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การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนร่วมกับมี
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง
สินีนาฏ ทิพย์มูสิก (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)
บทคัดย่อ
ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้ร้อยละ 5-10 ของการ
ตั้งครรภ์ทั่วโลก และเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตของมารดาและทารก และแม้การคลอดปกติทางช่อง
คลอด เป็นวิธีการคลอดที่ปลอดภัย แต่ผู้คลอดรายนี้เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาก่อน ดังนั้นวิธีการผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้องจึงเป็นวิธียุติการตั้งครรภ์เพื่อความปลอดภัยของทั้งมารดาและทารก แต่การผ่าตัดคลอด
ทางหน้ า ท้อ งก็ มีค วามเสี่ ย งทั้ งจากการผ่ าตั ด การตกเลื อ ดขณะผ่ า ตัด หลั ง ผ่ า ตัด และการได้รั บยาระงั บ
ความรู้สึก ดังนั้น พยาบาลผู้ดูแลจะต้องสามารถให้ การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทั้ง
มารดาและทารก
กรณีศึกษา มารดาหลังคลอด อายุ 35 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 (G2P1A0L1) ครรภ์แรกคลอดด้วยวิธีผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้องเนื่องจากทารกอยู่ในแนวขวาง ครรภ์นี้ฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาล อินทร์บุรี
ไม่ครบตามเกณฑ์ ขณะอายุ ครรภ์ 37 สั ป ดาห์ ผู้ คลอดมีอาการปวดศี รษะ จุก แน่นใต้ลิ้ นปี่ 3 วั นก่อนมา
โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัย เป็นภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง และรับ ไว้รักษาที่ห้องคลอด
สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 37.1 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 160/110 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร
94 ครั้งต่อนาที หายใจ 22 ครั้งต่อนาที ไม่เจ็บครรภ์ เด็กดิ้นดี อัตราการเต้นของหัวใจทารก 158 ครั้งต่อนาที
ปากมดลูกเปิด 1 เซนติเมตร แพทย์ให้ ยาลดความดัน Hydralazine และให้ 10% MgSO4 เพื่อป้องกันการชัก
เมื่อ ควบคุมความดัน โลหิ ตได้ สู ติแพทย์ ว างแผนทาผ่ าตั ดคลอดทางหน้า ท้อง ขณะผ่ าตัด และหลั งผ่ าตั ด
สามารถควบคุมความดันโลหิ ตได้ มดลูกหดรัดตัว ปกติ ไม่มีภ าวะแทรกซ้อนทั้งมารดาและทารก สามารถ
จาหน่ายกลับบ้านพร้อมบุตร 5 วันหลังผ่าตัดคลอด
คาสาคัญ : ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การพยาบาล
บทนา
ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้ร้อยละ 5-10 ของการ
ตั้งครรภ์ทั่วโลก และเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของมารดาและทารก1 ความดันโลหิต
สูงในสตรีตั้งครรภ์(Pregnancy Induced Hypertension: PIH) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงที่เกิด
เนื่องจากการตั้งครรภ์ โดยมีระดับค่าความดันโลหิต Systolic สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140 mmHg หรือ ความ
ดันโลหิต Diastolic สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 90 mmHg ขึ้นไป จากการวัดอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน
4 ชั่วโมง ความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์อาจพบร่วมกับการมีโปรตีนในปัสสาวะและ/หรือมีอาการบวมร่วม
ด้วย มักเกิดภาวะนี้ในระยะครึ่งหลังของการตั้งครรภ์2 จากสถิติการตั้งครรภ์ทั่วโลกพบอุบัติการณ์การเกิดภาวะ
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ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ร้อยละ 5-101 และจากข้ อมูลของส านักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2560 พบอัตราการตายของมารดาใน พ.ศ. 2559 จากการมีอุบัติการณ์ของภาวะบวม การมี
โปรตีนในปัสสาวะและความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ทั้งระยะคลอดและหลังคลอด ร้อยละ 3.5 ต่อการเกิดมี
ชีพ 100,000 คน3 และจากสถิติของโรงพยาบาลอินทร์บุรี ในปี 2560, 2561 และ 2562 พบหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง คิดเป็น ร้อยละ 1.75, 1.60 และ 2.77 ตามลาดับ4 ผู้คลอดที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงเป็นข้อบ่งชี้ในการรักษา หากไม่สามารถควบคุมความดันโลหิต
และประคับประคองการตั้งครรภ์ ต่อได้ แพทย์จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์เพื่อความปลอดภัยของมารดาและ
ทารก
การพยาบาลมารดาหลั งคลอดที่มีภ าวะเสี่ ยงต่ อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนทั้ง ต่อมารดาและทารก
