¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂàÅ×Í´´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Ò´»ÃÐÁÒ³´ŒÇÂµÒà»Å‹ÒáÅÐ¡ÒÃªÑè§µÇ§àÅ×Í´

¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂàÅ×Í´´ŒÇÂ¡ÒÃ
¤Ò´»ÃÐÁÒ³´ŒÇÂµÒà»Å‹ÒáÅÐ¡ÒÃªÑè§µÇ§àÅ×Í´
ã¹ÁÒÃ´Ò¤ÅÍ´·Ò§ª‹Í§¤ÅÍ´ âÃ§¾ÂÒºÒÅÍØ´Ã¸Ò¹Õ
Comparing the estimation of blood loss using visual
estimation and weighting method among mothers with
vaginal delivery at Udon Thani Hospital

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health
»‚·Õè 41 ©ºÑº·Õè 4 (µØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á) 2561
Volume 41 No.4 (October-December) 2018

ÍÃ·ÑÂ ã¨¡ÇŒÒ§ ¾Â.Á.(¡ÒÃ¼´Ø§¤ÃÃÀ¢Ñé¹ÊÙ§)*
Orathai Jaikwang MNS (Advanced midwifery)*

º·¤Ñ´Â‹Í

การวิจยั กึง่ ทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปรียบเทียบปริมาณเลือดทีส่ ญ
ู เสียโดยการคาดประมาณดวย
ตาเปลา และจากการชัง่ ตวง รวมทัง้ ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภแผนกหองคลอด ตอแนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลทางคลินกิ สําหรับการคาดประมาณการสูญเสียเลือดทางชองคลอดโดยการชัง่ ตวง กลุมตัวอยาง คือ มารดา
ทีค่ ลอดบุตรทางชองคลอดจํานวน 60 คน และพยาบาลผดุงครรภประจําหองคลอด จํานวน 20 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช
ในการวิจยั ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลทัว่ ไปของมารดา แบบบันทึกขอมูลการคลอดและการสูญเสียเลือด และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภหองคลอดตอแนวปฏิบตั ิ ฯ ผลการวิจยั พบวา เมือ่ เปรียบเทียบ
คาเฉลีย่ ปริมาณการสูญเสียเลือดจากการคาดประมาณดวยตาเปลาและจากการชัง่ ตวงในระยะคลอดและหลังคลอด
2 ชัว่ โมง พบวา การคาดประมาณดวยตาเปลาไดนอยกวาการคาดประมาณจากการชัง่ ตวงอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p <0.001) และพยาบาลผดุงครรภรอยละ 80.44 มีความพึงพอใจและเห็นดวยวาควรนําแนวปฏิบตั ิ ฯ มาใชเพือ่
ประเมินการสูญเสียเลือดที่แมนยํา สามารถวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดไดเร็วขึ้นและใหการชวยการเหลือ
มารดาหลังคลอดไดอยางมีคุณภาพตอไป
คําสําคัญ: ถุงตวงเลือด การประเมินการสูญเสียเลือด ภาวะตกเลือดหลังคลอด

