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หัวข้อ   How to set zero pitfalls of postpartum hemorrhage? 
วิทยำกร อำจำรย์นำยแพทย์วีรภัทร สมชิต 

ล าดับ ค าถาม 

1 ส าหรับ guidelines ของรพ.รามาธิบดี ในทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะตกเลือดขึ้นแล้ว สามารถ
ปฏิบัติจริงได้ตาม protocol ประมาณกี่เปอร์เซ็นคะ? มี process ไหนที่มักจะถูก missing 
บ้างไหมคะ? 
ตอบ ใน part early detection สามารถปฏิบัติได้ตาม guideline 100% part ที่เป็นการ
จองเลือด G/M PRC ที่ห้องคลอด เพื่อส ารองหากเกิด PPH ยังไม่ complete 

2 อาการส าคัญท่ีต้องเฝ้าระวัง และรายงานแพทย์ทันทีเมื่อพบที่หอผู้ป่วยหลังคลอด มี
อะไรบ้างคะ?  
ตอบ อาการ hypovolumic shock ที่พยาบาลสามารถ early detect ได้                                      

3 การให้ยาตาม protocol ของรพ. ควรให้ยาทีละข้ันตอน  หรือให้พร้อมกันทุกตัวยาได้เลย 
ถ้าให้ทีละขั้นตอน ต้องประเมินซ้ าแต่ละขั้นตอนกี่นาทีคะ 
ตอบ จากการทบทวนเรื่องการออกฤทธิ์ของยาส่วนใหญ่จะเริ่มออกฤทธิ์ทันที-15 นาทีหลัง
ได้รับยา การบริหารยาส่วนใหญ่จะควบคู่กันในบางตัว เช่น Oxytocin ส่วนใหญ่ในห้อง
คลอดจะเป็น IV drip และ Methergine ซึ่งมักให้ตอนไหล่หน้าคลอด (กรณีไม่มีข้อห้าม) 
และยาตัวอื่นๆ เป็นล าดับต่อมาตาม Protocol การให้ยากรณีเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
จากกรณีมดลูกหดรัดตัวไม่ดี เวลาในการประเมินแต่ละขั้นตอนประมาณ 10-15 นาทีโดย
หัวหน้าทีมที่อยู่ในสถานการณ์ตกเลือด ณ ขณะนั้นเป็นผู้พิจารณา 

4 การบริหาร oxytocin ทาง IV โดยไม่ Dilute มีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างคะ 
ตอบ การให้ยาทาง IV ควรให้ช้าๆ (มากกว่า 1 นาทีข้ึนไป) ซึ่งการฉีดเข้าหลอดเลือดด ายา
จะออกฤทธิ์ทันที ความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิต
ต่ า ถ้ามีการฉีดทางหลอดเลือดด าเร็วเกินไป และหากให้เป็นระยะเวลานานอาจมีภาวะ
โซเดียมในเลือดต่ าได้ 

 



 
หัวข้อ   How to set zero pitfalls of postpartum hemorrhage  

during antepartum period? 
วิทยำกร อำจำรย์ ดร.ชุลีพร พรห์ม 

ล าดับ ค าถาม 

1 nursing care เพื่อป้องกัน pph  มีอะไรบ้ำง ? เช่น กำรนวด  ออกก ำลังกำย มีไหมคะ 
ตอบ ถ้าหมายถึงการนวดฝีเย็บก็มีการศึกษาว่าช่วยในการป้องกันการฉีกขาดของหนทาง
คลอดแต่ข้อเสียคือเรื่องของการยือดขยายของช่องคลอดที่ต้องการการบริหารหลังคลอด 
การออกก าลังกายก็ช่วยเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แต่ไม่มีการศึกษาวิจัยรับรอง 

