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แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาสำ�หรับแพทย์และผู้รับบริการทาง
การแพทย์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะต่อสถานการณ์ การจัดทำ�แนวทางเวชปฏิบัติ
ฉบับนี้อาศัยหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ในปัจจุบันเป็นส่วนประกอบ แนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ได้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ บังคับให้แพทย์ปฏิบตั หิ รือยกเลิกการปฏิบตั ิ วิธกี ารดูแลรักษาผูร้ บั บริการทางการแพทย์
ใด ๆ การปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้รับบริการทางการแพทย์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท ทรัพยากร
ข้อจำ�กัดของสถานทีใ่ ห้บริการ สภาวะของผูร้ บั บริการทางการแพทย์ รวมทัง้ ความต้องการของผูร้ บั บริการ
ทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา หรือผู้เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ดังนั้นการไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางนีม้ ไิ ด้ถอื เป็นการทำ�เวชปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ถกู ต้องแต่อย่างไร แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนี้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์
ในการใช้เป็นหลักฐานในการดำ�เนินการทางกฎหมาย
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ความเป็็นมาของปััญหา

อุุบััติิการณ์์ของภาวะตกเลืือดหลัังคลอด พบประมาณร้้อยละ 1-5 ของการคลอด ภาวะตกเลืือด
หลัังคลอดเป็็น 1 ใน 3 ของสาเหตุุที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดของการเสีียชีีวิิตของมารดาทั่่�วโลก(1) โดยคะเนว่่าจะมีี
มารดาเสีียชีีวิิต 1 คนในทุุก ๆ 4 นาทีี(2) ในประเทศที่่�กำลัังพััฒนาพบว่่ามารดาเสีียชีีวิติ จากภาวะตกเลืือด
หลัังคลอด 1:1,000 ของการคลอด(1) ในทวีีปเอเชีียพบว่่าร้้อยละ 30.8 ของมารดาที่่�เสีียชีีวิติ เกิิดจากภาวะตก
เลืือดหลัังคลอด(3) ซึ่่�งมัักเกิิดขึ้้�นภายใน 24 ชั่่�วโมงแรก ประเทศไทยปีี พ.ศ. 2561 มีีอััตราส่่วนการตายของ
มารดาเท่่ากัับ 17.1 ต่่อแสนการเกิิดมีีชีพี และเป็็นการเสีียชีีวิติ จากภาวะตกเลืือดหลัังคลอดถึึงร้้อยละ 22.5(4)
สาเหตุุของภาวะตกเลืือดหลัังคลอดเกิิดจากมดลููกไม่่หดรััดตััว (uterine atony) การฉีีกขาดของ
ช่่องทางคลอด (genital tract laceration) ภาวะรกค้้าง (retained placental tissue) หรืือภาวะผิิดปกติิ
ของการแข็็งตััวของเลืือดในมารดา (maternal bleeding disorders)
มดลููกไม่่หดรััดตััวเป็็นสาเหตุุที่่�พบมากที่่�สุุด ถึึงร้้อยละ 80 ของภาวะตกเลืือดหลัังคลอดใน
24 ชั่่�วโมงแรก(1,5)
ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะตกเลืือดหลัังคลอด คืือ grand multiparity ทารกตััวโต ครรภ์์แฝด
ครรภ์์แฝดน้้ำ (polyhydramnios) การกระตุ้้�นคลอดหรืือเร่่งคลอดด้้วย oxytocin การคลอดยาวนานหรืือ
เร็็วเกิินไป การล้้วงรก ได้้รัับยาดมสลบหรืือแมกนีีเซีียมซััลเฟต เคยตกเลืือดหลัังคลอดมาก่่อน รกเกาะต่่ำ
รกลอกตััวก่่อนกำหนด อ้้วน อายุุมากกว่่า 35 ปีี(6) อย่่างไรก็็ตาม ภาวะตกเลืือดหลัังคลอดอาจเกิิดขึ้้�นใน
สตรีีที่่�ไม่่มีีประวััติิหรืือปััจจััยเสี่่�ยง
แม้้ว่่าจะมีีความพยายามในการป้้องกัันภาวะตกเลืือดหลัังคลอด แต่่ยัังมีีสตรีีตั้้�งครรภ์์บางรายเกิิด
ภาวะตกเลืือดหลัังคลอดซึ่่�งจำเป็็นต้้องได้้รัับการวิินิิจฉััย การรัักษาที่่�ถููกต้้องและรวดเร็็ว

วัตถุประสงค์

เพื่่�อลดอุุบััติิการณ์์ อััตราตายและทุุพพลภาพของสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีภาวะตกเลืือดหลัังคลอด

การครอบคลุม

แพทย์์ที่่�ทำงานด้้านสููติิกรรม

คำ�จำ�กัดความ

ภาวะที่่�มีีเลืือดออกปริิมาณตั้้�งแต่่ 1,000 มิิลลิิลิติ รขึ้้�นไป หรืือมีีเลืือดออกร่่วมกัับมีีอาการหรืืออาการ
แสดงของภาวะ hypovolemia ภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังคลอด รวมการเสีียเลืือดช่่วงที่่�เจ็็บครรภ์์คลอดด้้วย(7)
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การป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด

1. ประเมิินปััจจััยเสี่่�ยงของภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
การประเมิินปััจจััยเสี่่�ยงจะช่่วยให้้พบสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�จะเกิิดภาวะตกเลืือดหลัังคลอดได้้ถึึง
ร้้อยละ 60-85(8,9) การหาสาเหตุุและรัักษาภาวะซีีดตั้้�งแต่่ฝากครรภ์์จะช่่วยลดภาวะทุุพพลภาพที่่�เกิิดจาก
ภาวะตกเลืือดหลัังคลอด เมื่่�อพบสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีปััจจััยเสี่่�ยงควรพิิจารณาให้้คลอดในสถานพยาบาลที่่�มีี
ความพร้้อม ปััจจััยเสี่่�ยงของภาวะตกเลืือดหลัังคลอด ดัังตารางที่่� 1
2. ในระยะที่่� 3 ของการคลอด แนะนำให้้ปฏิิบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�(12)
1. ให้้ uterotonic drug ทุุ ก ราย เพื่่�อป้้ อ งกัั น ภาวะตกเลืื อ ดหลัั ง คลอด (strong
recommendation) การเลืือกใช้้ยาให้้ดููรายละเอีียดในตารางที่่� 2(13,14)
2. ถ้้ามีีผู้้�ได้้รับั การอบรม แนะนำให้้ทำ controlled cord traction (CCT) ในการคลอดทาง
ช่่องคลอด
		
3. ถ้้าไม่่มีีผู้�้ได้้รัับการอบรม ไม่่แนะนำให้้ทำ controlled cord traction (strong
recommendation)
		
4. ไม่่แนะนำให้้ทำ early cord clamping (น้้อยกว่่า 1 นาทีีหลัังคลอด) เว้้นแต่่ทารกมีี
asphyxia และต้้อง resuscitate ทัันทีี (strong recommendation)
		
5. แนะนำให้้ทำ late cord clamping (1-3 นาทีีหลัังคลอด) ทุุกราย ไปพร้้อมกัับการดููแล
ทารกแรกคลอดตามปกติิ (strong recommendation)
6. หลัังคลอดให้้ประเมิินการหดรััดตััวของมดลููกโดยคลำผ่่านทางหน้้าท้้อง เพื่่�อจะวิินิจิ ฉััยภาวะ
มดลููกไม่่หดรััดตััวได้้โดยเร็็ว (strong recommendation)
7. ในรายที่่�ผ่่าท้้องทำคลอด ให้้ oxytocin เข้้ากล้้ามเนื้้�อหรืือทางหลอดเลืือดดำ หลัังทำคลอด
ทารกเพื่่�อป้้องกัันภาวะตกเลืือดหลัังคลอด (strong recommendation)
8. แนะนำให้้ใช้้ controlled cord traction เพื่่�อทำคลอดรกในรายที่่�ผ่่าท้้องทำคลอด (strong
recommendation)

ควรให้ยาเมื่อใด

การให้้ยากระตุ้้�นการหดรััดตััวของมดลููก ไม่่ว่า่ จะให้้เมื่่�อทำคลอดไหล่่หน้้า ให้้หลััง cord clamping
หรืือหลัังทำคลอดรก ไม่่พบความแตกต่่างกัันของความเสี่่�ยงต่่อการเสีียเลืือด(15)

การรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด

ผู้้�ทำคลอดควรเฝ้้าระวัังและเตรีียมพร้้อมตั้้�งแต่่มีีการเสีียเลืือดมากกว่่า 500 มิิลลิิลิิตร แม้้ว่่า
จะยัังไม่่เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของสััญญาณชีีพ หลัักการดููแลและรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอดควรใช้้
multidisciplinary team (เช่่น สููตินิ รีีแพทย์์ พยาบาล วิิสัญ
ั ญีีแพทย์์ อายุุรแพทย์์) เมื่่�อเกิิดภาวะตกเลืือด

การป้้องกัันและรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
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ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะตกเลือดหลังคลอด(10,11)
สาเหตุุ

ปััญหาหลััก

Tone:
มดลููกหดรััดตััวไม่่ดีี

มดลููกขยายมากเกิินไป

การติิดเชื้้�อในโพรงมดลููก

Tissue:
เศษรกค้้าง

Trauma:
ช่่องทางคลอดฉีีกขาด
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ปััจจััยเสี่่�ยงหรืืออาการแสดง
น้้ำคร่่ำมาก
(polyhydramnios)
ครรภ์์แฝด ทารกตััวโต
ถุุงน้้ำคร่่ำแตกนานและมีีไข้้