Abstract

This quasi-experimental study aimed to compare the estimation of blood loss using visual estimation
and weighting method among mothers with vaginal delivery at Udon Thani Hospital. Moreover, to assess
nurse-midwife opinion on the clinical nursing practice guideline (CNPG) for estimation of blood loss by
using the weighting method. Subjects included 60 mothers with vaginal delivery and 20 nurse-midwives who
worked at labor room. Instruments were maternal demographic data form, labor information and blood loss
record form, and a questionnaire to assess nurse-midwives’ opinion on the CNPG. The results showed that
the estimation of blood loss using visual estimation during labor and 2 hours after birth was statically different from weighting method (p <0.001). 80.44.% of nurse-midwives reported high satisfaction toward the
CNPG and suggested that weighting method should be used to improve accuracy in blood loss estimation and
provide earlier screening and effective management of postpartum hemorrhage.
keywords: collector bag, blood loss estimation, postpartum hemorrhage
* Registered Nurse-Professional Level, Labor Room, Obstetrics & Gynecology Department, Udon Thani Hospital
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º·¹íÒ
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนภาวะแทรกซอน
ทางสูตกิ รรม เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข และเปน
สาเหตุหลักการตายของมารดาทัว่ โลก มีการประมาณวา
ทุกๆ 4 นาทีจะมีการตายของมารดา 1 รายจากภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด1 การตกเลือดหลังคลอดหมายถึง
การเสี ย เลื อ ดมากกวาหรื อ เทากั บ 500 มิ ล ลิ เ มตร
ภายหลังคลอดทางชองคลอด2 อุบตั กิ ารณการตกเลือด
หลังคลอดทั่วโลกพบรอยละ 1-5 ของการคลอด และ
มารดาตายจากการตกเลื อ ดหลั ง คลอดทั่ ว โลกพบ
ประมาณรอยละ 303 ในประเทศไทย ป พ.ศ.2557
ภาวะตกเลื อ ดหลั ง คลอด เปนสาเหตุ ก ารตายของ
มารดารอยละ 23.3 ตอการเกิดมีชพี แสนราย4 ใน ชวงป
พ.ศ.2548-2551 สาเหตุการตายของมารดาสวนใหญ
เกิดจากการตกเลือดหลังคลอด5 สวนอุบัติการณการ
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลศิรริ าชใน
พ.ศ. 2550 พบรอยละ 4.356 โรงพยาบาลศรีนครินทร
พ.ศ.2544-2553 พบรอยละ1-2 7 โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม พบรอยละ 2-5 ของการคลอด8
ผลกระทบจากการตกเลื อ ดหลั ง คลอด ทํ า ใหซี ด
ออนเพลีย การสรางนํ้านมอาจลาชาได ถาเสียเลือด
มากกวา 1,000 มิลลิลิตร ทําใหเกิดภาวะช็อก สงผล
ใหการทํางานของอวัยวะตางๆ ลมเหลว9,10 เชน ไตวาย
เฉียบพลัน การหายใจลมเหลวและหัวใจลมเหลวและ
ถึงแกชีวิตได หรือบางรายอาจตองรักษาดวยการตัด
มดลูก ทําใหไมสามารถมีบุตรได7
โรงพยาบาลอุดรธานี ไดกําหนดเปาหมาย
ของภาวะตกเลือดหลังคลอดไมเกินรอยละ 0.5 ของ
การคลอด จากสถิติ ป 2555-2557 พบ วาภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด มีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ และมีความ
รุนแรงสูง โดยพบรอยละ 0.81, 1.02 และ1.1 ของการ
คลอดตามลําดับ อัตราการตัดมดลูกจากการตกเลือด
หลังคลอด รอยละ8.8, 10.2 และ14.8 ตามลําดับ
มารดาเสียชีวิตจากตกเลือดหลังคลอด 1 ราย ในป
2557 11 จากการวิ เ คราะหขั้ น ตอนการดู แ ล พบวา
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ภายหลั ง คลอดมี ก ารประเมิ น การสู ญ เสี ย เลื อ ด
ไมเหมาะสม โดยใชการประเมินดวยตาเปลา ทําใหการ
ประเมินการสูญเสียเลือดคลาดเคลื่อน ไดนอยกวา
ความเปนจริงทําใหวินจิ ฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดได
ลาชา เกิดการรายงานแพทยลาชาและการรักษาลาชา
กระทั่งมารดามีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียชีวิต หรือ
ในบางรายตองไดรับการตัดมดลูก ดังนัน้ การเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดระยะแรกจึงยังคงเปนปญหาสําคัญ
หนวยงานจึงไดจัดประชุมปรึกษาหาแนวทางแกไข
รวมกัน เพื่อหาวิธีประเมินการสูญเสียเลือดไดแมนยํา
สามารถรายงานแพทยไดทันเวลา และใหการดูแลรักษา
ไดรวดเร็ว12
จากการทบทวนวรรณกรรมในการประเมิน
การสูญเสียเลือด โดยใชถุงรองเลือดกับการประเมิน
ดวยการคาดคะเนดวยตาเปลา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ13 พบวาการประเมินการ
สู ญ เสี ย เลื อ ดดวยการคาดคะเนดวยตาเปลามี ค า
นอยกวาการประเมินโดยใชถุงรองเลือด อยางไรก็ตาม
การประเมินการสูญเสียเลือดที่ออกทางชองคลอดได
แมนยําถูกตองเปนสิ่งที่ทําไดยาก และไดมีผูพยายาม
ศึกษาหาวิธีการประเมินการสูญเสียเลือดหลากหลาย
วิธี โดยทัว่ ไปแลวการประเมินจะนอยกวาความเปนจริง
เสมอ และสวนใหญจะประเมินตํ่ากวาความเปนจริง
ประมาณรอยละ 30-50 4 ทํ า ใหการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดลาชาและไมทันการณ ดังนัน้ ผูวิจยั
จึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการประเมินการสูญเสียเลือดใน
ระยะคลอด โดยการชั่ ง ตวง ซึ่ ง จะใชถุ ง รองเลื อ ด
ตวงเลือด รวมกับการชั่งกอซและผาอนามัยซับเลือด
มาคาดประมาณ ซึ่งวิธีการนี้นาจะประเมินการสูญเสีย
เลือดไดแมนยําและปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดใน
ระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดไดอยางมีประสิทธิภาพ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการคาดประมาณการ
สูญเสียเลือด โดยการชั่ง ตวง มีความแตกตางจากการ
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คาดประมาณดวยตาเปลาหรือไม อยางไร และเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภหองคลอด
ตอแนวปฏิบัติการคาดประมาณการสูญเสียเลือดทาง
ชองคลอดโดยการ ชั่ง ตวง

