โดยขาดการดูแลการคลึงมดลูกในระยะ

หลงัคลอดทีไดม้าตรฐาน กล่าวคือ แนวทางปฏิบติัในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดของหน่วยงาน
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หอ้งคลอดโรงพยาบาลศรีธาตุปกติ มีการประเมินการหดรัดตวัของมดลูกทุก 30 นาที ในสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด ซึง American college of Obstetricians and Gynecologists [ACOG] (2008) แนะนาํ

ใหป้ระเมินการสูญเสียเลือดและการหดรัดตวัของมดลูกทุก 15 นาที ในสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

สอดคลอ้งกบั WHO แนะนาํว่าภายหลงัรกคลอดใหน้วดคลึงบริเวณยอดมดลูกของผูค้ลอดจนมดลูก

หดรัดตวัดี และใหน้วดคลึงซาํทุก 15 นาที จนครบสองชวัโมงหลงัรกคลอด จะหยุดนวดคลึงมดลูก

เมือมนัใจแลว้ว่ามดลูกหดรัดตวัดี (WHO, 2007) ผลกระทบทีเกิดกบัมารดาหลงัคลอดในระยะสอง

ชวัโมงแรกทีไม่ไดมี้การดูแลตามมาตรฐาน ส่งผลใหม้ารดาหลงัคลอด 1 ราย เกิดภาวะช็อก จากการ

ตกเลือดเนืองจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ได้รับการรักษาโดยการส่งตัวเพือรับการรักษาต่อที

โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานี นอกจากนีจากการสงัเกตการปฏิบติังาน ยงัพบว่าในสองชวัโมงแรกหลงั

คลอดมารดาหลงัคลอดมีอาการเหนือยลา้ และอ่อนเพลียจากการสูญเสียพลงังานจากการคลอด 

ถึงแมจ้ะมีการแนะนาํให้มารดาคลึงมดลูกดว้ยตนเองหลงัคลอดทุก  นาที แต่พบว่ามารดาหลงั

คลอดไม่ไดค้ลึงมดลูกตามทีแนะนาํ ประกอบกบัพยาบาลทีขึนปฏิบติังานเวรนอกเวลาราชการมีคน

เดียว ดูแลทงัหอ้งรอคลอด คลอด และหลงัคลอดจึงไม่สามารถมาเตือนและประเมินการหดรัดตวั

ของมดลูกทุก 15 นาที จนครบสองชวัโมงแรกหลงัคลอดได ้ 

 จากการศึกษานาํร่องในมารดาหลงัคลอดจาํนวน 10 ราย พบว่าร้อยละ 90 ไม่ไดค้ลึงมดลูก

ทุก 15 นาที  จนครบสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ร้อยละ 80 ให้เหตุผลว่าเหนือยลา้จากการคลอด    

ทาํใหเ้ผลอหลบัไป ร้อยละ 60 บอกว่าไม่มีคนคอยเตือนใหท้าํ โดยร้อยละ 100 เห็นความสาํคญัของ

การคลึงมดลูกในระยะหลงัคลอดหากไม่ทาํตามจะทาํใหต้กเลือดหลงัคลอดได ้ร้อยละ 90 ไดรั้บการ

ประเมินการหดรัดตวัของมดลูกทุก 30 นาที ใน  ชวัโมงแรกหลงัคลอด ร้อยละ 70 คลอดนอกเวลา

ราชการทีมีพยาบาลขึนปฏิบติังานเพียงคนเดียว ร้อยละ 90 ตอ้งการใหมี้การเตือนใหค้ลึงมดลูก และ

ร้อยละ 77.78 ตอ้งการใหมี้การเตือนการคลึงมดลูกดว้ยเสียงเจา้หนา้ที  

 จากขอ้มูลดงักล่าว จึงทาํให้เห็นสถานการณ์ปัญหา และความตอ้งการของมารดาในระยะ

สองชวัโมงแรกหลงัคลอด ซึงเสียงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด จากการหดรัดตวัไม่ดีของ

มดลูก จากการทีบุคลากรหอ้งคลอดไม่ไดมี้การประเมินการหดรัดตวัของมดลูกตามมาตรฐาน คือ

ทุก 15 นาที จนครบสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ประกอบกบัมารดาในระยะหลงัคลอดไม่สามารถ

คลึงมดลูกไดทุ้ก 15 นาที จนครบสองชวัโมงแรกหลงัคลอดได ้ภายใตร้ะบบการดูแลทีจาํกดัดา้น

อตัรากาํลงั ดงันัน ผูศึ้กษาจึงสนใจทีจะพฒันาระบบการดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงั

คลอด โดยคิดคน้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกขึน เพือให้มารดาหลงัคลอด นวดคลึงมดลูก
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ไดต้ามมาตรฐานการดูแล ลดโอกาสการเกิดภาวะมดลูกหดรัดตวัไม่ดี  ซึงเป็นสาเหตุการเกิดภาวะ

ตกเลือดหลงัคลอดในระยะแรกได ้และศึกษาผลของการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อ

ปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 

2.     คาํถามการศึกษา  

 มารดาในระยะสองชั วโมงแรกหลังคลอด ทีได้รับการดูแลตามปกติ ร่วมกับการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และมารดาทีไดรั้บการดูแลตามปกติ มีปริมาณการสูญเสียเลือด

และจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดแตกต่างกนัหรือไม่ 

อยา่งไร 

 

3.     วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพือศึกษาผลของการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่อปริมาณการสูญเสียเลือด

และจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 

4.     สมมุตฐิานการศึกษา 

 .    มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ทีไดรั้บการดูแลตามปกติ ร่วมกบัการใช ้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก มีปริมาณการสูญเสียเลือดในสองชั วโมงแรกหลงัคลอด     

นอ้ยกว่ามารดาทีไดรั้บการดูแลตามปกติ 

 .  มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดทีไดรั้บการดูแลตามปกติ ร่วมกบัการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก มีจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง มากกว่ามารดาทีไดรั้บ

การดูแลตามปกติ 

 

5.     ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครังนี  เป็นการศึกษาผลของการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อ

ปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ทาํการศึกษาในผูค้ลอดทีคลอดปกติ 

ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ทีมารับบริการคลอดทีหน่วยงานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ 

อาํเภอ ศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน  
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6.     ตวัแปรทีศึกษา  

 .  ตวัแปรอสิระ (Independent variables) คือ นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก  

 .  ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ปริมาณการสูญเสียเลือด จาํนวนมารดาที

คลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด   ความพึงพอใจของมารดาและความ      

พึงพอใจของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 

7.     คาํจาํกดัความทีใช้ในการศึกษา 

 .  นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก หมายถึงตุ๊กตาทีมีปุ่ม และสัญญาณเตือนให้

มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดปกติใหค้ลึงมดลูก โดยเตือนว่า “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ 

คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ” ทุก 15 นาที จาํนวน 9 ครัง คือเตือนครังแรก หลงัจากรกคลอด  จากนัน   

จะเตือนทุก  นาที อีก  ครัง จนครบสองชวัโมง 

 .  ปริมาณการสูญเสียเลือดในสองชัวโมงแรกหลังคลอด  หมายถึง ปริมาณเลือดที

ประเมินโดยการชงัจากผา้อนามยัทีใส่ทนัที ภายหลงัจากทาํคลอดรก คลึงมดลูกไล่กอ้นเลือด และ

ตรวจสอบช่องทางคลอดเรียบร้อยแลว้ จนถึงสองชวัโมงหลงัจากรกคลอด ปริมาณเลือดทีไดจ้าก

การชงัผา้อนามยั แสดงผลเป็นตวัเลขดว้ยเครืองชงัดิจิตอล  มีหน่วยเป็นกรัม   โดย 1 กรัม  เท่ากบั           

1 มิลลิลิตร การชงัจะชงัครังเดียว คือหลงัจากรกคลอดแลว้สองชวัโมง  

 .  การคลงึมดลูก  หมายถึง การทีมารดาคลึงมดลูกภายหลงัรกคลอด โดยวางมือขา้งที

ถนดับริเวณยอดมดลูกและคลึงเบาๆ ดว้ยปลายนิวจนกว่ามดลูกจะหดรัดตวัดี 

 .  การหดรัดตวัของมดลูกด ีหมายถึง การหดรัดตวัของมดลูก ทีมีลกัษณะเป็นกอ้นกลม 

แข็ง คลาํไดท้างหนา้ทอ้งของมารดาหลงัคลอด  

 .  จาํนวนมารดาทีคลงึมดลูกครบ 9 ครัง  ในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด หมายถึง

จาํนวนมารดาทีสามารถคลึงมดลูกทุก 15 นาที ครบ 9 ครัง หลงัจากรกคลอดจนถึงสองชวัโมง 

 .  มารดาหลงัคลอดในระยะสองชัวโมงแรก หมายถึง ผูค้ลอดในช่วงเวลานับจากเวลา    

ทีรกคลอดจนถึงสองชวัโมง 

 .  การพยาบาลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอดตามปกต ิหมายถึง กิจกรรมการ 

พยาบาล ทีมารดาในระยะสองชั วโมงแรกหลงัคลอด ได้รับจากพยาบาลทีแผนกห้องคลอด ซึง

สับเปลียนกนัดูแล ไดแ้ก่ ประเมินสภาพทวัไปของผูค้ลอด ให้ขอ้มูลเกียวกบัเหตุผลของการคลึง

มดลูกทุก 15 นาที ผลเสียหากไม่คลึงมดลูก และวิธีการคลึงมดลูก ประเมินสัญญาณชีพ (vital sign)
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และตรวจดูการหดรัดตวัของมดลูก จาํนวน  ครังคือ 30 นาทีแรกหลงัรกคลอด ชวัโมงที 1 และ

ชวัโมงที 2 หลงัรกคลอด โดยวางมือบริเวณยอดมดลูกและคลึงเบาๆ ประเมินบริเวณเหนือหัวเหน่า 

ถา้มีปัสสาวะคา้ง กระตุ้นให้ผูค้ลอดปัสสาวะหรือสวนปัสสาวะให้อย่างถูกเทคนิค ประเมินการ

สูญเสียเลือด ในสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ประเมินลกัษณะของการมีเลือดคั ง บริเวณฝีเยบ็สอง

ชวัโมงหลงัคลอด 

 .  การพยาบาลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอดด้วยการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วย

เตือนคลงึมดลูก หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลทีให้มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดคลึง

มดลูกโดยวางมือขา้งทีถนดั บริเวณยอดมดลูกและคลึงเบาๆดว้ยปลายนิวจนกว่ามดลูกจะหดรัดตวัดี

ตามเสียงเตือนของตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก โดยตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกจะมีเสียงสญัญาณเตือน

ใหม้ารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดคลึงมดลูก โดยเตือนว่า “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ คุณ

แม่คะ คลึงมดลูกค่ะ” ทุก 15 นาที จาํนวน 9 ครัง คือจะเตือนครังแรก หลงัจากรกคลอด จากนันจะ

เตือนทุก  นาที อีก  ครัง  

 .  ความพงึพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของมารดา และความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ 

ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 
8.     ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

 8.1  ไดน้วตักรรมทางการพยาบาลคือตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ในมารดาในระยะสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 8.2  มารดาทีไดรั้บการเตือนคลึงมดลูกจากตุ๊กตา มีการสูญเสียเลือด ในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอดนอ้ยลง 

 8.3  ลดอตัราการตกเลือดจากภาวะหดรัดตัวไม่ดีของมดลูก ในมารดาทีมาคลอดใน 

โรงพยาบาลศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

 

9.     กรอบแนวคดิในการศึกษา  

 การศึกษาครังนี ผูศึ้กษาใช้ทฤษฏีระบบ (System theory) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ซึงมีองคป์ระกอบสาํคญั  ส่วน คือ ) ปัจจยันาํเขา้ (Input) หรือทรัพยากรภายในองค์กร 

ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และเครืองมือ ) กระบวนการ (Process) เป็นการพฒันา

รูปแบบการบริการทีมีประโยชน์สาํหรับผูรั้บบริการ   ) ผลสัมฤทธิ หรือผลผลิต (Output) ซึงใน

องค์กรสุขภาพ จะกล่าวถึงผลจากการได้รับหลงัจากการให้บริการ (รุจา ภู่ไพบูลย,์ ) โดยผู ้

ศึกษาไดน้าํทฤษฏีระบบมาประยกุตใ์ชด้งันี 
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 9.1  ปัจจยันําเข้า  หมายถึง พยาบาลห้องคลอด จาํนวน  คน ปัญหาการดูแลมารดาหลงั

คลอดสองชวัโมงแรกหลงัรกคลอดตามปกติ นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และมารดาใน

สองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 9.2  กระบวนการ  หมายถึง การดูแลมารดาหลงัคลอดสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติ 

และการดูแลมารดาหลงัคลอดสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติร่วมกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตา

ช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 9.3  ผลลัพธ์ หมายถึง ปริมาณการสูญเสียเลือดในสองชวัโมงแรกหลงัคลอด จาํนวน

มารดาทีคลึงมดลูก ครบ 9 ครัง ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ความพึงพอใจของมารดา   และ

ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

สรุปไดด้งัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

              อุปสรรคปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

 
ภาพที     กรอบแนวคิดในการศึกษา 

Output Process Input 

1. ปริมาณการสูญเสียเลือด 

    ในสองชวัโมงแรก 

    หลงัคลอด  

2. จาํนวนมารดาทีคลึง 
    มดลูกครบ 9 ครัง ใน 

    ระยะสองชวัโมงแรก 

    หลงัคลอด 

3. ความพึงพอใจของมารดา 

    ต่อการใชน้วตักรรม 

    ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง 

    มดลูก 

4. ความพึงพอใจของผู ้ 

    ใหบ้ริการต่อการใช ้

    นวตักรรมตุก๊ตาช่วย 

    เตือนคลึงมดลูก 

 

1. กลุ่มควบคุม ใหก้ารดูแล 

    มารดาหลงัคลอดสอง 

    ชวัโมงแรกตามปกติ 

2. กลุ่มทดลอง ใหก้ารดูแล 

    มารดาหลงัคลอดสอง 

    ชวัโมงแรกตามปกติ 

    ร่วมกบัการใชน้วตักรรม 

    ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

. พยาบาลหอ้งคลอด  

    จาํนวน  คน 

. ปัญหาการดูแลมารดาหลงั 

    คลอดสองชวัโมงแรกหลงั 

    คลอดตามปกติ 

3. นวตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือน 

    คลึงมดลูก 

4. มารดาในสองชวัโมงแรก 

    หลงัคลอด 



บทท ี  

แนวคดิทฤษฏแีละวรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 

 

 การศึกษาอิสระครังนี เป็นการศึกษาผลของการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อ

ปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ในแผนกห้องคลอด  โรงพยาบาล   
ศรีธาตุ ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี 

 1.   การตกเลือดหลงัคลอด 

 2. แนวคิดเกียวกบัการดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 3. การคลึงมดลูกหลงัคลอด 

 4. การประเมินการสูญเสียเลือด 

 5. ทฤษฎีระบบ 

 6. นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 

1.     การตกเลือดหลงัคลอด 

 1.1  ความหมายของการตกเลือด 

 การตกเลือดหลงัคลอด (Postpartum hemorrhage) หมายถึง การสูญเสียเลือดของ

มารดาจากการคลอดทางช่องคลอดทีมีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24  ชวัโมงหลงัคลอด 

(WHO, 2009; Belfort et al., 2010) หรือร้อยละ 1 ของนาํหนกัตวัของมารดาหลงัจากการคลอดระยะ

ทีสามสินสุดลง หรือความเขม้ขน้ของเลือดลดลง  ร้อยละ 10 ภายใน 24 ชวัโมงแรกหลงัคลอด  

(สุธิต คุณประดิษฐ์, 2553; WHO, 2009; Yiadom and Carusi, 2009) และการสูญเสียเลือดจากการ

ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร หรือจาํเป็นตอ้งไดรั้บเลือดทดแทน (Belfort et al., 

2010) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ โรงพยาบาลศรีธาตุ ไดใ้ห้ความหมายของการ

ตกเลือดหลงัคลอด หมายถึง การสูญเสียเลือดของมารดาจากการคลอดทางช่องคลอด ทีมีปริมาณ

มากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชวัโมงหลงัคลอดเท่านนั ส่วนการสูญเสียเลือดของมารดาจากการ

คลอดทางช่องคลอดร้อยละ 1 ของนาํหนักตวัของมารดา หลงัจากการคลอดระยะทีสามสินสุดลง 

หรือความเข้มข้นของเลือดลดลงร้อยละ 10 ภายใน 24 ชวัโมงแรกหลงัคลอดนัน ไม่ไดมี้การ

นาํมาใชใ้นโรงพยาบาลศรีธาตุ และการสูญเสียเลือดจากการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งมากกว่า 1,000
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มิลลิลิตร หรือจาํเป็นตอ้งไดรั้บเลือดทดแทนนัน โรงพยาบาลศรีธาตุไม่มีสูติแพทย ์จึงไม่ไดมี้การ

ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง  

 การใหค้วามหมายของการตกเลือดหลงัคลอด หมายถึงการสูญเสียเลือดของมารดาจากการ

คลอดทางช่องคลอดทีมีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชวัโมงหลงัคลอดนันมีประโยชน์

ต่อผูป้ฏิบติังานในหอ้งคลอด เพราะสามารถวินิจฉยัไดเ้ร็ว แต่ก็มีขอ้เสียคือการวินิจฉัยการตกเลือด

หลงัคลอดอาจจะไม่ครอบคลุม  

 1.2  ประเภทของการตกเลือด  

  1.2.1   การตกเลือดหลงัคลอดสามารถแบ่งตามปริมาณเลือดทีออก ไดเ้ป็น  

   1)     Standard PPH คือ มีการตกเลือดไม่ถึง 1,000 มล. 