2 ในระยะคลอด วิธีการท าคลอดรกระหว่าง cord traction และ Modified crede อาจารย์
มีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ ว่าวิธีการใดท่ีจะเหมาะสมต่อกาป้องกัน PPH  
ตอบ การท าคลอดโดยการท า controlled cord traction นั้นแนะน าให้ท าโดยผู้มีความ
ช านาญ และท าเป็น prevention ในระยะหลังคลอดที่ควรมี signs ของการคลอดรก
สมบูรณ์แล้วส่วน Modified crede นั้นเป็นการท าแบบพ้ืนฐานลดความเสี่ยงต่าง ๆ 

 
 
 
 
หัวข้อ   How to set zero pitfalls of early and late postpartum hemorrhage? 
วิทยำกร พว.ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์  

อำจำรย์ ดร.ภำวนำ พรหมเนรมิต 

ล าดับ ค าถาม 

1 เมื่อคนไข้มีภาวะ shock ควรให้การพยาบาลอะไรเป็นอันดับเเรก 
ตอบ เปิดเส้นเพิ่มอีก 1 เส้นเพ่ือให้ IV fluid เพ่ิมให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้สารน้ าทดแทน, On 
oxygen, ประเมินความรู้สึกตัวของคนไข้เป็นระยะและคอยแจ้งคนไข้ว่าเกิดอะไรขึ้นและ
ก าลังให้การช่วยเหลืออะไรอยู่ 

2 อัตราก าลังของห้องคลอดรามาในแต่ละเวรมีเจ้าหน้าที่ก่ีคนคะ 
ตอบ 4,4,4 

3 ในกรณีศึกษาที่ 1 ภายหลังคลอดรก เเละ Blood pressure drop คนไข้มีอาการเเละ 
concious เป็นอย่างไรคะ 
ตอบ คนไข้มีอาการอ่อนเพลียมาก ถามตอบรู้เรื่องจนกระทั่งเข้า OR 



4 ยอดคลอดที่รพ.รามาเดือนละเท่าไหร่คะ 
ตอบ คลอดเดือนละ 100-120 ราย NL 50 % C/S 50% 
 

5 การจอง G/M PRC 2 units เป็น standing หรือตาม order คะ 
ตอบ จองตาม order  เมื่อ พยาบาลประเมินภาวะเสี่ยงได้แล้ว เราท าได้แค่เจาะเลือด side 
tube เตรียมรอ order ค่ะ 
 

6 อัตราการให้ IV Fluid ในคนไข้ PPH ระหว่างการ load IV กับ push IV แบบไหนดีกว่ากัน 
หรืออัตราไม่แตกต่าง 
ตอบ ตามหลักการที่เราท าจะไม่มีการ push IV แต่จะใช้การ load แทน หากต้องใช้วิธี 
push ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือวิสัญญีแพทย์ การรักษาแบบทดแทน 
volume จะใช้การให้เลือดมากกว่า การให้ IV อย่างเดียวท าได้ในเบื้องต้น 

7 ภาวะตกเลือดหลังคลอด เริ่มนับการเสียเลือดตั้งแต่ตอนไหน 
ตอบ เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ทารกคลอด 
 

8 กรณีหลังคลอด การอยู่ไฟมีความจ าเป็นหรือไม่ เเละเสี่ยงต่อการตกเลือดมากน้อยแค่ไหน 
ตอบ ไม่จ าเป็น แต่หากต้องการอยู่ไฟสามารถท าได้ ในกรณีคลอดปกติ สามารถท าได้เมื่อ 2 
สัปดาห์ขึ้นไป หรือเมื่อมดลูกเข้าอู่เเล้ว 

9 การอบแผล perineum ในปัจจุบันยังมีความส าคัญไหมคะ เเละมีผลท าให้ตกเลือดได้หรือไม่ 
ตอบ การอบแผลไม่มีผลต่อการตกเลือด แต่ช่วยเรื่องความสุขสบายของผู้คลอด การจะยัง
คงไว้หรือไม่ขึ้นกับสถาบัน เกี่ยวข้องกับก าลังคน และการป้องกันการ burn หากเทคนิคหรือ
การเฝ้าระวังท าได้ไม่ดีพอ 