¤íÒ¶ÒÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. การคาดประมาณการสูญเสียเลือด โดย
การชั่ง ตวง มีความแตกตางจากการคาดประมาณดวย
ตาเปลาหรือไม อยางไร
2. ความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภ
หองคลอดตอแนวปฏิบตั กิ ารคาดประมาณการสูญเสีย
เลือดทางชองคลอดโดยการ ชั่ง ตวง เปนอยางไร

¢Íºà¢µ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบการคาด
ประมาณการสูญเสียเลือด โดยการชั่ง ตวง กับการคาด
ประมาณดวยตาเปลา ในมารดาหลังคลอดทีค่ ลอดทาง
ชองคลอด ในหองคลอดโรงพยาบาลอุดรธานี ระหวาง
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 จํานวน
60 ราย
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ตัง้ แตทารกคลอด จนเย็บแผลเสร็จ และจากผาอนามัย
ซับเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดดวยตาเปลา
ถุงรองเลือด หมายถึง ถุงพลาสติกใสขนาด
กวาง 25 นิ้ว ลึก 35 นิ้ว ที่ผานการฆาเชื้อดวยเครื่อง
Autoclave และมีมาตรวัดปริมาณเลือด หนวยเปน
มิลลิเมตร และกรีดถุงเปนชองเปดเพือ่ รองรับเลือดตํา่
กวาขอบบนของถุงประมาณ 10 เซนติเมตร โดยรอย
กรีดสวนบนเรียกวาปากถุงสวนบนและรอยกรีดสวน
ลางเรียกวาปากถุงสวนลาง ใชตวงเลือด

»ÃÐâÂª¹·Õè¨Ðä´ŒÃÑº
ไดวิธีการประเมินการสูญเสียเลือดในระยะ
คลอดที่ถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น มารดาหลังคลอดไดรับ
การวินจิ ฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดไดเร็วขึน้ และไดรับ
การรักษาเร็วขึ้น ลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซอน
ของภาวะตกเลื อ ดหลั ง คลอด ลดคาใชจายในการ
นอนโรงพยาบาล และลดการปนเปอนผารองคลอด
ทําใหการทําความสะอาดผารองคลอดงายขึ้น ปองกัน
การติดเชื้อเพิ่มขึ้นในรายที่มีการติดเชื้อ

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¤íÒ¨íÒ¡Ñ´¤ÇÒÁ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การคาดประมาณการสูญเสียเลือด หมายถึง
การวัดปริมาณเลือดที่สูญเสียจากการคลอดโดยนับ
ตั้งแตทารกคลอด จนถึง 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
การคาดประมาณการสูญเสียเลือดโดยการ
ชั่ ง ตวง หมายถึ ง การวั ด ปริ ม าณเลื อ ดโดยใชถุ ง
พลาสติกรองเลือดและตวงเลือดนับตัง้ แตทารกคลอด
จนเย็บแผลเสร็จ รวมกับปริมาณเลือดจากการชั่งกอส
ซับเลือดในขณะเย็บแผล และผาอนามัยซับเลือดใน
ระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด โดยใสผาอนามัยทันที
หลังเย็บแผลเสร็จ
การคาดประมาณการสูญเสียเลือดดวยตา
เปลา หมายถึง การคาดประมาณการสูญเสียเลือดนับ

