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ภาวะตกเลือดหลังคลอด  

Postpartum Hemorrhage, PPH

โฉมพิลาศ จงสมชัย
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ภาวะตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือด 500 
มิลลิลิตร หรือมากกวาหลังจากคลอดระยะที่ 3 เสร็จส้ิน 
 การตกเลือดหลังคลอดอยางรุนแรง (Severe PPH) 
หมายถึง การเสียเลือดหลังทารกคลอดมากกวา 1,000 
มิลลิลิตร 

การตกเลือดหลังคลอด  แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก
 1. การตกเลือดหลังคลอดทันที (Early or immediate 
PPH) หมายถงึ การตกเลือดภายใน 24 ชัว่โมงแรกหลงัคลอด
 2. การตกเลือดหลังคลอดภายหลัง (Late or delayed 
PPH) หมายถึง การตกเลือดหลังจากคลอด 24 ชั่วโมง จนถึง 
6 สัปดาห หลังคลอด
     
ขนาดของปญหาและระบาดวิทยา ของการตกเลือด
 การตกเลือดเปนสาเหตุสําคัญที่สุด ของการตายของ
มารดาทั่วโลก อยางนอยรอยละ 24 ของการตายของมารดา
เกิดจากการตกเลือด องคการอนามัยโลกไดประเมินวา 
ในปค.ศ.1995 มผีูหญงิตองเสยีชวีติจากภาวะแทรกซอนของ
การต้ังครรภและคลอดบุตรซ่ึงเรียกวาการตายของมารดา 
(maternal death) ถึง 515,000 ราย หญิงเหลานี้ สวนใหญ 
(รอยละ 99) อยูในประเทศกําลังพัฒนา มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของการตายของมารดาเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด 
สํานักงานสงเสริมสุขภาพ โดยโครงการลูกเกิดรอดแม
ปลอดภัย 2545 ไดรายงานสาเหตุการตายของมารดาใน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2533-2545 พบวาการตกเลือดจากการ
ตั้งครรภ และการคลอดเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งมา
ตลอด สวนสาเหตุอื่นๆไดแก การติดเชื้อ ความดันโลหิตสูง
ระหวางตั้งครรภ นํ้าครํ่าอุดหลอดเลือด เปนตน
 ในประเทศกําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนา การตกเลือด
ยิ่งเปนปญหาใหญของประเทศนั้นๆ ซึ่งในบางประเทศการ
ตกเลือดเปนสาเหตุเกือบคร่ึงหนึ่งของการตายหลังคลอด 

อุบัติการณของการตกเลือดหลังคลอดชนิด early หรือ 
immediate PPH
 มีรายงานพบการตกเลือดประมาณ รอยละ 1 ถึง 5 ของ
การคลอด และตกเลือดชนิดรุนแรง  รอยละ 1-2 ของการ
คลอด ซึง่ตวัเลขทีแ่ทจรงินาจะสงูกวานีเ้พราะการประเมนิดวย
สายตามกัตํา่กวาความเปนจรงิประมาณครึง่หนึง่ ซึง่องคการ
อนามัยโลกประเมินวาทุกๆ ป มีหญิงที่มีการตกเลือดที่เกี่ยว
กบัการตัง้ครรภปละประมาณ 14 ลานคน และอยางนอยทีส่ดุ
หญิงเหลานี้จํานวน 128,000 คนตกเลือดรุนแรงจนเสียชีวิต 
ซึ่งสวนใหญเกิดการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด ซึ่ง
เปนผลมาจากปญหาในระยะท่ี 3 ของการคลอด ดังนั้นชวง
เวลาหลงัคลอดทารก และช่ัวโมงแรกๆ หลังการคลอดระยะท่ี          
3 สิ้นสุด จึงเปนชวงเวลาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะ
ปองกนั วนิจิฉยั และดแูลรกัษาการตกเลือด เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัภาวะแทรกซอนอยางอืน่ของการคลอด เชน การติดเช้ือนัน้ 
การตกเลือดสามารถเกิดไดรวดเร็ว และเปนอันตรายตอชีวิต
มากกวา ถาไมไดรบัการดูแลทีถ่กูตองทัง้การใหยาทีเ่หมาะสม 
การทําหัตถการชวยชีวิต การใหเลือดทดแทน หรือการผาตัด
จากผูดูแลที่ชํานาญ รวมถึงการสงตอผูปวยที่สะดวกรวดเร็ว
ทําใหเพิ่มอัตราการตายจากการตกเลือดมากยิ่งขึ้น
 การตกเลือดหลังคลอดสวนใหญไมสามารถทํานายลวง
หนาได รอยละ 90 ของผูปวยที่มีการตกเลือดหลังคลอดไม
พบวามีปจจัยเสี่ยงใดๆ 
 อุบัติการณการตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาล
ศรนีครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้แต
ป พ.ศ. 2544 - 2553 พบประมาณรอยละ 1-2 ของการคลอด 

สาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดการตกเลือดหลังคลอด
 1.  เลือดออกจากบริเวณท่ีรกเคยเกาะ ซึ่งอาจเกิดจาก
  ก.  กลามเน้ือมดลูกหดรัดตัวไมดี (uterine atony)  
  ข.  การตกคางของเน้ือเยื่อรกในโพรงมดลูก  
 2.  การบาดเจ็บตอชองทางคลอด 
 3.   ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด 
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ลกัษณะทางคลินกิของผูปวยท่ีมภีาวะตกเลือดหลังคลอด
 โดยปกติ หลังคลอดรกจะมีเลือดซึมแคเล็กนอย ในราย
ที่มีภาวะตกเลือด อาจจะไมมีเลือดออกอยางมากตั้งแตตน 
มักจะเปนลักษณะเลือดออกพอสมควร แตไหลออกเรื่อยๆ 
จนสามารถทําใหผูปวยเกิดภาวะขาดเลือดจนทําใหช็อคได
 ผลของการตกเลือดท่ีจะเกิดแกผูปวยข้ึนอยูกับปจจัย
หลายอยาง ไดแก ปรมิาณเลอืดของผูปวยขณะยงัไมตัง้ครรภ 
ปรมิาณเลือดท่ีเพิม่ข้ึนระหวางการต้ังครรภ (ปกติจะมีปรมิาณ
เพิ่มข้ึน รอยละ 40 นับจากอายุครรภ 30 สัปดาห ขึ้นไป) และ
ภาวะโลหติจางในขณะคลอด ในรายทีม่โีลหติจางอยางรนุแรง
อยูกอน การเสียเลือดเพียง 200 ถึง 250 มิลลิลิตร อาจทําให
เสียชีวิตได 
 ในหญิงตั้งครรภที่ความดันโลหิตปกติอาจมีการตอบ
สนองตอการตกเลือดโดยมีความดันโลหิตเพ่ิมสูงขึ้นในชวง
แรก ตอมาจึงต่ําลง ในขณะท่ีอัตราการเตนของหัวใจจะเร็ว
ขึ้น ชีพจรเร็วข้ึนและเบาลง ความดันโลหิตลดต่ําลงเร่ือยๆ 
รวมกับความรูสึกตัวของผูปวยอาจเริ่มเปล่ียนแปลง แตใน
รายทีม่คีวามดนัโลหติสูงตัง้แตกอนตกเลอืดอาจทาํใหแพทย
วินิจฉัยผิดวายังไมมีภาวะช็อคเกิดขึ้นเพราะความดันโลหิต
ตกมาอยูในคาปกติ ในขณะที่มีเลือดออกมากจนปริมาณ
เลือดในรางกายไมเพียงพอแลว (hypovolemia)
 
การประเมินผูปวยที่มีการตกเลือดหลังคลอด
 เมื่อพบเลือดออกมาทางชองคลอดปริมาณมากอยาง
ชัดเจนใหการวินิจฉัยวาตกเลือดแลว ตองรีบคนหาสาเหตุ 
ใหคาํนึงถึงสาเหตุทีพ่บบอยท่ีสดุ 2 อนัดับแรกกอน คอื การหด
รัดตัวของมดลูกไมดี และการฉีกขาดของชองทางคลอด   

การปองกันการตกเลือดหลังคลอด
 เริม่จากการดูแลขณะต้ังครรภ พยายามคนหาปจจัยเสีย่ง
ทีอ่าจทําใหเกดิการตกเลือดหลังคลอดได เชน เคยมีประวัตติก
เลือดหลังคลอดในการต้ังครรภกอนๆ มีรกเกาะต่ํา ตั้งครรภ
แฝด ทารกตัวโต ครรภแฝดน้ํา ฯลฯ ซึ่งทําใหเสี่ยงตอการหด
รัดตัวไมดีของมดลูกหลังคลอด ตรวจหาและแกไขภาวะซีด
ขณะต้ังครรภซึ่งทําใหผูปวยทนตอการเสียเลือดไดนอย
 หญิงต้ังครรภทุกรายควรไดรับการใหสุขศึกษาในการ
ดแูลตัวเอง การเตรียมตัวคลอดในสถานพยาบาลท่ีมคีณุภาพ 
เตรียมความพรอมสําหรับภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจเกิด
ขึ้น รวมถึงครอบครัวและชุมชนตองทราบถึงอาการแสดงท่ี
บงบอกอันตราย เชน การมีเลือดออกระหวางการตั้งครรภ 
 เมือ่อยูในระยะรอคลอด ใหพจิารณาใหยากระตุนคลอด 
(oxytocin) อยางถูกตองเหมาะสมตาม  ขอบงชี้ดวยความ