10 อยากทราบเทคนิคการคลึงมดลูกที่มีประสิทธิภาพเเละความถ่ีในการคลึงมดลูก 
ตอบ การคลึงมดลูกที่ดีควรท า 2 มือ มือที่ไม่ถนัดจะวางเหนือ symphysis of pubis 
เหมือนช้อนมดลูกข้ึนเพ่ือตรึงมดลูกไว้ ส่วนมือที่ถนัดวางบนยอดมดลูกเพ่ือคลึง ระยะเวลา
ไม่ได้ก าหนดแน่นอนตายตัว หากมดลูกแข็งตัวดีก็จะเลิกคลึง เพ่ือป้องกันการล้าของมดลูก 
ส่วนใหญ่เราก็จะประเมินเป็นระยะ ๆ ความถี่ก็แล้วแต่ว่าหลังคลอดก่ีชั่วโมง 

11 การนวดมดลูกด้วย cold pack ช่วยในการท าให้มดลูกหดรัดตัวได้ไหมคะ 
ตอบ การวาง cold pack จากการศึกษาวิจัยไม่ได้ช่วยให้มดลูกหดรัดตัวได้ดี แต่ช่วยลดการ
ปวดได้ และเป็นการช่วยทางด้านจิตใจผู้คลอดได้ด้วยค่ะ 
 



12 การให้ syntocinon ระหว่างหลังคลอดไหล่หน้า กับหลังทารกเกิดทันที การออกฤทธิ์
ต่างกันหรือไม่ administration แบบไหนดีกว่าในการป้องกันภาวะ PPH 
ตอบ พิจารณาตามผู้ท าคลอดและความเสี่ยงเกี่ยวกับรกค้าง  
Synto ทาง IV ออกฤทธิ์ใน 3 นาที  บางคนคิดว่าถ้าให้หลังไหล่หน้าเกิดอาจท าให้เกิดรกค้าง
จาก cervical clamp ได้  
นอกจากนี้ พิจารณาตามการบริหารในแต่ละที่ ในภาพรวมของประเทศไทยจะให้หลังทารก
คลอด เพื่อป้องกัน complication อ่ืน 
ในรามาให้ methergine 0.2 mg IV หลังไหล่หน้าเกิด เนื่องจากว่าเป็นสถาบันที่มีความ
พร้อมกับการดูแลภาวะ complication อ่ืนได้ดี 
การให้ยาช่วยหดรัดตัวของมดลูกตาม protocal ของ WHO ต้องการให้ภายใน 1 นาทีหลัง
เด็กเกิด 

 
 
หัวข้อ   How to set zero pitfalls of PIH practices? 
วิทยำกร อำจำรย์ ดร. แพทย์หญิงปิยำ แช่มสำยทอง 
  อำจำรย์วรพรรณ ผดุงโยธี 

ล าดับ ค าถาม 

1 ความดันโลหิตขณะให้ 10 % MgSO4 ควรลดลงแบบไหน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะให้ยา 
และ ถ้าpost op c/s พบว่า ปัสสาวะ ออกน้อยกว่าก่อน c/s แต่อยู่ในเกณฑ์ 25- 30 
ml/hr ทุกชม. แต่เมื่อค านวน 8 ชม.กับ  intake ที่เข้าไป imbalance ควรท าอย่างไรคะ 
ตอบ diastolic BP <110 mmHg ประเมินว่า volume ของคนไข้ว่า เกิดจาก dehydrate 
หรือ kidney dysfunction 

2 หากรักษาภาวะ PIH แล้ว ควรติดตามอาการหลังคลอดไปเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะ
วินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง 
ตอบ ถ้าเป็นจาก preeclampsia จะติดตาม 2 wk แต่ถ้านักมาตรวจหลังคลอด 6 wk แล้ว
ยังมีความดันโลหิตสูงอยู่ ต้อง consult อายุรกรรมเพื่อ follow-up ต่อไป 

