ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ

ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ(ด้านการพยาบาล)

เรื่องทีเ่ สนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เรื่ อง ยกทรงมหัศจรรย์สมานฉันท์กะหลํ่าปลี

เสนอโดย
นางสําอางค์ ศรี กลุ คร
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
(ตําแหน่งเลขที่ รพต. 437)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิ น
สํานักการแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากครรภ์ที่แล้วผ่าตัดคลอด
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 7 วัน (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ ในการดําเนินการ
ความหมายของการผ่ าตัดคลอด
การคลอดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นและดําเนินไปได้เองตามธรรมชาติที่มดลูกบีบตัวในระยะเวลาที่เหมะสม
เพื่อให้ทารกที่อยูใ่ นครรภ์ออกจากโพรงมดลูก ในอายุครรภ์ที่ครบกําหนดคือ 37-41 สัปดาห์ แต่หากเกิดปั ญหาหรื อมี
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดอันตรายทั้งต่อตัวมารดาและทารก เช่น ทารกมีขนาดตัวใหญ่เมื่อเทียบกับกระดูกเชิงกราน
ของแม่ ท่าของทารกผิดปติ ระหว่างรอคลอดพบการเต้นของหัวใจทารกผิดปกติกอ็ าจพิจารณาทําการผ่าตัดคลอดแทน
การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องหรื อการผ่าท้องคลอดบุตร ( Cesarean section หรื อ C-section) เป็ นหัตถการ
ทางศัลยศาสตร์ คือการผ่าตัดเพื่อทําคลอดทารกและรกโดยการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องและมดลูกโดยทารกในครรภ์ตอ้ ง
มีน้ าํ หนัก 1,000 กรัมหรื ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ข้ ึนไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วทั้งนี้อาจเกิดจากการตรวจวินิจฉัย
ที่ทนั สมัยทําให้สามารถทราบถึงความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ซ่ ึงหากปล่อยให้การคลอดดําเนินต่อไปก็
อาจทําให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวมารดาและทารก รวมทั้งเกิดจากความพอใจของมารดาเองที่ไม่ตอ้ งทนกับความเจ็บปวด
ขณะคลอดโดยธรรมชาติ สามารถกําหนดวันและเวลาคลอดตามฤกษ์ยามที่ตอ้ งการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
เกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดที่พฒั นาให้มีความปลอดภัยสูงและทําได้ง่ายขึ้นจึงทําให้การผ่าตัดคลอดมีอตั ราสูงขึ้นด้วย
ชนิดของการผ่ าตัดคลอดทางหน้ าท้ องมี 3 ชนิดคือ
1. low segment Cesarean section เป็ นการผ่าที่มดลูกส่ วนล่าง จําแนกเป็ น
1.1 low transverse Cesarean section ได้แก่การผ่าตัดมดลูกส่ วนล่างตามแนวขวาง
1.2 low vertical Cesarean section ได้แก่ การผ่าตัดมดลูกส่ วนล่างตามแนวตั้ง
2. classical Cesarean section เป็ นวิธีผา่ ตัดตามแนวตั้งที่มดลูกตอนบนวิธีน้ ี ปั จจุบนั ได้ถกู ยกเลิกไปแล้ว
3. Porro ´ s Cesarean section หรื อ Cesarean hysterectomy คือ การผ่าตัดคลอดเสร็ จแล้วตัดมดลูกออกพร้อมกัน
อาจทําแบบ low transverse หรื อ classical ก็ได้ ในกรณี ที่ตดั เอามดลูกออกไป เรี ยกว่า subtotal hysterectomy
แต่ถา้ ตัดปากมดลูก เรี ยกว่า total hysterectomy
ข้ อบ่ งชี้ของการผ่ าตัดคลอดทางหน้ าท้ อง
1. มีประวัติการตั้งครรภ์ที่เคยผ่านการผ่าตัดคลอดมาก่อน
2. ภาวะที่ศีรษะทารกมีขนาดใหญ่กว่าอุง้ เชิงกราน ซึ่งส่ วนใหญ่มกั จะวินิจฉัยได้ในช่วงที่มีการเจ็บครรภ์คลอดแล้ว
3. ทารกในครรภ์มีส่วนนําที่ไม่ใช่ศีรษะ เช่น ท่าก้น หรื อท่าขวาง เป็ นต้น
4. มีเนื้องอกในอุง้ เชิงกรานที่ขดั ขวางการคลอดทางช่องคลอด เช่นเนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก เป็ นต้น
5. แพทย์ได้มีการชักนําให้เกิดการคลอดแล้ว แต่ลม้ เหลว มารดาคลอดเองไม่ได้
6. มีรกเกาะตํ่า นัน
่ คือเกาะที่ดา้ นล่างของมดลูกใกล้กบั หรื อชิดหรื อปิ ดปากมดลูก
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7. ข้อบ่งชี้ที่เกิดจากทารก เช่น ภาวะเครี ยดของทารกในครรภ์ (Fetal distress)

8. การติดเชื้อที่ช่องคลอดของมารดา เช่น โรคเริ มที่อวัยวะเพศ หรื อโรคหูดหงอนไก่ เป็ นต้น
9. ถุงนํ้าครํ่าอักเสบ เกิดจากถุงนํ้าครํ่ารั่วเป็ นระยะเวลายาวนาน

10. การใช้อุปกรณ์ช่วยคลอดล้มเหลว เช่น ใช้คีมหรื อเครื่ องดูดสุ ญญากาศ

ข้ อบ่ งชี้กรณีผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน
1. ภาวะพิษแห่งครรภ์ในระยะรุ นแรงหรื อมีภาวะชักจากภาวะพิษแห่งครรภ์
2. สายสะดือย้อย (Umbilical cord prolapse)
3. ภาวะเครี ยดของทารกในครรภ์
4. ไม่มีความก้าวหน้าของการคลอด
5. ภาวะตกเลือดก่อนคลอดอย่างรุ นแรงโดยเฉพาะในรายที่มีภาวะรกเกาะตํ่า
6. มดลูกแตก (Uterine rupter)
การพยาบาลผู้ป่วยผ่ าตัดคลอดทางหน้ าท้ อง
- การพยาบาลผู้ป่วยก่ อนผ่ าตัดคลอดทางหน้ าท้ อง ดูแลเตรี ยมความพร้อมทางด้านร่ างกายและจิตใจ โดยการสร้าง
สัมพันธภาพและคลายความวิตกกังวล ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด ความจําเป็ นในสิ่ งที่มารดาจะต้องประสบ