ระมัดระวังและเฝาติดตามดูผูปวยอยางใกลชิด มีการใช 
partograph เพื่อติดตามการเจ็บครรภคลอดเพื่อปองกันการ
เจบ็ครรภคลอดท่ีเนิน่นาน (prolonged labor) รวมทัง้ฟงเสยีง
หวัใจทารกสมํา่เสมอ สงัเกตเลอืดออกผดิปกตจิากชองคลอด
พรอมจะแกไขไดเม่ือเกิดความผิดปกติ เชน ในรายที่มีมดลูก
แตก จะสามารถวินิจฉัยไดทันทวงทีจากการหดรัดตัวของ
มดลูกท่ีมากผิดปกติแลวหายไปพรอมกับหัวใจทารกเตนชา
ลงอยางมาก
 ในระยะคลอด ทีส่าํคญัทีส่ดุคอื ตองดูแลการคลอดระยะ
ที่ 3 อยางถูกตอง จะชวยปองกัน การตกเลือดหลังคลอด
ไดมาก ในระยะท่ี 2 ของการคลอดตองทําการคลอดทารก
อยางถูกตอง ตามกระบวนการคลอด ชวยคลอดโดยใหมี
การบาดเจ็บตอชองทางคลอดนอยที่สุด และใชหัตถการชวย
คลอดตามขอบงช้ี  ถาตองใชหัตถการชองคลอดใหใชเครื่อง
ดูดสูญญากาศแทนการใชคีมชวยคลอดเพราะมีขอมูลจาก 
Cochrane review โดย Johanson และ Menon ยืนยันวา
การใชเคร่ืองดูดสญูญากาศชวยคลอด ทาํใหเกดิการบาดเจ็บ
ตอชองทางคลอดนอยกวาการใชคีมชวยคลอดอยางมีนัย
สําคัญ (odds ratio  (OR) 0.41, 95% confi dence interval 
(CI) 0.33 - 0.50) สวนการตัดฝเย็บนั้น ควรตัดเฉพาะในราย
ที่จําเปน ไมควรตัดฝเย็บทุกราย จะสามารถลดการเสีย
เลือดไดอยางชัดเจน  Cochrane review โดย Carroli และ 
Belizan พบวาการตดัฝเยบ็เฉพาะบางรายทีจ่าํเปนจะเกดิการ
เสียเลือดนอยกวาการตัดฝเย็บทุกรายโดยเฉลี่ย 58 มิลลิลิตร 
(95% CI -107.58 ถึง - 8.42) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ
 หลังการคลอดระยะท่ี 3 สิ้นสุดลง ตองเฝาระวัง และ
สงัเกตการตกเลือดหลังคลอดใหใกลชดิ เม่ือมีการตกเลือดเกิด
ขึ้นจะไดใหการดูแลทันทวงที โดยเฉพาะในชวงช่ัวโมงแรก ๆ 
ซึง่จะเกิดการตกเลอืดไดบอย บางทานถอืวา 2 ชัว่โมง หลงัรก
คลอด เปนระยะที่ 4 ของการคลอด เพื่อจะไดใหความสําคัญ
มากขึ้น 

การดูแลการคลอดระยะที่ 3 แบบ Active management
 การปองกันการตกเลือดหลังคลอดท่ีไดผลดีมากอีก
วิธีหนึ่งซึ่งไดรับการพิสูจนดวยงานวิจัยเชิงสังเคราะหจาก 
Cochrane Review แลววาลดการตกเลอืดไดมากกวารอยละ 
60 รายงานนี้รวบรวมผลการวิจัย 5 รายงาน พบวาการดูแล
แบบ active management  ใน โรงพยาบาล สัมพันธกับ
การลด การตกเลือดหลังคลอดท่ีมากกวา 500 มิลลิลิตร 
(relative risk 0.38, 95% confi dence interval 0.32 to 0.46 
หมายความวา ลดลงอยางมนียัสําคญัทางสถติ)ิ ลดการคลอด
ระยะที่ 3 ที่เนิ่นนาน แต active management สัมพันธกับ
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การเพิ่มขึ้นของอาการคลื่นไสอาเจียน (relative risk 1.95, 
95% confi dence interval 1.58 to 2.42 หมายความวา เพิ่ม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ) และความดันโลหิตสูงขึ้น (โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชยา ergometrine) ไมพบวา active 
management มีผลดีหรือผลเสียตอทารก 
 องคการอนามัยโลกไดแนะนําการทํา Active manage-
ment ในระยะท่ี 3 ของการคลอด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ให oxytocin โดยหลังทารกคลอดไหลหนา ถามั่นใจ
วามทีารกคนเดยีว ใหฉดี oxytocin 10 ยนูติ เขากลามมารดา 
หรือเขาหลอดเลือดดําชาๆ ภายใน 1 นาที 
 ในกรณีที่ไมมั่นใจ ใหรอทารกคลอดเสร็จแลวใชมือคลํา
หนาทอง เพ่ือพสิจูนวาไมมทีารกอกีคนในมดลูก แลวจึงใหยา
ฉีด oxytocin ดังขางตน 
 2.  รอ 1-3 นาทีแลวใช clamp หนีบสายสะดือ แลวตัด
สายสะดือ (กรณีทารกตองการการชวยเหลือเรงดวนไมตอง
รอ ใหหนีบและตัดสายสะดือไดเลย)
 3.  ทําคลอดรกโดยวิธี controlled cord traction 
(รปูที ่1) โดยรอใหมดลูกหดรัดตัวอยางแรงแลวใชมอืขางหน่ึง
ดงึสายสะดอืเบาๆ ขณะทีม่อือกีขางกดทีเ่หนอืกระดกูหวัเหนา
เพือ่เปน counter traction ผลักสวนลางของมดลกูท่ีอยูบรเิวณ
เหนือกระดูกหัวเหนาขึ้นไปทางศีรษะมารดา พรอมดึงสาย
สะดือลงและออกจากชองคลอดเบาๆ ถารกไมเคลื่อนลงตํ่า
ใหหยุดดึงแลวรอมดลูกหดรัดตัวคร้ังตอไปจึงเร่ิมทําคลอด
รกใหมไปเรื่อยๆ จนรกสามารถคลอดออกมาได แลวทําการ
ตรวจรกวามีสวนใดขาดหายไปหรือไม  

รูปที่ 1   Controlled cord traction
ที่มา    Rouse DJ.  Normal labor, delivery, newborn 

care and puerperium.  In : Scott JR, Gibbs 
RS, Karlan BY, Haney AF. eds. Danforthi’s Ob-
stetrics and Gynecolgy. 9th ed.  Philadelphia : 
Lippincott Williams & Wilkins 2003:45.