   2)  Severe PPH คือ มีการตกเลือดตงัแต่ 1,000 มล. ขึนไป 

   3)  Massive PPH คือ มีการตกเลือดตงัแต่ 1,500 มล. ขึนไป 

  . .  การตกเลือดหลงัคลอดสามารถแบ่งตามระยะเวลาทีเกิด ไดเ้ป็น  

   )  การตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก (Early หรือ Immediate หรือ Primary 

PPH) หมายถึงมีการตกเลือดภายใน 24 ชวัโมงแรกหลงัคลอด รวมทงัการตกเลือดในช่วงระยะที

สามของการคลอด (Third stage of labor)  

   ) การตกเลือดหลงัคลอดระยะหลงั (Late หรือ Secondary PPH) หมายถึง

มีการตกเลือดหลงั 24 ชวัโมงไปแลว้ ถึง 6 สปัดาห์หลงัคลอด (สุธิต คุณประดิษฐ,์ 2553)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ โรงพยาบาลศรีธาตุ ไดแ้บ่งประเภทของ

การตกเลือดหลงัคลอดตามระยะเวลาทีเกิดเท่านัน ไม่ไดมี้การแบ่งประเภทของการตกเลือดหลงั

คลอดตามปริมาณเลือดทีออก โดยแบ่งการตกเลือดหลงัคลอดเป็นการตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก 

(Early PPH) และการตกเลือดหลงัคลอดระยะหลงั (Late PPH) ซึงจากการทบทวนเวชระเบียน

ยอ้นหลงั ในปีงบประมาณ 2554 พบว่ามีมารดาทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอด จาํนวน 9 ราย โดย

แบ่งเป็น early postpartum hemorrhage จาํนวน 8 ราย คิดเป็น 88.89% และเป็น late postpartum 

hemorrhage จาํนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 จะเห็นไดว้่าระยะเวลาทีเกิดภาวะตกเลือดหลงั

คลอดส่วนใหญ่เป็นการตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก (Early PPH)  

 การแบ่งประเภทของการตกเลือดหลงัคลอดตามระยะเวลาทีเกิดนัน สามารถแยก

ประเภทของการตกเลือดหลงัคลอดไดช้ดัเจน แต่หากมีการแบ่งประเภทของการตกเลือดหลงัคลอด

ตามปริมาณเลือดทีออกดว้ยน่าจะใหก้ารดูแลมารดาทีมีการตกเลือดหลงัคลอดไดอ้ย่างรวดเร็ว และ

ลดภาวะแทรกซอ้นไดม้ากขึน 
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 1.3  สาเหตุของการตกเลือด  

 การศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งพบว่า มีสาเหตุ และปัจจยัเสียงหลายอย่างทีกระตุน้ให้

เกิดการตกเลือดหลงัคลอด การตกเลือดหลงัคลอดทีสําคญัและพบไดบ่้อย คือการตกเลือดหลงั

คลอดภายใน24 ชวัโมงแรกหลงัคลอด (Rammanathan and Arulkumaran, 2006) ส่วนใหญ่จะ

เกิดขึนภายใน 2 ชวัโมงแรกหลงัคลอดทนัที (Pillitteri, 2007) ซึงสาเหตุของการตกเลือดหลงัคลอด 

สามารถแบ่งสาเหตุหลกัๆ ได ้4 สาเหตุตามกระบวนการเกิด ไดแ้ก่ 

  1.3.1  การหดรัดตวัของมดลูก (Tone) การหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี (Uterine atony) 

เป็นสาเหตุทีพบบ่อยทีสุดของการตกเลือดหลงัคลอด ประมาณร้อยละ 70-90 (โฉมพิลาส จงสมชยั, 

2555) จากการทีกลา้มเนือมดลูกไม่สามารถหดรัดตวัไดอ้ย่างเหมาะสมหลงัคลอด ทาํให้มีการเสีย

เลือดมาก ปกติหลงัจากทีรกคลอดแลว้จะมีเลือดออกทีตาํแหน่งรกเกาะ ซึงร่างกายจาํเป็นต้องมี

กลไกทีจะหยดุเลือดทีออกนีทนัที กลไกทีสาํคญัทีสุดนีคือ การหดรัดตวัของกลา้มเนือมดลูก ทาํให้

เสน้เลือดต่างๆ ทีอยูบ่ริเวณรกเคยเกาะมีการหดรัดตวัเพือใหเ้ลือดหยดุไหลถา้มดลูกไม่หดรัดตวัหรือ

หดรัดตัวไม่ดีจะทาํให้ตกเลือดได ้(สุธิต คุณประดิษฐ์, 2553; Lowdermilk and Perry, 2006; 

Cunningham et al., 2001) ซึงสาเหตุและปัจจยัส่งเสริมทีทาํใหม้ดลูกหดรัดตวัไม่ดี ไดแ้ก่ 

   . . .     มดลูกขยายตัวมากกว่าปกติ (Overdistended uterus) เป็นปัจจัย

ส่งเสริมสาํคญัของการหดรัดตวัไม่ดีของมดลูก พบในหญิงตงัครรภ์ทีมีโอกาสคลอดทารกตวัโต 

(Macrosomia) หมายถึงทารกทีคลอดมีนาํหนักทารกแรกเกิด > 4,000 กรัม (ACOG, 2008) หรือมี

การตังครรภ์แฝด (Multiple gestation) ทาํให้มดลูกมีการขยายตัวมาก รวมทังมารดาทีมีภาวะ

ตงัครรภ์แฝดนาํ (Polyhydramnios) ซึงอาจจะเกิดจากมารดาทีเป็นโรคเบาหวานในขณะตงัครรภ ์

หรือทารกมีภาวะพิการแต่กาํเนิด ทาํใหม้ดลูกมีการขยายตวัมากเกินไป อาจก่อใหเ้กิดการหดรัดตวัที

รุนแรงของมดลูก การยดืขยายของมดลูกทีเกินขนาดจากนาํครําทีมากเกินผดิปกติ ทารกตวัโต หรือ

การตงัครรภ์แฝด จะส่งผลให้มารดาหลงัคลอดมีความเสียงในการตกเลือดหลงัคลอดเพิมขึน (ธีร

พงษ์ เจริญวิทย,์ บุญชยั เอือไพโรจน์กิจ, ศกันันมโนทยั, สมชาญ ธนวฒันาเจริญ และ กระเษียร        

ปัญญาคาํเลิศ, 2548) 

   1.3.1.2  กล้าม เนือ มดลู กอ่อ นแร งเนื องจา กกา รคลอดเ ร็ว เ กินไ ป 

(Precipitate labor) ทาํใหม้ดลูกเปลียนแปลงจากขนาดใหญ่มาเป็นขนาดเล็ก (Clark, 2002) มารดาที

ผ่านการคลอดบุตรมากกว่า 4 ครัง (Grand multiparity) ทาํให้แรงของกลา้มเนือมดลูกหดรัดตัว

ผิดปกติ โดยมีการศึกษาในมารดาทีมีการตกเลือดหลงัคลอดในระยะแรกจาํนวน 50 คน ผล

การศึกษาพบว่าร้อยละ 76 เป็นมารดาทีเคยผ่านการคลอดบุตรหลายครัง และมีโอกาสเกิดการตก

เลือดหลงัคลอดทีรุนแรง (Zaman, Sher-Uz-Zaman, Badar and Tariq, 2007)  และพบว่ามารดาที
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เคยผา่นการคลอดบุตรหลายคน จะทาํใหเ้กิดพงัผดืแทรกอยูใ่นระหว่างกลา้มเนือมดลูกทาํใหก้ารหด

รัดตวัของกลา้มเนือมดลูกไม่ดี และโดยเฉพาะ ในรายทีเคยมีประวติัการตกเลือดหลงัคลอดมาก่อน 

ผนงัมดลูกมกัจะบางและไม่แข็งแรง ทาํให้ความสามารถในการหดรัดตวัของกลา้มเนือมดลูกไม่ดี 

การเจ็บครรภค์ลอดยาวนาน (Prolonged labor) การคลอดยาวนานก็จะทาํใหม้ารดารอคลอดเสียงต่อ

ภาวะตกเลือดหลงัคลอดได ้(กระเษียร ปัญญาคาํเลิศ, 2548) เนืองจาก การหดรัดตวัของมดลูกนานๆ

จะทาํใหม้ดลูกลา้ เกิดการหดรัดตวัไม่ดีขณะคลอดและหลงัคลอด และจากการกระตุน้การเจ็บครรภ์

คลอดและการชกันาํการคลอด 

   1.3.1.3 การติดเ ชือภายในถุงนําครํา ( Chorioamnionitis)  พบได้จาก 

premature rupture of membrane  (PROM) ภาวะถุงนาํครําแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ส่วนใหญ่มกัจะ   

ไม่ทราบสาเหตุแต่อาจพบร่วมกบัปัจจยัเสียงทีทาํให้เกิดภาวะถุงนาํครําแตกก่อนการเจ็บครรภ์ คือ 

ภาวะติดเชือซึงอาจเกิดจากเชือแบคทีเรียทีอยูใ่นบริเวณช่องคลอดและปากมดลูก มีการอกัเสบของ

ช่องคลอด ครรภแ์ฝด หรือครรภแ์ฝดนาํทาํใหม้ดลูกมีความตึงตวัสูงแรงดนัในมดลูกเพิมมากขึนทาํ

ใหถุ้งนาํแตกก่อนการเจ็บครรภ ์เป็นตน้ผลกระทบของภาวะถุงนาํครําแตกก่อนการเจ็บครรภ์จะทาํ

ให้มารดามีภาวะเสียงของการติดเชือในโพรงมดลูกหรือในถุงนําครํา (Chorioamnionitis)  ถ้า

ระยะเวลาตงัแต่ถุงนาํครําแตกหรือรัวจนกระทงัเจบ็ครรภค์ลอดนานเกิน 18 ชวัโมง มีโอกาสเกิดการ

ติดเชือภายในถุงนาํครําสูง ถา้หากเวลาเนินนานเกิน 24 ชวัโมง จะเรียกว่า prolonged rupture of 

membranesภาวะเสียงของการติดเชือจะเพิมมากขึน (มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, 2554)   ถา้ไม่ไดรั้บการ

ดูแลรักษาทีเหมาะสม รวมทงัมีความผดิปกติของการแข็งตวัของเลือด จะส่งผลให้กลา้มเนือมดลูก

ของผูค้ลอดไม่สามารถหดรัดตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึงอาจทาํใหเ้กิดภาวะตกเลือดหลงัคลอดได ้

   1.3.1.4  สาเหตุอืนๆ ทีมีการขดัขวางการหดรัดตวัของมดลูก เช่น กระเพาะ

ปัสสาวะโป่งตึง เนืองอกทีตวัมดลูก (Myoma) มีแผลผา่ตดัทีมดลูก (Uterine scar) หรือมดลูกมีความ

ผดิปกติมาแต่กาํเนิด (Yiadom and Carusi, 2009) 

   ภาวะมดลูกหดรัดตวัไม่ดีหลงัคลอดสามารถวินิจฉัยได ้เมือคลาํหาตาํแหน่ง

ยอดมดลูกไม่ได้ หรือเมือคลึงมดลูกจะหดรัดตัว แต่ถา้หยุดคลึงมดลูกการหดรัดตัวจะหายไป 

ตาํแหน่งยอดมดลูกอยูเ่หนือกว่าระดบัหลงัคลอดทีคาดไว ้เมือเคลน้มดลูกแลว้มีเลือดหรือกอ้นเลือด 

(Blood clot) ออกปริมาณมาก (McKinney, James, Murray and Ashwill, 2005) 

  1. .  รกและชินส่วนของรก (Tissue) รกและชินส่วนของรกคา้งในโพรงมดลูก 

เป็นสาเหตุทีทาํให้ตกเลือดหลงัคลอดไดท้งัในระยะแรกและระยะหลงั แต่ส่วนใหญ่มกัทาํให้เกิด

การตกเลือดหลงัคลอดระยะหลงั การตรวจรกหลงัจากทีคลอดรกแลว้จึงเป็นสิงทีสาํคญัอย่างยิงและ
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ควรกระทาํอย่างละเอียดทุกราย (Ramanathan and Arulkumaran, 2006; Anderson and Etches, 

2007) ซึงปัจจยัเสียงทีทาํใหเ้กิดรกคา้ง คือ 

   วิธีการจดัการในระยะทีสามของการคลอดไม่ถูกตอ้ง พบบ่อยในผูท้าํคลอด

ทีพยายามจะเร่งทาํคลอดรก โดยการบีบหรือนวดมดลูก จะไปรบกวนต่อกลไกการลอกตวัของรกทาํ

ให้รกอาจลอกตวัเป็นเพียงบางส่วนจึงเป็นผลให้เลือดออกมากได ้ นอกจากนียงัพบในผูค้ลอดที

ไดรั้บยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูกบางครัง ทาํใหม้ดลูกหดรัดเกร็งปิดกนัไม่ให้รกลอกตวัหลุด

ออกมาทาํให้ขัดขวางต่อการหดรัดตวัของมดลูกได้ (Fraser and Cooper, 2003; Littleton and 

Engebretson, 2005)  

   มดลูกผดิปกติ เช่น รอยแผลผา่ตดัเดิมทีมดลูก จากการผ่าตดัคลอดทางหน้า

ทอ้งหรือการตดัเนืองอกของกลา้มเนือมดลูกซึงอาจทาํใหร้กลอกตวัเป็นบางส่วนได ้เนืองจากรกเกิด

การเกาะลึกหรือเกาะติดแน่น เมือมีการลอกตัวของรกจะมีการลอกตวัเป็นบางส่วน จึงทาํให้

เลือดออกตลอดเวลาจากบริเวณทีรกลอกตวัไปแลว้ (Littleton and Engebretson, 2005)  

   ตาํแหน่งการเกาะของรกมีความผิดปกติ  ทีพบบ่อย ไดแ้ก่  เส้นเลือดทีรก

ผดิปกติรกเกาะตาํ ทาํใหก้ลา้มเนือมดลูกส่วนล่างหดรัดตวัไดไ้ม่ดี เหมือนกลา้มเนือส่วนบน หลอด

เลือดจึงปิดไม่สนิท และรกลอกตัวก่อนกาํหนด ทาํให้เลือดซึมแทรกเข้าไปในกลา้มเนือมดลูก 

(Couvelaire uterus) กลา้มเนือมดลูกไม่สามารถหดรัดตวัได้ เป็นผลให้เกิดการตกเลือดหลงัคลอด 

อีกทังยงัมีโอกาสเกิดการตกคา้งของเศษรกมากขึน (Fraser and Cooper, 2003; Littleton and 

Engebretson, 2005; Luxner, 2005)  

   การสร้างรกผดิปกติ เช่น มีรกนอ้ย รกเหล่านีส่วนใหญ่จะลอกตวัหมด แต่ถา้

ทาํคลอดรกผดิวิธีแลว้ มกัจะมีการตกคา้งของรกนอ้ยได ้(Littleton and Engebretson, 2005)  

   สายสะดือขาด เนืองจากการทาํคลอดรกผดิวิธี การพยายามใชแ้รงบีบมดลูก

การลว้งรก เป็นตน้ ทาํใหร้กยงัคงคา้งอยูใ่นโพรงมดลูกเกิดปัญหาการตกเลือดหลงัคลอดได ้(Fraser 

and Cooper, 2003)  

  . .  การบาดเจ็บของช่องทางคลอด (Trauma) ส่วนใหญ่เกิดร่วมกบัการคลอด

ทารกทีมีขนาดใหญ่ หรือใชสู้ติศาสตร์หตัถการอยา่งยากในการทาํคลอด ซึงการฉีกขาดของช่องทาง

คลอดและปากมดลูกนันอาจมีสาเหตุมาจาก การหมุนคีมในการทาํคลอด คลอดเร็วหรือคลอด

ยาวนาน เป็นตน้ (Anderson and Etches, 2007) โดยบางรายอาจเกิดการฉีกขาดลึกเขา้ไปในเนือเยือ

ขา้งใน ทาํใหเ้สียเลือดมากได ้มีขอ้ควรสงัเกตคือ ถา้มีการเสียเลือดมากหลงัคลอด โดยทีมดลูกมีการ

หดรัดตวัดี และตรวจรกพบว่ามีครบสมบูรณ์ดี สาเหตุของการตกเลือดน่าจะมาจากการฉีกขาดของ

ช่องทางคลอดและปากมดลูกบางครังอาจพบเป็นกอ้นเลือด (Puerperal hematoma)  ซึงอาจพบที
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ปากช่องคลอด อาจขยายไปในช่องคลอดหรือออกไปดา้นขา้งของช่องคลอด หรืออาจเซาะไปอยู่ใต้

เยอืบุช่องทอ้ง ดงันนัการตรวจรอยฉีกขาดของช่องทางคลอด รวมทงัปากมดลูกจึงเป็นสิงสาํคญัและ

จาํเป็นทีต้องกระทาํทุกครัง หลงัทารกและรกคลอดแลว้  โดยเฉพาะอย่างยิงในรายทีมีการทาํ        

สูติศาสตร์หตัถการ (Olds, London, Ladewig and Davidson, 2004) 

  1.3.4  การแข็งตัวของเลือด (Thrombin) การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็น

ภาวะแทรกซอ้นของสตรีตงัครรภที์พบไดน้อ้ย แต่เป็นภาวะทีเสียงต่อชีวิต มีสาเหตุจากการติดเชือ

รุนแรงทีอาจจะส่งผลใหเ้กิดความผดิปกติของทงัระบบการแข็งตวัของเลือด และระบบการละลาย

ลิมเลือด (Disseminated Intravascular Coagulopathy: DIC) ภาวะอืนทางสูติกรรม เช่น รกลอกตวั

ก่อนกาํหนด ภาวะนาํครําอุดหลอดเลือด ทารกตายในครรภ์ อาจทาํให้เกิด DIC ได ้หญิงตงัครรภ์ที

ครรภเ์ป็นพิษหรือมีภาวะความดนัโลหิตสูงรุนแรง (Severe preeclampsia) อาจทาํใหเ้กิดการตกเลือด

หลงัคลอด ดงันนัการตรวจหาสาเหตุและการให้สารเพิมการแข็งตวัของเลือดจึงเป็นวิธีการทีจะใช้

ในการแกไ้ขปัญหานี  การประเมินจะประเมินทงั ระดบัความเขม้ขน้ของเลือด  ระยะแข็งตวัของ

เลือด ระดบัไฟบริน (Fibrin) และองคป์ระกอบต่างๆ (Anderson and Etches, 2007) 

 นอกจากนี ปัจจยัส่วนบุคคล ทีทาํให้มีความเสียงต่อการตกเลือดหลงัคลอด ไดแ้ก่ 

ดา้นอายุมารดา อายุครรภ์เมือคลอด นาํหนักทารก และระดบัความเข้มข้นของเลือดก่อนคลอด     

(ชยัยทุธ เครือเทศน,์ 2549)  

  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวขา้งตน้  สาเหตุของการตกเลือดหลงัคลอด   

ส่วนใหญ่เกิดจากการหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี (Uterine atony) ร้อยละ 70-90 (โฉมพิลาศ จงสมชยั, 

2555) แต่สาเหตุทีทาํให้เกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด ในโรงพยาบาลศรีธาตุ ประจาํปีงบประมาณ   

2554  มี 3 สาเหตุ คือรกคา้ง จาํนวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 22.22  (จากจาํนวนมารดาทีมีภาวะ       

ตกเลือดหลงัคลอด 9 ราย) เศษรกคา้ง จาํนวน 5 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 55.56  และมดลูกหดรัดตวัไม่ดี  

จาํนวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 22.22 อาจเป็นเพราะทกัษะการทาํคลอดรกของบุคลากรทียงัไม่มี

ความเชียวชาญ ซึงจากการระดมสมอง แลกเปลียนความคิดเห็นของเจา้หน้าทีพยาบาลห้องคลอด    

ประเด็นปัญหาเกียวกบัเศษรกคา้งไดมี้การร่วมกนัพฒันาโดยการฝึกการทาํคลอดรกแบบ Controlled 

cord traction โดยผูที้มีความเชียวชาญไปแลว้ ส่วนทียงัคงมีปัญหาคือภาวะมดลูกหดรัดตวัไม่ดี 

ถึงแมจ้ะไม่ใช่สาเหตุส่วนใหญ่ทีทาํให้เกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด แต่ก็เป็นสาเหตุทีสามารถ

ป้องกนัได ้ดงันนัผูศึ้กษาจึงไดคิ้ดคน้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกขึน เพือพฒันาระบบการ

ดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ซึงเสียงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอดจากการ

หดรัดตวัไม่ดีของมดลูก ใหไ้ดม้าตรฐานการดูแล ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นอตัรากาํลงั  
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 การแบ่งสาเหตุของการตกเลือดหลงัคลอดตามกระบวนการเกิด ทาํให้สามารถคน้หา

สาเหตุและปัจจยัเสียงของการตกเลือดหลงัคลอดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 1.4  พยาธิสรีรวทิยาของการตกเลือดหลงัคลอด 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า การตกเลือดหลงัคลอด ส่วนใหญ่จะเกิดขึน

ทนัทีภายใน 2 ชวัโมงหลงัคลอด (Pillitteri, 2007) ซึงเป็นผลมาจากปัญหาในระยะทีสามของการ

คลอด (WHO, 2004) 

  ระยะทีสามของการคลอดเริมตน้ทนัทีหลงัทารกคลอด จนถึงรกและเยือหุ้มทารก 

คลอดครบ กลไกการคลอดในระยะทีสาม เริมจากการหดรัดตวัของกลา้มเนือมดลูกทาํใหเ้กิดแรงดึง

รังระหว่างผนงัมดลูกกบัรก มีการฉีกขาดของเยอืบุผนงัมดลูกกบัรกชนัใน เมือรกแยกชนัออกมาจะ

มีการเกิดกอ้นเลือดแทรกในชนัทีแยกนัน ซึงกอ้นเลือดนี จะเป็นตวัช่วยเพิมการหลุดลอกของรก