3 หลังได้รับ MgSO4 แล้ว ต้องติดตาม Mg level หลังได้รับยากี่ชั่วโมงคะ 
ตอบ ควรติดตาม Mg level หลังให้ MgSO4 แล้ว 4 ชั่วโมง 

4 การรับประทาน calcium ขณะตั้งครรภ์ สามารถช่วยลด incidence การเกิด PIH ได้ไหม 
ตอบ จากงานวิจัยระบุว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยา calcium สามารถลดระดับการเกิด 
preeclampsia ได้ 50% 
 



5 ขณะคนไข้ชักควรจะให้ยาอะไร  
ตอบ  ให้ MgSO4 เพ่ือหยุดยั้งการชัก และป้องกันการชักซ้ า และให้ต่อเนื่องไปจนถึงหลัง
คลอด หรือ หลังจากการชักครั้งสุดท้าย 24 ชั่วโมง 

6 อาจารย์มีค าแนะน าส าหรับการดูแลผู้ป่วย PIH ใน รพ.ที่ไม่สามารถเจาะ Mg level  ได้ไหม  
ตอบ ประเมินได้จาก clinical ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

7 ในผู้คลอดที่มี Preeclampsia จะพบ IUGR  
ร่วมด้วยทุกเคสไหมคะ 
ตอบ ไม่ทุกเคส มักพบ IUGR ใน early precelampsia มากกว่า late preelampsia 

8 การให้ aspirin 81 mg. สามารถช่วยป้องกันอะไรได้บ้างคะ 
ตอบ ไม่สามารถป้องกันภาวะ preeclampsia ได ้
ป้องกันภาวะ preterm labour หรือ IUGR ได ้

9 ขณะที่ให้ MgSO4 maintanance dose ผู้ป่วยเกิดอาการชักควร manage ต่ออย่างไรคะ 
ตอบ ค้นหาสาเหตุว่าผู้ป่วยชักจากสาเหตุใด หากมีอาการชักระหว่างได้รับยา MgSO4 ให้ 
MgSO4 เพ่ือหยุดยั้งการชัก และป้องกันการชักซ้ า พร้อมทั้งประเมิน MgSO4 level เพ่ือ
ประเมินระดับยาในกระแสเลือด 

10 การดูแลขณะชัก ต้องใส่ mouth gag ไหมคะ 
ตอบ ปัจจุบันแนวทางปฏิบัติไม่ใส่ mouth gag ขณะชักเนื่องจากอาจเกิดอันตรายกับคนไข้ 
จะให้จัดท่าป้องกันการสูดส าลัก 

11 เราสามารถ early detect ภาวะชักได้อย่างไรบ้าง 
ตอบ Early detection ได้เบื้องต้นจากการวัดความดันโลหิต เเละอาการปวดศีรษะ ตาพร่า 
จุกแน่นลิ้นปี่ และประเมิน deep tendon reflex หากพบว่ามี hyperreflexia +3 ขึ้นไป 

 
 
 
  



หัวข้อ   How to set zero pitfalls of GDM practices? 
วิทยำกร อำจำรย์แพทย์หญิงวิรดำ ดุลยพัชร์ 
  อำจำรย์ ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์ 
 

ล าดับ ค าถาม 

1 สตรีตั้งครรภ์จ าเป็นต้องตรวจ 75g OGTT ทุกรายหรือไม่ถ้าไม่มีภาวะเสี่ยงเลยสามารถเลือก
ไม่ตรวจได้ไหม 
ตอบ ควรตรวจทุกรายเพ่ือ screening แต่สตรีตั้งครรภ์มีสิทธิขอไม่รับการตรวจตามสิทธิ
ผู้ป่วย แต่แพทย์และพยาบาลต้องให้ข้อมูลข้อดี-ข้อเสียเกี่ยวกับการตรวจ 75g-OGTT 

2 สตรีตั้งครรภ์สามารถตรวจเจอภาวะ GDM หลัง 28 สัปดาห์ได้หรือไม่ หากการตรวจ 75g 
ตอน GA28 wk ปกติ 
ตอบ เป็นไปได้ ช่วง24-28 สัปดาห์จะเป็นช่วงสามารถเจอได้บ่อย ถ้าผลตรวจปกติช่วง 28 
สัปดาห์ แต่มีอาการที่เข้ากันได้กับภาวะ GDM สามารถ ส่งตรวจเพิ่มเติมได้ 