  
*หมายเหตุ  หามดึงสายสะดือขณะท่ีมดลูกไมหดรัดตัว 
เพราะจะเส่ียงตอมดลูกปล้ิน*

 4.   นวดคลึงมดลูกใหหดรัดตัวดี ทุก 15 นาที จนครบ 
2 ชั่วโมงหลังคลอดรก

การรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดทันที (Immediate or 
early PPH) 
 หลักการรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด  มีหลักสําคัญ 
2 ประการ ไดแก หยุดเลือดท่ีออก และใหเลือดทดแทนให
เพียงพอ

แนวทางการดูแลรักษาผูปวยตกเลือดหลังคลอด
 1.   หาสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด เริ่มจากตรวจ
การหดรัดตัวของมดลูก การฉีกขาดของชองทางคลอด ตรวจ
รกวาคลอดครบหรือไม ดูปจจัยการแข็งตัวของเลือด
 2.  ใหการดูแลรักษาตามสาเหตุรวมกับการรักษาแบบ
ประคับประคองอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  มดลูกหดรัดตัวไมดี (Uterine atony)
 เปนสาเหตบุอยทีส่ดุของการตกเลอืดหลงัคลอด (รอยละ 
70 ถึง 90) 

การรักษาภาวะมดลกูหดรัดตัวไมดี มีขั้นตอนดังตอไปนี้
 1.   การนวดที่ยอดมดลูกอยางเต็มที่ โดยใชมือของ
ผูทําคลอดหรือผูชวย
 2.   การให oxytocin โดยผสม oxytocin 20 ยูนิต 
ใน lactated Ringer หรือ normal saline 1,000 มิลลิลิตร 
ใหทางหลอดเลือดดํา ในอัตรา 10 มิลลิลิตร ตอนาที (จะได 
oxytocin 200 มิลลิยูนิต ตอนาที) ถามดลูกเร่ิมหดรัดตัวดี
ขึ้น แข็งขึ้น และเลือดเริ่มหยุดไหลใหลดอัตราการใหลงเหลือ 
2 มิลลิลิตร ตอนาที จนกระทั่งเลือดหยุดดี และใหยาในอัตรา
เดิมตออีกประมาณ 12 ชั่วโมง จึงหยุดการใหยาได ไมควรให 
oxytocin ในขนาดสูงๆ โดยไมผสมนํ้าใหเจือจางเขาหลอด
เลือดดําอยางรวดเร็ว เพราะจะทําใหเกิดความดันโลหิตตํ่า
อยางรุนแรง หรือการเตนของหัวใจผิดปกติได แนะนําใหฉีด 
oxytocin ไมเกิน 10 ยูนิต เขาหลอดเลือดดําชาๆ ในเวลา 1 
นาที เพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียง  ดังกลาว
 3.   ยาอีกตัวหน่ึงที่ใหรวมดวย คือ methylergonovine 
(Methergin®) 0.2 มิลลิกรัม เขากลาม หรือเขาหลอดเลือด
ดาํ ยา methylergonovine นี ้อาจทาํใหเกดิความดนัโลหติสงู
อยางรุนแรงได โดยเฉพาะในกรณีที่ฉีดเขาหลอดเลือดดําใน
ผูปวยทีม่คีวามดนัโลหติสูงจากการตัง้ครรภ (preeclampsia) 
อยูแลว
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 4.  ถายังไมไดผล ขั้นตอไปให Prostaglandins เชน 
sulprostone (Nalador®) ซึ่งเปน prostaglandin E2 
analogue ควรรีบใหยาน้ีทันทีเม่ือใชยาอ่ืน เชน oxytocin, 
methylergometrine หรือ Cytotec® แลวไมไดผลภายใน 30 
นาท ีโดยให Nalador® 500 ไมโครกรมั (1 vial) ตอช่ัวโมง หยด
เขาหลอดเลือดดํา เริ่มจากอัตรา 1.7 ไมโครกรัม ตอนาที เพิ่ม
ขึน้จนถึงขนาด 8.3 ไมโครกรัมตอนาที หรอืให 500 ไมโครกรัม 
ฉดีเขากลาม แลวรอดูผลของยาในเวลา 30 นาที ซึง่ผลสําเรจ็
ของการรักษามีรายงานประมาณ รอยละ 83-89 (Phuapradit 
และคณะ 1993, Goffi net และคณะ 1995) นอกจากน้ียังมี 
Prostaglandins ตวัอืน่ๆ ทีอ่าจใชรกัษาภาวะมดลูกหดรัดตวั
ไมดีได เชน misoprostol (Cytotec®) ซึ่งเปนสารสังเคราะห
ของ prostaglandin E1 โดยใชขนาด 1,000 ไมโครกรมั เหนบ็
ทวารหนัก ใชเวลาเฉล่ียในการออกฤทธิ์ 1.4 นาที และไดผล
ดีในผูปวย 16 ราย จาก 18 ราย ที่ใช oxytocin ไมไดผล (O’ 
Brien และคณะ 1998) 
 5.  เมื่อมาถึงขั้นนี้แลว เลือดยังไมหยุดไหลอาจเกิดจาก
การฉีกขาดของชองคลอด หรือการแตกของมดลูก ตองรีบ
ใหการรักษาโดยดวน ไดแก 
  5.1  ขอความชวยเหลือจากทีมงาน
  5.2  เปดเสนเลือดอกีหนึง่เสนโดยการใชเขม็แทงนํา้
เกลือเบอรใหญใหสารนํ้า crystalloid ผสม oxytocin 
  5.3  เริม่ใหเลอืดทดแทน ถาอยูในภาวะฉกุเฉนิมากๆ 
อาจใหเลือดกรุปโอ Rh negative โดยไมตองทดสอบการเขา
กันไดของกลุมเลือด
  5.4  สาํรวจดปูากมดลูก ชองคลอดใหทัว่เพือ่หารอย
ฉีกขาด และทําการเย็บซอม 
  5.5  สํารวจโพรงมดลูกโดยใชมือเพื่อคนหาเศษ
เนือ้เยือ่รกทีต่กคางอยูในโพรงมดลกูพรอมตรวจดรูองรอยฉกี
ขาดของมดลูก
  5.6  ใสสายสวนปสสาวะคาไว เพื่อประเมินการ
ทาํงานของไต โดยดปูริมาณปสสาวะทีอ่อก และเปนการทาํให
กระเพาะปสสาวะไมโปงตึง ซึ่งอาจขัดขวางการหดรัดตัวของ
มดลูกได
 6.  ใหการชวยฟนคืนชีพ ในกรณีเสียเลือดมากจนช็อค 
 7.  Bimanual uterine compression โดยใสถุงมือ
ปราศจากเช้ือชนิดยาวถึงขอศอกใสมือขางหน่ึงเขาไปในชอง
คลอด ทําเปนกําปนดันที่ anterior fornix เพื่อกดดานหนา
ของมดลูก และวางมืออีกมือหนึ่งบนหนาทองกดนวดบริเวณ
ดานหลงัของมดลกู ดนัสองมอืเขาหากนั (รปูที ่2) เพือ่ออกแรง
กดใหมดลูกหดรัดตัวดีขึ้น ซึ่งเปนวิธีหยุดเลือดที่ไดผลดีมาก
ถาเลือดยังไมหยุดไหล มดลูกยังหดรัดตัวไมดี ตองพิจารณา

