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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีนาน 10
นาทีร่วมกับการนวดคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทีภายใน 2 ชั่วโมงหลังรกคลอดต่อปริมาณการสูญเสียเลือดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังรกคลอดซึ่งจากการทบทวนสถิติ อัตราการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกของโรงพยาบาลแม่สรวยยังไม่ลดลงจาก
เป้ าหมาย ทาการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครรภ์เสี่ยงต่าที่มาคลอดปกติในโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง
เดือน ธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองจานวน 30 ราย และกลุ่ม
ควบคุมจานวน 30 ราย ตัวอย่างจากทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะได้ รับการดูแลปกติตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
แต่กลุ่มทดลอง ภายหลังรกคลอดทันทีจะได้ รับการกดมดลูกส่วนล่างนาน 10 นาทีและการนวดคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาที
จนครบ 2 ชั่วโมงหลังคลอดและทาการวัดปริมาณเลือดภายหลังการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธกี ารชั่ง
นา้ หนักถุงตวงเลือดและผ้ าอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้คลอดทั้ง 2 กลุ่มโดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ วิเคราะห์
ความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัวอย่างด้ วยสถิติ chi-square และ t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้ วยสถิติ independent t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดน้ อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่าการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันที
นาน 10 นาทีร่วมกับการนวดคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทีภายใน 2 ชั่วโมงหลังรกคลอดสามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือด
ภายใน 2 ชั่วโมงหลังรกคลอดได้
คาสาคัญ กดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอด ตกเลือดหลังคลอดระยะแรก คลึงมดลูกหลังคลอด
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Abstract
This quasi experimental research aimed to examine the output of lower uterine segment compression
immediately after placental delivery for 10 minutes and uterine massage every 15 minutes to the amount of blood
loss within 2 hours postpartum period. Which from the review that the rate of early postpartum hemorrhage in
Maesuai Hospital not decreased from the goal. Data were collected from the low risk mothers who gave vaginal
delivery at Maesuai Hospital, Chiangrai between December 2016 and January 2017. They were devided into two
groups, the experimental group 30 cases and the control group 30 cases. Mothers in both experimental and control
groups were treated with the same methods. In addition, in the experimental group, the participants were assisted
by lower uterine segment compression immediately after placental delivery for 10 minutes and uterine massage
every 15 minutes within 2 hours postpartum period. The amount of blood loss was measured and record in both
experimental and control groups, based on the weighting the measuring blood bag and pad.

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ความสาคัญของปั ญหา
ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก (early postpartum hemorrhage) เป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมารดา
ทั่วโลกโดยมารดาประมาณร้ อยละ 6 เสียชีวิตจากสาเหตุน้ แี ละมากกว่าร้ อยละ 30 เกิดทวีปแอฟริกาและเอเชีย ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ วพบในอัตรา 1 ต่อแสนของการเกิดมีชีพและในประเทศที่กาลังพัฒนาพบในอัตราสูงถึง 1 ต่อพันของการเกิด
มีชีพ (Fawole, Awolude, Adeniji&Onafowokan, 2010) จากการวิเคราะห์อัตราการตายของมารดาทั่วโลกระหว่ างปี
2003 ถึง 2009 พบว่ าภาวะแทรกซ้ อนทางสูติศาสตร์เป็ นสาเหตุการตายของมารดาสูงถึงร้ อยละ 73 และพบอัตราการ
ตายจากภาวะตกเลือดถึงร้ อยละ 27.5 (Say et al., 2014) ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดเป้ าหมายให้
การตายของมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน จากรายงานสถานการณ์การตายของมารดาปี พ.ศ. 2558 พบว่า
อัตราการตายของมารดาในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตของประเทศไทยคือ 22.73 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน จังหวัด
เชียงรายเป็ นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 พบอัตราการตายของมารดาเท่ากับ 32.69 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่าเป้ าหมาย ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกเป็ นสาเหตุการตายอันดับ