กายวิิภาค

เนื้้�องอกมดลููก รกเกาะต่่ำ
มดลููกผิิดปกติิแต่่กำเนิิด

การทำงานของมดลููก
ผิิดปกติิ

คลอดเร็็ว คลอดช้้า
กระเพาะปััสสาวะเต็็ม

มดลููกคลายตััว

ได้้ยา เช่่น ยาดมสลบ
terbutaline, nifedipine,
MgSO4

มดลููกปลิ้้�น

ทำคลอดรกด้้วยการดึึง
สายสะดืืออย่่างรุุนแรง
รกเกาะที่่�ยอดมดลููก

รกค้้าง
(retained placenta)

Succenturiate placenta

รกเกาะแน่่น
(placenta accrete)

เคยผ่่าตััดที่่�ตััวมดลููกมาก่่อน
เคยขููดมดลููก
รกคลอดช้้า
คลอดเร็็ว
ทำสููติิศาสตร์์หััตถการ

ปากมดลููก ช่่องคลอดหรืือ
ฝีีเย็็บฉีีกขาด
แผลผ่่าท้้องทำคลอดฉีีกขาด

ทารกท่่าผิิดปกติิ
ส่่วนนำลงไปลึึกในอุ้้�งเชิิงกราน

มดลููกแตก

เคยผ่่าตััดที่่�ตััวมดลููกมาก่่อน
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ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะตกเลือดหลังคลอด(10,11) (ต่อ)
สาเหตุุ
Thrombin:
เลืือดไม่่แข็็งตััว

ปััญหาหลััก

ปััจจััยเสี่่�ยงหรืืออาการแสดง

มีีโรคเลืือดอยู่่�เดิิม
Hemophilia
ประวััติิครอบครััว
Idiopathic thrombocytopenic จุุดเลืือดออก จ้้ำเลืือด
purpura
von Williebrand’s disease
โรคที่่�เกิิดขณะตั้้�งครรภ์์
Gestational
จุุดเลืือดออก จ้้ำเลืือด
thrombocytopenia
Preeclampsia with
ความดัันโลหิิตสููง
thrombocytopenia, HELLP
Disseminated intravascular
coagulation
Severe infection
ทารกตายในครรภ์์
Placenta abruption
Amniotic fluid embolism
Therapeutic anticoagulant

ไข้้ เม็็ดเลืือดขาวสููง
ทารกเสีียชีีวิิต
เลืือดออกทางช่่องคลอด
หมดสติิอย่่างรวดเร็็ว
ประวััติิโรคลิ่่�มเลืือดอุุดตััน
และการใช้้ยา

หลัังคลอดต้้องมีีการแจ้้งผู้้�ป่่วยและญาติิให้้เข้้าใจเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นและระดัับความรุุนแรงเสมอ และ
เพื่่�อให้้ได้้ผลการรัักษาที่่�ดีีจำเป็็นต้้องได้้รัับการวิินิิจฉััย หาสาเหตุุให้้เร็็วที่่�สุุดและรัักษาให้้ทัันการณ์์
ซึ่่�งปััญหามัักจะเกิิดในชั่่�วโมงแรกหลัังคลอด ไม่่ควรปล่่อยจนเกิิดความดัันโลหิิตต่่ำจากการเสีียเลืือดมาก
เพราะจะยิ่่�งทำให้้มดลููกไม่่ตอบสนองต่่อ uterotonic drug และทำให้้เลืือดไม่่แข็็งตััวตามมา ซึ่่�งจะทำให้้
การดููแลรัักษาซัับซ้้อนมากขึ้้�น
การประเมิินการเสีียเลืือด
มีีหลายวิิธีี สำหรัับการคลอดทางช่่องคลอด เช่่น ประเมิินด้้วยตาเปล่่า ใช้้ถุุงตวงเลืือด หรืือ
ชั่่�งน้้ำหนัักผ้้าซัับเลืือด ส่่วนการผ่่าท้้องทำคลอด ใช้้ประเมิินด้้วยตาเปล่่า ใช้้ pictorial chart ชั่่�งน้้ำหนััก
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400-600 ไมโครกรัม
รับประทาน

100 ไมโครกรัม
ฉี ด เข้ า กล้ า มเนื้ อ หรือ
ทางหลอดเลือดดำ�
นานกว่า 1 นาที

Misoprostol
(Cytotec®)

Carbetocin
(Duratocin®)

Methylergometrine 0.2 มิลลิกรัม ฉีดเข้า
(Methergine®)
กล้ามเนื้อหรือทาง
หลอดเลือดดำ�

10 ยูนิต ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อหรือทาง
หลอดเลือดดำ�ช้า ๆ

ขนาดและวิธีให้

Oxytocin
(Syntocinon®)

ยา

แพ้ยา

แพ้ยา

ข้อห้ามใช้

ฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อ: ออกฤทธิ์์�ภายใน 2-3 นาทีี
นาน 3 ชั่่�วโมง
ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำ: ออกฤทธิ์์�ภายใน 1 นาทีี
นาน 45 นาทีี แล้้วหดเป็็นจัังหวะ ๆ นาน
3 ชั่่�วโมง
	ค่่าครึ่่�งชีีวิิต 30-120 นาทีี

คลื่่�นไส้้ อาเจีียนปวดท้้อง ร้้อนวููบวาบ ปวดศีีรษะ
ความดัันโลหิิตต่่ำ คััน

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หนาวสั่น ไข้
ปวดศีรษะ

คลื่่�นไส้้ อาเจีียน
	ถ้้าให้้นานจะมีีภาวะโซเดีียมในเลืือดต่่ำ
ความดัันโลหิิตต่ำ่ ถ้้าฉีีดทางหลอดเลืือดดำเร็็ว

ผลข้างเคียง

ความดัั น โลหิิ ตสูู ง คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ความดัันโลหิิตเพิ่่�มขึ้้�น
ครรภ์์เป็็นพิิษ
โรคหััวใจและ
หลอดเลืือด

ฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อ: ออกฤทธิ์์�ทำให้้มดลููกหดตััว
แพ้ยา
นาน 11 นาทีี แล้้วหดเป็็นจัังหวะ ๆ
นาน 120 นาทีี
ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำ: ออกฤทธิ์์�ทำให้้มดลููกหดตััว
	ภายใน 2 นาทีี นาน 6 นาทีี แล้้วหดเป็็นจัังหวะ ๆ
นาน 60 นาทีี
	ค่่าครึ่่�งชีีวิิต 40 นาทีี

	ถููกดููดซึึมภายใน 9-15 นาทีีหลัังรัับประทาน
	ค่่าครึ่่�งชีีวิิต 20-40 นาทีี

ฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อ: เริ่่�มออกฤทธิ์์� 3-7 นาทีี
นาน 1 ชั่่�วโมง
ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำ: ออกฤทธิ์์�ทัันทีี
ความเข้้มข้้นสููงสุุดที่่� 30 นาทีี
	ค่่าครึ่่�งชีีวิิต 1-6 นาทีี

การออกฤทธิ์

ตารางที่ 2 ยาที่ใช้บ่อยสำ�หรับป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว(13,14)

ผ้้าซัับเลืือด วััดปริิมาตรจากในขวด suction ตรวจระดัับ hemoglobin ก่่อนและหลัังผ่่าตััด ให้้ระวััง
การประเมิิ น การเสีียเลืือดต่่ำกว่่าความเป็็นจริิง ต้้องใช้้อาการ อาการแสดงและสััญญาณชีีพมา
ประเมิินร่่วมด้้วยเสมอ ถ้้ามีีชีีพจรเต้้นเร็็วหรืือความดัันโลหิิตต่่ำ มัักจะเกิิดการเสีียเลืือดแล้้วอย่่างน้้อย
1,500 มิิลลิิลิิตรขึ้้�นไป(16)
การช่่วยฟื้้�นคืืนสภาพ (Resuscitation)
เมื่่�อเกิิดภาวะตกเลืือดหลัังคลอด แนะนำให้้ปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�(17)
1. ขอความช่่วยเหลืือจากสููติิแพทย์์ผู้้�มีีประสบการณ์์ วิิสััญญีีแพทย์์
2. ประเมิินทางเดิินหายใจ การหายใจและระบบการไหลเวีียนของโลหิิต
3. ให้้ออกซิิเจนทาง face mask 10-15 ลิิตร/นาทีี
4. ให้้ความอบอุ่่�น
5. ใส่่สายสวนปััสสาวะ ประเมิินและติิดตามปริิมาณปััสสาวะ
6. ให้้สารน้้ำเข้้าทางหลอดเลืือดดำ 2 เส้้น โดยใช้้เข็็มเบอร์์ใหญ่่ เช่่น เบอร์์ 16-18
7. ส่่งเลืือดเพื่่�อตรวจ complete blood count, coagulogram, fibrinogen, urea, electrolytes,
liver function test และ crossmatch PRC และส่่วนประกอบอื่่�น ๆ ของเลืือด
8. ระหว่่างที่่�รอเลืือด ให้้สารน้้ำ warmed crystalloid เข้้าหลอดเลืือดดำ 2-3 ลิิตร ในอััตราเร็็วที่่�สุุด
เท่่าที่่�จะทำได้้
9. ให้้เลืือดและ/หรืือส่่วนประกอบอื่่�น ๆ ของเลืือด ตามข้้อบ่่งชี้้�
10. บัันทึึกสััญญาณชีีพทุุก 15 นาทีี จนกว่่าจะคงที่่�

การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ควรปฏิบัติดังนี(17)
้

1. ให้้เลืือด ถ้้ายัังไม่่ได้้เลืือดที่่� crossmatch ให้้ใช้้ uncrossmatched group-specific blood
หรืือเลืือด group “O Rh negative” เพื่่�อให้้ hemoglobin > 8 กรััม/เดซิิลิิตร
2. ให้้ fresh frozen plasma 4 ยููนิิตต่่อทุุก 4-6 ยููนิิตของ packed red cell หรืือเมื่่�อ
prothrombin time/ activated partial thromboplastin time > 1.5 เท่่าของค่่าปกติิ (ให้้ปริิมาตร
12-15 มิิลลิิลิิตร/กิิโลกรััม)
3. ให้้ platelet concentrate เมื่่�อ platelet < 75,000 /ไมโครลิิตร
4. ให้้ cryoprecipitate เพื่่�อให้้ fibrinogen > 200 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร หรืือในรายที่่�สงสััยภาวะ
disseminated intravascular coagulation (DIC)
การให้้เลืือดและส่่วนประกอบของเลืือด แนะนำให้้ PRC:FFP:Platelets ในอััตราส่่วน 4:4:1
หรืือ 6:4:1
Massive transfusion protocol
เมื่่�อมีีการให้้ PRC มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 10 ยููนิติ ขึ้้�นไปภายใน 24 ชั่่�วโมง หรืือให้้ PRC 4 ยููนิติ ภายใน
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ตารางที่ 3 สาเหตุที่พบบ่อยของภาวะตกเลือดหลังคลอดตาม 4 T’s approach(21)
พยาธิสภาพ

สาเหตุ

อุบัติการณ์ (ร้อยละ)

Tone

Atonic uterus

70

Trauma

Lacerations, hematomas, uterine inversion, rupture

20

Tissue

Retained tissue, invasive placenta

10

Thrombin

Coagulopathies

1

1 ชั่่�วโมง หรืือให้้ทดแทนจนเท่่ากัับปริิมาณเลืือดทั้้�งหมดของร่่างกาย(18) แนะนำให้้ PRC:FFP:Platelets
ในอััตราส่่วน 1:1:1(19,20)
การหาสาเหตุุของภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
ให้้ทำไปพร้้อมกัับการช่่วยฟื้้�นคืืนสภาพ โดยหาสาเหตุุตามวิิธีี 4 T’s approach: Tone, Trauma,
Tissue, Thrombin และให้้การรัักษาตามสาเหตุุที่่�พบ พึึงระวัังว่่าในบางรายอาจจะมีีหลายสาเหตุุประกอบ
กัันได้้ สาเหตุุที่่�พบบ่่อยดัังในตารางที่่� 3(21)

การให้ tranexamic acid (TXA)(22)

ควรให้้ TXA ทุุกรายที่่�มีภี าวะตกเลืือดหลัังคลอดไม่่ว่า่ จะเกิิดจากสาเหตุุใด และให้้เร็็วที่่�สุุด (ภายใน
3 ชั่่�วโมงหลัังคลอด) ให้้ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาภาวะตกเลืือดด้้วยวิิธีีต่่าง ๆ ขนาดยา 1 กรััม ทางหลอดเลืือด
ดำช้้า ๆ ไม่่เร็็วกว่่า 10 นาทีี ให้้ซ้้ำได้้อีีก 1 กรััม ถ้้ายัังมีีเลืือดออกอยู่่�หลัังจากให้้ครั้้�งแรก 30 นาทีี หรืือมีี
เลืือดออกใหม่่ภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังจากให้้ครั้้�งแรก
ไม่่ให้้กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีข้้อห้้ามชััดเจนของการให้้ยากลุ่่�ม antifibrinolytic เช่่น เกิิด thromboembolism ช่่วงตั้้�งครรภ์์

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว(6,12)

แนะนำให้้ปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้� 
1. ให้้ oxytocin ทางหลอดเลืือดดำ เป็็นยาชนิิดแรกในการรัักษา (strong recommendation)
2. ถ้้าไม่่มีี oxytocin หรืือไม่่ตอบสนองกัับ oxytocin ให้้ uterotonic drugs ชนิิดอื่่�น ๆ ดัังใน
ตารางที่่� 4
3. ควรให้้ TXA ทุุกรายที่่�มีีภาวะตกเลืือดหลัังคลอด ถ้้าไม่่มีีข้้อห้้ามใช้้
4. การให้้สารน้้ำแนะนำให้้ isotonic crystalloids ดีีกว่่า colloids (strong recommendation)
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5. นวดคลึึงมดลููก (strong recommendation)
6. ถ้้าไม่่มีี uterotonic drug หรืือไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษา ให้้ใช้้ intrauterine balloon
tamponade
7. ถ้้าการรัักษาวิิธีีอื่่�นที่่�กล่่าวมาไม่่ได้้ผล ให้้ทำ uterine artery embolization ถ้้าสามารถทำได้้
8. ถ้้าเลืือดไม่่หยุุด แม้้จะใช้้ uterotonic drug และ conservative intervention (เช่่น นวดคลึึง
มดลููกและ balloon tamponade) แนะนำให้้ใช้้ surgical intervention (strong recommendation)
9. ในระหว่่างที่่�รอการรัักษาที่่�เหมาะสมหรืือช่่วงที่่�กำลัังส่่งต่่อผู้้�ป่่วย ในรายที่่�คลอดทางช่่องคลอด
ให้้ใช้้วิิธีีการเหล่่านี้้�เพื่่�อประวิิงเวลาก่่อน เช่่น balloon tamponade, bimanual uterine compression,
กันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด
and Management of Postpartum Hem
external aortic compression หรืือ non-pneumaticPrevention
anti-shock garment
10. ไม่่แนะนำให้้ทำ uterine packing ในรายที่่�คลอดทางช่่องคลอด

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัวที่ ไม่ ใช่ยา
(Non-medical
interventions
of Atonic
การกดมดลู
กอาจจะใช้
ชวคราวระหว่
ั ่ for management
างที่รอการรั
กษาด้PPH)
วยวิธีอ่นื หรือส่งต่อผู้ป่วย
1. นวดคลึึงมดลููก (Uterine massage)

ทางช่องคลอด วิธแนะนำให้้
กี ารกดมดลู
ก ทงาโดยนวดคลึ
มดลูกอให้
งแล้วใส่กาปั ้นมือเข้าในช่องค
ทำการนวดคลึึ
มดลููกทัันทีีที่่�วิินิิจฉััยงภาวะตกเลืื
ดหลััแงข็คลอด
compression)
นหน้าของมดลูกอี2.กมืการกดมดลููก
อกดผนั(Bimanual
งด้านหลัuterine
งของมดลู
กจากทางหน้าท้องดังรูปที่ 1
การกดมดลููกอาจจะใช้้ชั่่�วคราวระหว่่างที่่�รอการรัักษาด้้วยวิิธีีอื่่�นหรืือส่่งต่่อผู้้�ป่่วย ในรายที่่�คลอด
ทางช่่องคลอด วิิธีีการกดมดลููก ทำโดยนวดคลึึงมดลููกให้้แข็็งแล้้วใส่่กำปั้้�นมืือเข้้าในช่่องคลอดกดที่่�ผนััง
ด้้านหน้้าของมดลููก อีีกมืือกดผนัังด้้านหลัังของมดลููกจากทางหน้้าท้้องดัังรููปที่่� 1

รููปที่่� 1 การกดมดลููก (Bimanual uterine compression)

รูปที่ 1 การกดมดลูก (Bimanual
การป้้องกัันและรัักuterine
ษาภาวะตกเลืือcompression)
ดหลัังคลอด | 9

3. การใส่่ Intrauterine balloon/condom tamponade
ในกรณีีที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยากระตุ้้�นการหดรััดตััวของมดลููกหรืือไม่่มีียา การใส่่
intrauterine balloon/condom tamponade อาจจะใช้้ในการรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอดจากมดลููก
ไม่่หดรััดตััว(6) เพื่่�อลดการเสีียเลืือดระหว่่างรอการรัักษาด้้วยวิิธีีอื่่�นหรืือระหว่่างการส่่งต่่อผู้้�ป่่วย
4. Uterine artery embolization
แนะนำให้้ทำ uterine artery embolization ในการรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอดที่่�มีีสาเหตุุจาก
มดลููกไม่่หดรััดตััว ในกรณีีที่่�การรัักษาด้้วยวิิธีีอื่่�นไม่่ได้้ผลและอยู่่�ในสถานที่่�ที่่�สามารถทำได้้

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัวด้วยการผ่าตัด
(Surgical interventions in the treatment of PPH)

มีีรายงานการใช้้วิธีิ กี ารผ่่าตััดหลายวิิธีเี พื่่�อรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอดที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อยา หรืือ
วิิธีีอื่่�นที่่�กล่่าวมาแล้้ว ซึ่่�งประกอบด้้วย compression sutures เย็็บผููกเส้้นเลืือด uterine artery,
utero-ovarian artery หรืือ internal iliac artery การตััดมดลููก (subtotal หรืือ total hysterectomy)
และการอััดผ้้าก๊๊อซในช่่องท้้อง (abdominal packing) ซึ่่�งใช้้ในกรณีีที่่�มีีเลืือดออกอย่่างต่่อเนื่่�องจาก raw
surface แม้้จะตััดมดลููกไปแล้้ว มัักเกิิดในรายที่่�มีีภาวะ disseminated intravascular coagulation
(DIC) ให้้ใช้้ผ้้าก๊๊อซอััดแน่่นในช่่องท้้องเพื่่�อห้้ามเลืือด แล้้วเอาออกภายหลััง (24 ชั่่�วโมงต่่อมา หลัังแก้้ไข
จนการแข็็งตััวของเลืือดดีีขึ้้�นแล้้ว) มีีหลายเทคนิิค เช่่น pack and go-back(23) หรืือ umbrella packing(24)
การจะเลืือกใช้้วิธีิ ผ่ี า่ ตััดแบบใด พิิจารณาโดยประเมิินสภาวะผู้้�ป่ว่ ย ความพร้้อมของเลืือดและส่่วน
ประกอบของเลืือด ความพร้้อมของทีีมที่่�รัักษา ทัักษะและความชำนาญของแพทย์์ ความต้้องการมีีบุุตร
ควรเริ่่�มต้้นจากการรัักษาแบบอนุุรัักษ์์ (conservative approaches) หากทำแล้้วไม่่ได้้ผล จึึงใช้้การรัักษา
ที่่� invasive มากขึ้้�น เช่่น compression suture เย็็บผููกเส้้นเลืือด (uterine, utero-ovarian หรืือ internal iliac vessels) หากทำวิิธีีดัังกล่่าวแล้้วยัังไม่่ประสบผลสำเร็็จและผู้้�ป่่วยอยู่่�ในภาวะอัันตราย ควรทำการ
ตััดมดลููกทัันทีี อาจเป็็น subtotal, supracervical หรืือ total hysterectomy(6)