เกี่ยวกับอาการและเครื่ องมือบางอย่าง สาธิ ตและอธิ บายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตนในระยะก่อนและหลังผ่าตัด เช่น
การพลิกตะแคงตัว การหายใจเข้าออกลึกๆ การไอที่ถกู วิธี โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน เปิ ดโอกาสให้มารดา
ระบายความวิตกกังวล ซักถามข้อสงสัยและรับฟังด้วยความตั้งใจเพื่อเป็ นการแสดงให้ทราบว่า พยาบาลเข้าใจยอมรับ
ความรู ้สึกของมารดา และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ ส่ งเสริ มกําลังใจให้แก่มารดา โดยเปิ ดโอกาสให้ญาติเข้าเยีย่ ม
ก่อนผ่าตัดและติดตามไปส่ งหน้าห้องผ่าตัด และพยาบาลต้องประเมินความพร้อมทางด้านร่ างกาย เช่น ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิ การเจาะเลือดและจองเลือดเพื่อเตรี ยมพร้อมในกรณี เสี ยเลือดมาก เตรี ยมความสะอาดของผิวหนังบริ เวณที่
ทําการผ่าตัด ดูแลงดนํ้าและอาหาร ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษา สวนอุจจาระและใส่ สายสวน
ปั สสาวะ
- การพยาบาลผู้ป่วยระยะผ่ าตัดคลอดทางหน้ าท้ อง ตรวจสอบความถูกต้องของมารดา ชื่อและนามสกุล
การผ่าตัดที่จะได้รับ นํามารดาเข้าห้องผ่าตัด ดูแลย้ายมารดาสู่เตียงผ่าตัด ทําความสะอาดผิวหนังบริ เวณที่จะได้รับการ
ผ่าตัด จัดเตรี ยมเครื่ องมือผ่าตัด ส่ งเครื่ องมือตามลําดับขั้นตอนการผ่าตัด สังเกตและเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด
จนเสร็ จสิ้ นการผ่าตัด ดูแลความเรี ยบร้อยของมารดา นําส่ งมารดาไปห้องพักฟื้ น
- การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่ าตัดคลอดทางหน้ าท้ อง
พยาบาลต้องประเมินสภาพมารดาและเฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด โดยการติดตามสัญญาณชีพ การจัดการกับความเจ็บปวด อาการข้างเคียงของยา
ประเมินและดูแลแผลผ่าตัด ให้มารดาพยายามพลิกตะแคงตัวซึ่ งจะช่วยให้ลาํ ไส้มีการเคลื่อนไหวป้ องกันการเกิดพังผืด
รัดลําไส้และลดอาการท้องอืด วันแรกหลังผ่าตัดให้ลุกนัง่ บนเตียง โดยไขเตียงให้ศีรษะสู ง 45 องศา ปลายเท้าสู ง
10-15 องศา วันที่ 2 หลังผ่าตัดให้ลุกนัง่ ห้อยเท้าข้างเตียง ยืนและนัง่ เก้าอี้ขา้ งเตียง วันที่ 3 หลังผ่าตัดเริ่ มให้ผปู ้ ่ วยเดิน
รอบๆ เตียง หลังจากผูป้ ่ วยแข็งแรงอนุญาตให้เดินไปห้องนํ้าได้เอง แนะนําการปฏิบตั ิตนหลังผ่าตัดเกี่ยวกับอาหาร
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การพักผ่อน การรักษาความสะอาดร่ างกาย เป็ นต้น ที่สาํ คัญที่สุดก็คือการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน มารดาจะต้อง
ดูแลแผลผ่าตัดไม่ให้เปี ยกนํ้าในระยะเวลา 7 วันหลังการผ่าตัด รับประทานยาตามแพทย์สงั่ อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบ
แพทย์ เช่น แผลผ่าตัดบวมแดงอักเสบ มีเลือดหรื อหนองซึมจากแผลผ่าตัด และการมาตรวจตามนัด
4. สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเป็ นหัตถการที่จาํ เป็ นและสําคัญทางสู ติศาสตร์ สาํ หรับมารดาที่ไม่สามารถคลอด
ได้เองทางช่ องคลอด การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องประกอบด้วยการผ่าตัดบริ เวณผนังหน้าท้องเรี ยกว่า Laparotomy
และการผ่าตัดบริ เวณผนังมดลูกเรี ยกว่า Hysterotomy หลักการพิจารณาทําการผ่าตัดคือ ถ้าปล่อยให้การตั้งครรภ์และ
การคลอดทางช่องคลอดดําเนิ นต่อไปอาจเป็ นอันตรายต่อมารดาหรื อทารกในครรภ์ หรื อทั้งมารดาและทารก แต่ใน
ปั จจุบนั การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเป็ นที่นิยมกันมากของสูติแพทย์และเป็ นที่ตอ้ งการของมารดาและครอบครัวจนทํา
ให้อตั ราการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องสูงขึ้นจากข้อบ่งชี้ที่ไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์ ถ้าเป็ นการกําหนดการผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องล่วงหน้า (Elective cesarean section) จะลดอุบตั ิการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
มากกว่าแบบฉุ กเฉิ น ( Emergency cesarean section ) ถึงแม้ว่าการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจะเป็ นวิธีการคลอดที่มี
ความปลอดภัยสูงในปั จจุบนั แต่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนแก่มารดาและทารกได้จากการได้รับการผ่าตัดและการได้รับยา
ระงับความรู ้ สึก และยังเป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่มารดาและครอบครั ว รวมทั้งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
พยาบาลทั้งก่อน ขณะและหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จากที่ กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมี
ผลเสี ยมากกว่าผลดีเมื่อเทียบกับการคลอดเองตามธรรมชาติ ดังนั้นควรใช้วิธีน้ ีเฉพาะมารดาที่มีความเสี่ ยงสูง
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมารดาที่ผา่ ตัดคลอดทางหน้าท้องจากหนังสื อ บทความ
ผลงานวิชาการ และกรอบแนวคิดทางการพยาบาล