หนึ่งของมารดา (คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ระดับพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 โรงพยาบาลลาพูนและ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน, 2558)
โรงพยาบาลแม่สรวยเป็ นหนึ่งในโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ ายของกลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่ และเด็ก จังหวัด
เชียงรายมาโดยตลอด มีการพัฒนาระบบป้ องกันการตกเลือด โดยใช้ การเร่งคลอดในระยะที่สามของการคลอด (active
management of the third stage of labor: AMTSL) ซึ่งประกอบด้ วย การใช้ ยากลุ่มที่มผี ลให้ มดลูกหดรัดตัว (uterogenic)
การตัดสายสะดือ (early/late cord clamping) การคลอดรกโดยการควบคุมแรงดึงสายสะดือ (controlled cord traction)
และการนวดคลึงมดลูก (uterine massage) มาตั้งแต่ปี 2551 และได้ มีการกาหนดเป้ าหมายให้ อตั ราตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรกน้ อยกว่าร้ อยละ 5 แต่อตั ราการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของโรงพยาบาลแม่สรวยตั้งแต่ปี 2551-2558 อยู่
ระหว่ างร้ อยละ 2.22 ถึง 7.35 โดยในปี 2556-2558 พบอัตราการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกเท่ากับร้ อยละ 3.29
,4.60 และ 4.33 ตามลาดับ โดยเฉพาะปี 2559 ใน 6 เดือนแรกพบอัตราการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกสูงถึงร้ อยละ
6.43 ซึ่งยังคงไม่ ลดลงจากเป้ าหมายแม้ ว่าจะได้ ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเพื่ อป้ องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรกตามมาตรฐานการดูแลผู้คลอดในระยะคลอด (คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงราย, 2559)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การตกเลือดหลังคลอดระยะแรกพบการเสียเลือดภายหลังรกคลอดทันที ร้ อยละ 57.90 เสีย
เลือดในระยะเย็บแผล ร้ อยละ 36.84 และเสียเลือด ในระยะหลังจากเย็บแผลเสร็จร้ อยละ 5.26 โดยสาเหตุท่สี าคัญของ
การตกเลือดหลังคลอดระยะแรกส่วนใหญ่เกิดจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี คิด เป็ นร้ อยละ 52.38 การบาดเจ็บของช่องทาง
คลอดร้ อยละ 38.09 และมีเศษรกและเยื่อหุ้มรกค้ างในโพรงมดลูก ร้ อยละ 9.53 ตามลาดับ (หน่ วยงานห้ องคลอด
โรงพยาบาลแม่สรวย, 2558) มีการศึกษาประสิทธิผลของการกดมดลูกส่วนล่าง (lower uterine segment compression)
เพื่อป้ องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก พบว่าการกดมดลูกส่วนล่างนาน 10 นาทีสามารถป้ องกันการตกเลือดหลัง
คลอดและลดจานวนการสูญเสียเลือดลงได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตแิ ละลดจานวนการสูญเสียเลือดลงได้ 29.26 มิลลิลิตร
(วันชัย จันทราพิทกั ษ์, กมล ศรีจันทึกและเรณู เหลืองวัฒนอรุณ, 2554) โดยยับยั้งการขาดออกซิเจนของมดลูก ช่วยปิ ดรู
เปิ ดของหลอดเลือด ทาให้ กล้ ามเนื้อมดลูกหดรัดตัวดีข้ นึ และอาจทาให้ เลือดหยุดได้ ในที่สดุ (วันชัย จันทราพิทกั ษ์, วิสทุ ธิ์
อนันต์สกุลวัฒน์, สุกจิ ศรีทพิ ยวรรณ, สงวน โสจินดารัตน์, กมล ศรีจันทึก และ เรณู วัฒนเหลืองอรุณ, 2557) การปฏิบตั ิ
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The results revealed that the experimental group had significantly lower mean of blood loss within 2 hours
postpartum period than the control group (p<.01). These findings suggested that the lower uterine segment
compression immediately after placental delivery for 10 minutes with the uterine massage every 15 minutes could
reduce the amount of blood loss within 2 hours postpartum period
Keywords lower uterine segment compression, early postpartum hemorrhage, uterine massage after placental
delivery
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ในคลินิกปัจจุบนั เกี่ยวกับการคลึงมดลูกภายหลังคลอด องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนาให้ มกี ารตรวจสอบการหดรัด
ตัวของมดลูกทุก 15 นาทีและหากพบว่ามดลูกหดรัดตัวไม่ดี ให้ ทาการนวดคลึงซา้ และให้ หยุดนวดคลึงมดลูกเมื่อมดลูก
หดรัดตัวดีแล้ วแต่สภาสูตินรีแพทย์แห่ งอเมริกา (ACOG) และสมาพันธ์สตู ินรีแพทย์นานาชาติ (FIGO) แนะนาให้ คลึง
มดลูกทุก 15 นาที จนครบ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยการศึกษาการใช้ นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทุก 15 นาที
จนครบสองชั่วโมงแรกหลังคลอดพบว่ าสามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือดในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดลงได้ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (สุพรรณี ศรีภาชัย, 2558) และการศึกษาผลของการนวดมดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกในมารดา
หลังคลอดพบว่ าปริมาณเลือดที่ออกในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดน้ อยกว่าค่ามาตรฐานอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (อุมา