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากรกค้าง

หลัังทำคลอดทุุกราย แนะนำให้้ตรวจรกว่่าครบหรืือไม่่ แต่่รกที่่�ดููมีีลัักษณะครบ ก็็ยัังอาจจะมีี
รกน้้อย (succenturiate lobe) ค้้างในโพรงมดลููกได้้ ในรายที่่�เคยมีีประวััติล้ิ ว้ งรกมาก่่อนหรืือมีีแผลผ่่าตััด
ที่่�ตััวมดลููกให้้ระวัังภาวะรกติิดแน่่น (placenta accrete) การวิินิิจฉััยรกค้้างมัักจะใช้้มืือตรวจภายใน
โพรงมดลููกหรืือตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง ถ้้าเห็็นตรงกลางโพรงมดลููกเป็็นเส้้นเรีียบ จะไม่่มีรี กค้้าง แต่่
ถ้้าพบก้้อนที่่�มีีความเข้้มของเสีียงสููงอยู่่�ภายในโพรงมดลููก ให้้สงสััยว่่าจะมีีรกค้้าง
การรัักษาให้้ทำการล้้วงรกภายใต้้การระงัับความรู้้�สึึกที่่�เพีียงพอ ถ้้าไม่่สามารถใช้้มืือล้้วงได้้ ให้้ใช้้
curette หรืือ oval forceps ขนาดใหญ่่คีีบเนื้้�อรกออกมา การทำโดยใช้้เครื่่�องตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง
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ตารางที่ 4 ยาที่ใช้บ่อยสำ�หรับรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว
ยา
Oxytocin (Syntocinon®)

ในกรณีีที่่�ไม่่มีี oxytocin หรืือภาวะ
ตกเลืือดหลัังคลอดไม่่ตอบสนองต่่อ
การรัักษาด้้วย oxytocin ให้้เลืือก
ใช้้ 2nd line drugs
Methylergometrine
(Methergine®, Ergotyl®)

วิิธีีใช้้และขนาดยา
Initial treatment:
ให้้ขนาด 20-40 ยููนิิต ในสารน้้ำ 1 ลิิตรโดยให้้ 60 หยด/นาทีี
หรืือให้้ 10 ยููนิิตเข้้ากล้้ามเนื้้�อ
Continuous treatment:
ให้้ทางหลอดเลืือดดำอย่่างต่่อเนื่่�อง (20 ยููนิิต ในสารน้้ำ 1 ลิิตร
โดยให้้ 40 หยด/นาทีี) จนกระทั่่�งเลืือดหยุุด

ให้้ขนาด 0.2 มิิลลิิกรััม เข้้ากล้้ามเนื้้�อหรืือทางหลอดเลืือดดำ
	ช้้า ๆ ให้้ซ้้ำได้้ 0.2 มิิลลิิกรััม ทุุก 15 นาทีี ไม่่เกิิน 5 doses
หากจำเป็็นอาจให้้ 0.2 มิิลลิิกรััม เข้้ากล้้ามเนื้้�อหรืือทางหลอด
เลืือดดำช้้า ๆ ทุุก 2-4 ชั่่�วโมง ห้้ามใช้้ในรายที่่มีีค
� วามดัันโลหิิตสูงู

Misoprostol (Cytotec®)

ให้้ขนาด 600-1,000 ไมโครกรััม รัับประทานหรืืออมใต้้ลิ้้�น
หรืือเหน็็บทางทวารหนััก ครั้้�งเดีียว

Sulprostone (Nalador®)

Initial treatment
ให้้ขนาด 500 ไมโครกรััม ผสมในสารน้้ำ 500 มิิลลิิลิิตร ทาง
หลอดเลืือดดำ อััตรา 100-500 ไมโครกรััม/ชั่่�วโมง
Continuous treatment
ให้้ทางหลอดเลืือดดำอย่่างต่่อเนื่่�อง อััตรา 100 ไมโครกรััม/ชั่่�วโมง
จนเลืือดหยุุด ไม่่เกิิน 1.5 มิิลลิิกรััม ใน 24 ชั่่�วโมง

การป้้องกัันและรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
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ช่่วยให้้เห็็นภาพได้้ตลอดเวลา จะป้้องกัันมดลููกทะลุุและมั่่�นใจว่่าเอาเนื้้�อรกออกได้้หมด ถ้้าพบว่่ารกติิดแน่่น
กัับผนัังมดลููก ให้้หยุุดล้้วงรกทัันทีี แล้้วทำการรัักษาภาวะรกติิดแน่่นต่่อไป

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากช่องทางคลอดฉีกขาด

ให้้ตรวจสอบช่่องทางคลอดตั้้�งแต่่ปากมดลููก ผนัังช่่องคลอด อวััยวะเพศภายนอกและฝีีเย็็บ
ว่่ามีีแผลฉีีกขาดที่่�เป็็นสาเหตุุของการเสีียเลืือดหรืือไม่่ เมื่่�อพบให้้ทำการเย็็บซ่่อมแซมทัันทีี กรณีีที่่�แผลอยู่่�ลึึก
มีีขนาดใหญ่่หรืือมองไม่่ชััดเจน ให้้ย้้ายผู้้�ป่่วยไปตรวจและเย็็บซ่่อมแซมที่่�ห้้องผ่่าตััดภายใต้้การระงัับ
ความรู้้�สึึกที่่�เพีียงพอ ถ้้าสงสััยมีีการฉีีกขาดของหลอดเลืือดแดง uterine ให้้ปรึึกษารัังสีีแพทย์์เพื่่�อทำการ
ฉีีดสีีและ embolization หรืือเปิิดผ่่าตััดเพื่่�อเย็็บผููกหลอดเลืือด
รายที่่�คลอดเร็็วหรืือมีีการทำสููติิศาสตร์์หััตถการ อาจจะเกิิด hematoma ได้้ตั้้�งแต่่ที่่�แคมใหญ่่
ช่่องคลอด broad ligament หรืือ retroperitoneum ผู้้�ป่่วยจะมีีอาการปวดที่่�อวััยวะเพศ ก้้นหรืือ
ในอุ้้�งเชิิงกราน การรัักษาส่่วนใหญ่่จะเป็็นการเฝ้้าติิดตาม ยกเว้้นก้้อนมีีขนาดโตขึ้้�นเร็็วหรืือสััญญาณชีีพ
ไม่่คงที่่� จึึงทำผ่่าตััด incision and drainage ถ้้าพบจุุดเลืือดออกชััดเจนให้้เย็็บผููก แต่่ถ้า้ ไม่่พบให้้ packing
เพื่่�อหยุุดเลืือด หรืือปรึึกษารัังสีีแพทย์์ทำ embolization
ควรสงสััย intraperitoneal หรืือ retroperitoneal hematoma ในรายที่่�มีีชีีพจรเร็็ว ความดััน
โลหิิตตกโดยไม่่สััมพัันธ์์กัับปริิมาณเลืือดออกที่่�เห็็นภายนอก ภาวะนี้้�ต้้องรีีบช่่วยกู้้�ชีีพด้้วยการให้้สารน้้ำ
ให้้เลืือดและส่่วนประกอบของเลืือด ส่่งตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงหรืือตรวจภาพถ่่ายทางรัังสีีเพื่่�อการวิินิจิ ฉััย
และรัักษาโดยการเปิิดผ่่าตััดหรืือทำ embolization ทัันทีี

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกแตก

มดลููกแตกมัักจะเกิิดบริิเวณตำแหน่่งที่่�เคยผ่่าท้้องทำคลอดมาก่่อน มีีการทำผ่่าตััดเข้้าไปในผนััง
มดลููก หรืือรายที่่�คลอดยาก การรัักษาให้้คำนึึงถึึงสภาวะของผู้้�ป่่วย ความต้้องการมีีบุตุ ร ขนาดและตำแหน่่ง
ของรอยแผล แผลแตกบริิเวณตำแหน่่งที่่�เคยผ่่าท้้องทำคลอดมาก่่อนจะสามารถเย็็บซ่่อมแซมได้้ง่า่ ยหลัังจาก
ที่่�ตััดเล็็มขอบแผลออกแล้้ว นอกจากรอยแตกแล้้วควรสำรวจว่่ามีีการฉีีกขาดต่่อไปที่่� broad ligament,
parametrium, ureter หรืือ bladder ร่่วมด้้วยหรืือไม่่ ถ้า้ แผลแตกมีีขนาดใหญ่่ เสีียเลืือดมากหรืือสััญญาณ
ชีีพของผู้้�ป่่วยไม่่คงที่่� ควรพิิจารณาตััดมดลููกทัันทีี