2. เลือกกรณี ศึกษาหญิงพม่าอายุ 29 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 ในครรภ์ที่ 1 คลอดโดการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ไม่เคยแท้ง อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ เลขที่ภายนอก 93865/57 เลขที่ภายใน 18228/57 มาโรงพยาบาลเพื่อมารับการตรวจ
ตามนัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ครรภ์ที่แล้วผ่าตัดคลอด ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีน้ าํ เดิน ไม่มีมกู เลือด ทารก
ในครรภ์ดิ้นดี มดลูกสู ง 3 ส่ วน 4 เหนือระดับสะดือ แพทย์ให้รับไว้ที่หอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม เพื่อเตรี ยมผ่าตัดคลอดทาง
หน้าท้อง
3. ประเมินสภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
4. วินิจฉัยทางการพยาบาลตามสภาพปั ญหาที่ประเมินได้
5. วางแผนการพยาบาลตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในแต่ละวัน
6. ให้การพยาบาลตามแผนการพยาบาลที่วางไว้และมีการปรับเปลี่ยนการดูแลตามปั ญหาที่พบ
7. ประเมินผลทางการพยาบาลเพื่อนํามาปรับการพยาบาลให้สามารดูแลจนปั ญหาได้รับการแก้ไข
8. วางแผนการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
9. นําข้อมูลกรณี ศึกษาที่รวบรวมได้มาจัดทําเป็ นเอกสารทางวิชาการและนําเสนอตามลําดับขั้นตอนเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

4

5. ผู้ร่วมดําเนินการ
ไม่มี
6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
เป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมด ร้อยละ 100
หญิงพม่า อายุ 29 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 ในครรภ์ที่ 1 คลอดโดการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ไม่เคยแท้ง บุตรมี
ชีวิต 1 คน อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ สัญชาติพม่าสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้บา้ ง สถานภาพสมรสคู่ นับถือศาสนา
พุทธ อาชีพแม่บา้ น ใช้สิทธิ์ การรักษาบัตรแรงงานต่างด้าว เลขที่ภายนอก 39865/57 เลขที่ภายใน 18228/57 มาตรวจ
ตามนัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.15 น. แพทย์รับไว้ที่ตึกนรี เวชกรรม ผลการตรวจทางหน้าท้อง พบ
มดลูกยกสู ง 3 ส่ วน 4 เหนือระดับสะดือ ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ไม่มีน้ าํ เดิน อัตราการเต้นของหัวใจทารก 143 ครั้งต่อนาที
สมํ่าเสมอ ( ค่าปกติ 120 - 160 ครั้งต่อนาที ) ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส
( ค่าปกติ 36.5-37.5 องศาเซลเซียส ) ชีพจร 98 ครั้งต่อนาที (ค่าปกติ 60 - 90 ครั้งต่อนาที) การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที
( ค่าปกติ 16 - 24 ครั้งต่อนาที ) ความดันโลหิ ต 100/70 มิลลิเมตรปรอท (ค่าปกติ 90/60-140/90 มิลลิเมตรปรอท)
ประวัติการฝากครรภ์หญิงพม่าฝากครรภ์สมํ่าเสมอจํานวน 7 ครั้งที่โรงพยาบาลตากสิ น ปฏิเสธประวัติการ
เจ็บป่ วยในอดีต มารดามีสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด ปฏิเสธโรคประจําตัว ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา ปฏิเสธการแพ้ยาและ
แพ้อาหาร และต้องการทําหมันพร้อมกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น. วิสญ
ั ญีพยาบาลเข้าเยีย่ มเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้ารับการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ให้ขอ้ มูลและการเตรี ยมตัวก่อนและหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จากการสอบถามหญิงพม่า
สามารถตอบคําถามการปฏิบตั ิตวั ได้ถกู ต้อง
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.00 น. แพทย์ให้เตรี ยมทําผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ส่ งหญิงพม่าโดย
รถนอนไปห้องผ่าตัด หญิงพม่าได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเวลา 09.44 น. ได้รับยาระงับความรู ้สึกชนิดทัว่
ร่ างกาย ขณะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ความดันโลหิ ตอยูใ่ นช่วง 110/50 - 130/80 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรอยูใ่ นช่วง
70 - 90 ครั้งต่อนาที การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที เสี ยเลือดจํานวน 200 มิลลิลิตร สภาพหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
มดลูกหดรัดตัวดี แผลผ่าตัดหน้าท้องไม่มีเลือดออก ได้รับสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 5% D/N/2 1,000 มิลลิลิตร ผสม
Oxytocin 20 ยูนิต ในอัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง คาสายสวนปั สสาวะไว้ ปั สสาวะ มีสีเหลืองใส 100 มิลลิลิตร
ได้รับ Oxytocin 2 ยูนิต ทางหลอดเลือดดํา และ ceftriazone 1 กรัม ทางหลอดเลือดดํา ได้ทารกเพศหญิง นํ้าหนัก
2,800 กรัม ความยาว 49 เซนติเมตร คะแนนแอพการ์ 9,10 และ 10 เมื่อเวลา 1 นาที , 5 นาทีและ 10 นาที ตามลําดับ
อุณหภูมิร่างกาย 37.1 องศาเซลเซียส ทารกแข็งแรงดี ได้รับวัคซีนป้ องกันโรควัณโรค ป้ องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
และวิตามินเค ย้ายมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องไปหอผูป้ ่ วยสูติกรรมหลังคลอด เวลา 11.30 น.