มากขึน แรงดันจากการบีบตวัของมดลูกทาํให้รกเคลือนตาํลงเรือยๆ จนในทีสุดก็สามารถคลอด

ออกมาได ้(Cunningham et al., 2010)  เมือมีการลอกตวัของรก จะมีการแยกตวัของหลอดเลือดแดง

และหลอดเลือดดาํของมดลูกจาํนวนมากทีนาํเลือดเขา้ออกจากเนือรก  โดยทวัไปการหยุดเลือดตอ้ง

อาศยัการหดรัดตวัของหลอดเลือดเอง และการเกิดลิมเลือดเฉพาะที ซึงการทีจะทาํให้เลือดบริเวณที

รกเคยเกาะหยดุไดดี้ ตอ้งอาศยัการหดรัดตวัของกลา้มเนือมดลูก เพือกดหลอดเลือดใหญ่ๆ และปิดรู

เปิดของหลอดเลือด ทาํให้เลือดหยุดไดใ้นทีสุด ในกรณีทีมีส่วนของรก หรือกอ้นเลือดขนาดใหญ่

ขวางอยูใ่นโพรงมดลูก จะเป็นการขดัขวางทาํใหก้ารหดรัดตวัของกลา้มเนือมดลูกและขดัขวางการ

ห้ามเลือดของตาํแหน่งทีรกเกาะ ทาํให้เกิดการตกเลือดหลงัคลอดได้ ซึงมารดาอาจเสียเลือดได้

รวดเร็วมากถึง 600 มิลลิลิตรต่อนาที การตกเลือดหลงัคลอดส่วนใหญ่มกัเกิดจากการหดรัดตวัไม่ดี

ของมดลูก ถึงแมว้่ากลไกการแข็งตวัของเลือดจะปกติ ในทางตรงกนัขา้มถึงแมก้ารหดรัดตวัของ

มดลูกจะดีแต่ถา้กลไกการแข็งตวัของเลือดมีความบกพร่อง ก็ทาํใหมี้เลือดออกจากบริเวณทีรกเกาะ 

หรือเกิดการตกเลือดได ้(Cunningham et al., 2010) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวขา้งต้น หลงัจากทีรกและเยือหุ้มทารกคลอด 

กลา้มเนือมดลูกจะมีการหดรัดตวัทนัทีเพือป้องกนัการเสียเลือดมาก ถา้กลา้มเนือมดลูกมีการหดรัด

ตวัไม่ดีก็จะทาํใหมี้เลือดออกมากจนทาํใหม้ารดาหลงัคลอดเกิดการตกเลือดหลงัคลอดได ้

 1.5  ผลกระทบของการตกเลือด 

 เมือเกิดการตกเลือดหลงัคลอดขึน จะส่งผลกระทบต่อมารดาทงัทางดา้นร่างกาย จิต

สงัคม และเศรษฐกิจได ้ผลกระทบของภาวะตกเลือดหลงัคลอดทีพบ ไดแ้ก่ 
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  1.5.1  ดา้นร่างกาย 

   อาการแสดงของการเสียเลือด ไดแ้ก่ ซีด ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตตาํ  

เหงือออก ใจสั น ตวัเยน็ กระหายนาํ ระยะแรกจะหายใจเร็ว ต่อไปจะหายใจชา้ลง มีอาการหนาว

เนืองจากเลือดไปเลียงสมองนอ้ยลง (ศุภวดี แถวเพีย, 2548) 

   เกิดภาวะช็อก มือเทา้แขนขาเยน็ซีด และชืนดว้ยเหงือเยน็ๆ เพราะมีเลือดไป

เลียงผวิหนงันอ้ย อ่อนเพลีย อาจเป็นลมหมดสติได ้และอาจทาํให้เกิดภาวะซีดและการติดเชือหลงั

คลอดไดง่้าย (Anderson and Etches, 2007) 

   เกิดภาวะ ชีฮานซินโดรม (Sheehan’s syndrome) การเสียเลือดมากๆ อาจทาํ

ใหข้าดเลือดไปเลียงต่อมใตส้มองส่วนหนา้ มีผลใหค้วามรู้สึกตวัและความนึกคิดลดลง ซึงจะทาํให้

ไม่มีนาํนมหลงัคลอด ไม่มีประจาํเดือน เตา้นมเลก็ลง ขนทีรักแร้และหวัเหน่าร่วง ต่อมไทรอยด์และ

ต่อมหมวกไตส่วนนอกทาํงานบกพร่อง ปัสสาวะน้อยลง เพราะไตไดรั้บเลือดไปเลียงน้อยลง

อยา่งไรก็ตามพยาธิกาํเนิดของภาวะนียงัไม่ทราบแน่ชดั และส่วนใหญ่ของสตรีทีตกเลือดหลงัคลอด

อย่างรุนแรงก็ไม่เกิดภาวะนีจึงพบไดน้้อยประมาณ 1:10,000 ของการคลอด (Feinberg, Molitch, 

Enders and Peaceman, 2005)  

   การตกเลือดทีควบคุมไม่ได ้อาจทาํให้ตอ้งตดัมดลูกเพือหยุดการเสียเลือด 

ทาํใหไ้ม่สามารถตงัครรภ์ต่อไปไดอี้ก (Anderson and Etches, 2007) กรณีทีเลือดออกอย่างรุนแรง

และรวดเร็ว หรือดูแลรักษาไม่ทันท่วงที อาจทาํให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ (Littleton and 

Engebretson, 2005) 

  . .  จิตสงัคม ผูค้ลอดทีมีการตกเลือดหลงัคลอดระยะแรกนันส่วนใหญ่มกัจะมี

ความกลวัความวิตกกงัวลว่าจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตตนเอง การปรับตวั และการยอมรับสภาพที

เกิดขึน บางรายกลวัการสูญเสียเลือดเพิมขึน เพราะตวัผูค้ลอดมีการสูญเสียเลือดอยู่แลว้ และยงัตอ้ง

ถูกเจาะเลือดบ่อยๆ ทาํใหเ้กิดความไม่สบายใจเพิมมากขึน เกิดความทุกข์ทรมานทงัต่อมารดาและ

ญาติ อนัอาจนาํมาซึงความไม่พึงพอใจต่อการรักษาจนนาํไปสู่การฟ้องร้องได ้(ชยัยุทธ เครือเทศน์, 

2549) 

  1.5.3   เศรษฐกิจ เมือผูค้ลอดเกิดการตกเลือดหลงัคลอด จะส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจของครอบครัว  ทาํให้ต้องรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลนานขึน เสียค่าใชจ่้ายมากขึน       

(ชยัยทุธ เครือเทศน,์ 2549; Lalonde, Daviss, Acosta and Herschderfer, 2006) 

  1.5.4   ผลกระทบต่อรัฐ /ระบบบริการ  ทาํใหรั้ฐตอ้งสูญเสียงบประมาณในการดูแล

รักษาพยาบาลเพิมมากขึน รวมทงัอตัราการเกิดภาวะดงักล่าวทีเพิมขึน ยงับ่งถึงคุณภาพการบริการ

ดา้นสุขภาพของรัฐอีกดว้ย 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ผลกระทบทีเกิดขึนกบัมารดาทีมีภาวะ

ตกเลือดหลงัคลอดในโรงพยาบาลศรีธาตุ ปีงบประมาณ 2554  ดา้นร่างกาย:  พบมารดามีภาวะช็อก 

2 ราย  คิดเป็น 22.22 (จากจาํนวนมารดาทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอด 9 ราย) ไดรั้บการรักษาเพิมเติม

ทีโรงพยาบาล โดยการขูดมดลูก และการใหเ้ลือด จาํนวน 5 ราย คิดเป็น 55.56 ดา้นจิตสงัคม: มารดา 

และญาติทุกรายทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดทีไดรั้บการรักษาเพิมเติม  มีความวิตกกงัวลทุกคนว่าจะ

เป็นอนัตรายต่อชีวิต ดา้นเศรษฐกิจ/รัฐ/ระบบบริการ: มี 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 11.11 ทีตอ้งเขา้รับ

การรักษาซาํ (Readmission) มี 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ไดรั้บการรักษาโดยการส่งตวัเพือรับการ

รักษาต่อทีโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานี นอกจากนียงัมีจาํนวนวนันอน

โรงพยาบาลเฉลียนานขึนโดยมารดาทีคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อน จะนอนโรงพยาบาล

ประมาณ 2-3 วนั แต่มารดาทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอดจะมีวนันอนโรงพยาบาลเฉลียประมาณ 3-5 

วนั สาํหรับค่าใชจ่้ายมารดาทีคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซอ้นค่าใชจ่้ายประมาณ 3,000-4,000 บาท 

แต่มารดาทีมีภาวะตกเลือดหลงัคลอด  ค่าใชจ่้ายประมาณ 5,000-13,000 บาท   

 จะเห็นไดว้่า หากเกิดการตกเลือดหลงัคลอดขึนจะส่งผลกระทบต่างๆมากมาย ดงันัน

จึงตอ้งมีการเตรียมการป้องกนั และการดูแลรักษาการตกเลือดหลงัคลอดทีไดม้าตรฐาน นอกจากจะ

ช่วยลดการเกิดการตกเลือดหลงัคลอดแลว้ ยงัสามารถช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซอ้นดว้ย  

 1.6  การป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอด 

 โฉมพิลาส จงสมชยั (2555) ไดส้รุปแนวทางการป้องกนัตกเลือดหลงัคลอดไว ้ดงันี 

  1.6.1  ระยะตงัครรภ ์

    เริมจากการดูแลขณะตงัครรภ ์ พยายามคน้หาปัจจยัเสียงทีอาจทาํให้เกิดการ

ตกเลือดหลงัคลอดได้ เช่น เคยมีประวติัตกเลือดหลงัคลอดในการตังครรภ์ก่อนๆ มีรกเกาะตาํ 

ตงัครรภแ์ฝด ทารกตวัโต ครรภแ์ฝดนาํ  เป็นตน้ ซึงทาํให้เสียงต่อการหดรัดตวัไม่ดีของมดลูกหลงั

คลอด ตรวจหาและแกไ้ขภาวะซีดขณะตงัครรภ์ซึงจะทาํให้ผูป่้วยทนต่อการเสียเลือดไดน้้อย หญิง

ตงัครรภทุ์กรายควรไดรั้บการใหสุ้ขศึกษาในการดูแลตวัเอง การเตรียมตวัคลอดในสถานพยาบาลที

มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมสาํหรับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทีอาจเกิดขึน รวมถึงครอบครัวและ

ชุมชนตอ้งทราบถึงอาการแสดงทีบ่งบอกถึงอนัตราย เช่น การมีเลือดออกระหว่างตงัครรภ ์

  1.6.2  ระยะคลอด  

   เมืออยู่ในระยะคลอด ให้พิจารณาให้ยากระตุ้นคลอด (Oxytocin) อย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม  ตามขอ้บ่งชีดว้ยความระมดัระวงั และเฝ้าติดตามดูผูป่้วยอย่างใกลชิ้ด มีการใช ้

partograph เพือติดตามการเจ็บครรภ์คลอด เพือป้องกนัการเจ็บครรภ์คลอดทีเนินนาน (Prolonged 

labour) รวมทงัฟังเสียงหวัใจทารกสมาํเสมอ สงัเกตเลือดออกผดิปกติจากช่องคลอด พร้อมจะแกไ้ข
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ไดเ้มือเกิดความผดิปกติ เช่น ในรายทีมีมดลูกแตก จะสามารถวินิจฉยัไดท้นัท่วงทีจากการหดรัดตวั

ของมดลูกทีมากผดิปกติแลว้หายไปพร้อมกบัหวัใจทารกเตน้ชา้ลงอยา่งมาก ในระยะคลอด ทีสาํคญั

ทีสุด คือ ตอ้งดูแลการคลอดระยะทีสามอยา่งถูกตอ้ง จะช่วยป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอดไดม้าก

ในระยะทีสองของการคลอดตอ้งทาํการคลอดทารกอยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการคลอด ช่วยคลอด

โดยใหมี้การบาดเจ็บต่อช่องทางคลอดน้อยทีสุด และใชห้ัตถการช่วยคลอดตามขอ้บ่งชี ถา้ตอ้งใช้

หตัถการช่วยคลอดใหใ้ชเ้ครืองดูดสุญญากาศแทนการใชคี้มช่วยคลอด เพราะมีขอ้มูลจาก Cochrane 

review โดย Johanson และ Menon ยืนยนัว่าการใช้เครืองสุญญากาศช่วยคลอด ทาํให้เกิดการ

บาดเจ็บต่อช่องคลอดน้อยกว่าการใช้คีมช่วยคลอดอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR 0.41, 95% CI 

0.33-0.50ส่วนการตดัแผลฝีเยบ็นนั ควรตดัเฉพาะในรายทีจาํเป็น ไม่ควรตดัฝีเยบ็ทุกราย จะสามารถ

ลดการเสียเลือดไดอ้ย่างชดัเจน Cochrane review โดย Carroli และ Belizan พบว่าการตดัฝีเย็บ

เฉพาะบางรายทีจาํเป็นจะเกิดการเสียเลือดนอ้ยกว่าการตดัฝีเยบ็ทุกราย โดยเฉลีย 58 มิลลิลิตร (95% 

CI -107.58 ถึง -8.42) ซึงมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  1.6.3  ระยะหลงัคลอด  

   หลงัการคลอดระยะทีสามสินสุดลง ตอ้งเฝ้าระวงัและสังเกตการณ์ตกเลือด

หลงัคลอดให้ใกลชิ้ด เมือมีการตกเลือดเกิดขึนจะไดใ้ห้การดูแลทนัท่วงที โดยเฉพาะในช่วงสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอด ซึงเกิดการตกเลือดไดบ่้อย  

  จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งต้น การป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอดมี

ตงัแต่ระยะตังครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด ซึงจากการดาํเนินงานของหน่วยงานห้อง

คลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ ในปีงบประมาณ 2554 ทีผ่านมา พบปัญหาของการป้องกนัการตกเลือด

ในระยะคลอด คือการทาํคลอดรก และได้รับการแก้ไขโดยการฝึกทักษะการทาํคลอดรกแบบ 

Controlled cord traction ดว้ยผูเ้ชียวชาญไปแลว้ ส่วนปัญหาของการป้องกนัการตกเลือดในระยะ

หลงัคลอด คือ ขาดการคลึงมดลูกในระยะสองชวัโมงแรกหลงัรกคลอดทีไดม้าตรฐาน ดงันนัผูศึ้กษา

จึงไดคิ้ดคน้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกขึน เพือให้มดลูกมีการหดรัดตวัดี ป้องกนัการเกิด

การตกเลือดหลงัคลอดจากการหดรัดตวัไม่ดีของมดลูก  
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2.     แนวคดิเกยีวกบัการดูแลมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด 

 2.1  ความรู้เกยีวกบั Active management of Third stage of labour (AMTSL) 

  Active management of Third stage of labour (AMTSL) หมายถึง การดูแลการคลอด

แบบกา้วหนา้ในระยะทีสามของการคลอด ซึง WHO ไดแ้นะนาํให้ทาํ active management ในระยะ

ทีสามของการคลอด ซึงสามารถลดความเสียงต่อการตกเลือดหลงัคลอดไดถึ้ง ร้อยละ 60 โดย 

Active  management  of  Third  stage  of  labour   (AMTSL)  มีขนัตอนดงันี (WHO, 2006; สุธิต 

คุณประดิษฐ,์ 2553) 

  . .  ฉีด Oxytocin 10  unit เข้ากลา้มเนือมารดา  หรือเข้าหลอดเลือดดาํช้าๆ 

ภายใน 1 นาที (im / iv) ทนัทีทีไหล่หนา้คลอด 

  2.1.2  ถา้ Full bladder ใหส้วนปัสสาวะทิงเพือใหม้ดลูกหดรัดตวัดี 

  2.1.3  การทาํ delayed cord clamping (หนีบและตดัสายสะดือ เมือคลาํชีพจรไม่ได้

แลว้) โดยทวัไปจะใชเ้วลาประมาณ 1 นาที เพือประโยชน์ต่อทารกแรกเกิดโดยจะช่วยเพิม placental 

transfusion ทาํให้เพิมปริมาณเลือดไปยงัทารกแรกเกิดไดถึ้งร้อยละ 30 เป็นผลให้มีการเพิม iron 

stores และลดภาวะโลหิตจางในทารกแรกเกิด  

  2.1.4  การทาํ Controlled Cord Traction (CCT) มีขนัตอนการทาํ ดงันี 

   1)    ภายหลงัเด็กคลอดและเริมคลาํชีพจรสายสะดือไม่ได ้ใหใ้ช ้clamp หนีบ

กบัสายสะดือใกลก้บัรก ถือ clamp ไวด้ว้ยมือขา้งหนึง 

   2)  คลาํมดลูกเบาๆดูว่ามดลูกหดรัดตวัดีหรือไม่ ถา้มดลูกหดรัดตวัดี คลาํ

แลว้จะพบว่ามดลูกมีลกัษณะแข็ง เป็นกอ้นกลม รูปร่างชดัเจน แต่ถา้มดลูกหดรัดตวัไม่ดี คลาํแลว้จะ

อ่อนนุ่ม ขนาดใหญ่ รูปร่างไม่ชดัเจน เมือมดลูกหดรัดตวัดี ดึงสายสะดือเบาๆ ขณะทีโกยมดลูกขึน 

โดยดนัขึนจากบริเวณหวัเหน่า โดยใหแ้รงตา้นกบัแรงดึงสายสะดือ ดึงสายสะดือให้พอตึงเล็กน้อย

และรอจนกว่ามดลูกจะหดรัดตวัดี เมือมดลูกหดรัดตวัดีแลว้ก็ใหม้ารดาเบ่งพร้อมๆกบัดึงสายสะดือ

เบาๆใหร้กคลอดออกมา 

   3)  ถา้รกไม่เคลือนตาํลงมาภายใน 30-40 วินาที ภายหลงัทาํ controlled cord 

traction ให้หยุดดึงสายสะดือ และรอจนกว่าจะมีการหดรัดตัวครังใหม่ จึงทาํ controlled cord 

traction อีก (ไม่ควรดึงสายสะดือโดยไม่มีแรงตา้น จากการจบัยดึตวัมดลูกเหนือหวัเหน่า) 

   4)  ขณะรกเคลือนตาํลงมา ใหจ้บัรกดว้ยสองมือ พร้อมทงัหมุนเบาๆ จนเยอื

หุม้เด็กหลุดออกมา 

   5)  เมือรกคลอดแลว้ใหค้ลาํยอดมดลูก ประเมินว่ามดลูกหดรัดตวัดีหรือไม่ 

ถา้มดลูกหดรัดตวัไม่ดีใหค้ลึงมดลูก 
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   6)  ตรวจดูว่ารกครบหรือไม่ 

  2.1.5  ทาํการนวดคลึงมดลูก (Uterine massage) บริเวณยอดมดลูกผ่านทางหน้า

ทอ้งทนัทีจนมดลูกมีการหดรัดตวัดี 

   1)  ตรวจสอบการหดรัดตวัของมดลูกทุก 15 นาที และทาํการนวดคลึง

มดลูกซาํ หากตรวจพบว่ามีการหดรัดตวัทีไม่ดี โดยเฉพาะอยา่งยงิในช่วง 2 ชวัโมงแรกหลงัคลอด 

   2)  หากจะหยดุนวดคลึงมดลูก ตอ้งมนัใจว่าการหดรัดตวัของมดลูกอยู่ใน

เกณฑดี์แลว้ 

   3)  ตรวจดูช่องทางคลอดว่ามีการฉีกขาดหรือไม่ โดยเฉพาะถา้มีการทาํสูติ

ศาสตร์หตัถการและเยบ็ซ่อมแซมโดยเร็ว 

   4)  เฝ้าระวงัการตกเลือดหลงัคลอดอยา่งใกลชิ้ด โดยบนัทึก BP และ Pulse 

ทุก 15 นาที เป็นเวลา 1 ชวัโมง (ใหร้ะวงัในผูป่้วยต่อไปนีทีมกัไดรั้บผลกระทบไดง่้าย แมไ้ม่มีภาวะ