3  สตรีตั้งครรภ์ที่เป็น GDM และทารกในครรภ์มีภาวะ FGR มีโอกาสเกิด PPH ไหม 
ตอบ มีโอกาสเกิดแต่ไม่ใช่ major risk factors ในการเกิด PPH  

4 การดูแลคุณแม่ที่มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูงทั้งแบบควบคุมอาหารเเละเเบบพ่ึงยาฉีดอินซูลิน 
ระหว่างรอคลอดต้องดูแลอย่างไรเเละมีความเเตกต่างกันอย่างไร 
ตอบ ต่างกัน ในสตรีตั้งครรภ์ที่ฉีดอินซูลินต้องมีการดูเเลมากกว่า เช่น การงดน้ างดอาหาร  
consult Med, monitor blood glucose ทุก 1-2 ชั่วโมง 

5 ขอค าแนะน าในการดูแลทารกที่คลอดจากมารดา เบาหวานทั้งสองชนิด 
ตอบ ไม่ต่างกันมาก การดูแลทารกท่ีมารดามีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ต้องระวังภาวะ 
hypoglycemia จึงต้องเจาะ blood sugar ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 
 

6 สารน้ าที่ควรให้ในมารดาเบาหวานใน ระหว่างรอคลอดขณะงดน้ างดอาหาร คืออะไร  
ตอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ถ้าเป็น GDM สารน้ าที่เป็น dextose 
จะไม่มีปัญหามาก ถ้าเป็น overt DM สามารถให้สารน้ าที่เป็น dextose พร้อมทั้งให้ 
insulin จะมีประสิทธิภาพมากกว่า 
 

7 อโวคาโดสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ไหม 
ตอบ สามารถรับประทานได้ 
 



8 หากคนไข้สามารถควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี เเต่น้ าตาลยังไม่
ลด รู้สึกเครียด เกิดได้จากสาเหตุใดได้บ้าง ควรให้ค าแนะน าอย่างไร 
ตอบ เกิดจากฮอร์โมนจากรกที่ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดผิดปกติ หากมีอาการ และไม่
สามารถคุมน้ าตาลได้ ควรฉีด insulin เพ่ือคุมระดับน้ าตาล 

9 สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน และมีอาการแพ้ท้องมาก ควรรับประทานอาหารอย่างไร 
ตอบ ถ้ากินน้อยบ่อยครั้ง และ ketone+ แนะน าให้มาโรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษาต่อไป 

10 ถ้าทราบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ GDM เพราะพ่อแม่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว 
เราสามารถป้องกันตนเองให้ไม่เกิดภาวะ GDM ได้อย่างไรบ้างคะ 
ตอบ รับประทานทานอาหารแบบคนไข้เบาหวาน งดของทอด แกงกะทิ เพื่อคุมระดับ
น้ าตาล  

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนำยน 2565 
หัวข้อ   How to set zero pitfalls of neonatal resuscitation? 
วิทยำกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำยแพทย์พฤหัส พงษ์มี 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สตรีรัตน์ ธำดำกำนต์ 

ล าดับ ค าถาม 

1 ถ้าในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์ พยาบาลสามารถ ใส่ท่อช่วยหายใจให้ทารกได้ไหม 
ตอบ ต้องได้รับการ train เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อม ควรค านึงถึงทักษะของตัว
พยาบาลเอง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย 

2 ในการคลอดทั้ง NL และ C/S ทั้งอายุครรภ์ครบก าหนดและไม่ครบก าหนด ต้องต่อ   
oxygen blender ทุกรายไหม 
ตอบ โรงเรียนเเพทย์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ จึงมีการใส่ oxygen blender ทุกรายเเต่ใน
กรณีพ้ืนที่ขาดเเคลน จ าเป็นต้องพิจารณาให้กับเคสที่คลอดก่อนก าหนด หากไม่สามารถหา
อุปกรณ์ได้ ส่วนเคสที่คลอดครบก าหนดเนะน าให้ปรับ O2 blender เป็น 100%  