รับย้ายมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยรถนอนมาถึงหอผูป้ ่ วยสูติกรรมหลังคลอดเวลา 11.35 น.
ประเมินสภาพแรกรับ รู ้สึกตัวดี ตอบชื่อ-นามสกุลได้ แผลผ่าตัดไม่มีเลือดออก มีเลือดออกทางช่องคลอดชุ่มผ้าอนามัย
50 มิลลิลิตร มดลูกหดรัดตัวดี หายใจสมํ่าเสมอ ทําตามคําสัง่ ได้ ไม่มีอาการเขียวบริ เวณปลายมือปลายเท้า ไม่มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน ได้รับสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา คือ 5%D/N/2 จํานวน 1,000 มิลลิลิตร ผสม Oxytocin 20 ยูนิต
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ในอัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมงเหลือจากห้องผ่าตัด 700 มิลลิลิตร คาสายสวนปั สสาวะไว้ มีปัสสาวะสี เหลืองเข้ม
200 มิลลิลิตร เฝ้ าระวังปริ มาณและลักษณะของปั สสาวะ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส
ชีพจร 68 ครั้งต่อนาที การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 137/75 มิลลิเมตรปรอท ประเมินหัวนมปกติ นํ้านม
บีบปุด มีลกั ษณะเป็ น นํ้าสี เหลือง ดูแลเช็ดตัวทําความสะอาดร่ างกาย เปลี่ยนเสื้ อผ้าและผ้าอนามัยเพื่อให้มารดารู ้สึก
สบายขึ้น พร้อมทั้งวัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครั้งทุก 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชัว่ โมง จนกว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
อุณหภูมิร่างกาย 36.8 - 36.9 องศาเซลเซียส การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ชีพจรอยูใ่ นช่วง 60 – 68 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิ ต 100/60 - 137/75 มิลลิเมตรปรอท ปวดแผลผ่าตัด Pain score 3 หลับได้ไม่ตอ้ งการยาลดปวด
ประเมินภาวะการตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดโดยการสังเกตอาการหน้ามืด ใจสัน่ เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ซีด การหดรัดตัว
ของมดลูก ปริ มาณเลือดที่ออกจากช่องคลอดและแผลผ่าตัด จัดท่าให้นอนราบไม่หนุนหมอน ตะแคงหน้า 8 ชัว่ โมงเพื่อ
ป้ องกันอาการปวดศีรษะ อาการคลื่นไส้อาเจียน ป้ องกันการสําลัก ยกราวกั้นเตียงขึ้นทั้ง 2 ข้าง แนะนําการใช้กริ่ งเรี ยก
พยาบาล เมื่อต้องการความช่วยเหลือ กระตุน้ ให้หายใจเข้า-หายใจออกลึก ๆ และช้าๆ พร้อมการดูแลให้งดนํ้างดอาหาร
ทางปาก ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําทดแทน บริ เวณให้สารนํ้าไม่มีอาการบวมแดง ไหลดี แขวนถุงปั สสาวะตํ่ากว่า
ระดับตัวผูป้ ่ วย ดูแลให้มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้พกั ผ่อน จากการประเมินผลไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
ไม่มีอาการคลื่นไส้หรื ออาเจียน
เวลา 14.00 น . มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องรู ้สึกตัวดี มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย จากการคลํามดลูก
มีการหดรัดตัวดี แผลผ่าตัดไม่มีเลือดออก นํ้าคาวปลาชุ่มผ้าอนามัย 100 มิลลิลิตร ดูแลให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
คือ 5%D/N/2 1,000 มิลลิลิตร ผสม Oxytocin 20 ยูนิต อัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ได้รับสารนํ้าตามแผนการรักษา
และเฝ้ าระวังอาการข้างเคียงจากการได้รับยา Oxytocin เช่นการหดรัดตัวของมดลูกมากเกินไปโดยไม่คลายตัว แข็งตึง
มากกว่าปกติ มารดามีความเจ็บปวดมาก การหดรัดตัวมดลูกนานเกินกว่า 90 วินาที ระยะห่างของการหดรัดตัวน้อยกว่า
90 วินาที หรื อมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ จากการประเมินผลไม่พบอาการแพ้ยาดังกล่าว
บริ เวณหลังมือที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําไม่มีอาการบวมแดง สารนํ้าไหลดี บันทึกและสังเกตลักษณะจํานวน
ของปั สสาวะที่ออกมาเป็ นสี เหลืองใส จํานวน 400 มิลลิลิตร จํานวนนํ้าเข้า 400 มิลลิลิตร วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ
ร่ างกาย 36.9 องศาเซลเซียส ชีพจร 64 ครั้งต่อนาที การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 127/70 มิลลิเมตร
ปรอท Pain score 3 หลับได้ดี
เวลา 18.00น. มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ยังคงงดนํ้าและงดอาหาร ดูแลให้สารนํ้า 5% D/N/2 1,000
มิลลิลิตร ผสม Oxytocin 20 ยูนิต ในอัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ตามแผนการรักษา จากการคลํามดลูก
มีการหดรัดตัวดี แผลผ่าตัดไม่มีเลือดออก นํ้าคาวปลาชุ่มผ้าอนามัย 50 มิลลิลิตร บริ เวณหลังมือที่ให้สารนํ้า
ทางหลอดเลือดดําไม่มีอาการบวมแดง พักผ่อนได้ดี อุณหภูมิร่างกาย 36.9 องศาเซลเซียส ชีพจร 68 ครั้งต่อนาที
การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 100/60 กระตุน้ ให้พลิกตะแคงตัวเพื่อช่วยให้ลาํ ไส้มีการเคลื่อนไหว ป้ องกัน
การเกิดอาการท้องอืด บอกปวดแผลเล็กน้อย Pain score 4 อธิ บายสาเหตุของการปวดแผลผ่าตัด แนะนําการผ่อนลม