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆจะลดความรุนแรงลงได้ด้วยการวินิจฉัย รักษาที่รวดเร็ว ซึ่งพยาบาลผู้ดูแลจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการประเมิน การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการนาสู่ภาวะชัก อาการไม่พึงประสงค์จาก
การได้รับยาป้องกันการชัก ยาลดความดันโลหิต และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอด การให้การ
พยาบาลเพื่อความสุขสบาย ลดอาการปวด คลายความวิตกกังวล การให้คาแนะนาการปฏิบั ติตัวเพื่อป้องกัน
หรือลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน การให้การพยาบาลที่เหมาะสม มีการประเมินซ้าและรายงาน
แพทย์ได้ทันเวลา จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมารดาและทารกได้5,6,7
ดังนั้น บทความนี้จึงนาเสนอ กรณีศึกษาการพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจาก
เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนร่วมกับมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง เพื่อเป็นบทเรียนสาคัญที่จะ
นาไปพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก ในระยะหลังคลอด เพื่อให้มารดาและทารกปลอดภัย มารดา
และครอบครัวสามารถดูแลตนเองและดูแลทารกได้อย่างเหมาะสม
รายงานผู้ป่วย
ระยะก่อนคลอด
ผู้คลอดส่งต่อจากห้องฉุกเฉินถึงห้องคลอด เวลา 10.45 น. ผู้คลอดอายุ 35 ตั้งครรภ์ที่ 2 (G2P1A0L1)
อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลอินทร์บุรี ไม่ครบตามเกณฑ์ ให้ประวัติว่า 3 วัน
ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดศีร ษะ จุ กแน่นใต้ลิ้ นปี่ แรกรับที่ห้ องคลอด ผู้ คลอดมีอาการปวดศีรษะ
เล็กน้อย ไม่มีตาพร่ามัว วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 37.1 องศาเซลเซียส ความดันโลหิ ต 160/110
มิล ลิ เมตรปรอท ชีพจร 94 ครั้ งต่อนาที หายใจ 22 ครั้งต่อนาที ไม่เจ็บครรภ์ เด็กดิ้นดี ปากมดลู กเปิด 1
เซนติเมตร Deep tendon reflex (DTR) 3+ บวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง ตรวจปัสสาวะพบไข่ขาว 3+ ทารกใน
ครรภ์เคลื่อนไหวปกติ อัตราการเต้นของหัวใจ 158 ครั้งต่อนาที
เวลา 10.50 น. ผู้ป่วยเริ่มเจ็บครรภ์มดลูกหดรัดตัวทุก 3 นาที นาน 40 วินาที ให้ผู้คลอดงดน้างด
อาหาร เจาะเลือดส่งตรวจ CBC, BUN, Cr, Electrolyte, LFT, PT, PTT, INR ชนิดด่วน เก็บปัสสาวะตรวจ
โปรตีนในปัสสาวะและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเตรียมเลือดชนิด Packed red cell (PRC) 2 ยูนิต
ตามแผนการรักษา วัดความดันโลหิต 169/119 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 128 ครั้งต่อนาที การหายใจ 22 ครั้ง
ต่อนาที ดูแลให้ยาลดความดัน Hydralazine 5 มิลลิกรัม IV ทันที หลังจากนั้น 5 นาที วัดความดันโลหิต
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พบว่าลดลงเป็น 142/112 มิลลิเมตรปรอท เริ่มให้ย า 10% MgSO4 4 กรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดช้าๆ ภายใน 5
นาที หลังจากนั้นให้ 50% MgSO4 10 กรัม ผสมใน 5%D/W 1,000 มิลลิลิตร IV drip ควบคุมการหยดโดยใช้
Infusion pump พร้อมต่อเส้นคู่ด้วย NSS 1,000 มิลลิลิตร IV rate 80 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ออกซิเจนทาง
หน้ากาก ในอัตรา 10 ลิตรต่อนาที วัด O2 Sat 98 % ใส่ส ายสวนปัสสาวะแบบคาสาย ได้ปัสสาวะ 30
มิลลิลิตร สีเหลืองใส ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 2 ชั่วโมง และประเมิน Deep tendon reflex (DTR) ทุก 4
ชั่วโมง เพื่อติดตามความรุนแรงของโรค ดูแลให้ยาป้องกันชัก (MgSO4) และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของยา
เมื่อควบคุมความดันโลหิตได้ สูติแพทย์วางแผนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ระยะผ่าตัดคลอด (12.00 น.-12.45 น.) วิสัญญีแพทย์ให้ยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย (general
anesthesia) สัญญาณชีพปกติ ชีพจร 60-100 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 120/80 -195/120 มิลลิเมตร
ปรอท สูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัด 700 มิลลิเมตร ใช้เวลาในการผ่าตัดนาน 45 นาที ทารกเพศหญิง น้าหนัก
2,550 กรัม เคลื่อนไหวร่างกายปกติ ผิวสีชมพู APGAR Score 9-9-9 ย้ายทารกไปดูแลที่หออภิบาลทารกแรก
เกิด มารดาหลังผ่าตัดคลอดรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ย้ายไปหอผู้ป่วยหลังคลอด เวลา 14.00 น.