ใหการผาตัดชวย เชน ผูกหลอดเลือดแดง internal iliac 
arteries การผกูหลอดเลือด uterine arteries B-Lynch uterine 
compression suture, selective arterial embolization, 
hysterectomy 

รูปท่ี 2 Bimanual uterine compression
ที่มา     Benedetti TJ.  Obstetric Hemorrhage. In : Gabbe 

SG, Niebyi JR, Simpson JL, eds. Obstetrics.  
Normal and problem pregnancies. 4th ed. New 
York : Churchill Livingstone, 2002:524.

Uterine compression suture (B-Lynch suture) 
 คิดคนขึ้นโดย Christopher B-Lynch และคณะเม่ือ
ปค.ศ. 1997  โดยการใชไหม chromic เบอร 2 ผูกมัดมดลูก
ตามแนวตั้ง 2 แนวขนานกัน เพื่อกดผนังมดลูกดานหนา
เขากับดานหลัง (ดังรูปที่ 3) ซึ่งไดผลในการหยุดเลือดดีมาก 
ลดการตัดมดลูกลงได

รูปท่ี 3    The B-Lynch uterine compression suture 
technique

ที่มา      Cunningham FG.  Willams Obstetrics. 22nd ed. 
New York : Mc Graw-Hill, 2005:830.

2.  เศษรกตกคาง (Retained placental fragments)
 การตกคางของเศษรกในโพรงมดลูกมักเปนสาเหตุ
สวนใหญของการตกเลือดหลังคลอดในระยะหลัง (delayed 
PPH) และเปนสาเหตุสวนนอยของปญหาการตกเลือดหลัง
คลอดในระยะแรก ควรตรวจดูรกหลังคลอดเสร็จทุกรายเปน
กิจวัตร เพื่อสํารวจวามีสวนใดของรกขาดหายไปหรือไม หรือ
เสนเลือดสายสะดือสิ้นสุดกอนถึงขอบรก หรือมีเสนเลือด
ตอยาวไปเกินขอบรกหรือไม ซึ่งอาจมีสวนของรกสวนเกิน 
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(succenturiate lobe) ตกคางอยูในโพรงมดลกู แลวทาํใหเกดิ
การตกเลือดภายหลังได ถาพบวาสวนใดของรกขาดหายไป 
หรือสงสัยมีรกสวนเกินที่คางอยูใหทําการสํารวจโพรงมดลูก 
แลวทําการขจัดเศษเนื้อเยื่อรกนั้น อาจจะโดยใชนิ้วมือ หรือ
เครื่องมือขูดมดลูกขนาดใหญเพื่อลดโอกาสมดลูกทะลุ