ตกเลือดหลงัคลอด เช่น Preeclamsia, anemia, dehydrate, small stature) 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยจาก Cochrane Review ของ Prendiville, Elbourne, and 

McDonald ( 0) พบว่า active management of third stage of labour สามารถลดการตกเลือดได้

มากกว่าร้อยละ 60 ซึงการศึกษานีรวบรวมผลงานวิจัย 5 รายงาน พบว่าการดูแลแบบ active 

management of third stage of labour ในโรงพยาบาล สัมพนัธ์กบัการลดการตกเลือดหลงัคลอดที

มากกว่า 500 มิลลิลิตร (Relative risk 0.38, 95% CI interval 0.32 to 0.46 ) 

 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Althabe et al. (2009) โดยศึกษาแบบทดลองเปรียบเทียบการทาํ

คลอดรกแบบ controlled cord traction กบัการคลอดรกแบบปกติในประเทศ Uruguay และ USA 

โดยหญิงทีมาคลอดทุกรายจะไดรั้บยาออกซิโตซิน เมือทารกคลอดไหล่หนา้ หรือ  นาที หลงัทารก

คลอด และไดรั้บการคลึงมดลูกทุก  นาทีหลงัจากคลอดรก กลุ่มทีทาํคลอดรกแบบ controlled 

cord traction มีการสูญเสียเลือด นอ้ยกว่ากลุ่มทีทาํคลอดรกแบบปกติ แมไ้ม่มีความแตกต่างกนัของ

ปริมาณเลือดทีออกอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ แต่ก็ลดระยะทีสามของการคลอด ลดปริมาณเลือดที

ออกได ้  

 การศึกษาของ Jangsten, Mattsson, Lyckestam, Hellstrom, and Berg (2010) ไดศึ้กษาเชิง

ทดลองทีมีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  เพือเปรียบเทียบ ผลการดูแลแบบ  active management  กบั การดูแล 

แบบเดิม (Expectant management) ในระยะที 3 ของการคลอด ทีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั ประเทศ

สวีเดน พบว่า กลุ่มทีดูแลแบบ active management มีการสูญเสียเลือดน้อยกว่ากลุ่มทีดูแลแบบ 

expectant management อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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 การศึกษาของ ชยัยทุธ เครือเทศน ์(2549) ทีทาํการศึกษาในมารดาทีมาคลอดทีโรงพยาบาล

โพธาราม ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 -เมษายน พ.ศ. 2548 จาํนวน 2,263 ราย  แบ่งเป็น

กลุ่มทีศึกษาไดรั้บการดูแลแบบ active management จาํนวน 1,137 ราย ร่วมกบัการคลึงมดลูกเป็น

ระยะๆ และกลุ่มควบคุมใชก้ารดูแลระยะทีสามของการคลอดดว้ยวิธีธรรมชาติ จาํนวน 1,126 ราย 

พบว่ามารดากลุ่มทีศึกษามีการตกเลือดใน 2 ชวัโมงแรกหลงัคลอด ปริมาณการเสียเลือดเฉลีย การ

ไดรั้บเลือดและการไดรั้บยาเพิมเพือช่วยให้มดลูกหดรัดตวัน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาํคัญ 

ทางสถิติ 

 การศึกษาของ อารักขา ปทุมบาล (2551) ทีทาํการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบยอ้นหลงัผล

ของการนําวิธีการดูแลเชิงรุก (Active management) มาใช้ในระยะทีสามของการคลอดใน

โรงพยาบาลชุมชนอาํเภอวงัเหนือ ระหว่างเดือน กนัยายน 2548 – กรกฎาคม 2550 จาํนวน 381 ราย 

โดยกลุ่มทีได้รับการดูแลเชิงรุก จ ํานวน 154 ราย กับกลุ่มทีรอให้รกลอกตัวเอง (Expectant 

management) จาํนวน 229 ราย พบว่ากลุ่มทีไดรั้บการดูแลเชิงรุกมีปริมาณการเสียเลือดเฉลียน้อย

กว่ากลุ่มทีรอใหร้กลอกตวัเองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 การศึกษาของ อวยชยั ศรีประโมทย ์(2553) ทีทาํการศึกษาผลของการนาํวิธีการดูแลแบบ 

active management มาใชใ้นระยะทีสามของการคลอดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่าง

เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 – เมษายน พ.ศ. 2552 จาํนวน 130 ราย โดยกลุ่มทดลอง จาํนวน 65 รายได ้

รับการดูแลแบบ active management เมือร่วมกบัการคลึงมดลูกเป็นระยะๆ เพือให้มดลูกหดรัดตวัดี 

กบักลุ่มควบคุมจาํนวน 65 รายไดรั้บการดูแลแบบ expectant management พบว่ากลุ่มทดลองมี

ปริมาณการสูญเสียเลือดหลงัคลอดเฉลียนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า active management of third stage 

of labour (AMTSL) เป็นการป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอดทีไดผ้ลดีมากอีกวิธีหนึง ซึงจากการ

ปฏิบติังานพบว่างานห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุยงัไม่สามารถทีจะทาํ active management of 

third stage of labour (AMTSL) ไดเ้ต็มรูปแบบ โดยขาดการนวดคลึงมดลูก (Uterine massage) 

บริเวณยอดมดลูก ผา่นทางหนา้ทอ้งทุก 15 นาที  จนครบสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ดงันนัผูศึ้กษาจึง 

คิดหาวิธีการทีจะทาํใหก้ระบวนการ การทาํ active management of third stage of labour (AMTSL) 

ใหเ้ต็มรูปแบบ ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นอตัรากาํลงั หวงัผลเพือลดปริมาณการสูญเสียเลือดหลงัรกคลอด

จากการหดรัดตวัไม่ดีของมดลูก 
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3.     การคลงึมดลูกหลงัคลอด 

 .   การเปลยีนแปลงของมดลูกหลงัคลอด  

 หลงัจากทารกคลอด จะพบว่ายอดมดลูกอยูต่าํกว่าระดบัสะดือประมาณ 1 นิวมือ และ

รูปร่างของมดลูกจะแบนกวา้ง ค่อนขา้งนุ่ม ระดบัความแข็งประมาณลูกเทนนิส เมือมดลูกมีการหด

รัดตวัมดลูกจะแข็งและกลมขึน แต่ถา้หลงัจากทารกคลอดแลว้ มดลูกจะลอยอยู่เหนือระดบัสะดือ

มากกว่า 1 นิ วมือ ควรหาสาเหตุ หลงัรกคลอดครบ ตอ้งประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทันที   

พร้อมกับคลึงกระตุน้ทียอดมดลูกเบาๆ ให้มดลูกหดรัดตัวเพือป้องกันการตกเลือด หลงัจากนัน

ประเมินเป็นระยะ ทุก 15 นาที ในระยะ 1 ชวัโมงแรกหลงัคลอด  ทุกครึงชวัโมงในชวัโมงที  2   

หลงัคลอด โดยประเมินไปพร้อมๆ กบัการประเมินสญัญาณชีพ (สุกญัญา ปริสญัญกุล และ นันทพร 

แสนศิริพนัธ,์ 2553) 

 .   ผลของการคลงึมดลูก   

  การคลึงมดลูก จะส่งผลใหเ้กิดการหดรัดตวัของกลา้มเนือมดลูก ทาํให้เกิดแรงดึงรัง

ระหว่างผนงัมดลูกกบัรก มีการฉีกขาดของเยอืบุผนงัมดลูกกบัรกชนัใน เมือรกแยกชนัออกมาจะมี

การเกิดกอ้นเลือดแทรกในชนัทีแยกนนั ซึงกอ้นเลือดนี จะเป็นตวัช่วยเพิมการหลุดลอกของรกมาก

ขึน แรงดนัจากการบีบตวัของมดลูก ทาํให้รกเคลือนตาํลงเรือยๆ จนในทีสุดก็สามารถคลอดออก  

มาได ้(Cunningham et al., 2005) เมือมีการลอกตวัของรก จะมีการแยกตวัของหลอดเลือดแดงและ

หลอดเลือดดาํของมดลูกจาํนวนมากทีนาํเลือดเขา้ออกจากเนือรก โดยทวัไปการหยดุเลือดตอ้งอาศยั

การหดรัดตวัของหลอดเลือดเอง และการเกิดลิมเลือดเฉพาะที ซึงการทีจะทาํใหเ้ลือดบริเวณทีรกเคย

เกาะหยดุไดดี้ ตอ้งอาศยัการหดรัดตวัของกลา้มเนือมดลูก เพือกดหลอดเลือดใหญ่ๆ และปิดรูเปิด

ของหลอดเลือด ทาํใหเ้ลือดหยดุไดใ้นทีสุด (Cunningham et al., 2005) 

 WHO (2007) แนะนาํว่าภายหลงัรกคลอดให้นวดคลึงบริเวณยอดมดลูกของผูค้ลอด

จนมดลูกหดรัดตวัดี และใหน้วดคลึงมดลูกซาํทุก 15 นาที จนครบ 2 ชวัโมงหลงัรกคลอด จะหยุด

นวดคลึงมดลูกเมือมนัใจแลว้ว่ามดลูกหดรัดตวัดีแลว้  

 ACOG (2008)  แนะนาํให้ประเมินการสูญเสียเลือดและการหดรัดตวัของมดลูกทุก 

15 นาที ในสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 International Confederation of Midwives [ICM] and International Federation of 

Gynecology and Obstetrics [FICO] (2012) แนะนาํใหน้วดคลึงมดลูกทุก 15 นาที จนครบ 2 ชวัโมง 

หลงัรกคลอด  

 จากการศึกษาของ วนัชยั จนัทราพิทกัษ์, กมล ศรีจนัทึก และ เรณู วฒันเหลืองอรุณ 

(2554) ทีทาํการศึกษา ประสิทธิผลของการกดมดลูกส่วนล่าง ในการป้องกนัภาวะตกเลือดหลงั
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คลอดระยะแรก ณ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สาํนักการแพทย ์

กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 – มีนาคม พ.ศ. 2553 จาํนวน 686 ราย  โดย

การสุ่มเลือกเป็นกลุ่มควบคุม 343 ราย และกลุ่มทดลอง จาํนวน 343 ราย ทงักลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองไดรั้บการดูแลการคลอดแบบปกติ คือไดรั้บ oxytocin ก่อนคลอดและหลงัคลอดหนีบ และ

ตดัสายสะดือภายใน 3 นาทีหลงัทารกคลอด ทาํคลอดรกแบบ controlled cord traction พร้อมทงัคลึง

มดลูกทนัทีหลงัรกคลอด ส่วนกลุ่มทดลอง เพิมการกดมดลูกส่วนล่างทางหน้าทอ้งนาน 10 นาที 

พบว่ากลุ่มทดลองมีการตกเลือดหลงัคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองสามารถลดการ

สูญเสียเลือดลงได ้29.3 มิลลิลิตร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการคลึงมดลูกหลังคลอด มี

ความสาํคญัเพือให้มดลูกหดรัดตวัดี ลดปริมาณการสูญเสียเลือดหลงัคลอด เพือป้องกนัภาวะตก

เลือดหลงัคลอด ซึงจากการดาํเนินงานของหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุทีผ่านมา 

แนวทางปฏิบติัในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด มีการประเมินการหดรัดตวัของมดลูกทุก 30 นาที 

พบปัญหามารดามีภาวะตกเลือดหลงัคลอดจากภาวะมดลูกหดรัดตวัไม่ดี  ราย โดยตามมาตรฐาน

และตามคาํแนะนาํของ WHO, ACOG, ICM และ FIGO แนะนาํให้มีการคลึงมดลูกทุก 15 นาที จน

ครบสองชวัโมงแรกหลงัคลอด หน่วยงานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ จึงพบปัญหาคือ การคลึง

มดลูกในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดทีไม่ไดม้าตรฐาน ดงันันผูศึ้กษาจึงไดป้ระดิษฐ์นวตักรรม

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก โดยให้มีการเตือนคลึงมดลูกตามมาตรฐาน คือทุก 15 นาทีจนครบสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอด และยงัไม่มีการศึกษาการใชตุ้๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสีย

เลือดในมารดาสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 

4.     การประเมนิการสูญเสียเลือด  

       การประเมินการสูญเสียเลือดดว้ยสายตา ไม่สามารถบอกปริมาณเลือดทีเสียไปไดอ้ย่าง

แม่นยาํ มีหลายงานวิจยั ทียนืยนัว่าส่วนใหญ่แลว้ จะประเมินเลือดทีออกตาํกว่าความจริงประมาณ

ครึงหนึง ทาํใหม้ารดาหลงัคลอดมีสญัญาณชีพผดิปกติได ้(โฉมพิลาส จงสมชยั, 2555)  การประเมิน

ปริมาณเลือดทีออกจากผา้อนามยัของมารดาหลงัคลอด โดยการนาํผา้อนามยัชุ่มเลือดทีออกทางช่อง

คลอด หรือกอ้นเลือดมาชงันาํหนักโดย 1 มิลลิลิตร เท่ากบั 1 กรัม (Lowdermilk and Perry, 2006) 

โดยปกติค่ามาตรฐานเลือดทีออกจากช่องคลอดภายใน 1 ชวัโมงแรกหลงัคลอดไม่ควรเกิน 1 แผ่น

ผา้อนามยัหรือประมาณ 50 มิลลิลิตร ชวัโมงที 2 ไม่ควรเกิน 30 มิลลิลิตร หลงัจากนนัเลือดควรออก

ลดลงเรือยๆ (Mckinney et al., 2005)  ดงันัน หลงัรกคลอด 2 ชวัโมง ไม่ควรสูญเสียเลือดมากกว่า  

80 มิลลิลิตร  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ เดิมโรงพยาบาลศรีธาตุ ใชก้ารประเมินการ

สูญเสียเลือดดว้ยสายตา ซึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะประเมินเลือดทีออกตาํกว่าความจริง ในการศึกษา

ครังนี ใชก้ารประเมินการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด โดยการนาํผา้อนามยัชุ่ม

เลือดทีออกทางช่องคลอด หรือก้อนเลือดมาชั งนําหนัก ซึงจะบอกปริมาณการสูญเสียเลือดได้

แม่นยาํกว่าการประเมินการสูญเสียเลือดดว้ยสายตา 

 

5.     ทฤษฎีระบบ 

 ระบบ หมายถึง กลุ่มของสิงของหรือบุคคล ทีมีปฏิสัมพนัธ์กันเพือให้สามารถบรรลุ

เป้าประสงคเ์ฉพาะของกลุ่มได ้ภายในระบบใหญ่ จะประกอบดว้ยระบบย่อยทีมีโครงสร้างหน้าที

เฉพาะ แต่จะส่งผลมายงัวตัถุประสงคข์องระบบใหญ่ดว้ย 

 แนวคดิเกยีวกบัทฤษฎีระบบ 

 Donabedian (1996 อา้งถึงใน มาริสา ไกรฤกษ,์ 2544) กล่าวว่า การประเมินคุณภาพบริการ

ทางสุขภาพตอ้งใชอ้งคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

 )   โครงสร้าง (Input) เปรียบเสมือนปัจจยันาํเขา้ของการบริการสุขภาพ ตามแนวคิดของ 

Donabedian คือ คุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการลกัษณะทางกายภาพ และการบริหารขององค์กรหรือ

หน่วยงานทีใหบ้ริการ มโนทศัน์ของโครงสร้างนีประกอบดว้ย องค์ประกอบ 4 ดา้น คือ ทรัพยากร

บุคคล ดา้นเครืองมือกายภาพ ดา้นรูปแบบการจดัการ และดา้นงบประมาณ องค์ประกอบทงั 4 ดา้น

นีเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการใหบ้ริการทางสุขภาพ 

 ) กระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมการปฏิบติัทีเกิดขึนภายในกลุ่ม  หรือระหว่างกลุ่ม

ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ รวมถึงพฤติกรรมทีควรจะเป็นดว้ย กระบวนการในเรืองคุณภาพ การ

รักษาพยาบาลซึงเป็นกิจกรรมทีแสดงให้เห็นถึงความรู้ และระดับการปฏิบัติของพยาบาลที

ตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของผูป่้วย ซึงกระบวนการนี ตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการและสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของบุคคล และมาตรฐานวิชาชีพของการใหบ้ริการ 

 ) ผลลพัธ ์(Output) การเปลียนแปลงในภาวะสุขภาพในปัจจุบนัและอนาคต ของผูป่้วย 

และการปรับปรุงหนา้ทีทางจิตสงัคม ทีอาจเป็นปัจจยันาํเขา้ของภาวะสุขภาพ อาจเป็นผลต่อทศันคติ

ดา้นสุขภาพของผูป่้วย ความรู้และพฤติกรรมทีเกิดขึนเพือสุขภาพในอนาคต 

 แนวคิดทฤษฎีระบบ (System theory) มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ซึงกล่าวถึง

องคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ ทีสมัพนัธก์นั พึงพากนั และมีผลกระทบระหว่างกนั  อนัประกอบดว้ย  
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ปัจจัยนําเข้า (Input) เป็นข้อมูลการดาํเนินงานด้านกายภาพ ข้อมูลด้านบุคลากร กระบวนการ 

(Process) ทีเป็นขนัตอนหรือกิจกรรมต่างๆในการพฒันา ผลผลิต (Output) คือ ระบบการบริการที

ไดรั้บการพฒันา และผลลพัธข์องการบริการทีไดรั้บการพฒันา (Outcome)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นนัน สอดคลอ้งกบัการศึกษาผลของการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

ทีมีปัจจยันาํเขา้ คือบุคลากรหอ้งคลอด นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก รูปแบบการดูแลมารดา

หลงัคลอดสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติ  และงบประมาณ  มีกระบวนการเป็นการดูแลมารดา 

หลงัคลอดสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติ และการดูแลมารดาหลงัคลอดสองชวัโมงแรกหลงั

คลอดตามปกติ ร่วมกับการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ซึงส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ 

(ผลผลิตและผลลพัธ)์ โดยผลผลิตคือ ปริมาณการสูญเสียเลือดในสองชวัโมงแรกหลงัคลอด จาํนวน

มารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ความพึงพอใจของมารดา และ

ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 

6.     นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลกู  

 6.1  ความหมายของนวตักรรม 

  ราชบณัฑิตยสถาน (2542) บญัญติัคาํว่า นวตักรรม หมายถึง การสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ 

การปรับปรุงใหม่ 

  นวตักรรม หมายถึง สิงทีทาํขึนใหม่หรือแปลกไปจากเดิม เป็นการนาํวิธีการใหม่ๆ 

มาปฏิบติัภายหลงัจากผ่านการทดลอง หรือไดรั้บพิจารณามาเป็นขนัๆแลว้ โดยเริมตน้มาจากการ

คิดคน้ (Invention) การพฒันา ซึงอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการ ทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot) การ

กระทาํ (ถวลัย ์มาศจรัส, 2547)   

  Collins Cobuild English Dictionary ได้ให้ความหมายนวตักรรม (Innovation) 

หมายถึงสิงใหม่หรือวิธีการใหม่รวมถึงการนาํสิงใหม่หรือวิธีการใหม่มาใช ้และเรียกบุคคลทีนาํการ

เปลียนแปลงและนาํแนวคิดใหม่มาใชว้่า นวตักรรม (Innovator) (Sinclair, 1995) 

  นวตักรรม คือการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มเน้น “ผลลพัธ์ (ความรู้)” และกลุ่มทีเน้น 

“กระบวนการ (เรียนรู้)” ทีแยกจากกนัไดย้าก เนืองจากตอ้งเกิดขึน ร่วมกนัและพึงพิงซึงกนัและกนั 