สวรรค์ ชูหาและสร้ อย อนุสรณ์ธรี กุล, 2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลลัพธ์ของการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันที
นาน 10นาที ร่วมกับการนวดคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทีใน 2 ชั่วโมงหลังคลอดต่อปริมาณการสูญเสียเลือดว่าสามารถลด
ปริมาณการสูญเสียเลือดได้ มากกว่าการศึกษาที่ผ่านมาหรือไม่เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและสร้ างมาตรฐาน
การดูแลมารดาในระยะคลอดและหลังคลอดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีนาน 10 นาทีร่วมกับการนวดคลึงมดลูกทุกๆ
15 นาทีใน 2 ชั่วโมงแรกหลังรกคลอดต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลังรกคลอดในผู้คลอดปกติ
สมมติฐานการวิจยั
มารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังรกคลอดที่ได้ รับการดูแลตามแนวทางการจัดการเพื่อป้ องกันการตกเลือดหลัง
คลอดร่วมกับการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีนาน 10 นาที ร่วมกับการนวดคลึงมดลูกทุก 15 นาทีในระยะ 2
ชั่วโมงแรกหลังรกคลอด มีปริมาณการสูญเสียเลือดน้ อยกว่ามารดาที่ได้ รับการดูแลตามปกติ
กรอบแนวคิดในการวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิด
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การกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีนาน 10
นาทีร่วมกับการนวดคลึงมดลูกทุก 15 นาทีในระยะ 2
ชั่วโมงแรกหลังรกคลอด
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ปริมาณการสูญเสียเลือด
ภายหลังรกคลอด

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การกดมดลูกส่วนล่าง (lower uterine segment compression) ทาได้ โดยกดให้ ตรงตาแหน่งมดลูกส่วนล่าง คือ
ตาแหน่งเหนือหัวหน่าว (suprapubic) โดยกดให้ แรงพอ พยายามกดให้ แรงที่สดุ เพื่อให้ ส่วนของมดลูกที่ถูกกดบีบเข้ าหา
กันแนบแน่ นและพยายามให้ ลักษณะการกดเหมือนกับการกดห้ ามเลือดบนตาแหน่ งอื่นของร่ างกาย ทาการกดอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ เลือดที่ปลายหลอดเลือดมีเวลาแข็งตัว ทาให้ หลอดเลือดต่างๆเหยียดตึง (Yuksel, 2015) การกดมดลูก
และดันมดลูกขึ้นไปทางด้ านศีรษะจะทาให้ ช่องคลอดด้ านบนโป่ ง (tenting) เป็ นช่องว่างทาให้ ตรวจร่องรอยการฉีกขาดได้
สามารถเย็บซ่ อมแซมแผลฉีกขาดได้ อย่ างง่ายดาย เทคนิคการกดมดลูกส่วนล่ างภายหลังรกคลอดทันทีสามารถลดการ
สูญเสียเลือดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีได้ โดยยับยั้งการขาดออกซิเจนของมดลูก ช่วยปิ ดรูเปิ ดของหลอดเลือด ทาให้
กล้ ามเนื้อมดลูกหดรัดตัวดีข้ นึ และอาจทาให้ เลือดหยุดได้ ในที่สดุ (วันชัย จันทราพิทกั ษ์, วิสทุ ธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์, สุกจิ ศรี
ทิพยวรรณ, สงวน โสจินดารัตน์, กมล ศรีจันทึก และ เรณู วัฒนเหลืองอรุณ, 2557)
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วิธีการดาเนินวิจยั
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คอื มารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดที่มารับบริการคลอดที่หน่วยงานห้ อง
คลอด โรงพยาบาลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ มารดาในระยะสองชั่ ว โมงแรกหลั ง คลอดที่ม ารั บ บริ ก ารคลอดที่ห น่ ว ยงานห้ องคลอด
โรงพยาบาลแม่สรวย ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-มกราคม 2560 โดยมีเกณฑ์คัดเข้ า (inclusion criteria) ดังนี้คือ มี
อายุระหว่าง 15-45 ปี อายุครรภ์ 37-42 สัปดาห์ อยู่ในระยะที่หนึ่งของการคลอด ไม่มปี ัจจัยเสี่ยงในระยะที่หนึ่งและสอง
ของการคลอดจากการประเมินปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางการจัดการเพื่อป้ องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด เช่น ความสูงของ
ยอดมดลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 36 เซนติเมตร ผ่านการคลอดมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ครั้ง ประเมินความก้ าวหน้ าของการ
คลอดโดยใช้ พาร์โทกราฟมีความผิดปกติ ได้ รับการช่วยคลอดโดยใช้ สตู ิศาสตร์หัตการ นา้ หนักของทารกมากกว่า 3500
กรัมและภาวะแทรกซ้ อนอื่นๆที่รุนแรงในระยะที่หนึ่งและสองของการคลอด ส่วนเกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
คือมีภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรงในระยะที่สามและสี่ของการคลอด เช่น มดลูกปลิ้น ฝี เย็บฉีกขาดลึก รกค้ าง มีก้อนเลือดคั่ง
ในช่องทางคลอด เป็ นต้ น

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

วันชัย จันทราพิทกั ษ์ กมล ศรีจันทึก และเรณู วัฒนเหลืองอรุณ (2554) ทาการศึกษาประสิทธิผลของการกดมด
ลูกส่วนล่าง (lower uterine segment compression technique) ในการป้ องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด ระยะแรก ณ กลุ่ม
งานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานั กการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคมพ.ศ.