ระยะหลังผ่าตัดคลอด 2 ชั่วโมงแรก มารดาอาจเกิดภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดเนื่องจากมีแผล
ผ่าตัดร่วมกับมีภาวะความดันโลหิตสูง อาจเกิดภาวะชักจากความดันโลหิตสูงหลังผ่าตัดคลอด และอาจเกิด
ภาวะ Hypermagnesemia และอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยา MgSO4 และจะต้องได้รับอย่าง
ต่อเนื่องจนครบ 24 ชั่วโมงหลังคลอด กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ คือ ประเมินสัญญาณชีพตามแนวทางการดูแล
หลังผ่าตัดทางหน้าท้อง ทุก 15 นาที ใน 1 ชั่วโมง และทุก 30 นาทีใน 1 ชั่วโมงที่ 2 หลังจากนั้นประเมินทก 1
ชั่วโมง จนอาการคงที่ เฝ้าระวังภาวะเลือดออกทั้งทางแผลผ่าตัดทางหน้าท้องและทางช่องคลอด ดูแลให้ได้รับ
ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกตามแผนการรักษา ประเมินอาการนาของภาวะชักอย่างต่อเนื่อง บริหารยา
ควบคุมให้ได้รับยา MgSO4 ตามแนวทางปฏิบัติและให้ได้ปริมาณยาตามแผนการรักษา เฝ้าระวังและประเมิน
ภาวะ MgSO4 toxicity ได้แก่ ประเมินอัตราการหายใจ ทุก 1 ชั่วโมง ถ้าอัตราการหายใจน้อยกว่า 14 ครั้ง/
นาที ต้องหยุดให้ยา และรายงานแพทย์ ตวงและบันทึกปริมาณปัสสาวะทุก 1 ชั่วโมง ถ้าปัสสาวะออกน้อยกว่า
30 มิลลิลิตร หรือภายใน 4 ชั่วโมงออกน้อยกว่า 100 มิลลิลิตร รายงานแพทย์ ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
เฉียบพลัน DTR ทุก 1 ชั่วโมง ถ้าน้อยกว่า 2+ ต้องรายงานแพทย์ทันที หรือเท่ากับ 0 ต้องหยุดยาทันที สังเกต
อาการของการได้รับยา MgSO4 มากเกินไป ได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออก ความดันโลหิตลดลง การ
หายใจช้าลง ซึม ไม่มีแรง อ่อนปวกเปียก DTR ลดลง ต้องรีบรายงานแพทย์ทันที และเตรียมยาแก้ไข ได้แก่ 10
% Calcium Gluconate 10 มิลลิลิตร ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาช้าๆ ประมาณ 3-5 นาที และติดตามระดับ
แมกนีเซียมในเลือด เตรียมอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพให้พร้อม ประเมินผลการพยาบาล มารดาหลังผ่าตัดคลอด
ไม่มีอาการนาชัก DTR ที่ขาทั้ง 2 ข้าง 2+ อัตราการหายใจ 20-22 ครั้งต่อนาที ปัสสาวะไหลสะดวกดี เป็นสี
เหลือง ออกประมาณ 200 มิลลิลิตรใน 4 ชั่วโมง ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง 150/90-169/115 มิลลิเมตร
ปรอท ได้รับยา oxytocin 20 ยูนิต ผสมใน 5% D/N/2 1,000 มิลลิลิตร IV drip rate 40 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง
พร้อมกับ 50% MgSO4 10 กรัม ผสมใน 5%D/W1,000 มิลลิลิตร IV drip rate 100 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง โดย
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ให้ยาทั้ง 2 ชนิดคู่กัน ให้ยา Cefazolin, Transamine และmorphine ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ไม่มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน ผลการตรวจหาระดับแมกนีเซียมที่เวลา 21.00 น.ได้ 5.1 mg/dl รายงานแพทย์รับทราบ
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 1 มารดาหลังผ่าตัด คลอดไม่สุขสบายจากปวดแผลผ่าตัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่
แผลผ่ าตั ดเนื่ องจากความแข็ งแรงของผิ ว หนั งลดลง และอาจเกิ ด ภาวะแทรกซ้อ นจากการได้รับ ยาระงั บ
ความรู้สึก มีความวิตกกังวลเนื่องจากทารกถูกแยกไปดูแลที่หออภิบาลทารกแรกเกิด กิจกรรมการพยาบาลที่ให้
ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ประเมินค่าความอิ่มตัว ของออกซิเจน กระตุ้นให้มี Early ambulation