หายใจเข้า-ออกลึกๆ เบี่ยงเบนความสนใจโดยนําบุตรมาให้ดูดนมกระตุน้ ทุก 2 ชัว่ โมง ในท่านอน และให้คาํ แนะนําใน
การให้นมบุตร จากการประเมินผลหลังให้บุตรดูดนม อาการปวดแผลทุเลาลง Pain score 2 หลับได้
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เวลา 22.00 น. มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องรู ้สึกตัวดี แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึ ม นํ้าคาวปลาสี แดงชุ่ม
ผ้าอนามัยประมาณ 100 มิลลิลิตร บริ เวณหลังมือที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําไม่มีอาการบวมแดง ดูแลให้ได้รับยา
ปฏิชีวนะ Ceftriazone 1 กรัมผสมใน 0.9% NSS 100 มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดํา เฝ้ าระวังอาการข้างเคียงจากการได้รับ
ยา Ceftriazone เช่น หายใจลําบาก ผืน่ แดง คัน ลมพิษ ปวดศีรษะ อาเจียน ท้องเสี ย จากการประเมินไม่พบอาการ
ดังกล่าว ดูแลนําบุตรดูดนมมารดาในท่านอน บุตรสามารถดูดนมมารดาได้ดี บันทึกและสังเกตลักษณะจํานวนของ
ปั สสาวะที่ออกมาเป็ นสี เหลืองใส จํานวน 700 มิลลิลิตร จํานวนนํ้าเข้า 1,300 มิลลิลิตร เฝ้ าระวังภาวะความสมดุลของ
สารนํ้าเข้าและออกในร่ างกาย วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย 37.3 องศาเซลเซียส ชีพจร 96 ครั้งต่อนาที การหายใจ
20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 102/62 มิลลิเมตรปรอท
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 1 ( วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ) เวลา 10.00 น. สภาพมารดาหลังผ่าตัดคลอดทาง
หน้าท้องรู ้สึกตัวดี มดลูกหดรัดตัวดี แผลไม่มีเลือดซึม นํ้าคาวปลามีสีแดงจางลงชุ่มผ้าอนามัย 50 มิลลิลิตร หยุดให้
สารนํ้าที่ผสมยา Oxytocin ตามแผนการรักษาของแพทย์ ดูแลเปลี่ยนให้สารนํ้าเป็ น 5% D/W 1,000 มิลลิลิตรในอัตรา
120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง บริ เวณหลังมือที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําไม่มีอาการบวมแดง สารนํ้าไหลดี วัดสัญญาณชีพ
อุณหภูมิร่างกายได้ 36.6 องศาเซลเซียส ชีพจร 60 ครั้งต่อนาที การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต
120/70 มิลลิเมตรปรอท บันทึกและสังเกตลักษณะจํานวนของปั สสาวะที่ออกมาเป็ นสี เหลืองใส จํานวน 1,400
มิลลิลิตร และจํานวนนํ้าเข้า 1,200 มิลลิลิตร แพทย์มีแผนการรักษาให้เริ่ มจิบนํ้าได้ตอนเช้า อาหารเหลวในตอนเที่ยง
และ อาหารอ่อนในตอนเย็น รับประทานยา Paracetamol(500 มิลลิกรัม) ครั้งละ2 เม็ด เวลามีอาการปวด ทุก 4-6 ชัว่ โมง
และเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็ นยารับประทานตามแผนการรักษาของแพทย์ เป็ น Cefspan (100) ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร
ตอนเช้า กลางวัน เย็น เฝ้ าระวังอาการแพ้ยา เช่น ผื่นแดง คัน ลมพิษ ปากบวมตาบวม คลื่นไส้ อาเจียน จาการประเมิน
ไม่พบอาการดังกล่าว ดูแลให้เริ่ มจิบนํ้าและรับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการสําลักอาเจียน ไม่มีอาการท้องอืด
ปวดแผลผ่าตัด Pain score 4 ให้รับประทานยา Paracetamol (500 มิลลิกรัม) ครั้งละ 2 เม็ด ตามแผนการรักษา
ของแพทย์ หลังรับประทานยาแก้ปวดประมาณ 30 นาที ปวดแผลผ่าตัดน้อยลง Pain score 2 ช่วยให้ลุกเดินเพื่อ
กระตุน้ ให้ลาํ ไส้มีการเคลื่อนไหวเพื่อป้ องกันอาการท้องอืด สามารถลุกเดินข้างเตียงได้ไม่มีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะ
เวลา 15.00 น. พยาบาลวิสญ
ั ญีเข้าเยีย่ มหลังการผ่าตัด ประเมินอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและแนะนําการ
ปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด จากการประเมินผลโดยการสอบถามและให้มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องปฏิบตั ิ พบว่า
สามารถตอบคําถามและปฏิบตั ิตามคําแนะนําได้ถกู ต้อง
เวลา 17.00 น. ทําการถอดสายให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผิวหนัง
บริ เวณที่ให้สารนํ้าไม่มีอาการการปวดบวมแดงร้อน พร้อมกับถอดสายสวนปั สสาวะออก หลังถอดสายสวนปั สสาวะ
สามารถปั สสาวะได้เองใน 8 ชัว่ โมง ไม่มีอาการแสบขัด ลักษณะของปั สสาวะเป็ นสี เหลืองอ่อน ปริ มาณ 600 มิลลิลิตร
สอนการดูแลทําความสะอาดร่ างกายและแผลผ่าตัดไม่ให้เปี ยกนํ้าหลังผ่าตัด 7 วัน เปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4 ชัว่ โมง
มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องปฏิบตั ิได้ถกู ต้องตามคําแนะนํา
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 2 ( วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ) เวลา 10.00 น. สภาพมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส นํ้านมไหลดีท้ งั 2 ข้าง ทารกแข็งแรงดี