2552 – มีนาคม พ.ศ. 2553 ศึกษาในมารดาที่ต้ังครรภ์เดี่ยวอายุครรภ์ 28-42 สัปดาห์ ไม่มีประวัติการคลอดหรือ
ภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรง มีความเข้ มข้ นของเกล็ดเลือดมากกว่า 150,000 ต่อเดซิลิตร คลอดปกติทางช่องคลอดจานวน
686 ราย โดยการสุ่มเลือกเป็ นกลุ่มควบคุม 343 ราย และกลุ่มทดลองจานวน 343 รายทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ได้ รับการดูแลการคลอดแบบปกติ คือได้ รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก (oxytocin) ก่อนคลอดและหลังคลอด
หนี บและตัด สายสะดือภายใน 3 นาทีห ลั ง ทารกคลอด ทาคลอดรกแบบควบคุ มแรงดึง สายสะดือ (controlled cord
traction) พร้ อมคลึงมดลูกทันทีหลังรกคลอด ส่วนกลุ่มทดลองเพิ่มการกดมดลูกส่วนล่างทางหน้ าท้ องนาน 10 นาที ขณะ
ทดลอง กลุ่มควบคุมถูกคัดออก 5 รายจากสาเหตุรกค้ าง ส่วนกลุ่มทดลองถูกคัดออก 4 รายเนื่องจากรกค้ าง 2 ราย ฝี เย็บ
ฉีกขาดเป็ นบริเวณกว้ าง 1 รายและเกิดก้ อนเลือดคั่งในช่องทางคลอด 1 ราย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีอตั ราการตก
เลือดหลังคลอดน้ อยกว่ ากลุ่มควบคุมอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (29% vs 6.8%: relative risk 0.43, 95% confidence
interval 0.21-0.90, p=0.02) และลดจานวนการสูญเสียเลือดลงได้ 29.26 มิลลิลิตร (289.70 ± 179.53 มิลลิลิตร vs
260.44 ± 116.30 มิลลิลิตร, p=0.012)
การคลึงมดลูกหลังคลอด การศึกษาผลของการใช้ นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสีย
เลือดในมารดาสองชั่วโมงแรกหลังคลอดที่มารับบริการคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน
60 ราย กลุ่มควบคุม 30 คนได้ รับการดูแลตามปกติในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดส่วนกลุ่มทดลอง 30 คน ได้ รับการ
ดูแลตามปกติในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดร่วมกับการใช้ นวัตกรรมตุก๊ ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทีภายหลัง
รกคลอด ผลการวิจัยพบว่ าปริมาณการสูญเสียเลือดเฉลี่ยในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดของกลุ่มทดลองน้ อยกว่ ากลุ่ม
ควบคุมอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (สุพรรณี ศรีภาชัย, 2558) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของการนวด
มดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกในระยะ 24 ชั่วโมงหลังคลอดซึ่งเป็ นการศึกษาเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trial
Research Design) ในมารดาตั้งครรภ์เดี่ยว 11 ราย ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย
กลุ่มตัวอย่ างจะได้ รับการนวดมดลูกจนหดรัดตัวดีทุก 15 นาทีจนครบสองชั่วโมงหลังคลอด ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของระยะเวลาที่ใช้ ในการนวดมดลูกจนมดลูกหดรัดตัวดี เท่ากับ 2.32 ± 0.11 นาที ปริมาณเลือดที่ออกในระยะสอง
ชั่วโมงหลังคลอดอยู่ในเกณฑ์ปกติและน้ อยกว่าค่ามาตรฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01) และระดับยอดมดลูกใน
24 ชั่ ว โมงหลั งคลอดลดลงมากกว่ า ค่ า มาตรฐานอย่ า งมีนัย สาคัญทางสถิติ (p < 0.01) (อุมาสวรรค์ ชู ห าและสร้ อย
อนุสรณ์ธรี กุล, 2557)
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ผ้ ศู ึกษาได้ กาหนดอานาจการทดสอบ (Power of test) 80% ที่ระดับ
นัยสาคัญ (Level of significance) .05 ใช้ สตู รในการคานวณ ขนาดตัวอย่างแบบง่ายสาหรับค่าเฉลี่ยแบบการทดสอบทาง
เดียว (ชูเกียรติ วิวฒ
ั น์วงศ์เกษม, 2538) ดังนี้ สูตร
n=

( Z   Z  ) 2 x( 12   2 2 )

1   2

จากการคานวณได้ กลุ่มตัวอย่ าง 30 ราย (กลุ่มละ 30 ราย) ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่ างทั้งคือ 60 ราย
แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม คือมารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดที่ได้ รับการดูแลตามปกติ 30 ราย และกลุ่มทดลองคือ
มารดาในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดที่ได้ รับการดูแลตามปกติร่วมกับการกดมดลูกส่วนล่ างและการนวดคลึงมดลูก