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกปลิ้น

มดลููกปลิ้้�นจะทำให้้เสีียเลืือดได้้มากและเกิิดภาวะช็็อคได้้อย่่างรวดเร็็ว เมื่่�อตรวจภายในจะพบ
ก้้อนกลมที่่�ปากมดลููกหรืืออยู่่�ต่่ำกว่่าปากมดลููกและคลำไม่่พบยอดมดลููกที่่�หน้้าท้้อง ถ้้ารกยัังไม่่คลอด
ให้้ทำการดัันมดลููกที่่�ปลิ้้�นกลัับเข้้าไปก่่อนแล้้วจึึงล้้วงรก วิิธีีดัันใช้้วิิธีี Johnson คืือให้้จัับยอดมดลููก
ที่่�ปลิ้้�นไว้้ ต รงกลางฝ่่ า มืื อ ใช้้ ป ลายนิ้้�วค่่ อ ย ๆ ดัั น ขึ้้�นไปโดยรอบก้้ อ น ควรทำให้้ ม ดลูู ก คลายตัั ว โดย
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ให้้ยา terbutaline, magnesium sulfate หรืือดมยาสลบ เมื่่�อดัันขึ้้�นไปได้้สำเร็็จแล้้วให้้ยากระตุ้้�น
มดลููกให้้หดรััดตััวทัันทีี ถ้้าไม่่สามารถดัันกลัับทางช่่องคลอดได้้สำเร็็จ ให้้ทำผ่่าตััดเปิิดหน้้าท้้องแล้้วใช้้วิิธีี
Huntington คืือ จัับยอดมดลููกที่่�ปลิ้้�นลงไปด้้วย Allis forceps แล้้วค่่อย ๆ ดึึงขึ้้�นมา หรืือวิิธีี Haultain
คืือ กรีีดเปิิดด้้านหลัังของปากมดลููก ใช้้นิ้้�วล้้วงยอดมดลููกที่่�ปลิ้้�นขึ้้�นมาแล้้วเย็็บปิิดรอยแผล

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิจะพบได้้ในรายที่่�มีีโรคเลืือดอยู่่�เดิิม เช่่น hemophilia, idiopathic
thrombocytopenic purpura, von Williebrand’s disease หรืือเมื่่�อเกิิดการเสีียเลืือดปริิมาณมากจะ
มีีปััญหาเลืือดไม่่แข็็งตััวตามมาได้้ หรืือรายที่่�มีีรกลอกตััวก่่อนกำหนด (placenta abruption) หรืือน้้ำคร่่ำ
อุุดตัันในหลอดเลืือด (amniotic fluid embolism)
ภาวะรกลอกตััวก่่อนกำหนดจะเสีียเลืือดได้้มาก เพราะจะมีีมดลููกหดรััดตััวไม่่ดีีร่่วมด้้วย เนื่่�องจาก
เลืือดออกแทรกเข้้าไปในชั้้�นกล้้ามเนื้้�อมดลููก (Couvelaire uterus) เกิิด disseminated intravascular
coagulation (DIC) และมีี fibrinogen ในเลืือดต่่ำตามมา ผู้้�ป่่วยที่่�มีีรกลอกตััวก่่อนกำหนดจะมีีเลืือดออก
ทางช่่องคลอด ปวดท้้อง มดลููกหดรััดตััวถี่่�และแข็็งมาก
ภาวะน้้ำคร่่ำอุุดตัันในหลอดเลืือดพบไม่่บ่่อย แต่่จะทำนายไม่่ได้้และป้้องกัันไม่่ได้้ ผู้้�ป่่วยจะมีีการ
หายใจล้้มเหลว ความดัันโลหิิตตก และ DIC ทำให้้เสีียเลืือดมากจากภาวะเลืือดไม่่แข็็งตััวตามมา
การรัักษาให้้แก้้ไขที่่�สาเหตุุ รัักษาภาวะช็็อค ให้้เลืือดและส่่วนประกอบของเลืือดอย่่างทัันท่่วงทีี

สรุป

การดููแลรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอดที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จะต้้องใช้้ multidisciplinary interventions และเริ่่�มต้้นการช่่วยชีีวิิตอย่่างรวดเร็็ว หาสาเหตุุของการตกเลืือด ขอความช่่วยเหลืือจากทีีม
เช่่น สููติิแพทย์์ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและมีีประสบการณ์์ วิิสััญญีีแพทย์์หรืือรัังสีีแพทย์์ ในสถานพยาบาล
ที่่�มีีข้้อจำกััดในการดููแลรัักษา ให้้รีีบส่่งต่่อผู้้�ป่่วยอย่่างรวดเร็็ว ใช้้วิิธีีหยุุดเลืือดโดยไม่่ต้้องผ่่าตััดหลายวิิธีี
ร่่วมกัันและเลืือกใช้้วิิธีีที่่�แพทย์์ผู้้�ดููแลมีีความชำนาญ เพื่่�อลดการเสีียเลืือดระหว่่างรอการรัักษาหรืือการ
ส่่งต่่อ
การรัักษาตามขั้้�นตอนจะช่่วยให้้การดููแลรัักษาเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วยได้้
ควรมีีการตรวจสอบและซ้้อมเตรีียมความพร้้อมของทีีมผู้้�ดููแลอย่่างสม่่ำเสมอ

การป้้องกัันและรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
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ภาคผนวก
Intrauterine balloon/condom tamponade

กรณีีเลืือดออกไม่่หยุุดหลัังจากการให้้ยากระตุ้้�นการหดรััดตััวของมดลููกแล้้ว อาจใช้้เทคนิิค
tamponade ซึ่่�งมีีหลายวิิธีีเช่่น การใส่่ Sengstaken-Blakemore tube, SOS Bakri tamponade
balloon หรืือ condom balloon(25) ระหว่่างรอทำการผ่่าตััด หรืือขณะส่่งผู้้�ป่่วยเพื่่�อรัับการรัักษาต่่อ
เพื่่�อลดการเสีียเลืือด การทำ tamponade test ยัังมีีความสำคััญในการคาดหมายว่่าผู้้�ป่่วยคนใดที่่�จะต้้อง
ทำการผ่่าตััดต่่อ ถ้้าทำ uterine tamponade แล้้วเลืือดหยุุดถืือว่่า test positive ไม่่ต้อ้ งทำผ่่าตััดต่่อ แต่่ถ้้า
ยัังมีีเลืือดออก แม้้ว่า่ ปริิมาณจะลดลงถืือว่่า test negative ควรเลืือกการรัักษาโดยวิิธีอื่่�ี นต่่อ เช่่น การผ่่าตััด
หรืือ embolization(25)

วิธีการทำ� intrauterine tamponade

1. SOS Bakri tamponade balloon เป็็นอุุปกรณ์์สำเร็็จรููปที่่�ประกอบด้้วยส่่วนของ silicone
balloon ซึ่่�งสามารถจุุน้้ำได้้มากถึึง 800 มิิลลิิลิิตร ต่่อกัับสาย silicone catheter เบอร์์ 24 Fr ความยาว
54 เซนติิเมตร มีีหาง 2 หาง โดยหางหนึ่่�งใช้้สำหรัับฉีีดน้้ำเข้้าไปใน balloon อีีกหางหนึ่่�งใช้้เป็็นช่่องทาง
สำหรัับระบายเลืือดหรืือตรวจเลืือดที่่�ออกอยู่่�นอก balloon ดัังรููปที่่� 2
วิิธีีการใส่่ให้้สอดมืือซ้้ายเข้้าไปในช่่องคลอด ปลายนิ้้�วชี้้�และนิ้้�วกลางอยู่่�ที่่�ปากมดลููก ค่่อย ๆ สอด
balloon เข้้าไปภายในโพรงมดลููก จนกระทั่่�ง balloon ผ่่านพ้้นปากมดลููกเข้้าไปในโพรงมดลููกทั้้�งหมด
หลัังจากนั้้�นจึึงฉีีดน้้ำผ่่าน catheter เข้้าไปใน balloon ประมาณ 500 มิิลลิิลิิตร เพื่่�อทำให้้ balloon
โป่่งออกตามลัักษณะของมดลููกและอััดแน่่นอยู่่�ในโพรงมดลููก การใช้้น้้ำเกลืืออุ่่�น ๆ จะช่่วยให้้การแข็็งตััว
ของเลืือดเร็็วขึ้้�น ถ้้าปากมดลููกเปิิดกว้้างให้้ประจุุช่่องคลอดส่่วนบนด้้วยผ้้าก๊๊อซเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ balloon
หลุุด คา balloon ไว้้ 12-24 ชั่่�วโมง ดัังรููปที่่� 2 และ 3
2. Condom balloon โดยนำถุุงยางอนามััยมาผููกติิดที่่�ปลายของ sterile rubber catheter
สามารถใส่่น้้ำได้้ 250-500 มิิลลิิลิิตร ข้้อดีีคืือสามารถหาอุุปกรณ์์ได้้ง่า่ ย แต่่จะมีีข้อ้ เสีียคืือ ไม่่มีรูี ที่่�ู ปลายสาย
สำหรัับระบายเลืือดออกมา
สามารถทำวิิธีี double condom balloon (DCB) คืือ ให้้นำถุุงยางอนามััย 2 อัันมาสวมซ้้อนกััน
สอดปลายสายด้้าน balloon ของ foley catheter เข้้าไปใน condom ให้้ปลายสายห่่างจากกระเปาะ
ของ condom 1-2 เซนติิเมตร รููด condom ให้้ยาวออกจนสุุด นำไหมเบอร์์ 0 หรืือเบอร์์ 1 มาผููก
condom ให้้แนบติิดกัับ foley catheter โดยผููกอ้้อมไปอ้้อมมาหลาย ๆ รอบ ให้้ condom แนบติิด
กัับ foley catheter ไม่่แน่่นและไม่่หลวมเกิินไป ผููก 2 ปม ให้้ปมแรกห่่างจากปลาย condom ประมาณ
5-7 เซนติิเมตร ปมที่่� 2 ห่่างจากปมแรกออกมา 1-2 เซนติิเมตร เมื่่�อเสร็็จแล้้วก็็จะได้้ DCB สำหรัับ
ทำ intrauterine balloon tamponade ดัังรููปที่่� 4
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การป้ องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด

การป้ องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด

• ให้ oxytocin 10 ยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าทาง
หลอดเลือดดาช้า ๆ
• Controlled cord traction ถ้าได้รบั การอบรม
เสียเลือดมากกว่า 500 มล./ ชีพจรเร็ว/ ความดันโลหิ ตตก
• ให้เริม่ การ resuscitation ทันที
• ส่งตรวจเลือด G/M เลือดและส่วนประกอบของเลือด

การรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด

หาสาเหตุตาม 4 T approach

Resuscitation

• ขอความช่วยเหลือ
• ประเมินทางเดินหายใจ การ
หายใจและระบบการไหลเวียน
ของโลหิต
• ให้ออกซิเจน
• ใส่สายสวนปั สสาวะ ประเมิน
และติดตามปริมาณปั สสาวะ
• ให้สารน้าเข้าทางหลอดเลือด
ดา 2 เส้น โดยใช้เข็มเบอร์
16-18
• ให้เลือดและ/หรือส่วนประกอบ
อื่น ๆ ของเลือด ตามข้อบ่งชี้
• บันทึกสัญญาณชีพทุก 15
นาที จนกว่าจะคงที่

Tissue, Trauma, Thrombin
รักษาตามสาเหตุ
•
•
•
•

มดลูกไม่หดรัดตัว

ให้ oxytocin 20-40 ยูนิต ในสารน้า 1 ลิตร 60 หยด/นาที
ถ้าไม่ตอบสนองกับ oxytocin ให้ uterotonic drugs ชนิดอื่น ๆ
ให้ TXA 1 กรัม ทางหลอดเลือดดา นานกว่า 10 นาที ถ้าไม่มขี อ้ ห้ามใช้
นวดคลึงมดลูก

ถ้าเลือดยังออกอยู่ พิ จารณาทา (ใช้หลายวิ ธีร่วมกันได้)
• Bimanual uterine compression
• Intrauterine balloon/condom tamponade
• Uterine artery embolization
• Uterine compression suture
• Vessels ligation
• Hysterectomy
• หากยังมีเลือดออกหลังตัดมดลูก ให้ทา abdominal packing

ิ ที่ 1อการป้
แผนภู
องกันกษาภาวะตกเลืื
และรักษาภาวะตกเลื
ดหลังคลอดจากมดลู
แผนภูู
มิิกมารป้้
งกัันและรัั
อดหลัังอคลอดจากมดลูู
กไม่่หดรัักดไม่ตััวหดรัดตัว

การป้้องกัันและรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
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ทัง้ หมด หลังจากนัน้ จึงฉีดน้ าผ่าน catheter เข้าไปใน balloon ประมาณ 500 มิลลิลติ ร เพื่อทาให้
balloon โป่ งออกตามลักษณะของมดลูกและอัดแน่นอยู่ในโพรงมดลูก การใช้น้าเกลืออุ่น ๆ จะช่วยให้การ
แข็งตัวของเลือดเร็วขึน้ ถ้าปากมดลูกเปิ ดกว้างให้ประจุช่องคลอดส่วนบนด้วยผ้าก๊อซเพื่อป้ องกันไม่ให้
balloon หลุด คา balloon ไว้ 12-24 ชัวโมง
่
ดังรูปที่ 2 และ 3

การป้ องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด

Prevention and Management of Postpartum Hemorrhage

ปที่ 3 การใส่
tamponade
balloon และการประจุผ้าก็อซในช่องคลอด
รููปที่่� รู2  การใส่่
Bakri Bakri
tamponade
balloon
ที่ 2 การใส่ ยBakri
balloon sterile rubber catheter
2. Condom balloon โดยน าถุ งรูปยางอนามั
มาผูtamponade
ก ติ ด ที่ ป ลายของ
สามารถใส่น้ าได้ 250-500 มิลลิลิตร ข้อดีคือสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่าย แต่จะมีข้อเสียคือ ไม่มรี ูที่ปลาย
สายสาหรับระบายเลือดออกมา
สามารถทาวิธี double condom balloon (DCB) คือ ให้นาถุงยางอนามัย 2 อันมาสวมซ้อน
กัน สอดปลายสายด้าน balloon ของ foley catheter เข้าไปใน condom ให้ปลายสายห่างจากกระเปาะ
ของ condom 1-2 เซนติเมตร รูด condom ให้ยาวออกจนสุด นาไหมเบอร์ 0 หรือเบอร์ 1 มาผูก
condom ให้แนบติดกับ foley catheter โดยผูกอ้อมไปอ้อมมาหลาย ๆ รอบ ให้ condom แนบติดกับ
foley catheter ไม่แน่นและไม่หลวมเกินไป ผูก 2 ปม ให้ปมแรกห่างจากปลาย condom ประมาณ 5-7
เซนติเมตร ปมที่ 2 ห่างจากปมแรกออกมา 1-2 เซนติเมตร เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ DCB สาหรับทา
3  การใส่่
Bakri tamponade
intrauterine รููปที่่�
balloon
tamponade
ดังรูปที่ 4 balloon และการประจุุผ้้าก็็อซในช่่องคลอด

รูปที่ 3 การใส่ Bakri tamponade balloon และการประจุผ้าก็อซในช่องคลอด

2. Condom balloon โดยน าถุ ง ยางอนามัย มาผู ก ติ ด ที่ ป ลายของ sterile rubber catheter
สามารถใส่น้ าได้ 250-500 มิลลิลิตร ข้อดีคือสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่าย แต่จะมีข้อเสียคือ ไม่มรี ูที่ปลาย
สายสาหรับระบายเลือดออกมา
สามารถทาวิธี double condom balloon (DCB) คือ ให้นาถุงยางอนามัย 2 อันมาสวมซ้อน
กัน สอดปลายสายด้าน balloon ของ foley catheter เข้าไปใน condom ให้ปลายสายห่างจากกระเปาะ
ของ condom 1-2 เซนติเมตร รูด condom ให้ยาวออกจนสุด นาไหมเบอร์ 0 หรือเบอร์ 1 มาผูก
4  ลัั
condom
และวิิ
ธีีการใส่่
condom ให้รููปที่่�
แนบติ
ดกักษณะของ
บ foley double
catheter
โดยผูballoon
กอ้อมไปอ้
อมมาหลาย
ๆ รอบ ให้ condom แนบติดกับ
ที่ 4 ลักหษณะของ
ธีการใส่ condom ประมาณ 5-7
foley catheter ไม่แน่นรูปและไม่
ลวมเกินdouble
ไป ผูก condom
2 ปม ให้balloon
ปมแรกห่และวิ
างจากปลาย
เซนติเมตร ปมที่ 2 ห่างจากปมแรกออกมา 1-2 เซนติเมตร เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ DCB สาหรับทา
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intrauterine balloon tamponade ดังรูปที่ 4

เทน้้ำปราศจากเชื้้�อใส่่ในชามรููปไต ใช้้ irrigated syringe 50 มิิลลิิลิติ ร ดููดน้้ำ ฉีีดเข้้าไปในปลายท่่อ
ของ foley catheter แล้้วยกขึ้้�นในแนวดิ่่�ง เพื่่�อทดสอบว่่า DCB ไม่่รั่่�วและไม่่หลุุดจาก foley catheter
แล้้วดููดน้้ำออกจาก DCB จนหมดแล้้วจึึงใส่่ DCB เข้้าไปในโพรงมดลููกโดยใส่่ vaginal speculum หรืือ
vaginal retractors เข้้าไปในช่่องคลอด เปิิดออกจนเห็็นปากมดลููก ใช้้นิ้้�วชี้้�และนิ้้�วกลางหรืือใช้้ uterine
packing forceps คีีบปลาย DCB สอดผ่่านปากมดลููกเข้้าไปในโพรงมดลููก อาจใช้้อีกี มืือหนึ่่�งดัันยอดมดลููก
ลงมาให้้ปากมดลููกเคลื่่�อนลงมาต่่ำ จะสอด DCB เข้้าไปในโพรงมดลููกได้้ง่่ายขึ้้�น ใส่่ให้้ DCB ทั้้�งหมดอยู่่�ใน
โพรงมดลููกโดยให้้ปลาย DCB อยู่่�ใกล้้ยอดมดลููก
ให้้ผู้้�ช่ว่ ยฉีีดน้้ำเข้้าไปใน DCB ผ่่านท่่อที่่�ปลายสาย foley catheter จนได้้ปริิมาณ 500-700 มิิลลิิลิติ ร
เติิมน้้ำจน DCB โป่่งตััว คลำได้้ที่่�ปากมดลููกและเลืือดหยุุดไหล แล้้วหนีีบหรืือหัักพัับปลายสาย foley
catheter ไว้้ เพื่่�อไม่่ให้้น้้ำไหลย้้อนออกมา ใส่่ผ้้าก๊๊อซหรืือ tampon ชุุบน้้ำยา povidone-iodine ประจุุ
ไว้้ในช่่องคลอด เพื่่�อใช้้ดันั ไม่่ให้้ DCB หลุุดออกมาจากโพรงมดลููก เมื่่�อประจุุเสร็็จแล้้วใช้้นิ้้�วมืือดััน tampon
ไว้้ก่่อนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า DCB ไม่่หลุุดออกมา ใช้้ clamps หนีีบปลายสาย foley catheter ไว้้ หรืือใช้้หนััง
ยางหรืือไหมผููกรััดสาย foley catheter ที่่�หัักพัับไว้้ ใช้้มืือดััน DCB ไว้้ 10-15 นาทีี จนแน่่ใจว่่าเลืือดหยุุด
และ DCB ไม่่หลุุดออกมา อาจใช้้ ultrasound ตรวจดููว่่า DCB แนบติิดกัับโพรงมดลููกทั้้�งหมด ใส่่ DCB ไว้้
นานอย่่างน้้อย 12-24 ชั่่�วโมง
การเอา DCB ออกให้้ตััดไหมหรืือหนัังยางที่่�ผููกปลาย foley catheter ออก ปล่่อยน้้ำออกจนหมด
แล้้วดึึง DCB ออก สัังเกตเลืือดที่่�ออกจากปากมดลููกแล้้วเอา tampon หรืือผ้้าก๊๊อซที่่�ใส่่ไว้้ในช่่องคลอดออก
จนหมด