(สุวจี กู๊ด และ กฤษณ์ พงศพิ์รุฬห์, 2546) 

  อาํนวย เดชชยัศรี (2544) ไดส้รุปแนวคิดเกียวกบันวตักรรมไวด้งันี นวตักรรมอาจจะ

เป็นสิงใหม่ทงัหมด หรือบางส่วนอาจเป็นของเก่าทีใชไ้ม่ไดผ้ลในอดีต แลว้นาํมาปรับปรุงใหม่ให้ดี

ขึน มีการจดัระบบขนัตอนการดาํเนินงานทีเหมาะสมก่อนทาํการเปลียนแปลง มีการพิสูจน์ดว้ยการ
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วิจัยว่าสิงใหม่นันจะแก้ปัญหา และดาํเนินงานบางอย่างมีประสิทธิภาพ ยงัไม่เป็นส่วนหนึงใน

ระบบงานในปัจจุบนั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษา ไดใ้หค้วามหมายของนวตักรรม 

หมายถึง วิธีการ การกระทาํ กระบวนการ และผลผลิต ผลลพัธ ์หรืออุปกรณ์ต่างๆทีมีรูปแบบใหม่ที

มีผลมาจากการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคลในการคิดคน้ประดิษฐ์ขึนใหม่ หรือดดัแปลง

ของเดิมทีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัขึน มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบั “กระบวนการเรียนรู้และความรู้” ที

เกิดขึนในขบวนการสร้างสรรคนี์โดยไม่สามารถแยกจากกนัได ้โดยนวตักรรมทีไดจ้ะมีความใหม่

และทนัสมยั ปรากฏไดท้งัรูปธรรมและนามธรรม เมือนาํมาใชน้ัน ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผลทีดีกว่าเดิม นวตักรรมของสังคมหนึงอาจนาํมาใชก้บัสังคมอืนๆ ได ้หากสามารถ

แกไ้ขปัญหาทีพบบรรลุเป้าหมายทีตงัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 6.2  นวตักรรมทางการพยาบาล  

  นวตักรรมทางการพยาบาล หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานทีรวมถึงรูปแบบ

ทางการพยาบาล โปรแกรมบาํบดัทางการพยาบาล ระบบบริการพยาบาล วิธีการทาํงาน โดยตอ้ง

เป็นการนาํเสนอวิธีคิดประดิษฐขึ์นใหม่ เปลียนแปลงจากของเดิมทีมีอยู่แลว้ หรือสร้างองค์ความรู้

ใหม่และสร้างสิงใหม่ (ผลผลิตหรือผลลพัธ)์ นอกจากนียงัรวมถึงความสามารถทางการพยาบาล (ใน

การใชค้วามรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการ) การใชป้ระโยชน์จาก

ความคิดใหม่ (การผลิต การเรียนรู้ การจดัการความรู้) ในการสร้างสรรคท์างการพยาบาล (วรรณภา  

ศรีธญัรัตน,์ 2548) 

  การนาํนวตักรรมทางการพยาบาล ไดน้าํมาประยกุตใ์ช ้เพือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหา

ของผูป่้วยนนั พยาบาลเป็นตวักลางในการคิดคน้พฒันานวตักรรมในดา้นความรู้ทีเกียวขอ้งสามารถ

ประเมินปัญหาจากสถานการณ์นันได ้และตดัสินใจเลือกใชน้วตักรรมในการแกไ้ขปัญหาโดยใช้

ความรู้จากทฤษฎี ความรู้จากคลินิก ความรู้จากทกัษะและประสบการณ์ทีผ่านมา ผสมผสานเพือ

คน้หา ความรู้ใหม่ เกิดทางเลือกใหม่ในการแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย และสามารถนาํไปทดลองใชไ้ด้

อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์จริง ซึงอาจจะพฒันามาจากวิธีการเดิมทีเคยปฏิบติัอยู่ มาปรับปรุง

บางส่วนใหเ้หมาะสมกบัระบบงานในปัจจุบนั หรือเป็นวิธีการคิดทีใหม่ทีปรากฏขึนในครังแรกไม่มี

ทีใดมาก่อน พิจารณาแลว้ว่า สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนได้จริง โดยมีจุดมุ่งหมาย (วรรณภา       

ศรีธญัรัตน์, 2548) คือ 

  ) สามารถป้องกนัภาวะวิกฤติทีเกิดจากโรค การดูแลทีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
  2)     ควบคุมและจดัการกบัปัญหาทีพบได ้

  3)  คงความสามารถในการฟืนฟูสภาพและการทาํหนา้ทีของร่างกาย 
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  4)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูป่้วย 

  5) สามารถพฒันาทดสอบได้และคุ้มกบัค่าใชจ่้าย สะดวก ง่าย ประหยดั และมี

ประสิทธิภาพ 

  6)  เหมาะสาํหรับผูป่้วยในการปรับตวัต่อการเจ็บป่วย 

  7)  ช่วยใหผู้ป่้วยสามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มได ้

  ปัจจุบนัแนวคิดการพฒันานวตักรรมทางการพยาบาล เริมตน้จากปัญหาทีเกิดขึนใน

การปฏิบัติงานประจาํวนั และความต้องการการพฒันาคุณภาพงานให้ดีขึน โดยอาศยัความรู้ 

ความสามารถในการคิดและทกัษะในการปฏิบติัในระดบัสูง ร่วมกบัทกัษะอืนๆ เช่น การสืบคน้การ

ทาํวิจยัและพฒันา ช่วยใหพ้ยาบาลเกิดความมนัใจ มีความเชือมนัในการดาํเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์วางไว ้มองเห็นช่องทางในการนาํนวตักรรมเกียวกบั

การพยาบาลมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางไดด้ว้ยตนเองมากยิงขึน รูปแบบนวตักรรมทางการพยาบาลมี 2 

ชนิด ได้แก่ นวตักรรมทีเป็นโปรแกรมบาํบัดทางการพยาบาลและนวตักรรมทางการพยาบาลที

พฒันาขึนโดยอาศยัเทคโนโลย ี(วรรณภา ศรีธญัรัตน์, 2548) 

  6.2.1  นวตักรรมทีเป็นโปรแกรมบาํบัดทางการพยาบาล หมายถึง กระบวนการ

ดาํเนินงานทีรวมถึงระบบหรือรูปแบบการพยาบาล วิธีการทาํงาน โดยตอ้งเป็นการนาํเสนอการคิด

ใหม่เปลียนแปลงจากวิธีเดิม หรือสร้างความรู้ใหม่และสร้างสิงใหม่ (ผลผลิตหรือผลลัพธ์) 

นอกจากนนัยงัรวมถึงความสามารถทางการพยาบาล (ในการใชค้วามรู้ ความคิด สร้างสรรค์ ทกัษะ 

ประสบการณ์และการจดัการ) และการใชป้ระโยชน์จากความคิดใหม่ (การผลิต การเรียนรู้ การ

จดัการความรู้ และการใชป้ระโยชน์) เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างสรรคท์างการพยาบาล ตาม

วตัถุประสงคที์วางไว ้เช่น สิงประดิษฐต่์างๆ โปรแกรมหรือชุดกิจกรรมทางการพยาบาล เครืองมือ

หรือแบบประเมินต่างๆ แนวปฏิบติัทีพฒันาขึนมา (วรรณภา ศรีธญัรัตน์, 2548) 

  6.2.2  นวตักรรมทางการพยาบาลทีพัฒนาขึน โดยอาศยัเทคโนโลยี หมายถึง 

กระบวนการดาํเนินงานทีพฒันามาจากระบบ หรือรูปแบบการพยาบาล หรือโปรแกรมบาํบัด

ทางการพยาบาลโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี ความรู้ทางคลินิก ความรู้จากทกัษะและประสบการณ์ใน

การปฏิบัติ มาผสมผสาน อาศยัเครืองมืออุปกรณ์ วสัดุ วิธีการและเทคนิคต่างๆเข้าช่วยนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นทางการพยาบาล ในเรืองการเรียนการสอนง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ ประหยดัเวลา 

ช่วยลดขนัตอน และยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในดา้นสุขภาพได ้(วรรณภา ศรีธญัรัตน์, 2548) 

 6.   นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก  หมายถึงตุ๊กตาทีมีปุ่ม และสัญญาณเตือนให้

มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดปกติใหค้ลึงมดลูก โดยเตือนว่า “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ 
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คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ” ทุก 15 นาที จาํนวน 9 ครัง คือจะเตือนครังแรก หลงัจากรกคลอด จากนัน

จะเตือนทุก  นาที อีก  ครัง โดยกดปุ่มเปิดเพียงครังเดียว 

  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ถือเป็น

นวตักรรมทีพฒันาขึนโดยอาศยัเทคโนโลย ีโดยพฒันาจากการใหก้ารดูแลมารดาในระยะหลงัคลอด

ตามปกติ มาเป็นการใหก้ารดูแลมารดาในระยะหลงัคลอดตามปกติร่วมกบัการใชตุ้๊กตาช่วยเตือนให้

คลึงมดลูก เป็นทางเลือกใหม่ในการแกไ้ขปัญหามารดาหลงัคลอดทีไม่สามารถคลึงมดลูกได้ตาม

คาํแนะนาํ ภายใตข้อ้จาํกดัด้านอตัรากาํลงัของพยาบาลห้องคลอดทีขึนปฏิบติังานคนเดียวในวนั 

เวลานอกราชการ ทีตอ้งดูแลทงัหอ้งรอคลอด คลอด และหลงัคลอด หวงัผลให้มารดาในระยะสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอดสามารถคลึงมดลูกไดต้ามมาตรฐานการดูแล ลดปริมาณการสูญเสียเลือดใน

ระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด และลดอตัราการเกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอดจากการหดรัดตวัไม่ดี

ของมดลูก ซึงตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทีพฒันาขึน มีรายละเอียด ดงันี 

 6.3.1 ส่วนประกอบของนวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ประกอบดว้ย 

  )    ตุ๊กตาหมีรูปพยาบาล 

                               

 
  

ภาพที  2   ลกัษณะของตุก๊ตาหมีรูปพยาบาล 
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   2) สือจดัเก็บขอ้มูลขนาดเล็ก (micro card) ทีบนัทึกเสียงเตือนการคลึง

มดลูกทุก 15 นาที จนครบสองชวัโมงหลงัคลอด (จาํนวน 9 ครัง)  
 

                                 

 
 

ภาพที  3   ลกัษณะของสือจดัเก็บขอ้มูลขนาดเลก็ (micro card) 

 

   ) ลาํโพงขนาดเล็ก (Mini speaker) เพือปรับระดบัความดงัของเสียงให้

ไดย้ินชดัเจน มีปุ่มเปิด-ปิด ทีใส่ Micro card และทีต่อปลกัไฟ โดยสามารถใชก้บัไฟฟ้ากาํลงั  

โวลต ์ 
 

 
 

ภาพที  4   ลาํโพงขนาดเลก็ (Mini speaker) 

คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ 

คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ 
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               ทีใส่ micro card                                                                                                    

 

ภาพที  5   ส่วนประกอบของ mini speaker ดา้นขา้ง 

 

                            

 
 ปุ่ม เปิด-ปิด   
 

ภาพที  6   ส่วนประกอบของ mini speaker ดา้นหนา้ 
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 ) ปลกัไฟ  

             

 
 

ภาพที  7   ลกัษณะของปลกัไฟ 

 

                                                                                             

                                    

                                
 

ภาพที  8   แสดงส่วนประกอบของตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 

ปุ่มเปิด-ปิด 

ตุ๊กตาหมี 

รูปพยาบาล 

ลาํโพงขนาดเลก็

(Mini speaker) 

ทีต่อปลกัไฟ 

สือจดัเกบ็ขอ้มูล

ขนาดเลก็ 

(Micro card) 

 

ปลกัไฟ 
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  6. .   วิธีการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

   1)  กดปุ่มเปิดที Mini speaker ภายหลงักดปุ่มเปิด จะมีเสียงเตือนของ

เจา้หนา้ที “คุณแม่คะ คลึงมดลูกค่ะ คุณแม่คะคลึงมดลูกค่ะ” (ทุก 15 นาที จาํนวน 9 ครัง) 

  2)  พยาบาลใหค้าํแนะนาํวิธีการคลึงมดลูกตามเสียงเตือนของตุ๊กตา 

   3)  เก็บตุ๊กตาไวก้บัมารดาหลงัคลอดจนกว่าพยาบาลหอ้งคลอดจะเยบ็แผล

เสร็จ 

   4)  เมือยา้ยมารดามาหอ้งหลงัคลอด พยาบาลห้องคลอดนาํตุ๊กตาชาร์ตไฟ

ทีหวัเตียงมารดา 

 6. .   ขอ้ดีของนวตักรรมตุก๊ตาช่วยคลึงมดลูก 

  1)  ใชง้านไดง่้าย ไม่มีกลไกซบัซอ้น 

  2)  ประกอบไดง่้าย 

  3)  ซกัได ้

  4)  ขนาดกะทดัรัด 

  5)  ถอดส่วนประกอบได ้



บทที   

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 

 

  การศึกษาอิสระครังนี เป็นการศึกษากึงทดลอง (Quasi-experimental research) ใชรู้ปแบบ

สองกลุ่มวดัหลงัการทดลอง (The posttest-only control group design) มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาผล

ของการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด งานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ในระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 

 

1.     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1  ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดทีมา

รับบริการคลอดทีหน่วยงานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ อาํเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

 1.2  กลุ่มตวัอย่าง คือ มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดปกติทางช่องคลอด ทีมา

รับบริการคลอดทีห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้าและคัดออกจาก

การศึกษา ดงันี 

  . .  เกณฑ์คดัเข้า  (Inclusion criteria) กาํหนดคุณสมบัติ เพือให้เหมาะสมกับ

การศึกษา และเป็นตวัแทนของประชากรทีศึกษา ดงันี 

  )    อายรุะหว่าง 17-34 ปี 

  ) อายคุรรภค์รบกาํหนด 37-42 สปัดาห์ 

  ) มารดาตงัครรภเ์ดียว  

  ) จาํนวนการคลอด ≤ 4 ครัง 

   ) ตงัครรภแ์ละคลอดปกติ ไม่มีภาวะแทรกซอ้นใดๆ ในระยะตงัครรภแ์ละ

ระยะคลอด 

  6) Hct ก่อนคลอด ≥ 33 vol% 

  ) นาํหนกัทารกแรกเกิดอยูร่ะหว่าง 2,500-3,999 กรัม 

  ) เป็นมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

  ) ไม่มีปัญหาการไดย้นิ การใชภ้าษาพูด 

  10)  มีความยนิดีและเขา้ร่วมการศึกษาครังนี 
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  . .  เกณฑ์คดัออก (Exclusion criteria) คือ มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงั

คลอด ทีเข้าร่วมการศึกษาแล้ว มีความประสงค์ทีจะออกจากการศึกษาในครังนี หรือพบ

ภาวะแทรกซอ้นภายหลงัคลอด ไดแ้ก่ ตกเลือด, ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 

  1.2.3  การหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

   การศึกษาครังนี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดอาํนาจการทดสอบ (Power of test) 80% 

ทีระดบันยัสาํคญั (Level of Significance) .05 ใชสู้ตรในการคาํนวณขนาดตวัอยา่งแบบง่าย สาํหรับ

ค่าเฉลียแบบการทดสอบทางเดียว (ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม, 2538) ดงันี 
 

 สูตร  n =   (Zα + Zβ)2 X ( 12+ 22) 

          (µ1-µ2) 

 

  N หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  µ1-µ2       หมายถึง  ค่าเฉลียประชากร กลุ่มที 1, 2 มกัถูกประมาณค่า ดว้ยค่าเฉลีย 

    ตวัอยา่ง x̄ 1, x̄ 2 

  12, 22   หมายถึง   ความแปรปรวนประชากร กลุ่มที 1, 2 มกัถูกประมาณค่า 

    ความแปรปรวน S12, S22 

  Zα หมายถึง   ค่าปกติมาตรฐานทีไดจ้ากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน    

    ทีสอดคลอ้งกบั α (Type I error) ทีกาํหนดความเชือมนั 

    ทีระดบั α 0.05 สาํหรับการทดสอบทางเดียวจะมีค่า 

     = 1.645 

  Zβ หมายถึง   ค่าปกติมาตรฐาน ทีไดจ้ากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน  

    ทีสอดคลอ้งกบั β (Type II error) ทีกาํหนด โดยกาํหนด 

    อาํนาจการทดสอบ เท่ากบั 80% มีค่า = 0.842 

 

 โดยอา้งอิงค่าเฉลียและความแปรปรวนของเลือดทีออกในสองชวัโมงหลงัคลอดจาก

งานวิจยัทีเคยทาํการศึกษามาแลว้ และเป็นงานวิจยัซึงใกลเ้คียงกบัการศึกษาครังนี  คือ งานวิจยัของ

พงษ์ศกัดิ จันทร์งาม (2555) ทีทาํการศึกษา การป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอดด้วย misoprostol  

และ oxytocin ซึงพบว่า 

  กลุ่มแรก (มารดาทีกิน misoprostol 400 ug) ในระยะทีสามของการคลอด n = 41 ราย, 

จาํนวนเลือดทีออกหลงัคลอด 2 ชวัโมง  x̄ = 220.00 มิลลิลิตร, SD = 74.77 มิลลิลิตร 
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  กลุ่มทีสอง (มารดาทีไดรั้บ oxytocin 10 u ฉีดเขา้กลา้มเนือ) ในระยะทีสามของการ

คลอด n = 44 ราย, จาํนวนเลือดทีออกหลงัคลอด 2 ชวัโมง x̄ = 178.82 มิลลิลิตร, SD = 49.10 

มิลลิลิตร 

 แทนค่าในสูตร ดงันี 

  สูตร n   =      (1.645+0.842)2x [(74.77)2+ (49.10)2] 

                           (220.00-178.82)2 

                =   29.18 
                        n     =   30 ราย   

  จากการคาํนวณได้กลุ่มตัวอย่าง 30 ราย (กลุ่มละ 30 ราย) ดงันัน ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งทงัหมด คือ 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม คือมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดทีไดรั้บ

การดูแลตามปกติ 30 ราย และกลุ่มทดลอง คือ มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดทีไดรั้บการ

ดูแลตามปกติร่วมกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 30 ราย  ผูศึ้กษาทาํการเก็บขอ้มูลโดย

เก็บขอ้มูลในกลุ่มควบคุมจนครบ 30 ราย ก่อนแลว้จึงทาํการเก็บขอ้มูลในกลุ่มทดลองจนครบ 30 ราย 

เพือป้องกนัความลาํเอียงของขอ้มูล 

 

2.     แบบแผนการศึกษา 

          เป็นการศึกษาแบบกึงทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบมีกลุ่มทดลอง และกลุ่ม

ควบคุม และมีการวดัหลงัการทดลอง (The posttest-only control group design) 
 

      X    O1    O2       

         X Y    O1    O2   O3    O4 
  

 X     หมายถึง การดูแลมารดาหลงัคลอดสองชวัโมงแรกหลงัรกคลอดตามปกติ  

 Y    หมายถึง การใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 O1  วดัผลหลงัการทดลองทงัสองกลุ่ม ดว้ยแบบบนัทึกการคลึงมดลูก ในระยะ 

  สองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 O2  วดัผลหลงัการทดลองทงัสองกลุ่ม ดว้ยแบบประเมิน ปริมาณการสูญเสียเลือด 

  ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

 O3  วดัผลหลงัการทดลองในกลุ่มทดลอง ดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจของมารดา 

  หลงัคลอดต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก  

 O4  วดัผลหลงัการทดลองในกลุ่มทดลอง ดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ 

  ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนการคลึงมดลูก



 
 

 

37

3.     เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 เครืองมือทีใช ้มี 2 ประเภท ประกอบดว้ยเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา และเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 .  เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  