ทุกๆ 15 นาที 30 ราย ผู้ศึกษาทาการเก็บข้ อมูลโดย เก็บข้ อมูลในกลุ่มควบคุมจนครบ 30 รายก่อน แล้ วจึงทาการเก็บ
ข้ อมูลในกลุ่มทดลองจนครบ 30 ราย เพื่อป้ องกันความลาเอียงของข้ อมูล
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ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระได้ แก่ โปรแกรมการกดมดลูกส่วนล่ างภายหลังรกคลอดทันทีร่วมกับการนวดคลึงมดลูก
ทุกๆ 15 นาทีใน 2 ชั่วโมงหลังคลอดตัวแปรตาม ได้ แก่ ปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชั่วโมงหลังคลอด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) โปรแกรมการกดมดลูกส่วนล่างการนวดคลึงมดลูกและการวัด
ปริมาณเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 2) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โปรแกรมการกดมดลูกส่วนล่างการนวดคลึงมดลูกและการวัดปริมาณเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังรกคลอด
ประกอบด้ วย การกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีนาน 10 นาทีร่วมกับการนวดคลึงมดลูกทุก 15 นาทีจนครบ 2
ชั่วโมงหลังคลอดและการวัดปริมาณเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยการชั่งถุงตวงเลือดและผ้ าอนามัยที่เปื้ อน
เลือดด้ วยเครื่องชั่งดิจิตอลที่แสดงผลเป็ นตัวเลขมีหน่วยเป็ น กรัมโดยถุงตวงเลือดที่ใช้ ตลอดการศึกษามีนา้ หนัก 40 กรัม
ผ้ าอนามัยที่ใช้ ตลอดการศึกษา เป็ นผ้ าอนามัยยี่ห้อเดียว โดยมีความยาว 18.5 ซม. กว้ าง 6 ซม.และหนา 1 ซม. นา้ หนัก
ผ้ าอนามัย 1 แผ่น เท่ากับ 10 กรัม หลังเย็บแผลเสร็จ มารดาหลังคลอดทุกคนจะได้ ใส่ผ้าอนามัย 2 แผ่นครบ 2 ชม.หลัง
คลอด พยาบาลห้ องคลอดที่ข้ นึ ปฏิบตั งิ านจะเป็ นผู้ช่งั ปริมาณการสูญเสียเลือดที่ออกทางช่องคลอด โดย 1 กรัม เท่ากับ 1
มิลลิลิตร
เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบบัน ทึก ข้ อ มู ล การสูญ เสีย เลื อ ดของมารดาหลั งคลอด
ประกอบด้ วย 1) ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลเกี่ยวกับการคลอดจานวน 12 ข้ อ ประกอบด้ วย อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุ
ครรภ์เมื่อคลอด ลาดับที่ของการตั้งครรภ์ ลาดับที่ของการคลอด ระดับความเข้ มข้ นของเม็ดเลือดแดง (hematocrit) ก่อน
คลอด การได้ รับการตัดฝี เย็บ ระดับการฉีกขาดของฝี เย็บนา้ หนักทารกแรกเกิด เวลาที่คลอด และระยะเวลาในการคลอด
ลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบและปลายเปิ ด 2) แบบบันทึกการกดมดลูกส่วนล่างลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
และปลายเปิ ด ถามเกี่ยวกับการได้ รับการกดมดลูกส่วนล่ าง ลักษณะหน้ าท้ องของผู้คลอด และลักษณะการกดมดลูก
ส่วนล่าง 3) แบบบันทึกการคลึงมดลูกในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบและปลายเปิ ด
ถามเกี่ยวกับการได้ รับการคลึงมดลูกหลังรกคลอด ระยะเวลาที่ใช้ ในการคลึงมดลูก 4) แบบประเมินปริมาณการสูญเสีย
เลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอด ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด โดยให้ ลงข้ อมูลเป็ นตัวเลข บอกปริมาณเลือดที่
ออก โดยการชั่งถุงตวงเลือดภายหลังเย็บแผลฝี เย็บเสร็จร่วมกับการชั่งผ้ าอนามัยเพื่อวัดปริมาณเลือดด้ วยเครื่องชั่งดิจติ อล
แสดงผลเป็ นตัวเลข มีหน่วยเป็ นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากับ 1 มิลลิลิตร
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั การตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหา (content validity)
ผู้วิจัยนาแบบบันทึกข้ อมูลการสูญเสียเลือดของมารดาหลังคลอด ไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 5 ท่านประกอบด้ วย อาจารย์
พยาบาลด้ านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3 ท่านและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้ านการดูแลมารดาและทารก
แรกเกิด 2 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบความตรงและความถูกต้ องของเนื้อหาและให้ ข้อเสนอแนะ หลังจากผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว ผู้วิจัยนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ มคี วามชัดเจนในเนื้อหาและความเหมาะสมด้ านภาษา และ