3.  รกฝงตัวแนนผิดปกติ (Placenta accreta)
 ปกติรกจะลอกตัวไดเองภายหลังทารกคลอดประมาณ 
2-3 นาท ีแตมบีางรายทีล่อกตวัชาผดิปกต ิ(นานเกนิ 30 นาท)ี 
เนื่องจากรกฝงตัวแนนผิดปกติ มีการฝงตัวลึกลงไปจากชั้น 
decidua spongy เรียกภาวะนีว้า placenta accrete ซึง่แบง
ออกเปน 3 ระดบั ไดแก placenta accrete placenta increta 
และ placenta percreta เปนภาวะทีม่อีนัตรายสามารถทาํให
ผูปวยเสยีชวีติไดจากการแตกของมดลูก ปจจบุนัพบภาวะรก
ฝงตวัแนนเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ สาเหตนุาจะเกดิจากการเพิม่ขึน้
ของการผาตัดคลอดทางหนาทอง การขูดมดลูก   
 เมื่อพยายามทําการคลอดรกแลวไมสําเร็จ เชน ลวงรก
แลวไมสามารถหาแนวระหวางเนื้อรกและเยื่อบุโพรงมดลูก
เพื่อเซาะเอารกออกมาไดก็จะเกิดการตกเลือด โดยเฉพาะถา
รกยิ่งฝงตัวลึกและกินบริเวณกวาง ดังนั้น การดูแลที่ไดผลดี
ทีส่ดุ คอื การใหเลอืดทดแทนอยางทนัทวงท ีและเพยีงพอรวม
กับการตัดมดลูกอยางรวดเร็ว ในรายที่ตองการเก็บมดลูกไว
อาจทาํหตัถการอืน่กอน เชน ผกูเสนเลอืดเลีย้งมดลกู (internal 
iliac artery ligation) หรือ angiographic embolization 
 ในกรณทีีเ่ลอืดออกไมมากมรีายงานวาอาจใหการรกัษา
โดยทิ้งรกไวในโพรงมดลูกรวมกับการทํา uterine artery 
embolization ซึ่งรกจะมีการสลายตัวไดเองภายใน 6 เดือน 
หรือทิ้งรกไวในโพรงมดลูกรวมกับการใหยา methotrexate 
อาทิตยละคร้ัง อาจทําใหรกเส่ือมสลาย และคลอดออกมาเอง
ไดภายใน 4 สัปดาห 
 
4.  การฉกีขาดของชองทางคลอด (Genital tract lacerations)
 หลงัคลอดทกุรายควรทาํการสาํรวจการฉกีขาดของฝเยบ็
ใหละเอียดโดยเฉพาะในรายที่ใชสูติศาสตรหัตถการ หรือ
ทําการคลอดไมราบรื่น แลวทําการเย็บซอมใหเรียบรอย 
 การวนิจิฉยัการฉกีขาดของปากมดลกู ใหสงสัยมีการ
ฉีกขาดของปากมดลูกเม่ือพบเลือดออกอยางมาก และมัก
เปนเลือดสดๆ ในขณะที่มดลูกหดรัดตัวดี และทําการตรวจ
สอบอยางละเอียดโดยใหผูชวยชวยถางขยายชองคลอดดวย 
vaginal retractors และใชมือกดที่ยอดมดลูกใหปากมดลูก
อยูตํ่าลงมาใหเห็นชัดเจน พรอมกับใช ring forceps จับโดย
รอบปากมดลูกมองหาจุดที่ฉีกขาด

 การรักษา  การฉีกขาดของปากมดลูกลึกๆ ตองทําการ
เยบ็ซอมโดยมผีูชวยชวยถางขยาย  ชองคลอด และทาํใหมอง
เห็นปากมดลูกชัดเจนโดยวิธีดังกลาวขางตน แลวทําการเย็บ
ปากมดลกู โดยเริม่จากเหนอืมุมบนของการฉกีขาดอาจใชวธิี
เย็บแบบ interrupted หรือ continuous sutures ก็ได โดยใช
ไหมละลาย (รปูที ่4) ในขณะทีเ่ยบ็ปากมดลกูใหใชผากอซกด
ซับเลือดบริเวณแผลท่ีชองคลอดเพ่ือกันเลือดรบกวนสายตา 
การเย็บปากมดลูกตองระวังไมเยบ็มากเกินไป เพราะอาจเกิด
การปดของรูปากมดลูกตามมาภายหลังได หลังจากท่ีมดลูก
เขาอูตามปกติแลว 

รูปท่ี 4    การเย็บซอมปากมดลูก 
ที่มา      Cunningham FG.  Willams Obstetrics. 22nd ed. 

New York : Mc Graw-Hill, 2005:835.

 หรอือกีเทคนิคหน่ึงทีผู่เช่ียวชาญบางทานแนะนํา คอื เยบ็
แบบ interrupted โดยใหเริ่มเย็บจากรอยฉีกขาดสวนที่ใกล
รปูากมดลกูทีส่ดุ แลวดงึไหมทีเ่ยบ็ลงเพือ่ชวยใหมองเหน็รอย
ฉกีขาดท่ีเหนอืขึน้ไป แลวเยบ็ไปเร่ือยๆ จนถงึเหนือมุมของรอย
ฉีกขาด (รูปที่ 5)

รูปท่ี  5 การเย็บซอมปากมดลูก 
ที่มา    Benedetti TJ.  Obstetric Hemorrhage.  In : 