  3.1.1  นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดยผูศึ้กษาสร้างขึนจากการทบทวน

วรรณกรรม ศึกษาจากเอกสารวิชาการ มาตรฐานการพยาบาลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงั

คลอด จากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์และจากการระดมสมองแลกเปลียนความคิดเห็นของเจา้หน้าทีที

เกียวข้อง ขอคาํปรึกษาจากผูเ้ชียวชาญดา้นนวตักรรม คือ อาจารยจ์ากคณะวิศวกรรมเครืองกล 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น และจากการศึกษานาํร่องสนบัสนุนความตอ้งการในมารดาระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด จาํนวน 10 ราย จึงไดคิ้ดคน้สร้างนวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกขึน โดยมี

วิธีการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ดงันี 

   )  กดปุ่มเปิดที Mini speaker ภายหลงักดปุ่มเปิด จะมีเสียงเตือนของ

เจา้หนา้ที “คุณแม่คะคลึงมดลูกค่ะ คุณแม่คะคลึงมดลูกค่ะ” (ทุก 15 นาที จาํนวน 9 ครัง) 

   ) พยาบาลใหค้าํแนะนาํวิธีการคลึงมดลูก ตามเสียงเตือนของตุ๊กตา 

   ) เก็บตุ๊กตาไวก้บัมารดาหลงัคลอดจนกว่าพยาบาลหอ้งคลอดจะเยบ็แผล

เสร็จ  

   ) เมือยา้ยมารดามาหอ้งหลงัคลอด พยาบาลหอ้งคลอดนาํตุ๊กตาชาร์ตไฟที

หวัเตียงมารดา 

  3.1.2  เครืองชงัดิจิตอล แสดงผลเป็นตวัเลข มีหน่วยเป็นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากบั  

1 มิลลิลิตร 

  3.1.3   ผา้อนามยั ทีใชต้ลอดการศึกษา เป็นผา้อนามยัยหีอ้เดียว โดยมีความยาว 18.5 

เซนติเมตร กวา้ง 6 เซนติเมตร และหนา 1 เซนติเมตร นาํหนักผา้อนามยั 1 แผ่น = 10 กรัม หลงัเยบ็

แผลเสร็จมารดาหลงัคลอดทุกคนจะไดใ้ส่ผา้อนามยั 2 แผ่น ครบสองชวัโมงหลงัคลอด พยาบาล

ห้องคลอดทีขึนปฏิบติังานจะเป็นผูช้ั งปริมาณการสูญเสียเลือดทีออกทางช่องคลอด โดย 1 กรัม

เท่ากบั 1 มิลลิลิตร   

      3.2  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

  3.2.1  แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาหลงัคลอด ผูศึ้กษาสร้างขึนเองจาก

การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสาร ตาํราทางสูติศาสตร์ ประกอบดว้ย  



 
 

 

38

 1)  ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลเกียวกบัการคลอด จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ย 

อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา อายุครรภ์เมือคลอด ลาํดับทีของการตงัครรภ์ ลาํดบัทีของการคลอด 

นาํหนกัทารกแรกเกิด เวลาทีคลอด และระยะเวลาในการคลอด ลกัษณะเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ

และปลายเปิด 

   2)  แบบประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด ในระยะสองชวัโมงแรกหลงั

คลอด ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด โดยให้ลงขอ้มูลเป็นตวัเลข บอกปริมาณเลือดทีออก โดย

การชงัจากผา้อนามยัทีใส่ทันทีภายหลงัจากทาํคลอดรก คลึงมดลูกไล่ก้อนเลือด และตรวจสอบ

ช่องทางคลอดเรียบร้อยแลว้จนถึงสองชั วโมงหลงัจากรกคลอด ปริมาณเลือดทีได้จากการชั ง

ผา้อนามยั แสดงผลเป็นตวัเลขดว้ยเครืองชงัดิจิตอล มีหน่วยเป็นกรัม โดย 1 กรัม เท่ากบั 1 มิลลิลิตร 

การชงัจะชงัครังเดียว คือหลงัจากรกคลอดแลว้สองชั วโมง เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ มีหน่วยเป็น

มิลลิลิตร  

   3)  แบบบนัทึกการคลึงมดลูก ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ลกัษณะ

คาํถามเป็นคาํถามปลายปิด มี 2 ตวัเลือก คือ “ไดป้ฏิบติั” และ“ไม่ไดป้ฏิบติั” เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ   

 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด  ต่อการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เป็นแบบสอบถามทีผูศึ้กษาสร้างขึน จากการทบทวนวรรณกรรม

ทีเกียวขอ้ง โดยสร้างตามลกัษณะของการปฏิบติัและการนาํไปใช้จริง  ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด     

7 ขอ้ ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ดงันี 

 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด หมายถึงท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัเลย 

 เห็นดว้ยนอ้ย หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัเป็นส่วนนอ้ย 

 เห็นดว้ยปานกลาง หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัปานกลาง 

 เห็นดว้ยมาก หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัเป็นส่วนมาก 

 เห็นดว้ยมากทีสุด หมายถึงท่านยอมรับและเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัทงัหมด 

  คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอด ต่อการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในแต่ละขอ้มีค่าตาํสุดเท่ากบั 1 คะแนน  และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 

5 คะแนน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  

 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด   ให ้1 คะแนน    

 เห็นดว้ยนอ้ย   ให ้2 คะแนน    

 เห็นดว้ยปานกลาง   ให ้3 คะแนน    

 เห็นดว้ยมาก   ให ้4 คะแนน    

 เห็นดว้ยมากทีสุด   ให ้5 คะแนน   
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  3.2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วย

เตือนคลึงมดลูก ผูศึ้กษาสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง โดยสร้างตามลกัษณะของการ

ปฏิบติัและการนาํไปใชจ้ริง ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด 10 ขอ้ ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ดงันี 

 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด หมายถึงท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัเลย 

 เห็นดว้ยนอ้ย หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัเป็นส่วนนอ้ย 

 เห็นดว้ยปานกลาง หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัปานกลาง 

 เห็นดว้ยมาก หมายถึงท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัเป็นส่วนมาก  

 เห็นดว้ยมากทีสุด หมายถึงท่านยอมรับและเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัทงัหมด 

 คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตา

ช่วยเตือนคลึงมดลูกในแต่ละขอ้มีค่าตาํสุดเท่ากบั 1 คะแนน และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน มี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  

 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด   ให ้1 คะแนน    

 เห็นดว้ยนอ้ย   ให ้2 คะแนน    

 เห็นดว้ยปานกลาง   ให ้3 คะแนน    

 เห็นดว้ยมาก   ให ้4 คะแนน    

 เห็นดว้ยมากทีสุด   ให ้5 คะแนน 

 

4.     การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ   

 4.1  นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก  ผูศึ้กษาประดิษฐน์วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง

มดลูกขึนเอง โดยมีผู ้เชียวชาญทางด้านวิศวกรรมเครืองกล จากคณะวิศวกรรมเครืองกล

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นทีปรึกษา และใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํ ในการประดิษฐตุ์๊กตาช่วยเตือน

คลึงมดลูกครังนี ผูศึ้กษาไดน้าํตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกไปทดลองใชก้บัมารดาในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด ตามคุณสมบติัทีกาํหนดไว ้จาํนวน 5 ราย ก่อนนํามาใชจ้ริง และปรับปรุงแกไ้ข

สญัญาณเตือน และระดบัความดงัของเสียงจนไดตุ้๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกตามลกัษณะทีตอ้งการ 

 4.2  เครืองชังดิจติอล วดัปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด  เป็น

เครืองชงัดิจิตอลทีแสดงผลเป็นตวัเลข มีหน่วยเป็นกรัม ขนาดความละเอียด 1 กรัม  ทีใชใ้นการ    

ชงันาํหนกัทารกแรกคลอด ในหน่วยงานห้องคลอด โดยมีการสอบเทียบความเทียงของเครืองมือ  

โดยวิศวกรรมการแพทยทุ์ก 1 ปี 

 4.3 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาหลงัคลอด และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ให้บริการต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก  ผูศึ้กษาไดน้าํแบบบนัทึกขอ้มูลส่วน
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บุคคลของมารดาหลงัคลอด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ ต่อการใชน้วตักรรม

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก มาหาความตรงของเนือหา โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกต้องของภาษาและความครอบคลุมของเนือหา ซึงผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พยาบาล

วิชาชีพชาํนาญการ หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ  ท่าน อาจารยส์าขาวิชาการผดุง

ครรภข์นัสูง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1 ท่าน และอาจารยภ์าควิชาสูติศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี อุดรธานี 1 ท่าน โดยกาํหนดมาตราส่วน 4 ระดบั ดงันี 

  ระดบั 4 หมายถึง เนือหามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงวิชาการมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง เนือหามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงวิชาการปานกลาง  

  ระดบั 2 หมายถึง เนือหามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงวิชาการเลก็นอ้ย 

  ระดบั 1 หมายถึง เนือหาไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงวิชาการ 

  จากนันนําผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญ มาคาํนวณค่าดัชนีความเทียงตรงตาม

เนือหารายขอ้ (Content validity index [CVI]) โดยใชสู้ตรดงันี (Polit and Hungler, 1999 อา้งถึงใน 

ประกาย  จิโรจน์กุล, 2548) 
 

  CVI รายขอ้ =   จาํนวนผูเ้ชียวชาญทีใหค้วามเห็นในระดบั 3 และ 4 

                   จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
 

 ซึงค่า CVI ทีมีผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ทุกคนตอ้งมีความเห็นตรงกนันั นคือ ค่า CVI ราย

ขอ้ตอ้งไดเ้ท่ากบั 1.00 จึงจะถือไดว้่าเนือหานันมีความตรงทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า

เนือหามีความตรงเป็นทียอมรับ ส่วนขอ้ทีผูเ้ชียวชาญมีความเห็นในระดบั 1 และ 2 ผูศึ้กษาควรนาํมา

ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัเนือหา (Polit and Hungler, 1999 อา้งถึงใน ประกาย จิโรจน์กุล, 2548)

  แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาหลงัคลอด และ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ไดค่้า CVI รายขอ้ = 1 

 

5.     วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พยาบาลทีปฏิบติังานในหน่วยงานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ

เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี 

 .  ระยะเตรียมการก่อนการทดลอง 

       5.1.1  ผูศึ้กษาชีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษา ประชุมพยาบาลวิชาชีพประจาํหอ้ง 

คลอด เพือชีแจง และทาํความเขา้ใจเกียวกบัการใชตุ้๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และแบบประเมินการ

ปฏิบติัใหเ้ขา้ใจตรงกนั และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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  . .  นาํตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ทดลองใชก้บัมารดาในระยะสองชวัโมงแรก

หลงัคลอดตามคุณสมบติัทีกาํหนดไว ้จาํนวน 5 ราย 

  . .  เมือทดลองใชก้บัมารดาหลงัคลอดในระยะสองชวัโมงแรกครบตามจาํนวน

ทีกาํหนดไวแ้ลว้ จดัประชุมร่วมปรึกษากบัพยาบาลวิชาชีพประจาํหอ้งคลอด แพทยที์ปรึกษาประจาํ

ห้องคลอด เพือประเมินผลการใช้ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก รวบรวมปัญหาอุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะทีพบ เพือนาํไปปรับปรุงและแกไ้ขให้เหมาะสม โดยปรับปรุงแกไ้ขสัญญาณดนตรี

เตือน ก่อนเสียงเตือนจริง และระดบัความดงัของเสียง จนไดตุ้๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกตามลกัษณะ

ทีตอ้งการ 

 5.2  ระยะดําเนินการทดลอง   

  5.2.1  กลุ่มควบคุม มีขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี 

   1)   เมือผูค้ลอดมีอาการเจ็บครรภจ์ริงมาทีโรงพยาบาล พยาบาลหอ้งคลอด 

ในเวรชีแจงโครงการแก่ผูที้มาคลอด ในระยะรอคลอด ทีหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ 

โดยแจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาครังนี สิทธิของผูค้ลอด ในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้

ร่วมการศึกษา 

   2)  แจกแบบคาํชีแจงอาสาสมัคร ให้แก่ผูค้ลอดทีมีความสนใจเข้าร่วม

การศึกษา 

   3)   ภายหลงัอ่านคาํชีแจงอาสาสมคัรแลว้ มีความสนใจเขา้ร่วมการศึกษา จะ

ใหผู้ค้ลอดลงชือในใบยนิยอม 

   )   เมือพยาบาลห้องคลอดในเวรทาํคลอดรกเสร็จแลว้ ให้การดูแลมารดา

ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามแนวทางการดูแลตามปกติกบัมารดาทีมีคุณสมบติัทีกาํหนด  

   5)  พยาบาลหอ้งคลอดแจกแบบบนัทึกการคลึงมดลูก ในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอดแก่มารดา   

   6)    หลงัจากรกคลอดแลว้ พยาบาลห้องคลอดในเวร คลึงมดลูกไล่ก้อน

เลือดออกใหห้มดและตรวจสอบช่องทางคลอดใหเ้รียบร้อย แลว้ใส่ผา้อนามยัทนัที 

   7)    พยาบาลหอ้งคลอดในเวร ประเมินการสูญเสียเลือด ในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด โดยการชงัผา้อนามยั เพือวดัปริมาณเลือดดว้ยเครืองชงัดิจิตอล แสดงผลเป็นตวัเลข 

มีหน่วยเป็นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากบั 1 มิลลิลิตร แลว้ทาํการบนัทึก 

   8)   พยาบาลหอ้งคลอดในเวร เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาหลงั

คลอด 
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  5.2.2  กลุ่มทดลอง มีขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี 

   1)  เมือผูค้ลอดมีอาการเจ็บครรภ์จริงมาทีโรงพยาบาล พยาบาลห้องคลอด

ในเวรชีแจงโครงการแก่ผูที้มาคลอด ในระยะรอคลอด ทีหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ 

โดยแจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาครังนี สิทธิของผูค้ลอด ในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้

ร่วมการศึกษา 

   2)  แจกแบบคาํชีแจงอาสาสมคัร ให้แก่ผูค้ลอด ทีมีความสนใจเข้าร่วม

การศึกษา 

   3)   ภายหลงัอ่านคาํชีแจงอาสาสมคัรแลว้  มีความสนใจเขา้ร่วมการศึกษา 

จะใหผู้ค้ลอดลงชือในใบยนิยอม 

   4)  เมือพยาบาลหอ้งคลอดในเวร ทาํคลอดรกเสร็จแลว้ ให้การดูแลมารดา

ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติ ร่วมกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกกบั

มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ตามคุณสมบติัทีกาํหนด โดยให้พยาบาลในเวรทีมาช่วย

รับเด็กกดปุ่มเปิดทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก แลว้เก็บไวก้บัมารดาหลงัคลอด 

   5)  พยาบาลห้องคลอดในเวร ให้คาํแนะนํา ในการคลึงมดลูกตามเสียง

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกแก่มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด  

   6)  พยาบาลหอ้งคลอดในเวร แจกแบบบนัทึกการคลึงมดลูกในระยะสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอดแก่มารดา  

   7)    หลงัจากรกคลอดแลว้ พยาบาลห้องคลอดในเวร คลึงมดลูกไล่ก้อน

เลือดออกใหห้มดและตรวจสอบช่องทางคลอดใหเ้รียบร้อย แลว้ใส่ผา้อนามยัทนัที 

   8)  พยาบาลหอ้งคลอดในเวร ประเมินการสูญเสียเลือด ในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด โดยการชงัผา้อนามยั เพือวดัปริมาณเลือดดว้ยเครืองชงัดิจิตอล แสดงผลเป็นตวัเลข 

มีหน่วยเป็นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากบั 1 มิลลิลิตร แลว้ทาํการบนัทึก 

   9)   พยาบาลห้องคลอดในเวร เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ของมารดา

หลงัคลอด 

   10)  พยาบาลห้องคลอดในเวร แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกแก่มารดาหลงัคลอดเมือครบสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

   1)  ผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วย

เตือนคลึงมดลูกแก่พยาบาลหอ้งคลอดเมือเก็บขอ้มูลในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเสร็จสิน 
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                     กลุ่มควบคุม           กลุ่มทดลอง 

 

 

 

 

                                 ครบสองชัวโมง                ครบสองชัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          เกบ็ข้อมูลครบ 

    

 

 

 

ภาพที  9   ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     ใหก้ารดูแลมารดาหลงัคลอด

สองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติ 

     ใหก้ารดูแลมารดาหลงัคลอดสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติร่วมกบัการ

ใชน้วตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 

- บนัทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชวัโมงแรก 

  หลงัคลอด 

- ประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 

  สองชวัโมงแรกหลงัคลอด (โดยการชงัจาก 

  ผา้อนามยัทีใส่ทนัที ภายหลงัจากทาํคลอดรก  

  คลึงมดลูกไล่กอ้นเลือด และตรวจสอบช่องทาง 

  คลอดเรียบร้อยแลว้จนถึงสองชวัโมงหลงัจาก 

  รกคลอด)  

- ประเมินความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอด 

  ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

- บนัทึกการคลึงมดลูกในระยะ 

  สองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

- ประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด   

  ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด  

  (โดยการชงัจากผา้อนามยัทีใส่ 

  ทนัทีภายหลงัจากทาํคลอดรก คลึง 

  มดลูกไล่กอ้นเลือด และตรวจสอบ 

  ช่องทางคลอดเรียบร้อยแลว้จนถึง 

  สองชวัโมงหลงัจากรกคลอด)  

 

-ประเมินความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการต่อการ 

  ใชน้วตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 
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6.     การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 17.0 (Statistical Package for 

Social Science for Windows) โดยแยกวิเคราะห์ตามลาํดบั ดงันี 

 6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไป ขอ้มูลเกียวกบัการตงัครรภ์และการคลอด ของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา อายุครรภ์เมือคลอด ลาํดบัทีของการตงัครรภ์ ลาํดบัที

ของการคลอด นาํหนกัทารกแรกเกิด และเวลาทีคลอด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ร้อยละ 

 6.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง    ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ว่ามีลกัษณะทั วไปแตกต่างกนัหรือไม่ วิเคราะห์โดยการทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square, 

Fisher’s Exact test และ T-test 

 .3 เปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลียปริมาณการสูญเสียเลือด ในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบดว้ยสถิติ Independent t-test 

 6.4 เปรียบเทียบความแตกต่าง จาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบดว้ยสถิติ Chi-square 

 6.5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอดต่อการใชน้วตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึง

มดลูก ใชก้ารแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ   

 6.6 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนการคลึง

มดลูก ใชก้ารแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ  

 

7.     การพทิักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง 

 ผูศึ้กษาได้เสนอเรืองผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เมือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงดาํเนินการชีแจงวตัถุประสงคก์ารศึกษาแก่ตน้สงักดั ถึงวตัถุประสงค์ วิธีการ

ดาํเนินการ ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บและการนาํผลมาประยกุตใ์ช ้จากนันแจง้ให้กลุ่มตวัอย่างใน

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทราบถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาระยะสองชวัโมงแรกหลงั

คลอด เมือผูค้ลอดมีอาการเจ็บครรภจ์ริงมาทีโรงพยาบาล  สอบถามถึงความสมคัรใจในการเขา้ร่วม 

ผูศึ้กษาใหผู้ค้ลอดทีตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการและลงชือเป็นหลกัฐานลงในใบยินยอมเป็นอาสาสมคัร

ทงัในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จากนันทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเขา้ร่วมในการศึกษาครังนี

เป็นการเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ หากไม่เขา้ร่วมไม่มีผลกระทบใดๆต่อการรับการรักษา ผูค้ลอดทีเขา้