การปองกันการตกเลือดหลังคลอด ถือเปน
สิ่งสําคัญ โรงพยาบาลอุดรธานีตระหนักและเห็นความ
สําคัญในปญหาดังกลาว และไดกําหนดแนวทางในการ
ดูแลมารดาเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดมา
โดยตลอดแตก็ยังพบปญหาคือ การประเมินเลือดการ
สู ญ เสี ย เลื อ ดในระยะคลอดตํ่ า กวาความเปนจริ ง
ผูศึกษาจึงไดนําแนวคิดการชัง่ ตวงเลือดมาประเมินการ
สูญเสียเลือด โดยใชถุงพลาสติกตวงเลือด รวมกับการ
ชั่งกอสซับเลือดหลังเย็บแผลฝเย็บรวมกับการชั่งผา
อนามัยที่ใสซับเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอดมาใช
ในการประเมิน ในการศึกษานี้ไดเปรียบเทียบกับการ
ประเมินดวยตาเปลา เพื่อหาแนวทางการประเมินที่
แมนยํา
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ÃÙ»áºº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป นการศึ ก ษากึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental study) เพือ่ เปรียบเทียบปริมาณ
การสูญเสียเลือดโดยการชั่ง ตวง และจากการคาด
ประมาณดวยตาเปลา

¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§

กลุมตัวอยาง คือ มารดาที่มาคลอดบุตรทาง
ชองคลอด ที่ โรงพยาบาลอุดรธานี ในชวงวันที่ 1
มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลา 2 เดือน
จํานวน 60 คน และพยาบาลผดุงครรภหองคลอด
จํานวน 20 คน เกณฑการเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการ
ศึกษา (inclusion criteria) คือ มารดาคลอดปกติที่มี
ประวัตกิ ารตัง้ ครรภปกติ หรือไมมีภาวะแทรกซอนขณะ
ตัง้ ครรภ ทารกอยูในทาปกติ มีศรี ษะเปนสวนนํา ทารก
ไมมีภาวะแทรกซอนในระยะคลอดและขณะเบงคลอด
และเกณฑในการคัดกลุ มตัวอยางออก (exclusion
criteria) คือ ผูคลอดที่มี Platelet < 100,000 cell/
ลบ.มม หรือไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด คลอด
ทารกที่มีคาคะแนน APGAR < 7 ทั้งนี้ กรณีที่รองถุง
รองเลือดไมทันกับการลอกตัวของรก หรือถุงรองเลือด
หลุดหรือเลือดไหลออกนอกถุงกอนเย็บแผลเสร็จหรือ
สิ้ น สุ ด การคลอด จะถื อ เปนเกณฑที่ ต องถอนกลุ ม
ตัวอยางออกจากการศึกษา (withdrawal criteria)
การคํ า นวณขนาดกลุ มตั ว อยาง เปนการ
ทดสอบแบบทางเดียว ขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรการ
คํานวณดังนี14้
n = Z2 α/2 P(1-P)
d2
เมื่อ
n = ขนาดกลุมตัวอยาง
Z = คามาตรฐานที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น กํ า หนดที่
95%(α=0.05) คา Z ที่ไดจากการเปดตาราง
กรณีเปนการทดสอบสมมติฐานทางเดียวจะใช
คา Z α/2 จากการเปดตารางไดเทากับ 1.96
P = คาสัดสวนทีค่ าดวาจะพบในประชากรอัตราการ
ตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลอุดรธานี
เทากับรอยละ 1.111
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d = คาความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น (กํ า หนดความ
ผิดพลาดไว 3% เทากับ 0.03)
n = 1.96 x 0.011(1-0.011) =46.4 (47 คน)
0.03
ดังนัน้ ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 47 คน
แตเพื่ อ ความนาเชื่ อ ถื อ ในการศึ ก ษานี้ ข นาดกลุ ม
ตัวอยาง 60 คน