ตรวจสอบความเที่ยงของแบบบันทึกข้ อมูลการสูญเสียเลือดของมารดาหลังคลอดโดยผู้วิจัยนาไปทดลองใช้ กบั ผู้คลอดที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 ราย และคานวณหาค่าความเที่ยง ด้ วยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ เท่ากับ 0.67
การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ได้ รับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (เลขที่ 01/2560 ลงวันที่ 8 พ.ย 2559) ก่อนทาการเก็บข้ อมูลผู้วิจัยได้
พิทกั ษ์สทิ ธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธกี ารและประโยชน์ท่จี ะได้ รับ ซึ่งการตอบรับหรือปฏิเสธจะไม่มีผล
ต่อการรักษา เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้ าร่วมวิ จัยโดยให้ ลงนามในเอกสารยินยอม ระหว่างการศึกษาถ้ ากลุ่มตัวอย่างไม่
ต้ องการเข้ าร่วมวิจัยสามารถยกเลิกได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า ข้ อมูลที่เป็ นเอกสารนักวิจัยจะเก็บรักษาไว้ อย่าง
ดีในตู้ท่มี ีกุญแจล็อกและข้ อมูลที่เป็ นที่เป็ นไฟล์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ตี ้ องใช้ รหัสผ่าน มีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่จะเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิจัยทาในภาพรวม ไม่มีการระบุช่ ือของกลุ่มตัวอย่างแต่ใช้ เลขรหัสแทน
ภายหลังจากการเผยแพร่ ผลการวิจัยเรีย บร้ อยแล้ วข้ อมู ลทั้ง หมดจะถูกทาลาย หากกลุ่มตัวอย่ างมีข้ อสงสัยสามารถ
สอบถามผู้วิจัยได้ ตลอดเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมู ล ระยะดาเนินการทดลอง กลุ่มทดลองมีข้ันตอนในการดาเนินการดังนี้ 1)เมื่อผู้คลอดมี
อาการเจ็บ ครรภ์ จริ งมาที่โรงพยาบาล พยาบาลห้ อ งคลอดในเวรชี้แ จงโครงการแก่ผ้ ู ท่ีม าคลอด ในระยะรอคลอดที่
หน่วยงานห้ องคลอด โรงพยาบาลแม่สรวย โดยแจ้ งให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ สิทธิของผู้คลอดในการ
เข้ าร่ วมหรือไม่ เข้ าร่ วมการศึกษา 2)แจกแบบคาชี้แจงอาสาสมัครให้ แก่ผ้ ูคลอดที่มีความสนใจเข้ าร่ วมการศึกษา 3)
ภายหลังอ่านคาชี้แจงอาสาสมัครแล้ วมีความสนใจเข้ าร่ วมการศึกษาจะให้ ผ้ ูคลอดลงชื่อในใบยินยอม4)ให้ การพยาบาล
เพื่อป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ตามแนวการจัดการเพื่อป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก 5)เมื่อ
พยาบาลห้ องคลอดทาคลอดรกเสร็จแล้ ว ให้ การดูแลมารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดตามแนวการจัดการเพื่อ
ป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกร่วมกับการกดมดลูกส่วนล่ างทันทีหลังรกคลอดนาน 10 นาทีและคลึงมดลูกทุก
15 นาทีจนเย็บแผลฝี เย็บเสร็จหรือจนกระทั่งย้ ายออกจากห้ องคลอดประเมินการสูญเสียเลือดในระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลัง
คลอดโดยการชั่งถุงตวงเลือดแล้ วทาการบันทึก 6)เมื่อย้ ายมารดาออกจากห้ องคลอดมายังหน่วยหลังคลอด แล้ ว พยาบาล
ห้ องคลอดที่ปฏิบตั งิ านทาการนวดคลึงมดลูกทุก 15 นาทีจนครบสองชั่วโมงหลังคลอด ทาการชั่งผ้ าอนามัยเพื่อวัดปริมาณ
เลือดด้ วยเครื่องชั่งดิจิตอล แสดงผลเป็ นตัวเลข มีหน่ วยเป็ นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากับ 1 มิลลิลิตรแล้ วทาการบันทึก 7)
พยาบาลห้ องคลอดเก็บรวบรวมข้ อมูลลงในแบบบันทึกการสูญเสียเลือดของมารดาหลังคลอด กลุ่มควบคุมมีข้นั ตอนใน
การดาเนินการดังนี้ 1)เมื่อผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์จริงมาที่โรงพยาบาล พยาบาลห้ องคลอดในเวรชี้แจงโครงการแก่ผ้ ู
ที่มาคลอด ในระยะรอคลอดที่หน่วยงานห้ องคลอด โรงพยาบาลแม่สรวย โดยแจ้ งให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ครั้งนี้ สิทธิของผู้คลอดในการเข้ าร่ วมหรือไม่เข้ าร่วมการศึกษา 2)แจกแบบคาชี้แจงอาสาสมัครให้ แก่ผ้ ูคลอดที่มีความ
สนใจเข้ าร่ วมการศึกษา3)ภายหลังอ่านคาชี้แจงอาสาสมัครแล้ วมีความสนใจเข้ าร่ วมการศึกษาจะให้ ผ้ ูคลอดลงชื่อในใบ
ยินยอม4)ให้ การพยาบาลเพื่อป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ตามแนวการจัดการเพื่อป้ องกันการตกเลือดหลัง