Gabbe SG, Niebyi JR, Simpson JL, eds. 
Obstetrics. Normal and problem pregnancies. 
4th ed. New York : Churchill Livingstone, 
2002:527.
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5. มดลูกแตก (Uterine rupture)
 มดลูกแตก แบงเปน 2 ชนิด ไดแก
 1.  Complete uterine rupture หมายถงึ มกีารแตกแยก
ของเน้ือเย่ือทุกชั้นของมดลูก
 2.  Incomplete uterine rupture (Uterine dehiscence) 
หมายถึง มีการแตกแยกของช้ันกลามเน้ือมดลูก โดยช้ัน 
visceral peritoneum ยังไมฉีกขาด
 การวินจิฉยั การทีม่กีารยดือยางมากของมดลกูสวนลาง
ทําใหเกิดรอยคอด ที่เรียกวา pathological retraction ring 
(Bandl ring) มเีลอืดออกในชองทองทาํใหผูปวยมีการระคาย
เคืองกระบังลมทําใหเกิดอาการเจ็บหนาอกได (อาจทําให
วินิจฉัยผิดเปน pulmonary หรือ amnionic fl uid embolism) 
อาจมบีางรายทีม่ดลูกหยดุการหดรดัตวั มอีาการปวด และกด
เจบ็ทีห่นาทอง ความดนัโลหติลดตํา่ลงอตัราเตนของหวัใจทา
รกลดตํา่ลงอยางมาก สวนนํา้ลอยสูงขึน้ หรอืคลําไดชดัเจนขึน้
จากทางหนาทอง
 การรักษา ถารอยแตกไมมากสามารถเย็บซอมมดลูก
ได หรือถารอยแตกมากไมสามารถซอมได ใหตัดมดลูก
ทันทีเพ่ือรักษาชีวิตผูปวย ในบางรายที่ยังตองการมีบุตรอีก
และสัญญาณชีพปกติอาจพยายามเย็บซอมเพื่อเก็บมดลูก
ไว มีรายงานหลังจากน้ันผูปวยสามารถต้ังครรภไดอีกอยาง
ปลอดภัย 

6. กอนเลือดขังในชองคลอด (Vaginal hematoma)
 อาจเกิดจากการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อออนของมารดา
ระหวางคลอด มกัเกดิในรายท่ีคลอดโดยการใชคมีชวยคลอด 
แตอาจเกิดในการคลอดปกติได ผูปวยจะมอีาการปวดบริเวณ
ทวารหนกัอยางรุนแรง ตรวจภายในพบกอนดนัผนงัชองคลอด
เขามาในชองคลอด
 การรักษา กรีดที่ชองคลอดแลวควักเอาเลือด และกอน
เลือดออก บางครั้งอาจเกิดชา เชน หลังคลอดแลว 3 สัปดาห 
การรักษาตองควักเลือดออก เพราะเลือดท่ีขังจะสลายตัวชา
มาก ใชเวลาหลายสปัดาห ทาํใหผูปวยเจบ็ปวดมากจนทนไม
ได มักไมพบจุดเลือดออกชัดเจน หลังจากเอาเลือดออกหมด
แลวไมตองเย็บปด ใหใสผากอชกดไว (vaginal packing) 
นาน 12-18 ชั่วโมง
 (สาเหตุอื่นๆของการตกเลือดพบไมบอย จึงไมขอกลาว
รายละเอียดในที่นี้)

การประเมินการเสียเลือด  มีความสําคัญมาก การใชตาดู
อยางเดียวไมสามารถบอกปริมาณเลือดที่เสียไปไดอยาง
แมนยาํ งานวิจยัหลายงานยันยนืวาสวนใหญแลวจะประเมิน

ตํา่กวาความเปนจริง ประมาณคร่ึงหน่ึง สญัญาณชีพอกีอยาง
หนึ่งที่สําคัญ คือ ปริมาณปสสาวะที่ออกซึ่งเปนตัวบงบอกถึง
ปริมาณเลอืดท่ีไปเลีย้งไตวาเพยีงพอหรอืไม ซึง่ปรมิาณเลอืด
ทีไ่ปเล้ียงไตนีม้คีวามไวตอการเปล่ียนแปลงของปรมิาณเลอืด
ในรางกายมาก ในผูปวยหลายรายจะมีปรมิาณปสสาวะลดลง
กอนท่ีจะปรากฏอาการแสดงของการเสยีเลอืดอยางอืน่ใหเหน็  
ควรรักษาใหปริมาณปสสาวะออกอยางนอย ชั่วโมงละ 30 
มลิลลิติร หรอื 60 มลิลลิติร โดยการใสสายสวนคาทอปสสาวะ 
หลีกเลี่ยงการใหยาขับปสสาวะเพราะจะทําใหผูปวยแยลง

การชวยฟนคืนชีพ และการดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉิน
 เม่ือมีการเสียเลือดมากหลังคลอดตองใหการดูแลรักษา
อยางรวดเร็วทันทีโดยตรวจการหดรัดตัวของมดลูก สํารวจ
ดูวามีการตกคางของเศษรกหรือไม และตรวจดูการฉีกขาด
ของชองทางคลอดพรอมกับใหสารนํ้าเขาทางหลอดเลือดดํา 
อยางนอย 1-2 เสน ดวยเข็มเบอรใหญ ใหสารนํ้า crystalloid 
และเลือดพรอมกับเตรียมหองผาตัด ทีมแพทยผาตัด ทีม
วิสัญญแีพทยใหพรอมไวเสมอ แลวรักษาตามสาเหตุที่ทําให
ตกเลือด

การใหสารน้ําทดแทน
 หัวใจสําคัญของการรักษาภาวะตกเลือดรุนแรง คือ การ
ใหสารนํ้าหรือเลือดเขาในเสนเลือดใหทันทวงทีและเพียงพอ 
สิ่งแรกที่ใชเพิ่มปริมาณในเสนเลือดมักเปน crystalloids ซึ่ง
ทาํใหเกดิภาวะสมดุลใน extravascular space อยางรวดเร็ว 
และมีเพยีง รอยละ 20 ของ crystalloids เทานัน้ทีอ่ยูในระบบ
ไหลเวียนโลหิต ภายหลัง 1 ชัว่โมงของการให ดงัน้ันการเร่ิมให 
crystalloids จึงตองใหปริมาณเปน 3 เทา ของเลือดที่เสียไป
 