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สามารถดูดนมมารดาได้ มดลูกหดรัดตัวดี แผลผ่าตัดแห้งดี นํ้าคาวปลามีสีแดงชุ่มผ้าอนามัยครึ่ งชิ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น
อาการปวดแผลผ่าตัดน้อยลง Pain score 2 สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 56 ครั้งต่อ
นาที การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 90/60 มิลลิเมตรปรอท แนะนําการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา กระตุน้
ให้บุตรดูดนมบ่อย ๆ ทุก 2 -3 ชัว่ โมง โดยยึดหลัก 3 ดูด คือ ดูดเร็ ว ดูดบ่อย และดูดถูกวิธี เพื่อให้เกิดการสร้างนํ้านม
จากการประเมินผลโดยการสังเกตพบว่า มารดาไม่สามารถให้บุตรดูดนมได้ถกู วิธี บุตรร้องกวน เนื่องจากไม่เข้าใจใน
รายละเอียดของหลักการและวิธีการให้นมบุตร ต้องเข้าไปแนะนําให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างช้าๆและหลายๆครั้ง รวมทั้งฝึ ก
ให้มารดาปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทั้งการให้นมบุตรและการอาบนํ้า-นวดสัมผัสบุตร ดูแลและให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิดจน
สามารถปฏิบตั ิได้ถกู ต้อง เริ่ มรับประทานอาหารธรรมดา ไม่มีอาการท้องอืด ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน รับประทานยา
หลังอาหาร ตามแผนการรักษา จากการประเมินผลไม่มีอาการแพ้ยา เช่น ผื่นคันตามตัว
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 3 ( วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ) เวลา 09.30 น. สภาพมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส นํ้านมไหลดีท้ งั 2 ข้าง ไม่มีอาการคัดตึงเต้านม
มดลูกหดรัดตัวดี แผลผ่าตัดแห้งดี มีน้ าํ คาวปลาออกมาเล็กน้อย มีสีแดงจางๆ ไม่มีกลิ่นเหม็น สัญญาณชีพปกติ
อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 ครั้งต่อนาที การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 110/60
มิลลิเมตรปรอท มีความมัน่ ใจในการให้นมบุตรมากขึ้นโดยสามารถนําบุตรเข้าเต้าเพื่อดูดนมได้ถกู วิธี บุตรดูดนมได้ดี
ไม่ร้องกวน มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีสีหน้าและแววตาสดใสมัน่ ใจ
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 4 ( วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ) เวลา 10.00 น. สภาพมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส ไม่มีอาการคัดตึงเต้านม ปวดแผลผ่าตัดน้อยลง
แผลผ่าตัดแห้งดี นํ้าคาวปลาออกน้อยลง มีสีแดงจางๆไม่มีกลิ่นเหม็น สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย 37.1องศาเซลเซียส
ชีพจร 80 ครั้งต่อนาที การหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 120/70 มิลลิเมตรปรอท รับประทานอาหารธรรมดา
ได้ดี จากการประเมินผลไม่มีอาการท้องอืด ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ขับถ่ายได้ปกติ มารดาให้นมบุตรได้ถกู วิธี
บุตรดูดนมได้ดี นํ้านมไหลดี มีความมัน่ ใจในการให้นมบุตร และดูแลบุตรต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน แพทย์ตรวจเยีย่ ม
เพิม่ ยาบํารุ ง Obimin AZ ครั้งละ เม็ด หลังอาหารเช้าและเย็น
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 5 ( วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ) เวลา 09.00 น. สภาพมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส เต้านมไม่มีอาการคัดตึง นํ้าคาวปลาออกน้อยลง
สี แดงจางๆ ไม่มีกลิ่นเหม็น สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิร่างกาย 36.4 องศาเซลเซียส ชีพจร 60 ครั้งต่อนาที การหายใจ
20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 106 / 62 มิลลิเมตรปรอท แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แผลแห้งดีมีปมไหม 1 ปม
ดูแลตัดปมไหมเรี ยบร้อยพร้อมแนะนําให้อาบนํ้าได้ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้รับยากลับไปรับประทานต่อที่
บ้าน คือ Obimin AZ ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น Cefspan (100) ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น
และ Paracetamol (500 มิลลิกรัม) รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เวลามีอาการปวด มีไข้ ทุก 4-6 ชัว่ โมง กลับบ้านพร้อม
บุตรเวลา 11.00 น. นัดมาตรวจหลังคลอด 6 สัปดาห์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. ที่หอ้ งฝากครรภ์
ชั้น 2 โรงพยาบาลตากสิ นหรื อสามารถตรวจหลังคลอดได้ที่โรงพยาบาลต่างๆ สถานีอนามัย คลินิก และศูนย์บริ การ
สาธารณสุ ขใกล้บา้ น การนําบุตรรับวัคซีนต่อเนื่อง และแนะนําให้ไปรับใบเกิดที่สาํ นักงานเขตคลองสาน
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เมื่อครบ 6 สัปดาห์หลังคลอด วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. มาตรวจหลังคลอดที่หอ้ งฝากครรภ์
ชั้น 2 โ รงพยาบาลตากสิ น มารดามีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส มดลูกเข้าอู่ดี คลํายอดมดลูกไม่พบ แผลผ่าตัดแห้งดี