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เครื่องมือในการวิจัยนี้ ไดแก
1) แบบบั น ทึ ก ขอมู ล ทั่ ว ไปของผู คลอด
เชน อายุ จํานวนการคลอด
2) แบบบั น ทึ ก ข อมู ล การคลอดและ
การสูญเสียเลือด เชน ระยะเวลาในการคลอด นํ้าหนัก
ทารกแรกเกิด ปริมาณเลือดจากการตวงและชั่ง (โดย
การตวงจากเลือดในถุงรองเลือด และจากการชั่งกอซ
และผ าอนามั ย ซั บ เลื อ ด) ปริ ม าณเลื อ ดจากการ
คาดคะเนดวยตาเปลา
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาล
ผดุงครรภหองคลอดตอแนวปฏิบัติการประเมินการ
สูญเสียเลือด โดยการชั่ง ตวง จํานวน 6 ขอ แบงออก
เปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย ไมเห็นดวย

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾à¤Ã×èÍ§Á×Í
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้ง 3 รายการ ผาน
การตรวจสอบความตรงจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดแก
สูติแพทย 2 ทาน อาจารยพยาบาล 1 ทาน พยาบาล
หัวหนางานหองคลอด 1 ทานและนักสถิติ 1 ทาน ทัง้ 5
ทานไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ หลังจากได
ปรับเครื่องมือตามขอเสนอแนะแลว ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5
ทานไดใหความคิ ด เห็ น วาเปนเครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมในการนําไปใช ทัง้ นี้ ผูวิจยั ไดนําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภหองคลอดตอ
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แนวปฏิบตั ิ ฯ ไปทดลองเก็บขอมูล 20 ราย แลวคํานวณ
หาคาความเชื่อมั่น ได คา Cronbach’s alpha = 0.737

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ภายหลังการทบทวนประเด็นปญหา ผูวิจยั จึง
ไดเสนอโครงการวิจัยและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลอุดรธานี
ใหดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย ได และไดชี้ แ จงโครงการ
ตอ พยาบาลผดุงครรภหองคลอดเพือ่ ขอความรวมมือ
ในการเขารวมการศึกษาวิจัย รวมทั้งการเก็บขอมูล
การเสี ย เลื อ ดของผู คลอด โดยอธิ บ ายขั้ น ตอนของ
แนวปฏิบัติการคาดประมาณการสูญเสียเลือดโดยการ
ชั่งตวงทั้ง 14 ขั้นตอนใหทราบ แลวดําเนินการเก็บ
ขอมูล

¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
1) บันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูคลอด โดย
ใชขอมูลจากแฟมประวัติการคลอด
2) บั น ทึ ก ขอมู ล การคลอดและปริ ม าณ
เลือดจากการคาดประมาณดวยตาเปลาและจากการ
ชั่งตวงโดยบันทึกปริมาณเลือดในถุงรองเลือดรวมกับ
เลือดจากการชั่งกอซและผาอนามัยซับเลือด
3) พยาบาลผดุ ง ครรภหองคลอดตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นตอแนวปฏิบัติ ฯ ไดแก
ความเหมาะสมในการนําแนวปฏิบัติ ฯ ไปใชงานใน
บริบทของโรงพยาบาล ความยากงายในการปฏิบตั ติ าม
แนวปฏิบัติ ฯ ความสะดวกในการใชงานไมซับซอน
ประโยชนตอผูรับบริการในการปองกันภาวะตกเลือด
หลังคลอด ประโยชนตอผูใหบริการในการปฏิบัติงาน
ทางการพยาบาล และความคิดเห็นในภาพรวมตอ
แนวปฏิบัติ ฯ
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วิ เ คราะห ข อมู ล ทั่ ว ไปของผู คลอด และ
ความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภหองคลอดตอ
แนวปฏิบัติ ฯ โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ และ
คาเฉลี่ ย สวนการเปรี ย บเที ย บความแตกตางของ
ปริมาณการสูญเสียเลือดจากการคาดประมาณดวย
ตาเปลาและจากการชั่งตวง วิเคราะหดวยสถิติทดสอบ
paired t-test