การใหเลือดทดแทน
 แนะนําใหในกรณีที่ฮีมาโตคริตนอยกวา 25 volume 
percent หรือฮีโมโกลบินนอยกวา 8 กรัม ตอเดซิลิตร แต
อยางไรก็ตามเกณฑในการใหเลือดทดแทนไมไดขึ้นอยู
กับเฉพาะคาความเขมขนของเลือดเทานั้น ยังตองขึ้นกับ
ปริมาณเลือดท่ีจะตองสูญเสียเพ่ิมเติมวามากนอยเพียงใด 
ดังนั้นแพทยผูดูแลผูปวยตองใชอาการแสดงทางคลินิก และ
วิจารณญาณในการรักษารวมดวย 
 เลือดท่ีใหทดแทนที่ดีที่สุดควรเปนในรูปแบบ whole 
blood ซึ่ง whole blood 1 ยูนิต จะเพิ่มคา   ฮีมาโตคริตได 
3-4 volume percent 
  ในผูปวยที่เสียเลือดไมมาก สัญญาณชีพคอนขางดี 
การให packed red blood cells จะสะดวกกวาเพราะหางาย
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กวา whole bloodในกรณีที่เสียเลือดปริมาณมากอาจเกิด
ภาวะ Dilutional coagulopathy ได จึงควรให fresh frozen 
plasma และเกล็ดเลือดรวมดวย

ภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะหลัง (Late or delayed 
PPH)
 มักเกิดในชวง 1 ถึง 2 สัปดาหหลังคลอด สวนใหญเกิด
จาก การคืนสูปกติของบริเวณที่รกเคยเกาะลาชาผิดปกติ 
(abnormal involution of the placental site) ซึ่งอาจเปนผล
มาจากการตกคางของเนือ้เยือ่รกบางสวนในโพรงมดลูก แลว
เกิดเนื้อตาย หรือกลายเปนติ่งเนื้อของรก (placental polyp) 
เม่ือมีการหลุดลอกออกจากกลามเนื้อมดลูกจึงเกิดเลือดไหล
ออก ซึง่มกัจะเปนเลือดสดๆ หรอืมภีาวะการอักเสบติดเช้ือของ
เยือ่บโุพรงมดลูก (endometritis) หรอืในบางโรคท่ีพบไดนอย 
เชน การลอกหลุดของเนื้องอกมดลูกชนิด subendometrial 
fi broid, choriocarcinoma
 อุบัติการณ  พบประมาณ รอยละ 1-2 ของการคลอด
 อาการและอาการแสดง  โดยปกติประมาณ 1 สปัดาห
หลังคลอด นํ้าคาวปลาควรเปนสีใส หรือนานท่ีสุดไมเกิน 
2 สัปดาห นํ้าคาวปลาควรใส ไมแดง และปริมาณนอยลง 
ในรายที่มีการตกเลือดในระยะหลัง นํ้าคาวปลาจะมีสีแดง
ปนเลือด หรือมีเลือดออกจากชองคลอด ปริมาณเล็กนอยถึง
ปริมาณมากจนผูปวยซีดได เลือดอาจออกกะปริดกะปรอย
หรือออกแบบตอเน่ืองได ถามีการอักเสบของเย่ือบโุพรงมดลูก
จะมนีํา้คาวปลากลิน่เหม็น กดเจบ็บรเิวณมดลกุ หรอือาจมไีข
รวมดวย ตรวจภายในอาจพบรปูากมดลกูเปด ขนาดมดลกูไม
ลดขนาดลงเทาท่ีควรจะเปน (ภายใน 4 สัปดาหหลังคลอด 
มดลูกจะลดขนาดลงเทาขนาดปกติกอนต้ังครรภ) กดเจ็บท่ี
มดลูก
 การตรวจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง อาจพบเศษเน้ือเย่ือ
ของรกตกคางในโพรงมดลูก
 การตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น C-reactive 
protein เพิ่มข้ึน 
 การรักษา การรักษาในระยะเริ่มตนที่ดีที่สุด คือ การให
ยาเพื่อหยุดเลือด ไดแก oxytocin, ergonovine, methyl-
ergonovine หรือ prostaglandins ถามีการติดเชื้อในโพรง
มดลูกใหยาปฏิชีวนะชนิด broad spectrum รวมดวย เชน 
ampicillin 2 กรัมเขาหลอดเลือดดําทุก 6 ชั่วโมง รวมกับ 
gentamicin 5 มลิลิกรมั ตอนํา้หนกัตวัหนึง่กโิลกรมั เขาหลอด
เลือดดําทุก 24 ชั่วโมง และ metronidazole 500 มิลลิกรัม 
เขาหลอดเลือดทุก 8 ชั่วโมง ถาเลือดยังไมหยุด จึงแนะนํา

ใหทําการขูดมดลูก ไมแนะนําใหขูดมดลูกตั้งแตตน เพราะ
อาจทําใหเลือดออกมากข้ึน เพราะมีบาดเจ็บตอบริเวณท่ีรก
เคยเกาะยิ่งเปนการกระตุนใหเลือดออกมากย่ิงขึ้นในขณะ
ที่สวนใหญขูดไมไดเศษเน้ือเย่ือรกท่ีชัดเจน รวมกับการชวย
ฟนคืนชีพถาเลือดออกมาก ถาเห็นชัดเจนจากการตรวจดวย
คลื่นเสียงความถี่สูงวามีชิ้นเนื้อของรกตกคางอยูในโพรง
มดลูกใหทําการเอาออกโดยการขูดมดลูกหรือดูดออก
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