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อทำ� balloon tamponade

หลุุด

การใช้้น้้ำเกลืืออุ่่�น ๆ จะช่่วยให้้การแข็็งตััวของเลืือดเร็็วขึ้้�น
สัังเกตปริิมาณเลืือดที่่�ออกทาง lumen และปากมดลููก
กรณีีที่่�ปากมดลููกเปิิดกว้้างให้้ประจุุช่่องคลอดส่่วนบนด้้วยผ้้าก๊๊อซเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ balloon

ใส่่สายสวนปััสสาวะเพื่่�อบัันทึึกปริิมาณปััสสาวะ
ให้้ oxytocin ทางหลอดเลืือดดำช้้า ๆ (20-40 ยููนิิตใน 0.9% sodium chloride 1,000
มิิลลิิลิิตร) โดยให้้ต่่ออีีก 12-24 ชั่่�วโมง
ให้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�ครอบคลุุมเชื้้�อกว้้างทางหลอดเลืือดดำ
วัันต่่อมาถ้้าอาการผู้้�ป่่วยคงที่่� ให้้เอาน้้ำใน balloon ออก แล้้วทิ้้�งไว้้ 30 นาทีี ถ้้าเลืือดออก
ไม่่มาก หยุุดให้้ oxytocin แล้้วสัังเกตอาการอีีก 30 นาทีี ถ้า้ ไม่่มีเี ลืือดออกมาก จึึงเอา balloon ผ้้าก๊๊อซและ
สายสวนปััสสาวะออก หยุุดให้้สารน้้ำทางหลอดเลืือดดำ แต่่ให้้ยาปฏิิชีวี นะต่่ออีีก 3 วััน บางรายงานให้้เอาน้้ำออก
ปริิมาณครึ่่�งหนึ่่�งหลัังใส่่ balloon 12 ชั่่�วโมง ถ้้าไม่่มีเี ลืือดออกก็็ให้้เอาน้้ำออกทั้้�งหมดใน 12 ชั่่�วโมงต่่อมา(25)

การป้้องกัันและรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
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Uterine compression sutures

1. B-Lynch compression suture(26)
เป็็นหััตถการที่่�มีีรายงานการทำบ่่อยที่่�สุุด จััดให้้ผู้้�ป่ว่ ยนอนในท่่า lithotomy ผ่่าตััดเปิิดหน้้าท้้อง แล้้ว
ผ่่าเปิิดส่่วนล่่างของมดลููก (hysterotomy) ถ้้าเป็็นกรณีีที่่�ผ่่าท้้องทำคลอด ให้้เลาะเปิิดแผลที่่�มดลููก
ออกก่่อน เปิิด peritoneum ที่่�คลุุมกระเพาะปััสสาวะแล้้วดัันลงล่่างจนถึึงระดัับของปากมดลููก ใช้้ไหม
Monocryl เบอร์์ 1 เข็็มกลม ยาว 70 เซนติิเมตร ถ้้าผู้้�ทำถนััดมืือขวา ให้้ยืืนด้้านขวาของผู้้�ป่่วย เริ่่�มต้้นเย็็บ
ที่่�ผนัังด้้านหน้้าของมดลููกประมาณ 3 เซนติิเมตรต่่ำกว่่าแผล ตัักทะลุุเข้้าไปในโพรงมดลููกมาออกที่่�ตำแหน่่ง
3 เซนติิเมตรเหนืือจากแผล และ 4 เซนติิเมตรจากขอบด้้านข้้างของมดลููก แล้้วอ้้อมไหมไปทางผนัังด้้าน
หลัังคล้้องข้้ามยอดมดลููกห่่างจาก cornu ประมาณ 4 เซนติิเมตร เย็็บผนัังมดลููกด้้านหลัังในระดัับเดีียวกัับ
แผลผ่่าตััด ตัักทะลุุเข้้าไปในโพรงมดลููก จากนั้้�นให้้ตักั เข็็มทะลุุออกจากโพรงมดลููกทางด้้านหลัังในแนวขวาง
ห่่างจากรููเข็็มเดิิมประมาณ 4-5 เซนติิเมตร แล้้วอ้้อมไหมผ่่านยอดมดลููกกลัับมาที่่�ด้้านหน้้า เย็็บที่่�ผนัังด้้าน
หน้้าข้้างซ้้ายในตำแหน่่งเดีียวกัันกัับด้้านขวา ดัังรููปที่่� 5 และ 6 ให้้ผู้้�ช่่วยกดบีีบมดลููกในแนว vertical ให้้
มากที่่�สุุด แล้้วจึึงผููกปลายไหมทั้้�งสองข้้างเข้้าด้้วยกัันให้้แน่่น ตรวจในช่่องคลอดดููว่่าไม่่มีีเลืือดออก จึึงเย็็บ
ปิิดแผลที่่�ตััวมดลููก อััตราความสำเร็็จโดยลดการตััดมดลููกเท่่ากัับร้้อยละ 86(27)
2. Hayman uterine compression suture(28,29)
เป็็นการเย็็บบีีบรััดตััวมดลููกโดยดััดแปลงมาจาก B-Lynch suture มีีข้อ้ ดีี คือื ไม่่ต้อ้ งเปิิดโพรงมดลููก
หรืือทำหลัังจากเย็็บปิิดแผลผ่่าท้้องทำคลอดไปแล้้ว หรืือกรณีีที่่�คลอดทางช่่องคลอดแล้้วเกิิดภาวะตกเลืือด
จากมดลููกไม่่หดรััดตััว วิิธีีนี้้�สามารถทำได้้ง่่ายและรวดเร็็วถ้้าผ่่าตััดเปิิดช่่องท้้องอยู่่�แล้้ว วิิธีีทำ ให้้ผู้้�ช่่วยยก
มดลููกขึ้้�นมาที่่�บริิเวณแผลหน้้าท้้อง เปิิดเยื่่�อบุุช่่องท้้องที่่�คลุุมกระเพาะปััสสาวะแล้้วดัันลงล่่างจนถึึงระดัับ
ของปากมดลููก ใช้้ไหม Vicryl หรืือ Monocryl เบอร์์ 1 หรืือ 2 เข็็มกลมหรืือเข็็มตรงแบบยาวอย่่างน้้อย
70 เซนติิเมตร เย็็บเข้้าไปในผนัังมดลููกจากด้้านหน้้าให้้ทะลุุไปทางด้้านหลััง โดยเริ่่�มจากส่่วนเหนืือต่่อ
reflection ของกระเพาะปััสสาวะ แล้้วอ้้อมไหมไปผููกปมที่่�บริิเวณยอดมดลููกให้้แน่่น โดยให้้ผู้้�ช่่วยใช้้มืือ
บีีบรััดมดลููกในแนวตั้้�งให้้มากที่่�สุุดก่่อนที่่�จะผููก ส่่วนใหญ่่จะเย็็บผููก 2 มััด แต่่ถ้า้ มดลููกมีีขนาดใหญ่่หรืือเพื่่�อ
ให้้บีบี รััดมดลููกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ไม่่เลื่่�อนหลุุด สามารถเย็็บบีีบรััดได้้มากกว่่า 2 มััด ดัังรููปที่่� 7
มีีรายงานพบว่่า การเย็็บแบบ Hayman ช่่วยหยุุดเลืือดได้้สำเร็็จเท่่ากัับการใส่่ Bakri balloon คืือ
เท่่ากัับร้้อยละ 76.7 และร้้อยละ 74.4 ตามลำดัับ และเมื่่�อทำร่่วมกัับการเย็็บผููกเส้้นเลืือด อััตรา
ความสำเร็็จจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 93 และร้้อยละ 87.2 ตามลำดัับ(30)

การเย็บผูกเส้นเลือด (Selective artery ligation)

อััตราความสำเร็็จ เช่่น ลดการตััดมดลููก เท่่ากัับร้้อยละ 84.6(31) ถ้้าทำ uterine compression
suture แล้้วยัังคงมีีเลืือดออกอยู่่�ปานกลาง แนะนำให้้ทำหััตถการนี้้�ต่่อ ซึ่่�งจะทำได้้ง่่ายขึ้้�นเพราะมดลููก
มีีขนาดเล็็กลงแล้้ว นอกจากนี้้�อาจพิิจารณาทำในกรณีีที่่�จุุดเลืือดออกมาจากตำแหน่่ง lower uterine
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แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