3 ในกระบวนการ ช่วยฟื้นคืนชีพทารก มีความจ าเป็นต้องใส่ Orogastric tubes ด้วยไหมคะ 
หรือท่านอาจารย์มีค าแนะน าอย่างไรในการใส่ Orogastric tubes 
ตอบ ตามหลักแนะน าให้ใส่ เนื่องจาก PPV ท าให้มีลมเข้าในท้องมาก จึงจ าเป็นต้องใส่ OG 
เพ่ือระบายลม ถ้า OG ขัดขวางการท างานของ mask สามารถน า OG ออกได้ เพื่อให้ 
mask แนบและท าให้การ PPV มีประสิทธิภาพ หาก OG ไม่ได้ท าให้ mask ไม่แนบ 
สามารถใส่ OG พร้อม PPV ได้ พิจารณาตามกรณีไป 



4 ในการกู้ชีพทารก ถ้าสามารถแทง IV ทารกได้จ าเป็นต้องใส่ Umbilical Vein Catheter  ไหม 
ตอบ IV มีความยากในการท า ในขณะที่เด็กก าลัง Shock เนื่องจากหาเส้น collap จึงหาได้
ค่อนข้างยาก เเนะน าให้ UVC  เพราะสามารถใส่ได้ง่าย เส้นใหญ่ Push ยาได้ง่าย  

5 ถ้าหากโรงพยาบาลไม่มี thermal matress มีวัสดุใดที่สามารถใช้แทนได้ไหม 
ตอบ  ในความเป็นจริงไม่จ าเป็นต้องใช้ เเละการควบคุมอุณภูมิที่ง่ายที่สุด คือ การใช้
พลาสติก โดยน าถุงพลาสติกแบบใสตัดบริเวณหัวเพ่ือสวมทารก หากมีการใส่ line ให้เจาะรู
บนถุง เเละการท าหัตถการสามารถท าผ่านถุงได้เลย 

6 กรณีทารกแรกคลอด มี thick meconium จ าเป็นใช้ meconium aspirator อยู่หรือไม่ 
ตอบ ตอนนี้ guideline ใหม่ ไม่แนะน าให้ใช้ aspirator ในเด็กท่ีออกมาไม่ร้อง ไม่หายใจ 
ตั้งแต่แรกเกิดแล้วครับ เมื่อก่อนท าเพราะเค้าคิดว่าถ้าเด็กออกมาไม่ดี ต้องรีบเอา 
meconium ออก เพ่ือป้องกันการเกิด meconium aspiration syndrome   
แต่ข้อมูลช่วงหลังพบว่าเด็กที่เกิดมาแล้วใช้ aspirator กับไม่ใช้ outcome ไม่ต่างกัน เลย
เลิกท า แต่ยังมีที่ใช้อยู่นะครับ กรณีเรา PPV แล้ว chest ไม่ move และเราสงสัยว่าที่ 
chest ไม่ move เป็นจาก obstruction จาก meconium, vernix, secretion เรา
สามารถใช้ meconium aspirator มาช่วยดูดได้ครับ 

7 จ าเป็นต้องมีหมอนที่รองไหล่ทารกไหมเเละ  ถ้ามีควรสูงเท่าไหร่ 
ตอบ ไม่จ าเป็นครับ ถ้าอยากใช้ผ้ารอง ให้รองที่ใต้ไหล่ ความหนาของผ้าหรือหมอน 
ประมาณครึ่งนิ้ว 

8 ทารกอายุมากกว่ามา 10 นาที HR > 100 bpm   แต่ O2sat < 95 %  ควรท าอย่างไรคะ 
ตอบ ให้ O2 flow ได้ครับ แล้วค่อยดูต่อว่าว่าท าไมเด็กถึงเขียว บางคนเค้ายังมีความดันใน
ปอดสูง เลยยังต้องการ O2 อยู่ครับ 