เฝ้าระวังภาวะเลือดออกผิดปกติที่แผลผ่าตัดและทางช่องคลอด อธิบายผู้คลอดให้รับทราบอาการของบุตรและ
สาเหตุที่ต้องนาบุตรไปสังเกตอาการที่หออภิบาลทารกแรกเกิด ให้สามีและญาติไปเยี่ยมทารก ประเมินผลการ
พยาบาล อุณหภูมิร่างกาย 36.9- 37.4 องศาเซลเซียส ชีพจร 98-108 ครั้งต่อนาที การหายใจ 20-22 ครั้งต่อ
นาที ความดันโลหิต 150/100-160/100 มิลลิเมตรปรอท อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่มีอาการนาชัก ปวดแผล
เล็กน้อย ปฏิเสธยาบรรเทาอาการปวดแผลผ่าตัด คลายความวิตกกังวลเรื่องบุตร ให้จิบน้า ท้องไม่อืด แพทย์ใ ห้
หยุดยา MgSO4 และถอดสายสวนปัสสาวะ หลังถอดสายสวนปัสสาวะ มารดาหลังผ่าตัดคลอดปัสสาวะได้เองสี
เหลืองใส ลุกนั่งห้อยขาบนเตียงได้ ให้นั่งรถเข็ญไปดูบุตรที่หออภิบาลทารกแรกเกิดได้
หลั ง ผ่ าตั ด คลอดวั น ที่ 2 อาจเกิ ดภาวะแทรกซ้ อ นและความไม่ สุ ข สบายหลั ง ผ่ า ตั ด กิ จ กรรมการ
พยาบาล ทาความสะอาดแผลแล้วปิดพลาสเตอร์กันน้า แนะนาการดูแลแผล ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง
กระตุ้นให้ลุกเดินรอบเตียง ทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเองเพื่อให้รู้สึกสดชื่นขึ้นและทาให้ลาไส้เคลื่อนไหวลด
อาการท้องอืด มารดาหลังผ่าตัดคลอดปฏิบัติได้ดี ยังอ่อนเพลี ยเล็กน้อย ไม่ปวดศีรษะ ตาไม่พร่ามัว ท้องไม่อืด
ความดันโลหิตเริ่มลดลงอยู่ระหว่าง 120/80 - 140/90 มิลลิเมตรปรอท ไม่มีไข้ มดลูกหดรัดตัวดี
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 3 และ 4 ปวดแผลผ่าตัดเล็กน้อย น้าคาวปลาออกปกติช่วยเหลือตัวเองได้
เต้านมไม่คัดตึง น้านมเริ่มไหล อาการทั่วไปปกติดี กุมารแพทย์จาหน่ายทารกจากหออภิบาลทารกแรกเกิด
กิจกรรมการพยาบาล ให้มารดาโอบกอด อุ้มให้ทารกดูดนมทันที ทารกดูดนมได้ดี อาการทั่วไปปกติ พยาบาล
วางแผนจาหน่าย โดยการให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านตามหลัก D-METHOD (D=Disease คาแนะนา
เกี่ ย วกั บ โรค การรั ก ษา การผ่ า ตั ดที่ ไ ด้รั บ การสั ง เกตอาการผิ ด ปกติที่ ค วรมาพบแพทย์ M=Medication
ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ ยาที่ ไ ด้ รั บ วิ ธี ใ ช้ ย า วิ ธี เ ก็ บ ยา อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ข องยาและการแก้ ไ ขเบื้ อ งต้ น
E=Environment การเตรียมสภาพแวดล้อมที่บ้าน T=Treatment คาแนะนาการรักษาพยาบาลที่ต้องปฏิบัติ
ต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน เช่น การดูแลแผลผ่าตัด การปฏิบัติตัวเฉพาะโรค H=Health ให้คาแนะนาการดูแล
สุขภาพทั่วไปของมารดาและทารก O=Out patient referral แนะนาแหล่งให้ความช่วยเหลือใกล้บ้าน การมา
ตรวจตามนัด D=Diet แนะนาการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค การหายของแผล และการให้นมบุตร
หลังผ่าตัดคลอดวันที่ 5 แพทย์อนุญาตให้จาหน่ายกลับบ้านได้ พร้อมบุตร และนัดตรวจติดตามอาการ
1 สัปดาห์หลังจาหน่าย เน้นย้ากับมารดาและญาติเรื่องการมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ
วิจารณ์กรณีศึกษา
จากกรณีศึกษาผู้คลอดอายุ 35 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ มีอาการปวดศีรษะ จุกแน่นใต้
ลิ้นปี่ แพทย์วินิจฉัยเป็น ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงและให้รับไว้รักษาที่ห้องคลอด
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ระยะก่อนคลอด แพทย์และพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการรักษาพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูงชนิดรุนแรง โดยให้ยา MgSO4 เพื่อป้องกันการชักและให้ยา Hydralazine เพื่อลดความดันโลหิต