ร่วมในการศึกษานี สามารถถอนตวัออกจากการศึกษาครังนีไดทุ้กเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ และ
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หากมีการถ่ายภาพเพือประกอบการศึกษา ผูศึ้กษาจะขออนุญาตผูค้ลอดทุกครัง ขอ้มูลทงัหมดผูศึ้กษา

จะเก็บไวเ้ป็นความลบั และนาํเสนอผลในภาพรวมเท่านนั 
 



บทท ี 4 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

  

 

  การศึกษาครังนี เป็นการศึกษากึงทดลอง (Quasi-experimental research) มีแบบแผนการ

ศึกษาเป็นแบบสองกลุ่ม  วดัหลงัการทดลอง  (The posttest-only control group design)  เพือศึกษา 

ผลของการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่อปริมาณการสูญเสียเลือด ในมารดาสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอด จาํนวน 60 คน ทีมาคลอดทีโรงพยาบาลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี แบ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 คน โดยมีผลการศึกษา ดงันี 

 

1.     ผลการศึกษา  

 1.1  ข้อมูลทัวไปของมารดาหลงัคลอด 

  อาย ุกลุ่มทดลองพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 17-19 ปี 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 มีอายุเฉลีย

เท่ากบั  26.31±3.53 ปี  ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า อายสุ่วนใหญ่ อยูร่ะหว่าง  20-24  ปี  จาํนวน 10 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายเุฉลีย 25.35±4.04 ปี 

  อาชีพ ทงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมากทีสุด 

โดยมีจาํนวนเท่ากนัคือ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.67  

  ระดบัการศึกษา กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา  17 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 56.67 ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาเช่นกนั จาํนวน 21 ราย คิด

เป็นร้อยละ 70  

  ลกัษณะทั วไป ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p>0.05 ดงัแสดงในตารางที 1 
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ตารางที  1   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลทวัไป 
 

ข้อมูลทัวไป 

กลุ่มทดลอง 

(N=30) 

กลุ่มควบคุม 

(N=30) 2  P-value 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

อาย ุ

   17-19  ปี 

   20-24 ปี 

   25-30 ปี 

   31-34 ปี 

 

9 

8 

8 

5 

 

30.00 

26.67 

26.67 

16.66 

 

8 

10 

8 

4 

 

26.67 

33.33 

26.67 

13.33 

.296F 

 

 

 

1.000 

 

 

x̄ ± SD 26.31 ±3.53  25.35 ±4.04    

อาชีพ 

   รับจา้ง 

   คา้ขาย 

   เกษตรกรรม 

   แม่บา้น 

 

8 

5 

11 

6 

 

26.67 

16.66 

36.67 

20.00 

 

6 

5 

11 

8 

 

20.00 

16.66 

36.67 

26.67 

.571 .903 

ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา 

   มธัยมศึกษา 

   สูงกว่ามธัยมศึกษา 

 

13 

17 

- 

 

43.33 

56.67 

- 

 

7 

21 

2 

 

23.34 

70.00 

6.66 

1.420F 1.000 

 

F= Fisher Exact test 

 

 .  ข้อมูลเกยีวกบัการตงัครรภ์และการคลอด 

  อายคุรรภเ์มือคลอด กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่คลอดเมืออายุครรภ์ 37-40 สัปดาห์ 

29 ราย คิดเป็น ร้อยละ 96.67 มีอายคุรรภเ์มือคลอดเฉลียเท่ากบั 39±1.32 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุม 

พบว่าส่วนใหญ่คลอดเมืออายุครรภ์ 37-40 สัปดาห์เช่นกนั จาํนวน 27 ราย คิดเป็น ร้อยละ 90.00     

มีอายคุรรภเ์มือคลอดเฉลียเท่ากบั 38±1.06 สปัดาห์ 
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  ลาํดบัของการตงัครรภ์ กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครรภ์หลงั 16 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 53.33 ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครรภ์หลงัเช่นกนั จาํนวน 18 ราย คิดเป็น    

ร้อยละ 60.00 

  นาํหนกัทารกแรกเกิด กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่นาํหนักทารกแรกเกิดส่วนใหญ่ 

อยู่ระหว่าง 2,500-3,499 กรัม 28 ราย คิดเป็น ร้อยละ 93.33 มีนาํหนักทารกแรกเกิดเฉลียเท่ากับ 

2,999.67±377.59 กรัม ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า ส่วนใหญ่นาํหนกัทารกแรกเกิดส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 

2,500-3,499 กรัมเช่นกนั จาํนวน 26 ราย คิดเป็น ร้อยละ 86.67 มีนาํหนักทารกแรกเกิดเฉลียเท่ากบั 

3,064.33±346.97 กรัม 

  เวลาทีคลอด กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่คลอดนอกเวลาราชการ 21 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 70.00  ส่วนกลุ่มควบคุม  พบว่า  ส่วนใหญ่คลอดนอกเวลาราชการเช่นกนั จาํนวน 22 ราย    

คิดเป็น ร้อยละ 73.33  

 ส่วนระยะเวลาในการคลอดเฉลียกลุ่มทดลอง เท่ากบั 437.60±254.76 นาที ส่วนกลุ่ม

ควบคุมมีระยะเวลาในการคลอดเฉลีย เท่ากบั 590.56±304.37 นาที 

 ขอ้มูลเกียวกบัการตังครรภ์และการคลอดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า   

ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p>0.05 ดงัแสดงในตารางที 2 
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ตารางท ี2   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลเกียวกบัการตงัครรภแ์ละการคลอด 
 

ข้อมูลเกยีวกบัการตงัครรภ์

และการคลอด 

กลุ่มทดลอง 

(N=30) 

กลุ่มควบคุม 

(N=30) 2  P-value 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. อายเุมือคลอด 

    7-40 สปัดาห์ 

    40-42 สปัดาห์ 

 

29 

1 

 

96.67 

3.33 

 

27 

3 

 

90.00 

10.00 

1.071F 

 

 

.612 

x̄ ± SD 39 ± 1.32  38 ± 1.06    

2. ลาํดบัของการตงัครรภ ์

    ครรภแ์รก 

    ครรภห์ลงั 

 

14 

16 

 

46.67 

53.33 

 

12 

18 

 

40.00 

60.00 

2.365 .335 

3. นาํหนกัทารกแรกเกิด          

    2,500-3,499 กรัม 

    3,500-3,999 กรัม 

 

28 

2 

 

93.33 

6.67 

 

26 

4 

 

86.67 

13.33 

.741F .671 

x̄ ± SD 2,999.67 

± 377.59 

 3,064.33 

± 346.97 

   

4. เวลาทีคลอด  

    ในเวลาราชการ 

    นอกเวลาราชการ 

 

7 

21 

 

30.00 

70.00 

 

8 

22 

 

26.67 

73.33 

.082 1.000 

 

 

5. ระยะเวลาในการคลอดเฉลีย (นาที)       

      x̄ ± SD 437.60 

±254.76 

 590.56 

±304.37 

 52.336F .674 

 

F= Fisher Exact test 
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 1.3  เปรียบเทียบค่าเฉลยีของปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลังคลอด

ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 ค่าเฉลีย ของปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด (ปริมาณ

เลือดทีประเมิน โดยการชงัจากผา้อนามยัทีใส่ทนัทีภายหลงัจากทาํคลอดรก คลึงมดลูกไล่กอ้นเลือด 

และตรวจสอบช่องทางคลอดเรียบร้อยแลว้จนถึงสองชั วโมงหลงัจากรกคลอด) พบว่า ในกลุ่ม

ทดลอง เท่ากบั 44.00±18.68 มิลลิลิตร ส่วนกลุ่มควบคุม เท่ากบั 60.33±32.53 มิลลิลิตร 

 เมือนําค่าเฉลีย ของปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชั วโมงแรกหลงัคลอด 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มทดลองมีปริมาณการสูญเสีย

เลือดเฉลียในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด นอ้ยกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

p<0.05 ดงัแสดงขอ้มูลในตารางที 3 

 

ตารางที  3  เปรียบเทียบค่าเฉลียของปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

    ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

ปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด

(มลิลลิติร) 

 

t-test 

 

 

p-value 

Min Max Mean SD 

กลุ่มทดลอง 20 80 44.00 18.68 -2.385 0.020  * 

กลุ่มควบคุม 20 150 60.33 32.53 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p<0.05 

 

 1.4    เปรียบเทียบจาํนวนมารดาทีคลงึมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

  จาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง  ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด พบว่า    

ในกลุ่มทดลอง สามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดถึง 21 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 70 ส่วนในกลุ่มควบคุม สามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด  

ไดเ้พียง 7 ราย คิดเป็น ร้อยละ 23.33 

 เมือนําจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชั วโมงแรกหลงัคลอด

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มทดลองมีจาํนวนมารดาทีคลึง
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มดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดมากกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั p<0.01 ดงัแสดงขอ้มูล ในตารางที 4 

 

ตารางที  4  เปรียบเทียบจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

    ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ผลของการ 

คลงึมดลูก 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 2  

 
p-value 

จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ปฏิบติัได ้ 21 70 7 23.33 13.1

25 

0.001 * 

ปฏิบติัไม่ได ้ 9 30 23 76.67 
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p<0.01 

 

 1.5  ความพงึพอใจของมารดาหลงัคลอดต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก  

 ความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอด ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

ประกอบดว้ย ความคิดเห็นของมารดาหลงัคลอด ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก

จาํแนกเป็นรายขอ้ 7 ขอ้ โดยกาํหนดความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากทีสุด เห็นดว้ย

มาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  

 ความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอด ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

ตามแบบสอบถามรายขอ้ เรียงจากเห็นดว้ยมากทีสุดไปหาน้อยทีสุด พบว่ามารดาหลงัคลอดส่วน

ใหญ่เห็นดว้ยมากทีสุด ในเรืองความพึงพอใจต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดย

ภาพรวม และตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํให้คลึงมดลูกไดต้ามระยะเวลาทีกาํหนด เห็นด้วยใน

ระดบัเท่าๆกนั คือ ร้อยละ 53.33 เห็นดว้ยมากเป็นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกเสียงดงั ฟัง

ชดั ร้อยละ 56.67 เห็นด้วยปานกลางเป็นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํให้พกัผ่อนได้

นอ้ยลง ร้อยละ 50 เห็นดว้ยนอ้ยเป็นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกช่วยใหญ้าติมีส่วนร่วมใน

การคลึงมดลูกขณะทีหลบั ร้อยละ 20 และเห็นดว้ยน้อยทีสุดเป็นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง

มดลูกทาํใหพ้กัผอ่นไดน้อ้ยลง ร้อยละ 13.33 ค่าเฉลียความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอดต่อการใช้

นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกเท่ากบั 3.94 ± 0.56 ดงัตารางที 5 



 
 

 

52

ตารางที  5  การจาํแนกความคิดเห็นของมารดาหลงัคลอดต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง 

    มดลูก  
 

 

ข้อความ 

 

ความคดิเหน็ 

จาํนวน (ร้อยละ) 

เห็นด้วย

มากทีสุด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

เห็นด้วย

น้อยทีสุด 

1. ตุ๊กตาช่วยคลึงมดลูกเสียงดงั ฟังชดั  10 

(33.33) 

17 

(56.67) 

3 

(10.00) 

  

2. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีประโยชน ์

    สาํหรับท่าน 

14 

(46.67) 

15 

(50.00) 

1 

(3.33) 

  

3. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํใหท่้าน 

    คลึงมดลูกไดต้ามระยะเวลาทีกาํหนด 

16 

(53.33) 

8 

(26.67) 

5 

(16.67) 

1 

(3.33) 

 

4. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํใหท่้าน 

    พกัผอ่นไดน้อ้ยลง 

2 

(6.67) 

6 

(20.00) 

15 

(50.00) 

3 

(10.00) 

4 

(13.33) 

5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกช่วยใหญ้าติ 

    มีส่วนร่วมในการคลึงมดลูกขณะทีท่าน 

    หลบั 

6 

(20.00) 

7 

(23.33) 

10 

(33.33) 

6 

(20.00) 

1 

(3.33) 

6. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํใหท่้าน 

    รําคาญ 

10 

(33.33) 

14 

(46.67) 

3 

(10.00) 

1 

(3.33) 

2 

(6.67) 

7. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการใช ้

    นวตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

    ในระดบัใด 

16 

(53.33) 

9 

(30.00) 

4 

(13.34) 

1 

(3.33) 

 

                                รวม                                                           x̄ = 3.94  SD = 0.56 
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 1.6  ความพงึพอใจของผู้ให้บริการต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก  

 ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

ประกอบดว้ยความคิดเห็นของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกจาํแนกเป็น

รายขอ้ 10 ขอ้ โดยกาํหนดความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากทีสุด เห็นดว้ยมาก เห็น

ดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  

 ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ตาม

แบบสอบถามรายขอ้ เรียงจากเห็นดว้ยมากทีสุดไปหานอ้ยทีสุด พบว่าผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่เห็นดว้ย

มากทีสุด ในเรืองตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีรูปลกัษณ์ทีเหมาะสมถึงร้อยละ 100 เห็นดว้ยมากเป็น

ส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีสวิตชเ์ปิด-ปิดทีสะดวก ร้อยละ 100 เห็นดว้ยปานกลางเป็น

ส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกรักษาความสะอาดไดง่้าย ร้อยละ 60 และเห็นดว้ยน้อยเป็น

ส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีความยุง่ยากซบัซอ้นในการใชง้าน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ

ของผูใ้ห้บริการ  ต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก        

คิดเป็นร้อยละ 60 ค่าเฉลียความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอด ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือน

คลึงมดลูกเท่ากบั 3.90 ± 0.76 ดงัตารางที 6 
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ตารางที  6   การจาํแนกความคิดเห็นของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูก  
 

 

ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 

จาํนวน (ร้อยละ) 

เห็นด้วย

มากทีสุด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

เห็นด้วย

น้อยทีสุด 

1. ตุ๊กตาช่วยคลึงมดลูกมีสวิตช ์

    เปิด-ปิดทีสะดวก 

 5 

(100.00) 

   

2. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกชาร์ตไฟ 

    ไดส้ะดวก 

4 

(80.00) 

1 

(25.00) 

1 

(25.00) 

  

3. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมี 

    รูปลกัษณ์ทีเหมาะสม 

5 

(100.00) 

    

4. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีความ 

    พร้อมใช ้

1 

(25.00) 

3 

(60.00) 

1 

(25.00) 

  

5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกรักษา 

    ความสะอาดไดง่้าย 

 2 

(40.00) 

3 

(60.00) 

  

6. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํให ้

    มารดาหลงัคลอดคลึงมดลูกไดต้าม 

    มาตรฐานการดูแล 

1 

(25.00) 

4 

(80.00) 

   

7. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํให ้

    ท่านลดภาระลง 

1 

(25.00) 

3 

(60.00) 

1 

(25.00) 

  

8. ตุ๊กตาช่วยคลึงมดลูกมีความยุง่ยาก  

    ซบัซอ้นในการใชง้าน 

  1 

(20.00) 

4 

(80.00) 

 

9. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีจาํนวน 

    เพียงพอต่อการใชง้าน 

 3 

(60.00) 

1 

(20.00) 

1 

(20.00) 

 

10. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการ 

      ใชน้วตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึง 

      มดลูกในระดบัใด 

2 

(40.00) 

 

3 

(60.00) 

   

                         รวม                                                              x̄ = 3.90  SD = 0.76 
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 1.7  ข้อเสนอแนะของผู้ให้บริการต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก  

 ในการเก็บขอ้มูลกลุ่มทดลอง มีคลอดในเวลาไล่เลียกนั 1 ครัง (ห่างกนั 20 นาที) ทาํ

ใหไ้ม่สามารถใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกใน Case ที 2 ได ้เพราะไม่แน่ใจว่าเสียงตุ๊กตา

จะดงัรบกวน ทาํใหม้ารดาในกลุ่มทดลอง Case ทีคลอดก่อนสับสนหรือไม่ จึงมองว่ายงัมีขอ้จาํกดั

ในการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 ข้อมูลจากการสังเกตและสอบถามเพมิเตมิ 

  1)   มารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดในกลุ่มทดลอง  ไม่สามารถคลึงมดลูก

ไดต้ามเสียงเตือนของตุ๊กตาทุกครัง โดยส่วนมาก จะเป็นมารดาหลงัคลอดทีคลอดเวรดึก ซึงให้

เหตุผลว่าเหนือยลา้จากการคลอด เลยเผลอหลบัไป บางรายก็กาํลงัใหน้มบุตรอยูใ่นขณะทีเสียงตุ๊กตา

เตือน พอลูกกินนมเสร็จก็ลืมว่าตอ้งคลึงมดลูก  

  2)  ในกลุ่มทดลอง มีการคลอดในเวลาทีใกลเ้คียงกนั 1 ครัง ทาํใหม้ารดาหลงัคลอด 

Case ทีคลอดภายหลงั ไม่ไดใ้ชตุ้๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เพราะอาจทาํให้มารดาหลงัคลอดสับสน

ในเสียงเตือนของตุ๊กตาได้ จึงมีข้อจาํกัดใช้กรณีทีมีคลอดหลายราย หรือคลอดในระยะเวลาที

ใกลเ้คียงกนั 

 

2.     การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผลของการใชน้วตักรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือด

ในมารดาสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ผูศึ้กษาอภิปรายผล ดงันี 

 2.1  ปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลยีในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด 

 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด

ของกลุ่มทดลองนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง มีปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอด 44.00±18.68 มิลลิลิตร ส่วนกลุ่มควบคุม มีปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลียใน

ระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 60.33±32.53 มิลลิลิตร เมือนาํค่าเฉลียของปริมาณการสูญเสียเลือด

ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาทดสอบ พบว่ากลุ่ม

ทดลองมีปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด น้อยกว่ากลุ่มควบคุม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p<0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ที 1 อธิบายไดว้่าในกลุ่มทดลอง

ทีใหก้ารดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติ ร่วมกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วย

เตือนคลึงมดลูกสามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครังไดม้ากกว่ากลุ่มควบคุม ทีให้การดูแลมารดาในระยะ

สองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามปกติ ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะ

สองชวัโมงแรกหลงัคลอดนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม ซึงการคลึงมดลูก จะส่งผลใหเ้กิดการหดรัดตวัของ
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หลอดเลือดบริเวณทีรกเคยเกาะ โดยทวัไปการหยดุเลือดตอ้งอาศยัการหดรัดตวัของหลอดเลือดเอง 

และการเกิดลิมเลือดเฉพาะที ซึงการทีจะทาํใหเ้ลือดบริเวณทีรกเคยเกาะหยุดไดดี้ ตอ้งอาศยัการหด

รัดตวัของกลา้มเนือมดลูก เพือกดหลอดเลือดใหญ่ๆ และปิดรูเปิดของหลอดเลือด ทาํให้เลือดหยุด

ไดใ้นทีสุด (Cunningham et al., 2005) ซึงยงัไม่มีการศึกษา เกียวกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือน

คลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด แต่มีการศึกษาทีสอดคลอ้ง

กบัการกดมดลูกส่วนล่าง ของ วนัชยั จนัทราพิทกัษ์ และคณะ (2554) ทีทาํการศึกษาประสิทธิผล

ของการกดมดลูกส่วนล่างในการป้องกนัภาวะตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก ณ กลุ่มงานสูติ-นรีเวช

กรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์สาํนกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน กรกฎาคม 

พ.ศ.2552 – มีนาคม พ.ศ.2553 จาํนวน 686 ราย โดยการสุ่มเลือกเป็นกลุ่มควบคุม 343 ราย และกลุ่ม

ทดลอง จาํนวน 343 ราย ทงักลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไดรั้บการดูแลการคลอดแบบปกติ คือ

ไดรั้บ oxytocin ก่อนคลอดและหลงัคลอดหนีบ และตดัสายสะดือภายใน 3 นาทีหลงัทารกคลอด ทาํ