ไม่มีน้ าํ คาวปลา ปั สสาวะได้ดีไม่มีแสบขัด มีสีเหลืองใส มารดารับใบเกิดของบุตรที่สาํ นักงานเขตคลองสานเรี ยบร้อย
7. ผลสํ าเร็จของงาน
หญิงพม่า อายุ 29 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 ในครรภ์ที่ 1 คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ไม่เคยแท้ง บุตรมี
ชีวิต 1 คน อายุครรภ์38 สัปดาห์ มาโรงพยาบาลวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.15 น. เลขที่ภายนอก 39865/57 เลขที่ภายใน
18228/57 มาตรวจมานัด ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีน้ าํ เดิน ทารกในครรภ์ดิ้นดี แพทย์จึงให้เตรี ยมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มารดาได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เวลา 09.44 น. ขณะผ่าตัดเสี ยเลือดประมาณ 200
มิลลิลิตร ได้รับการรักษาโดยให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
ของแพทย์ มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้รับการรักษาพยาบาลและคําแนะนําการปฏิบตั ิตวั หลังคลอด การเลี้ยงลูก
ด้วยนมมารดาตลอดจนการดูแลบุตร มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การเลี้ยงลูก
ด้วยนมมารดา ตลอดจนการให้อาหารเสริ มตามวัย และการรับวัคซีนของบุตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถ
ดูแลให้นมบุตรได้อย่างถูกวิธี มีความมัน่ ใจอาบนํ้าให้บุตรได้ดว้ ยตนเอง และเมื่ออาการทุเลาลงแพทย์จึงอนุญาตให้
กลับบ้านใน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แผลผ่าตัดแห้งดี ได้รับการตัดปมไหมเรี ยบร้อย มดลูกหดรัดตัวดี นํ้าคาวปลาสี
และกลิ่นปกติและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยพร้อมบุตร รวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล 6 วัน
8. การนําไปใช้ ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล เพิ่มพูนความรู ้แก่ผศู ้ ึกษากรณี การพยาบาล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนให้การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและสามารถให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั ของมารดาหลังผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้องได้
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเป็ นชาวพม่าสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้บา้ ง อ่านและเขียนภาษาไทย
ไม่ได้ ดังนั้นการสื่ อสารกับพยาบาลจึงมีความยากลําบาก ในการให้คาํ แนะนําข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังคลอด
การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา การดูแลบุตร ตลอดจนการให้อาหารเสริ มตามวัย และการรับวัคซีนของบุตร ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ จําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลซํ้าหลายครั้งและต้องใช้เวลาในการสื่ อสารนานมากขึ้น ให้คาํ แนะนําหลังคลอด
สามารถกลับไปทํางานได้ตามปกติ เมื่อครบ 6 สัปดาห์
10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 มารดาเป็ นชาวพม่าที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้บา้ ง จึงควรมีการจัดทําสื่ อเป็ นความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั
หลังคลอด ซึ่ งทําการจัดทําเป็ นพิเศษเช่นมีภาพประกอบ เพื่อง่ายต่อการสื่ อสารกับมารดาโดยเฉพาะ เพื่อ
ความสะดวกและการสื่ อสารให้มีความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาลกับมารดา
10.2 เนื่องจากมารดาที่ผา่ ตัดคลอดทางหน้าท้อง จะไม่ได้ทาํ การฝึ กปฏิบตั ิการออกกายบริ หารหลังคลอด
ขณะอยูใ่ นโรงพยาบาล ควรมีเอกสาร และเทปบันทึกที่มีภาพประกอบ แจกให้มารดาเมื่อออกจาก
โรงพยาบาล เพื่อนําไปปฏิบตั ิที่บา้ น

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางาน หรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสํ าอางค์ ศรีกลุ คร
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ( ด้านการพยาบาล )
( ตําแหน่งเลขที่ รพต. 437 ) สังกัดฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิ น สํานักการแพทย์
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
ระหว่างตั้งครรภ์ต่อมต่างๆบริ เวณเต้านมจะขยายใหญ่ข้ ึนเพื่อเตรี ยมสร้างนํ้านมหลังคลอด การลดลงของระดับ
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอร์ โรน ทําให้เส้นเลือดฝอยที่เต้านมหดรัดตัวอาการคัดตึงเต้านมจึงมักปรากฏขึ้นใน
วันที่ 3-7 หลังการคลอด และจากการให้ลกู ดูดนมมารดาช้าเกินไป ดูดไม่ถกู วิธี ระยะเวลาในการดูดสั้นเกินไปหรื อ
มารดามีน้ าํ นมมากบีบออกไม่บ่อย ทําให้น้ าํ นมคัง่ อยูใ่ นกระเปาะเก็บนํ้านม (ampulla) ถุงนํ้านมจะขยายใหญ่ข้ ึนไปกด
ท่อนํ้านมที่อยูร่ อบๆเต้านมไม่ให้น้ าํ นมไหล บริ เวณลานหัวนมจะโป่ งมากขึ้น หัวนมจะถูกรั้งให้หดสั้น หากมารดา
ไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถกู ต้องจะทําให้ลกู ดูดนมได้ไม่ดี มารดาจะเจ็บปวดมาก อาจทําให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อ
ที่เต้านมได้ จากสถิติของหอผูป้ ่ วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลตากสิ นในปี พ.ศ. 2555-2557 พบอาการคัดตึงเต้านม
ในมารดาหลังคลอดประมาณ 3.7 - 5.5 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งอาจมีปริ มาณไม่มากแต่กเ็ ป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้การเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาล้มเหลว สร้างความไม่สุขสบายและความเจ็บปวดให้แก่มารดาหลังคลอด รวมถึงทําให้ทารกได้รับนม
มารดาไม่เพียงพอด้วย การระบายนํ้านมออกจึงเป็ นวิธีที่ช่วยบรรเทาปั ญหาของมารดาได้ จากแนวทางการปฏิบตั ิเดิม
โดยการใช้วธิ ี นวดประคบร้อน พิจารณาพบว่าอาจเกิดอุบตั ิเหตุจากนํ้าร้อนลวก ความไม่สะดวกในการเปลี่ยนนํ้าเพื่อให้
ได้อุณหภูมิตามต้องการ จึงปรับเปลี่ยนโดยการนํากะหลํ่าปลีเข้ามาใช้แทน เนื่องจากกะหลํ่าปลีมีคุณสมบัติเป็ นพืช
ตระกูลเย็น มีสรรพคุณช่วยลดอาการคัง่ ของสารนํ้าในเนื้อเยือ่ บริ เวณเต้านม และสามารถรองรับโอบรอบเต้านมขณะ
ประคบได้เป็ นอย่างดี แต่ขณะทําการประคบต้องใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยใช้มือในการจับหรื อประคองเต้านม
เมื่อบุตรร้องกวนหรื อมีกิจกรรมอื่นๆ มารดาก็ไม่สามารถประคบเต้านมได้ จึงมีการประดิษฐ์ยกทรงมหัศจรรย์มาใช้
ร่ วมกับกะหลํ่าปลี
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อบรรเทาอาการคัดตึงเต้านมแก่มารดาหลังคลอด
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกและความพึงพอใจแก่มารดาหลังคลอดในการบรรเทาอากาศคัดตึงเต้านม
3. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด
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กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
กรอบแนวความคิดที่นาํ มาใช้เป็ นแนวทางการเกิดพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตามรู ปแบบการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของเพนเดอร์ ( Pender ) กล่าวว่า การให้ความรู ้ยอ่ มไม่เกิดพฤติกรรมด้านสุ ขภาพด้านสุ ขภาพที่
พึงปรารถนาได้ เพนเดอร์ ได้พฒั นารู ปแบบการส่ งเสริ มพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที่ดี 6 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อ
สุ ขภาพ โภชนาการ การเคลื่อนไหวออกแรง การจัดการกับความเครี ยด สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การพัฒนา
จิตรวิญญาณ ซึ่งพฤติกรรมทางสุ ขภาพของสาธารณชนส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในเชิงลบเป็ นการหลีกเลี่ยง แต่การ
ยกระดับสุ ขภาพนั้นบุคคลต้องได้รับการส่ งเสริ ม โดยต้องประเมินและพัฒนาปั จจัยที่เกี่ยวข้องจึงจะส่ งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีได้ ประกอบด้วย การรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิพฤติกรรม การรับรู ้อุปสรรคในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรม การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ความรู ้สึกที่มีต่อพฤติกรรม อิทธิ พลระหว่างบุคคลและอิทธิ พลจาก
สถานการณ์ กลยุทธ์ที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมและการให้แรงเสริ มทางบวกจะเป็ นตัวผลักดันให้บุคคลเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อสุ ขภาพ
ในมารดาหลังคลอดที่มีอาการคัดตึงเต้านม เมื่อรับรู ้และเข้าใจถึงการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
ของตนและได้รับการส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิพฤติกรรมในการช่วยบรรเทาอาการคัดตึงเต้านม จากบุคคลากร
ทีมสุ ขภาพ จะช่วยให้มารดาสามารถให้นมบุตรได้ประสบความสําเร็ จ
ขั้นตอนการดําเนินการประกอบด้ วย
1. เสนอปั ญหาแนวคิดและขอความร่ วมมือในการดําเนินงานในที่ประชุมของหอผูป้ ่ วยสูติกรรมหลัง
คลอด
2. ขออนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อจัดทํายกทรงมหัศจรรย์กะหลํ่าปลี เพื่อบรรเทาอาการคัดตึงเต้านมแก่
มารดาหลังคลอด
3. ทําการตัดเย็บยกทรงมหัศจรรย์ โดยออกแบบชิ้นส่ วนของผ้าและตัดเย็บตามแบบ
- ส่ วนด้านหน้า ขนาด 50 x 25 ซม.
- ส่ วนด้านหลัง ขนาด 35 x 18 ซม.
- ส่ วนผูกคอ
ขนาด 60 x 4 ซม.
- ส่ วนรัดกลางอก ขนาด 10 x 8 ซม.
4. จัดทําแบบประเมินการใช้ยกทรงมหัศจรรย์สมาฉันท์กะหลํ่าปลี
5. นําผลงานที่จดั ทํายกทรงมหัศจรรย์สมานฉันท์กะหลํ่าปลีและแบบประเมินการใช้ยกทรงมหัศจรรย์
สมานฉันท์กะหลํ่าปลีไปปรึ กษาผูช้ าํ นาญการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมในการนําไปใช้
และทําการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6. นํายกทรงมหัศจรรย์สมานฉันท์กะหลํ่าปลีมาใช้กบั มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเต้านมคัดตึง โดยมี
ขั้นตอนดังนี้