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ขอมูลทั่วไปของมารดา
มารดาสวนใหญมีอายุระหวาง 20-34 ป
คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมาคือ อายุนอยกวา 20 ป
คิดเปนรอยละ 40 สวนอายุมากกวา 35 ปมีรอยละ 6.7
การตั้งครรภสวนใหญเปนครรภแรกรอยละ 46.7
เปนการคลอดครั้งแรกคิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมา
เปนการคลอดครั้งที่ 2 คิดเปนรอย 43.3 ระยะเวลาใน
การคลอดนับตั้งแตเจ็บครรภจริงจนกระทั่งรกคลอด
สวนใหญใชเวลาอยูในชวง 1-6 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ
41.7 รองลงมาใชเวลาอยูในชวง 7-12 ชั่วโมงคิดเปน
รอยละ 38.3 และใชเวลามากกวา 24 ชั่วโมงคิดเปน
รอยละ 5.0 นํ้าหนักทารกแรกเกิดสวนใหญอยูในชวง
3,000-3,499 กรัม คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาใน
ชวง 2,500-2,999 กรัม คิดเปนรอยละ 31.7 และเปน
สวนนอยทีอ่ ยูในชวง ≥3,500 กรัมคิดเปนรอยละ 18.3
การเปรี ย บเที ย บค าเฉลี่ ย ปริ ม าณการ
สูญเสียเลือด 2 วิธี
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณการสูญเสีย
เลือดจากคาดประมาณดวยตาเปลาและจากการชัง่ ตวง
พบวา คาเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดของทั้งสองวิธี
มี ค วามแตกต างกั น อย างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p-<0.001) โดยคาเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือด
จากคาดประมาณดวยตาเปลานอยกวาจากการชั่งตวง
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณเลือดจากการประเมินดวยการคาดคะเนดวยตาเปลาและจากการชั่งตวง
ปริมาณเลือด
จากการประเมินดวยตาเปลา
จากการ ชั่งตวง
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ α <0.001

S.D.
94.83
183.67

x̄
211.42
322.25

ความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภหอง
คลอดตอแนวปฏิบัติ ฯ
จากการสอบถาม ความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภ
หองคลอดจํานวน 20 คนที่ใชแนวปฏิบัติฯทั้งหมด 60
ครั้ง พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจและเห็นดวยรอย
ละ 80.44 สวนความคิดเห็นตอแนวปฏิบตั เิ ปนรายดาน
พบวา ในดานมีประโยชนตอผูรับบริการเห็นดวยใน

t

p-value

6.08

<0.001

ระดับ มากที่สุดถึงรอยละ 56.7 สวนดานอื่นๆ สวน
ใหญเห็นดวยในระดับมาก ไดแก สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางไดงาย รอยละ 60 ความสะดวกในการใชงาน
ไมซับซอนรอยละ 58.3 สามารถนําไปใชได มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล รอยละ 50 ดัง
แสดงตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละ ของความคิดเห็นของพยาบาลผดุงครรภตอแนวปฏิบัติการคาดประมาณการสูญ
เสียเลือดทางชองคลอดโดยการ ชั่ง ตวง (N= จํานวนครั้งที่ปฏิบัติ=60 ครั้ง)
ความคิดเห็นตอแนวปฏิบัติการประเมินการ
สูญเสียเลือดทางชองคลอดโดยใชการชัง่ ตวง เห็นดวยมากที่สุด
N(รอยละ)
1. สามารถนําไปใชได มีความเหมาะสมกับ
18(30)
บริบทของโรงพยาบาล
2. สามารถปฏิบัติตามแนวทางไดงาย
8(13.3)
3. มีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน
9(15)
4. มีประโยชนตอผูรับบริการ ในการปองกัน
34(56.7)
ภาวะตกเลือดหลังคลอด
5. มีประโยชนตอผูใหบริการ ในการปฏิบัติ
25(41.7)
งานทางการพยาบาล
6.ความคิดเห็นในภาพรวมตอแนวปฏิบัติการ
8(13.3)
ประเมินการสูญเสียเลือดทางชองคลอดโดย
การ ชั่ง ตวง
คะแนนรวมของความเห็นดวย

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
เมือ่ เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ปริมาณการสูญเสีย
เลือดจากการคาดประมาณดวยตาเปลา (x̄ = 211.42
ซีซี, SD =94.83) และจากการ ชั่งตวง (x̄ = 322.25
ซีซี, SD =183.67) พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.001 โดยการคาด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
นอย
ไมเห็นดวย
N(รอยละ) N(รอยละ) N(รอยละ) N(รอยละ)
30(50)
12(20)
36(60)
35(58.3)
25(41.7)