พยาบาลให้การดูแลผู้คลอดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกรับที่ห้องคลอด ประเมินภาวะความรุนแรงของโรค ประเมิน
อาการนาสู่ภาวะชัก ประเมินสัญญาณชีพทั้งของมารดาและทารกในครรภ์ บริหารยาตามแผนการรักษา เฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา และเฝ้าติดตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของมารดาและทารกในครรภ์
และรายงานแพทย์อย่างรวดเร็วทันเวลาเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง ทาให้แพทย์ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ โดยการ
ผ่าตัดคลอดในเวลาที่เหมาะสม
ระยะผ่าตัดคลอด ขณะผ่าตัดคลอด แพทย์และพยาบาลให้การดูแลผู้คลอดตามแนวทางปฏิบัติการ
ดูแลผู้คลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ทาให้ผู้คลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อน สัญญาณชีพปกติ ทารก
เพศหญิง น้าหนั ก 2,550 กรั ม ร้ องเสี ย งดังทันทีแรกคลอด ตอบสนองต่อการกระตุ้นดี ผิ ว สี ชมพู APGAR
Score 9-9-9
ระยะหลังผ่าตัดคลอด ทารกหลังคลอดย้ายไปดูแลสังเกตอาการที่หออภิบาลทารกแรกเกิด เนื่องจาก
มารดามีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์และได้รับยา MgSO4 และยาลดความดันโลหิต มารดาหลังผ่าตัด
คลอดมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก การผ่าตัด การได้รับยาระงับความรู้สึก ชนิดทั่วร่างกาย และ
เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง จากการได้รับยาป้องกันการชัก ยาลดความดันโลหิต และยาช่วย
การหดรัดตัวของมดลูก ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ล้วนทาให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ แพทย์ พยาบาลและทีมสห
สาขาวิชาชีพจึงต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรักษาพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และได้รับการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ตั้งแต่หลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นและที่หอผู้ป่วยหลังคลอด พยาบาลในฐานะผู้ดูแล
มารดาหลังผ่าตัดคลอดตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องมีการประเมินสภาพมารดาหลังผ่าตัดคลอด เฝ้าระวังอาการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด การบริหารยาตาม
แผนการรักษา การกระตุ้นให้ Early ambulation อย่างเหมาะสม การพยาบาลเพื่อคลายความวิตกกังวลของ
มารดาและครอบครัว ซึ่งทาให้มารดาหลังผ่าตัดคลอดปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มารดาหลังผ่าตัดคลอด
และครอบครั ว คลายความวิตกกังวลลง หลังจากกุมารแพทย์ จาหน่ายทารกจากหออภิบาลทารกแรกเกิด
พยาบาลกระตุ้น ให้มารดาอุ้มและให้น มทารก สอน แนะนาการดูแลทารก และวางแผนจาหน่ายตามหลั ก
D-METHOD การดูแลตามแนวปฏิบัติและการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพทาให้มารดาและ
ทารกผ่านภาวะวิกฤติมาได้อย่างปลอดภัย มารดาหลังผ่าตัดคลอดสามารถดูแลตนเองได้ และร่วมกับครอบครัว
ดูแลทารกได้อย่างเหมาะสม จนสามารถจาหน่ายมารดาและทารกกลับบ้านได้ภายใน 5 วัน
ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องยาป้องกันการชัก ยาลดความดันโลหิต อาการเปลี่ยนแปลงที่นาสู่การชัก และการป้องกัน
ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลป้องกันการเกิดภาวะความ
ดันโลหิตสูง หรือเพื่อลดความรุนแรงของโรคให้มารดาและทารกปลอดภัย