คลอดระยะแรก5)ก่อนย้ ายออกจากห้ องคลอดประเมินการสูญเสียเลือดในระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยการชั่งถุงตวง
เลือดแล้ วทาการบันทึก 6) ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกเป็ นระยะ หากหดรัดตัวไม่ดี ทาการคลึงมดลูกจนแข็งตัว ครบ
สองชั่วโมงหลังคลอด ทาการชั่งผ้ าอนามัยเพื่อวัดปริมาณเลือดด้ วยเครื่องชั่งดิจิตอล แสดงผลเป็ นตัวเลข มีหน่วยเป็ นกรัม
โดย 1 กรัมเท่ากับ 1 มิลลิลิตรแล้ วทาการบันทึก 7)พยาบาลห้ องคลอดเก็บ รวบรวมข้ อมูลลงในแบบบันทึกการสูญเสีย
เลือดของมารดาหลังคลอด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้ อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ แก่ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา อายุครรภ์เมื่อคลอด ลาดับที่ของการตั้งครรภ์ ลาดับที่ของการคลอด นา้ หนักของทารกแรกเกิด
และเวลาที่คลอด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ 2) วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง
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กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมว่ามีลักษณะทั่วไปแตกต่างกันหรือไม่ วิเคราะห์โดยการทดสอบด้ วยสถิติ chi-square และ ttest 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบโดยสถิติ independent t-test
ผลการวิจยั
1) การแจกแจงความถี่ ร้ อยละข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีลักษณะข้ อมูลทั่วไปไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวน ร้ อยละ และการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาแนกตามข้ อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
𝒙𝟐 /t- p-value
(n=30)
(n=30)
test
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวนการตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์ครั้งแรก
10
33.3
11
36.7
.27t
.79
ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
20
66.7
19
63.3
การได้ รับการตัดฝี เย็บ
ตัดฝี เย็บ
23
76.7
22
73.3
.09
.77
ไม่ตดั ฝี เย็บ
7
23.3
8
26.7
ระดับการฉีกขาดฝี เย็บ
ไม่ฉีกขาด
4
13.3
6
20
ฉีกขาดระดับ 1
1
3.3
2
6.7
.93
.63
ฉีกขาดระดับ 2
25
83.4
22
73.3
การได้ รับออกซิโทซินก่อนการ
คลอด
3
10
5
16.7
.67
.41
ได้ รับ
27
90
25
83.3
ไม่ได้ รับ
ระดับความเข้ มข้ นของเม็ดเลือด
M=40.92%,
M=40.13%,
1.11t
.27
แดง (hematocrit) ก่อนการคลอด
SD=2.88
SD=2.60
นา้ หนักทารกแรกเกิด
M=3083.75 กรัม,
M=3074.83 กรัม,
.09t
.93
SD=323.19 กรัม
SD=420.79 กรัม
ระยะเวลาคลอด
M=443.40 นาที,
M=419.27 นาที,
.38t
.71
SD=271.00 นาที
SD=219.64 นาที
ระยะที่ 1 ของการคลอด
M=427.83 นาที,
M=395.77 นาที,
.51t
.61
SD=271.21 นาที
SD=212.38 นาที
ระยะที่ 2 ของการคลอด
M=15.90 นาที,
M=12.53 นาที,
1.24t
.22
SD=9.38 นาที
SD=11.48 นาที
ระยะที่ 3 ของการคลอด
M=7.67 นาที,
M=7.93 นาที,
-.26t
.79
SD=2.92 นาที
SD=4.66 นาที
t=t-test
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2) หลังการทดลองพบว่ า ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เท่ากับ 230.67
มิลลิลิตร (SD=92.09) และ 317.83 มิลลิลิตร (SD=121.95) ตามลาดับ เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างด้ วยค่าที
พบว่ า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดน้ อยกว่ ากลุ่มควบคุมอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 (t=-3.12, p<.01) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ สถิตทิ แี บบอิสระ
การเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง
min max
t
df p-value
M
SD
(2tailed)
ปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 2
ชั่วโมงแรกหลังคลอด(มิลลิลิตร)
กลุ่มทดลอง
230.67 92.09 70
385
58
.003
กลุ่มควบคุม
317.83 121.95 80
615 3.12
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การอภิปรายผล
หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังรกคลอดน้ อย
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งการกดมดลูกส่วนล่างภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน 10