16(26.7)
16(26.7)
1(1.7)

32(53.3)

3(5.0)

46(76.7)

6(10)

1448x100÷(60x6x5)= 80.44%

ประมาณดวยตาเปลาไดนอยกวาจากการ ชั่ ง ตวง
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Patel et al.13 และ
รสสุคนธ จันทรดาประดิษฐ 15 ที่พบวาการประเมิน
ปริมาณการสูญเสียเลือดโดยการใชถุงรองเลือด กับการ
ประเมิ น ดวยตาเปลามี ค วามแตกตางกั น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และการประเมินการสูญเสียเลือด
»‚·Õè 41 ©ºÑº·Õè 4 (µØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á) 2561
Volume 41 No.4 (October-December) 2018

94

¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂàÅ×Í´´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Ò´»ÃÐÁÒ³´ŒÇÂµÒà»Å‹ÒáÅÐ¡ÒÃªÑè§µÇ§àÅ×Í´

ดวยตาเปลามีค านอยกวาการประเมินโดยใชถุงรอง
เลื อ ดร อยละ 38.10 และสอดคล องกั บ สุ ธิ ต
คุณประดิษฐ4 ที่กลาววาการประเมินการสูญเสียเลือด
ดวยตาเปลามีคานอยกวาความเปนจริงเสมอ และสวน
ใหญจะประเมินตํ่ากวาความเปนจริงประมาณรอยละ
30-50 ถึงแมวาวิธีการคาดประมาณดวยตาเปลาเปน
วิธีที่นิยมใชกันมากในทางปฏิบัติ เพราะเปนวิธีที่ทําได
เร็วและสะดวก ทั้งที่การประเมินการสูญเสียเลือดเปน
สิ่งสําคัญ ซึ่งตองประเมินอยางถูกตองและแมนยํา จะ
ชวยในการวินิจฉัยและรักษาการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรกไดเร็วขึ้น
การคาดประมาณการสูญเลือดเลือดจากการ
ชั่ ง ตวง ตลอดระยะเวลาที่ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาไมพบ
อันตรายหรือภาวะแทรกซอน สามารถใชในการคาด
ประมาณการสูญเสียเลือดไดแมนยําขึน้ ในการศึกษานี้
มี ม ารดาที่ เ สี ย เลื อ ดมากกวา 500 ซี ซี ที่ ไ ดรั บ การ
ประเมินจากการชั่งตวงเลือด ทําใหไดรับการวินิจฉัย
และดูแลอยางรวดเร็ว ทั้ง 4 ราย ไมเกิดภาวะช็อก และ
ไมจํ า เปนตองไดรั บ การใหเลื อ ด ไมตองนอนโรง
พยาบาลเปนเวลานานขึ้น และลดคาใชจาย สวนการ
ประเมินความคิดเห็น ตอการใชแนวปฏิบัติ ฯ จาก
พยาบาลผดุงครรภประจําหองคลอด พบวาในภาพรวม
เห็นดวยรอยละ 80.44 วามีประโยชนตอผูรับบริการ
และมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชตอไป

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) โรงพยาบาลอุดรธานีควรมีนโยบายนํา
แนวปฏิบัติการคาดประมาณการสูญเสียเลือดทางชอง
คลอดโดยการ ชัง่ ตวง มาใชกับมารดาทีค่ ลอดทางชอง
คลอดทุกราย ทั้งในระยะคลอดและหลังคลอด 24
ชั่วโมง
2) นํ า แนวปฏิ บั ติ ก ารคาดประมาณการ
สูญเสียเลือด ไปพัฒนาเปนแนวปฏิบัติการพยาบาล
เพื่ อ ปองกั น ภาวะตกเลื อ ดหลั ง คลอดในระยะแรก
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โรงพยาบาลอุดรธานี
3) เผยแพรแนวปฏิบัติการคาดประมาณ
การสู ญ เสี ย เลื อ ดทางชองคลอดโดยการ ชั่ ง ตวง
สูเครือขาย จังหวัดอุดรธานี
4) ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการใช
แนวปฏิบัตินี้ ในการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
หลังการนํามาใช
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