ข้างซ้ายในตาแหน่งเดียวกันกับด้านขวา ดังรูปที่ 5 และ 6 ให้ผชู้ ่วยกดบีบมดลูกในแนว vertical
ให้ม ากที่สุด แล้วจึง ผูก ปลายไหมทัง้ สองข้างเข้าด้วยกันให้แ น่ น ตรวจในช่องคลอดดู ว่าไม่ม ี
เลือดออก จึงเย็บปิ ดแผลทีต่ วั มดลูก อัตราความสาเร็จโดยลดการตัดมดลูกเท่ากับร้อยละ 86(27)

Prevention and Management of Postpartum Hem

กษาภาวะตกเลือดหลังคลอด

รููปที่่� 5 ตำแหน่่งการเย็็บ B-Lynch

รูปที่ 5 ตาแหน่ งการเย็บ B-Lynch

รููปที่่� 6  การเย็็บ B-Lynch

รูปที่ 6 การเย็บ B-Lynch

การป้้องกัันและรัักษาภาวะตกเลืือดหลัังคลอด
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รููปที่่� 7  Hayman uterine compression suture

รูปที่ 7 Hayman uterine compression suture

segment เช่่น รกเกาะต่่ำ การฉีีกขาดหรืือการขยายของแผลที่่� lower segment หรืือ uterine artery
laceration
เป็็นต้้น า การเย็บแบบ Hayman ช่วยหยุดเลือดได้สาเร็จเท่ากับการใส่ Bakri
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ทีม่ าเลี้ยงมดลูกจากด้านบน ดังรูปที่ 8

รููปที่่� 8  ตำแหน่่งการเย็็บผููกเส้้นเลืือด uterine และ utero-ovarian

รูปที่ 8 ตาแหน่ งการเย็บผูกเส้นเลือด uterine และ utero-ovarian

Internal iliac artery ligation
การเย็็บผููกเส้้นเลืือดแดง internal iliac ต้้องการทัักษะในการผ่่าตััดสููงและอาจมีีอัันตรายต่่อ
- Internal
iliacinternal
artery
ligation
เส้้นเลืือดดำ
iliac จึึ
งได้้รับั ความนิิยมน้้อยลงในระยะหลััง เพราะทำยากและโอกาสประสบความ
(31)
สำเร็็บ
จ ร้้ผูอกยละ
การเย็
เส้น39-100
เลือดแดง
internal iliac ต้องการทักษะในการผ่าตัดสูงและอาจมีอนั ตรายต

เลือดดา internal
รบั ความนิ
อยลงในระยะหลั
การตัiliac
ดมดลูจึงกได้(Subtotal
หรืยอมน้total
hysterectomy)ง เพราะทายากและโอกาสประสบความส
ร้อยละ 39-100(31) กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่ต้้องการมีีบุุตรแล้้ว หรืือไม่่สามารถควบคุุมเลืือดออกได้้โดยใช้้วิิธีีการรัักษาแบบ

อนุุรัักษ์์ ควรทำการตััดมดลููกทัันทีี ก่่อนที่่�จะเสีียเลืือดมากจนเกิิดภาวะเลืือดไม่่แข็็งตััว tissue hypoxia
อุุณหภููมิกิ ายต่่ำและภาวะเลืือดเป็็นกรด ทำให้้ยากต่่อการแก้้ไข การตััดมดลููกอาจจะทำเป็็น subtotal หรืือ
การตัดมดลูtotal
ก (Subtotal
หรือได้้total
hysterectomy)
hysterectomy ก็็
ควรระวัั
งการเย็็บผููก stump ของเส้้นเลืือดต่่าง ๆ ไม่่ควรเย็็บผููกให้้มีีขนาด
(27)
วิิธีี ต
double
ligation
กรณีใหญ่่
ที่ผู้ปและใช้้
่ วยไม่
้องการมี
บุตรแล้ว หรือไม่สามารถควบคุมเลือดออกได้โดยใช้วิธกี ารรักษ

อนุ รกั ษ์ ควรทาการตัดมดลูกทันที ก่อนที่จะเสียเลือดมากจนเกิดภาวะเลือดไม่แข็งตัว tissue hy
การอัดผ้าก๊อซในช่องท้อง (Abdominal packing)
อุณหภูมกิ ายต่าและภาวะเลื
อดเป็ นากรด
าให้ยraw
ากต่surface
อการแก้
ดมดลู
กอาจจะท
กรณีีที่่�มีีเลืือดออกอย่่
งต่่อเนื่่�อทงจาก
แม้้จไะตััขดการตั
มดลููกไปแล้้
ว พบในกรณีี
ที่่�มีี าเป็
DIC น subtota
เกิิดขึ้้�น ให้้ก็
อััดไผ้้ด้าก๊๊ควรระวั
อซแน่่นในช่่งอการเย็
งท้้องเพื่่�บอห้้ผูากมเลืืstump
อด แล้้วจึึของเส้
งเอาออกภายหลัั
ง (24 ชั่่�วโมงต่่
หลัังแก้้
total hysterectomy
นเลือดต่
าง ๆ ไม่อคมาวรเย็
บไผูขกให้มขี นาด
การแข็็งตััวของเลืื(27)
อดแล้้ว) มีีหลายเทคนิิค เช่่น pack and go-back(23) หรืือ umbrella packing(24)
และใช้วธิ ี double
ligation
วิิธีีหลัังนี้้�ใช้้ผ้้าก๊๊อซผููกกัันยาวพัับเป็็นระเบีียบในถุุงพลาสติิกปลอดเชื้้�อ อััดแน่่นในอุ้้�งเชิิงกรานโดยให้้
ปลายถุุงพลาสติิกยื่่�นเป็็นด้้ามร่่มผ่่านออกทางช่่องคลอดและถ่่วงน้้ำหนัักที่่�ปลายถุุงพลาสติิกด้้วยถุุงน้้ำเกลืือ

การอัดผ้าก๊อซในช่องท้อง (Abdominal packing)
กรณีทมี่ เี ลือดออกอย่างต่อเนื่องจาก raw surface
แม้จะตัดมดลูกไปแล้ว พบในกรณีทมี่ ี DI
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เกิดขึน้ ให้อดั ผ้าก๊อซแน่นในช่องท้องเพื่อห้ามเลือด แล้วจึงเอาออกภายหลัง (24 ชัวโมงต่
่
อมา หลังแ
(23)

(24)

ลิตร ดึงต้าน pelvic floor ดังรูปที่ 9 เมื่อเลือดหยุดดีแล้ว จึงเปิ ดถุงดึงผ้าก๊อซออกผ่านทางช่องคลอดโดย
ไม่ต้องผ่าเปิ ดหน้าท้อง

รููปที่่� 9  Umbrella packing

รูปที่ 9 Umbrella packing

1 ลิิตร ดึึงต้้าน pelvic floor ดัังรููปที่่� 9 เมื่่�อเลืือดหยุุดดีีแล้้ว จึึงเปิิดถุุงดึึงผ้้าก๊๊อซออกผ่่านทางช่่องคลอด
โดยไม่่
ต้้องผ่่ใานเปิิSurgical
ดหน้้าท้้อง PPH Box
การเตรียมอุ
ปกรณ์

แนะนาให้
จดั ปทกรณ์
า Surgical
PPH BoxPPH
เพื่อBox
ความสะดวกและรวดเร็วในการนาไปใช้ โดยมี
การเตรี
ยมอุ
ใน Surgical

อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังแนะนำให้้
นี้
จััดทำ Surgical PPH Box เพื่่�อความสะดวกและรวดเร็็วในการนำไปใช้้ โดยมีีอุุปกรณ์์
สาหรับต่่ทางา ๆ ดัั
Uterine
งนี้้�  compression suture/ uterine artery ligation
Uterine เบอร์
compression
1. Vicrylสำหรัั
หรือบทำ
Monocryl
1 ติดเข็มsuture/
กลมโค้งuterine
ยาว 70artery
เซนติligation
เมตร จานวน 4 ชุด
1. Vicryl70หรืืมิอลMonocryl
เบอร์์
ดเข็็มกลมโค้้
งยาว 70
เซนติิเมตร จำนวน
หรือ เข็มตรงยาว
ลิเมตร สาหรั
บท1 ติิ
า Hayman
uterine
compression
suture4 ชุุด หรืือ
มตรงยาว 70 มิิลลิิเมตร สำหรัับทำ Hayman uterine compression suture
2. เข็็Vicryl
หรือ Monocryl เบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ยาวอย่างน้อย 70 เซนติเมตร จานวน 4 ชุด
2. Vicryl หรืือ Monocryl เบอร์์ 1 หรืือเบอร์์ 2 ยาวอย่่างน้้อย 70 เซนติิเมตร จำนวน 4 ชุุด
3. Vicryl3.หรืVicryl
อ Monocryl
เบอร์ 1เบอร์์
ติดเข็1 ติิ
ม ดสเข็็าหรั
บทาบทำ
uterine
artery
หรืือ Monocryl
ม สำหรัั
uterine
arteryligation
ligation
สาหรับทา Intrauterine
balloon
tamponade
สำหรัับทำ Intrauterine balloon tamponade
4. Bakri4.tamponade
balloonballoon
1 ชุด หรื1 ชุุอด หรืือ
Bakri tamponade
5. condom
Double condom
tamponade
5. Double
balloon balloon
tamponade
		
• CondomCondom
2 ชิ้น 2 ชิ้้�น
		
Foley catheter เบอร์์ 14 F หรืือ สายยางแดงสวนปััสสาวะ 1 เส้้น
•
Foley
catheter
เบอร์1 จำนวน
14 F หรื2 อเส้้นสายยางแดงสวนปัสสาวะ 1 เส้น
		
ไหมดำ เบอร์์
		
• ไหมดา เบอร์
1 จsyringe
านวน 250 มิิ
เส้นลลิิลิิตร
Irrigated
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