คลอดรกแบบ controlled cord traction พร้อมทงัคลึงมดลูกทนัทีหลงัรกคลอด ส่วนกลุ่มทดลองเพิม

การกดมดลูกส่วนล่างทางหน้าทอ้งนาน 10 นาที พบว่ากลุ่มทดลองมีการตกเลือดหลงัคลอดน้อย

กว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองสามารถลดการสูญเสียเลือดลงได ้29.3 มิลลิลิตร 

 2.2  จาํนวนมารดาทีคลงึมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด 

 ผลการศึกษา พบว่าจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรก

หลงัคลอดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองสามารถคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ใน

ระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดไดถึ้ง 21 ราย คิดเป็น ร้อยละ 70 ส่วนในกลุ่มควบคุมสามารถคลึง

มดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดไดเ้พียง 7 ราย คิดเป็น ร้อยละ 23.33  เมือนาํ

จาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมมาทดสอบทางสถิติ พบว่ากลุ่มทดลองมีจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะ

สองชวัโมงแรกหลงัคลอด  มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั  p<0.01 เป็นไป

ตามสมมุติฐานขอ้ที 2 จากผลการศึกษา สามารถอธิบายไดว้่าตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกเป็นอุปกรณ์

หนึงทีสามารถกระตุน้เตือนใหม้ารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดคลึงมดลูกไดต้ามมาตรฐาน

การดูแล ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยทีใช้อุปกรณ์เตือนต่อประสิทธิภาพของการดูแลรักษา คือ 

การศึกษาของ นรรัตน์ สมเพชร, ชิดชนก เรือนกอ้น และ อญัชลี เพิมสุวรรณ (2549) ทีทาํการศึกษา

ผลการเตือนทางโทรศัพท์ต่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตของผูป่้วยนอก ผล

การศึกษา พบว่า ระดบัความร่วมมือในการใชย้าลดความดนัโลหิตของกลุ่มศึกษามีค่ามากกว่ากลุ่ม

ควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และการศึกษาของศานตมล เสวกทรัพย,์ สงวน ลือเกียรติบณัฑิต 

และ ศิราณี ยงประเดิม (2555) ทีทาํการศึกษาผลของการใชโ้ทรศพัท์ติดตาม เพือลดปัญหาความ   
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ไม่ร่วมมือในการใชย้าอะมอ็กซีซิลลินชนิดรับประทาน ผลการศึกษาพบว่า ผูป่้วยในกลุ่มทดลองที

ไดรั้บโทรศพัทติ์ดตามใหใ้ชย้าตามทีแพทยส์ั งติดต่อกนัทุกวนัรับประทานยาจนหมด ร้อยละ 74.0 

มากกว่ากลุ่มควบคุมทีไม่ได้รับโทรศพัท์ติดตามให้รับประทานยาจนหมด ซึงในกลุ่มควบคุม

รับประทานยาตามทีแพทยส์งัติดต่อกนัจนหมดทุกวนัไดเ้พียงร้อยละ 40 เท่านนั 
 2.3  ความพงึพอใจของมารดาหลงัคลอดต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก 

 ผลการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอด ต่อการใชน้วตักรรม

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีค่าคะแนนเฉลีย

เท่ากบั 3.94 คะแนน (SD = 0.56) ซึงการดูแลมารดาหลงัคลอดตามปกติร่วมกบัการใชน้วตักรรม

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกนนั สามารถเตือนใหม้ารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดคลึงมดลูก

ไดต้ามมาตรฐานการดูแล หรือตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที คือทุก 15 นาที หลงัรกคลอดจนถึงสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอด (9 ครัง) ทาํให้มารดาหลงัคลอดมีความพึงพอใจต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตา

ช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก ซึงจากผลการศึกษาพบว่ามารดาหลงัคลอด 

จาํนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ  สามารถคลึงมดลูกไดค้รบ 9 ครังตามเสียงเตือนของตุ๊กตาในระยะ

สองชวัโมงแรกหลงัคลอด แต่ก็ยงัมีมารดาหลงัคลอดอีกจาํนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ  ทีไม่

สามารถคลึงมดลูกไดค้รบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ทงันีจากการสังเกตพบว่าส่วน

ใหญ่เป็นมารดาทีคลอดในเวรดึก ซึงเหนือยลา้จากการคลอดประกอบกับไม่ไดพ้กัผ่อน เลยเผลอ

หลบัไป ทาํให้ไม่สามารถคลึงมดลูกได้ตามเสียงเตือนของตุ๊กตา และก็ยงัมีมารดาหลงัคลอด

บางส่วนทีเห็นดว้ยมากเป็นส่วนใหญ่ ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํให้รําคาญ ถึงร้อยละ 46.67 

และเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่ทีตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํใหพ้กัผอ่นไดน้้อยลง ถึงร้อยละ 

50 ผูศึ้กษาจึงนาํขอ้มูลนีไปปรึกษากบับุคคลากรทางการแพทยที์เกียวขอ้งในหอ้งคลอด ลงความเห็น

ว่าน่าจะพฒันาระบบการเตือนให้มารดาคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ดว้ย

ระบบนาฬิกาสั นสะเทือน จะได้ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ส่งผลให้มารดาหลงัคลอดรําคาญ และ

พกัผอ่นไดม้ากขึน 

 จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า การใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เป็นอีก

แนวทางหนึง ในการช่วยดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดให้สามารถคลึงมดลูกได้

ตามมาตรฐานการดูแล ส่งผลใหม้ารดามีความพึงพอใจในการดูแลมากขึน 

 2.4  ความพงึพอใจของผู้ให้บริการต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก  

  ผลการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตา

ช่วยเตือนคลึงมดลูก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.90 คะแนน (SD = 

0.76) ซึงการดูแลมารดาหลงัคลอดตามปกติ ร่วมกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกนัน 
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สามารถเตือนใหม้ารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดคลึงมดลูกไดต้ามมาตรฐานการดูแล หรือ

ตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที คือทุก 15 นาที หลงัรกคลอดจนถึงสองชวัโมงแรกหลงัคลอด (9 ครัง) 

เพราะผูใ้หบ้ริการ ในวนั เวลานอกราชการ ขึนปฏิบติังานคนเดียว ดูแลทงัห้องรอคลอด คลอด และ

หลงัคลอด ทาํใหบ้างครังอาจไม่ไดม้าเตือนให้มารดาคลึงมดลูกตามมาตรฐานการดูแลดว้ยตนเอง 

ทาํให้ผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกโดยภาพรวมใน

ระดบัมาก  

 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เป็นอีก

แนวทางหนึงในการช่วยดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ให้สามารถคลึงมดลูกได้

ตามมาตรฐานการดูแล ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นอตัรากาํลงั ส่งผลให้ผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจในการ

ดูแลมากขึน 

 

 



บทที  5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 

 1.     สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาครังนี เป็นการศึกษากึงทดลอง (Quasi-experimental research) มีวตัถุประสงค ์

เพือศึกษาผลของการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดา

สองชวัโมงแรกหลงัคลอด จาํนวน 60 คน ทีมาคลอดทีโรงพยาบาลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ระหว่าง

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน 

ผูศึ้กษาคดักลุ่มตวัอย่างเป็นมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดปกติทางช่องคลอด ทีมารับ

บริการคลอดทีห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ โดยกาํหนดเกณฑ์ในการคัดเข้าและคัดออกจาก

การศึกษา กลุ่มควบคุม (Control group) ไดรั้บการดูแลตามปกติในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด 

ส่วนกลุ่มทดลอง (Experimental group) ไดรั้บการดูแลตามปกติในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด

ร่วมกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก  

 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาหลงัคลอด ซึงประกอบด้วย 

ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลเกียวกบัการคลอด แบบประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด แบบบนัทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด แบบสอบถามความพึง

พอใจของมารดาหลงัคลอด ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก และแบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูค้ลอดทีมาคลอด ทีโรงพยาบาล   
ศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ในระยะสองชั วโมงแรกหลงัคลอด โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่ม

ควบคุม จาํนวน 30 ราย เมือพยาบาลห้องคลอดในเวรทาํคลอดรกเสร็จแลว้ ให้การดูแลมารดาใน

ระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดตามแนวทางการดูแลตามปกติ กบัมารดาทีมีคุณสมบติัทีกาํหนด 

โดยพยาบาลหอ้งคลอด แจกแบบบนัทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด แก่มารดา 

ประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด โดยการนาํผา้อนามยัมาชงัเพือ

ประเมินการสูญเสียเลือด ด้วยตาชงัดิจิตอล มีหน่วยเป็นกรัม แลว้ทาํการบนัทึกและเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ 
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 เมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในกลุ่มควบคุมครบแลว้ จึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในกลุ่มทดลองอีก

จาํนวน 30 ราย เมือพยาบาลห้องคลอดในเวรทาํคลอดรกเสร็จแลว้ ให้การดูแลมารดาในระยะสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอดตามแนวทางการดูแลตามปกติ ร่วมกบัการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึง

มดลูก กบัมารดาทีมีคุณสมบติัทีกาํหนด โดยพยาบาลห้องคลอด แจกแบบบนัทึกการคลึงมดลูกใน

ระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดแก่มารดา ประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรก

หลงัคลอด โดยการนาํผา้อนามยัมาชงัเพือประเมินการสูญเสียเลือด ดว้ยตาชงัดิจิตอล มีหน่วยเป็น

กรัม แลว้ทาํการบนัทึก และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ และแจกแบบสอบถาม

ความพึงพอใจมารดาหลงัคลอด ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก เมือครบสองชวัโมง

หลงัคลอด เมือเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองครบแล้ว ผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามความพึงพอใจผู ้

ใหบ้ริการ ต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกแก่พยาบาลหอ้งคลอด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั วไป ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การแจกแจงความถี ร้อยละ และ      

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปริมาณการสูญเสียเลือด และจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง

ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้ค่าเฉลีย และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลียในระยะสองชวัโมง

แรกหลงัคลอด โดยใช ้ Independent t-test เปรียบเทียบจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังใน

ระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช ้ Chi-Square และ

วิเคราะห์ความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอดและผูใ้ห้บริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือน

คลึงมดลูก โดยใชก้ารแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ  

 ผลการศึกษาสรุปได ้ดงันี 

 1)    ปริมาณการสูญเสียเลือดในสองชวัโมงแรกหลงัคลอดเฉลีย ของกลุ่มทดลองน้อยกว่า

กลุ่มควบคุม และเมือนาํมาทดสอบทางสถิติพบว่าปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรก

หลงัคลอดเฉลียของกลุ่มทดลองนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p< 0.05 

 2)    จาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ  9 ครัง  ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดของกลุ่ม 

ทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม และเมือนาํมาทดสอบทางสถิติ พบว่า จาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 

ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั p< 0.01 

 3)  ระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมของมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอด ต่อ

การใชตุ้๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกอยู่ในระดบัมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 โดยมีค่าคะแนนเฉลีย

ความพึงพอใจรวมทุกขอ้ เท่ากบั 3.94 คะแนน (SD = 0.56) 
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 4)  ระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูใ้หบ้ริการต่อการใชตุ้๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก 

อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ   มีค่าคะแนนเฉลียความพึงพอใจรวมทุกขอ้ เท่ากบั 3.90 คะแนน 

(SD = 0.76) 

 สรุปผลการศึกษา จะเห็นไดว้่า นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกสามารถนาํมาใช ้  เพือ

เพิมจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดได ้ภายใตข้อ้จาํกดั

ดา้นอตัรากาํลงัของพยาบาลหอ้งคลอดทีขึนปฏิบติังานเพียงคนเดียวนอกเวลาราชการ ซึงตอ้งดูแล

ทงัหอ้งรอคลอด คลอด และหลงัคลอด ส่งผลใหป้ริมาณการสูญเสียเลือดเฉลียในมารดาสองชวัโมง

แรกหลงัคลอดลดลง นอกจากนี โดยภาพรวมมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดมีความพึง

พอใจต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดบัมากทีสุด และผูใ้หบ้ริการยงัมีความพึง

พอใจโดยภาพรวมต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดบัมาก 

  

2.     ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาครังนี ผูศึ้กษาขอเสนอแนะการนาํผลการศึกษาไปใช ้ดงันี 

 2.1  การนําไปใช้ในการพยาบาล 

  2.1.1  นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก สามารถนาํมาใชร่้วมกบัการพยาบาล

ตามปกติในมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดได ้เพือลดปริมาณการสูญเสียเลือดในสอง

ชวัโมงแรกหลงัคลอดและเพิมจาํนวนมารดาทีคลึงมดลูกครบ 9 ครังในระยะสองชวัโมงแรกหลงั

คลอด เพือลดภาวะเสียงต่อการตกเลือดหลงัคลอดจากภาวะมดลูกหดรัดตวัไม่ดี  

  2.1.2    นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก หากมีการนาํไปใชใ้นโรงพยาบาลอืนๆ 

ควรมีการปรับปรุง หรือปรับเปลียนใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละพืนที  

  2.1.3    แผนกห้องคลอดและหลงัคลอด สามารถนําแนวคิดนีไปใช้ในการสร้าง

นวตักรรมการดูแลมารดาในระยะหลงัคลอด ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นอตัรากาํลงั เพือให้การดูแลมารดา

ในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 2.2  การนําไปใช้ในการศึกษาวจิยั 

 ควรมีการพฒันานวตักรรมดว้ยระบบการเตือนให้มารดาคลึงมดลูกครบ 9 ครัง ใน

สองชั วโมงแรกหลงัคลอดด้วยระบบนาฬิกาสั นสะเทือน แลว้เก็บข้อมูลเพือเปรียบเทียบความ

แตกต่าง และเพือนาํนวตักรรมไปใชใ้นการดูแลมารดาในระยะสองชวัโมงแรกหลงัคลอดไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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. อายคุรรภเ์มือคลอด………..สปัดาห์ 

. ลาํดบัทีของการตงัครรภ ์(Gravidity) ……….. 

. ลาํดบัทีของการคลอด (Parity) ………. 

. นาํหนกัทารกแรกเกิด…………………กรัม  

8.  เวลาทีคลอด………………น. 

.  ระยะเวลาในการคลอด 

  ระยะที 1 …………ชวัโมง………….นาที   

  ระยะที 2………….ชวัโมง……………นาที  

  ระยะที 3………….นาที  

  รวมทุกระยะของการคลอด………….ชวัโมง…………...นาที 
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        หมายเลข ………………………….. 

        (  ) กลุ่มทดลอง  (  ) กลุ่มควบคุม 

 

แบบประเมนิปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด 

 

คาํชีแจง 

 แบบประเมินนี  เป็นแบบประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชวัโมงแรกหลงั

คลอด  

 ปริมาณเลือดทีออกในสองชวัโมงแรก   = …………………………. กรัม  

 หกันาํหนกัผา้อนามยั            = …………………………...กรัม 

 ปริมาณเลือดทีออกทงัสิน ……………………… มิลลิลิตร (1 กรัม =1 มิลลิลิตร) 
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หมายเลข …………………………….. 

       (  ) กลุ่มทดลอง  (  ) กลุ่มควบคุม 

 

แบบบันทกึการคลงึมดลกู ครบ 9 ครังของมารดาในระยะสองชัวโมงแรกหลงัคลอด 

 

คาํชีแจง     

 แบบบนัทึกนีเป็นแบบบนัทึกการคลึงมดลูกครบ 9 ครังของมารดาในระยะสองชวัโมงแรก

หลงัคลอด ขอใหท่้านตอบตามความเป็นจริงมากทีสุด 

 

การคลงึมดลกู ได้ปฏิบัต ิ ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

เหตุผล 

ครังที 1: หลงัรกคลอด   ………………………………

……………………………… 

ครังที 2: 15 นาทีหลงัรกคลอด   ………………………………

…………………………….... 

ครังที 3: 30 นาทีหลงัรกคลอด   ………………………………

……………………………… 

ครังที 4: 45 นาทีหลงัรกคลอด   ………………………………

……………………………… 

ครังที 5: 1 ชวัโมง หลงัรกคลอด   ………………………………

……………………………… 

ครังที 6: 1 ชวัโมง 15 นาทีหลงัรกคลอด   ………………………………

……………………………… 

ครังที 7: 1 ชวัโมง 30 นาทีหลงัรกคลอด   ………………………………

……………………………… 

ครังที 8: 1 ชวัโมง 45 นาทีหลงัรกคลอด   ………………………………

……………………………… 

ครังที 9 : 2 ชวัโมง หลงัรกคลอด 

 

  ………………………………

……………………………… 
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       หมายเลข……………………………... 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของมารดาหลงัคลอดต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลกู 

 

คาํชีแจง  

 แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของมารดาหลงัคลอดต่อการใชน้วตักรรม

ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูก ขอใหท่้านแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกของท่านมากทีสุด 

 

ข้อความ 
ความคดิเหน็ 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกเสียงดงั  

    ฟังชดั 

     

2. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกมี 

    ประโยชน์สาํหรับท่าน  

     

3. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกทาํใหท่้าน 

    คลึงมดลูกไดต้ามระยะเวลาทีกาํหนด 

     

4. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกทาํใหท่้าน 

    พกัผอ่นไดน้อ้ยลง 

     

5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกช่วยใหญ้าติมี 

    ส่วนร่วมในการคลึงมดลูกขณะทีท่าน 

    หลบั 

     

6. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกทาํใหท่้าน 

    รําคาญ 

     

7. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการใช ้

    ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกในระดบัใด 

     

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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หมายเลข……………………………..

. 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ให้บริการต่อการใช้นวตักรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลงึมดลูก 

 

คาํชีแจง  

 แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการต่อการใชน้วตักรรมตุ๊กตา

ช่วยเตือนคลึงมดลูก ขอใหท่้านแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกของท่านมากทีสุด 

 

ข้อความ 
ความคดิเห็น 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีสวิตยเ์ปิด-ปิด 

    ทีสะดวก 

     

2. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกชาร์ตไฟไดส้ะดวก      

3. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีรูปลกัษณ์ 

    ทีเหมาะสม 

     

4. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกมีความพร้อมใช ้      

5. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกรักษาความสะอาด 

    ไดง่้าย 

     

6. ตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทาํใหม้ารดาหลงั 

    คลอดคลึงมดลูกไดต้ามมาตรฐานการดูแล 

     

7. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกทาํใหท่้านลดภาระ 

    งานลง 

     

8. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกมีความยุง่ยาก  

    ซับซ้อนในการใชง้าน 

     

9. ตุ๊กตาช่วยเตือนใหค้ลึงมดลูกมีจาํนวนเพียงพอ 

    ต่อการใชง้าน 

     

10. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการใชตุ๊้กตาช่วย 

      เตือนคลึงมดลูกในระดบัใด 

     

ข้อ เ ส น อ แ น ะ ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 

คาํชีแจงและพทิักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก  ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 

. ดร. สมจิตร  เมืองพิล   อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาการผดุงครรภ ์

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

. ผศ. ดร. ฉวีวรรณ  ศรีดาวเรือง  อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 

      วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

. คุณรัดดาวรรณ  วิชาฤทธิ   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  

      หวัหนา้งานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ 

      จงัหวดัอุดรธานี  



 
 

 

ประวตัผิู้เขียน 

 

 

ชือ-สกุล  นางสาวสุพรรณี  ศรีภาชยั 

วนั เดือน ปีเกิด 27 กุมภาพนัธ ์2525 

ภูมิลาํเนา  จงัหวดัอุดรธานี 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2548     สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  

   จงัหวดัอุดรธานี 

 พ.ศ. 2558 สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  

   สาขาวิชาการผดุงครรภข์นัสูง คณะพยาบาลศาสตร์ 

   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประวติัการทาํงาน ปัจจุบนัรับราชการ  ตาํแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

   งานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
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