นาที เป็ นการประยุกต์ใช้ หลักการในการหยุดเลือดโดยใช้ แรงกด (pressure effect) ช่วยให้ ส่วนของมดลูกถูกกดบีบเข้ าหา
กันอย่ างแนบแน่น หลอดเลือดที่ไหลเวียนบริเวณมดลูกมีการหดรัดตัว เกิดลิ่มเลือดเฉพาะที่และทาให้ เลือดหยุดได้ ใน
ที่สุด(ประการณ์ องอาจบุญ , 2554) สอดคล้ องกับการศึกษาของวันชัย จันทราพิ ทักษ์กมล ศรีจันทึก และเรณู วัฒน
เหลืองอรุณ (2554)ที่ศึกษาประสิทธิผลของการกดมดลูกส่วนล่างในผู้คลอดปกติ พบว่ากลุ่มทดลองมีอตั ราการตกเลือด
หลังคลอดน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และลดจานวนการสูญเสียเลือดลงได้ 29.26 มิลลิลิตร แต่ใน
การศึกษานี้ลดปริมาณการสูญเสียเลือดลงได้ 87.16 มิลลิลิตร ส่วนการนวดคลึงมดลูกภายหลังรกคลอดมีความแตกต่าง
เกี่ยวกับการปฏิบัติน้ ี ได้ แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO, 2012) ได้ กาหนดให้ นวดคลึงบริเวณยอดมดลูกของผู้คลอด
นาน 5-10 นาทีหรือนวดจนกว่ามดลูกจะหดรัดตัวหรือแข็งตัวดีและดันยอดมดลูกเพื่อไล่เลือด ก้ อนเลือด เศษรกและเยื่อ
หุ้มเด็กที่เหลือค้ างอยู่ในโพรงมดลูกออกให้ หมดเพื่อให้ มดลูกหดรัดตัวดี (สร้ อย อนุสรณ์ธรี กุล, 2557) แต่สมาพันธ์สตู ิ
นรี แ พทย์ น านาชาติ (International Confederation of Midwives [ICM] and International Federation of Gynecology
and Obstetrics [FICO], 2012) แนะนาให้ นวดคลึงมดลูกทุก 15 นาที จนครบ 2 ชั่วโมงหลังรกคลอด จากการศึกษาครั้ง
นี้กลุ่มตัวอย่ างทั้ง 2 กลุ่มเป็ นมารดาทั้งครรภ์แรกและครรภ์หลังซึ่งมีความตึงตัวของกล้ ามเนื้อมดลูก ที่แตกต่างกัน การ
นวดคลึงมดลูกทุก 15 นาที จนครบ 2 ชั่วโมงหลังรกคลอดสามารถกระตุ้นให้ มดลูกหดรัดตัว ลดปริมาณการสูญเสียเลือด
ลงได้ และไม่พบภาวะแทรกซ้ อนต่อมารดาหลังคลอด สอดคล้ องกับการศึกษาของสุพรรณี ศรีภาชัย (2558) ที่ศึกษาผล
การใช้ นวัตกรรมตุ๊กตาช่ วยเตือนคลึงมดลูกทุ ก 15 นาทีจนครบสองชั่วโมงแรกหลังคลอดพบว่าสามารถลดปริมาณการ
สูญเสียเลือดในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดลงได้ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการศึกษาของอุมาสวรรค์ ชูหาและสร้ อย
อนุ สรณ์ธีรกุล (2557)ที่ศึกษาผลของการนวดมดลูก ต่ อ การหดรัด ตัวของมดลูกในระยะ 24 ชั่วโมงหลังคลอดพบว่ า
ปริมาณเลือดที่ออกในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดอยู่ในเกณฑ์ปกติและน้ อยกว่าค่ามาตรฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจัยไปใช้ การกดบริเวณมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีนาน 10 นาทีเป็ นวิธที ่กี ระทาได้
ง่ าย ปลอดภัย ไม่ ต้องใช้ ยาระงับความรู้สึกและไม่ มี ค่าใช้ จ่าย สามารถลดการสูญเสียเลือดโดยการกดหลอดเลือ ดที่
ไหลเวียนบริเวณมดลูกโดยตรง ไม่รุกลา้ ตัวผู้คลอด และหากใช้ ร่วมกับการคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทีภายใน 2 ชั่วโมงแรก
หลังรกคลอดสามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือดลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการประยุกต์ใช้ เทคนิคนี้กบั แนวปฏิบตั ิ
เพื่อป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกโดยเฉพาะในรายที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีหลังรกคลอด ทั้งนี้ควรมีการสอน
มารดาและญาติให้ มกี ารนวดคลึงมดลูกเนื่องจากเป็ นสิ่งที่ทาได้ ง่าย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. การท าวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรมีก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติม เกี่ย วกับ ระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการกดมดลู ก ส่ ว นล่ า ง ศึ ก ษา
เปรียบเทียบรูปแบบการกดมดลูกส่วนล่าง เช่นกดบริเวณมดลูกส่วนล่างอย่างเดียวกดมดลูกส่วนล่างและคลึงมดลูกพร้ อม
กัน หรือใช้ มือข้ างหนึ่งบริเวณมดลูกส่วนล่างอีกมือหนึ่งกดบริเวณยอดมดลูก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้ องกันการตก
เลือดหลังคลอดระยะแรกให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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