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2. พยาบาลจะต้องใช้กระบวนการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้านต่างๆเพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด ต้องมีการประสานงานและร่วมกันวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหสาขา
วิชาชีพ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลวิสัญญี พยาบาลห้องคลอด
พยาบาลหอผู้ป่วยหลังคลอด และพยาบาลหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด เพื่อให้มารดาและทารกปลอดภัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3. พยาบาลที่ดูแลมารดาหลังผ่าตัดคลอดจะต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ ป่วยหลังผ่าตัดทาง
หน้าท้องและได้รับยาระงับความรู้สึกแบบต่างๆ การดูแลมารดาหลังผ่าตัดคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด
โดยเฉพาะมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากมีภาวะความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์ชนิด
รุนแรงและได้รับยาป้องกันการชักและยาลดความดันโลหิต ดังนั้นจึงควรมีแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแล
มารดาและทารกในกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพยาบาล
สรุป
ผู้คลอดตั้งครรภ์ที่ 2 อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้คลอดมีอาการปวดศีรษะ
จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ แพทย์วินิจฉัย มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง และรับไว้รักษาที่ห้องคลอด
สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 37.1 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 160/110 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร
94 ครั้งต่อนาที หายใจ 22 ครั้งต่อนาที แพทย์ให้เจาะเลือด เก็บปัสสาวะตรวจโปรตีนในปัสสาวะและส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเตรียมเลือดชนิด Packed red cell 2 ยูนิต ให้ on IV fluid งดน้างดอาหาร ให้ยา
ลดความดัน Hydralazine และให้ 10% MgSO4 ป้องกันการชัก และวางแผนทาผ่าตัดคลอดทางหน้ าท้องเมื่อ
ควบคุมความดันโลหิตได้ ในระยะผ่าตัดคลอด ยังมีความดันโลหิตสูงเป็นระยะ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ใช้เวลาใน
การผ่าตัดนาน 45 นาที ทารกเพศหญิง น้าหนัก 2,550 กรัม เคลื่อนไหวร่างกายปกติ ผิวสีชมพู APGAR Score
9-9-9 ย้ายทารกไปดูแลที่หออภิบาลทารกแรกเกิด มารดาหลังผ่าตัดคลอดรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ย้ายไป
หอผู้ป่วยหลังคลอด หลังผ่าตัดคลอดความดันโลหิต ลดลงจนเป็นปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทารกอาการทั่วไป
ปกติ ดูดนมมารดาได้ดี ขับถ่ายปกติ พยาบาลแนะนาการปฏิบัติตัว ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา เฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนต่า งๆ จนผู้ป่วยปลอดภัย และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มารดาและครอบครัวมีความ
พร้อมในการดูแลตนเองและดูแลทารกที่บ้าน จากกรณีศึกษา ทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาผู้คลอดตาม
มาตรฐาน และพยาบาลได้ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาและทารกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะก่อน
ผ่าตัดคลอด ระยะผ่าตัดคลอด และระยะหลังผ่าตัดคลอด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆอย่างใกล้ชิด หลัง
ผ่าตัดคลอด 5 วัน แพทย์อนุญาตให้จาหน่ายกลับบ้านได้พร้อมบุตร และนัดตรวจติดตามอาการ 1 สัปดาห์หลัง
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