 
 
  



หัวข้อ   How to set zero pitfalls of breastfeeding? 
วิทยำกร รองศำสตรำจำรย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ 
  พว.ศิริลักษณ์ ถำวรวัฒนะ 

ล าดับ ค าถาม 

1 ตามหลัก 4 key signs หลักไหนส าคัญท่ีสุดในการให้นมลูก 
ตอบ หลักท่ีส าคัญคือ ปากคลุมลานนมล่าง 

2 การให้ทารกกินนมจากการบริจาค ต่างจากการที่ทารกกินนมมารดาอย่างไร  
ตอบ  ไม่ควรรับเนื่องจากเพ่ือป้องการติดเชื้อ HIV, VDRL, Hepatitis A,B,C, CMV,มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว ในปัจจุบันประเทศไทยมีธนาคารนมแม่มีไว้เพ่ือให้เด็กป่วยเท่านั้น มี 5 
ธนาคารในประเทศไทย ได้เเก่ โรงพยาบาลรามา โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์ส่งเสริมสุข
สุขภาพเด็กมหาราชินี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธนาคารนมเเม่สงขลาราช
นครินทร์ 

3 ทารกแรกเกิดที่มีปัญหา tongue tie จะมีปัญหาในการ cupfeed หรือไม่ 
ตอบ  มีปัญหาในการกินนมแน่นอน ควรเฝ้าระวังการส าลักอย่างใกล้ชิด เเละควรได้รับการ
ตัด(Frenectomy) เเละอาจมีผลต่อการพูด เช่น การออกเสียง ร เมื่อโตขึ้น หาก Tongue 
tie บาง สามารถยืดได้เอง และดูดนมได้ปกติ   

4 ถ้ากลับบ้านไปแล้วทารกติดขวดนม ควรแนะน าให้มารดาท าอย่างไร ในการให้ breast 
feeding 
ตอบ  โทรกลับไปที่รพ.ที่เเม่คลอด เพื่อติดต่อคลินิกนมเเม่ เเละหัดอุ้มลูกเพ่ือให้นม หาก
ก่อน 2 เดือนมีโอกาสที่จะสามารถฝึกได้เเละสามารถกลับมาให้ breast feeding ได้ โดยที่
อย่าลืมการบีบขับน้ านม 

5 หากคนไข้ท่ีมีน้ านมน้อย ตัดสินใจที่จะหย่านม ภายหลังเปลี่ยนใจอยากให้ต่อ ควรให้ค าเเนะ
น าอย่างไรเพื่อให้น้ านมกลับมา  
ตอบ  การกู้น้ านม relactation คือ การหยุดดูดนมมารดาสามสัปดาห์ แล้วโดยถ้าน าลูกเข้า
เต้าได้ให้น าเข้าเต้าและปั้มนมทุก 15 นาที ถ้าเข้าไม่ได้เลยให้ปั้มนมทุก 20 นาที หรือให้ปั้ม
วันละ 8 ครั้ง ถ้าไม่มีน้ านมจริงๆ สามารถส่งปรึกษาแพทย์ให้ยากระตุ้นการหลั่งน้ านม 
(domperidone) ได้  

6 เต้านมคัดมากจนไข้ข้ึน ควรท าอย่างไรคะ 
ตอบ  สามารถรับประทานยาพาราเพื่อลดปวด ใช้ผ้าชุบน้ าเย็น พันเต้านม 10 นาที เเละ
ประคบร้อน 2 นาที เว้นลานนมกับหัวนม ท าซ้ายสลับขวา ประมาณ 10 ครั้งเเล้วไปปั๊มนม
หรือลองให้ลูกเข้าเต้าเพ่ือการระบายน้ านม  



7 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีหัวนมสั้น หรือหัวนมบอดผิดปกติ ควร ต้องได้รับการแก้ไขในช่วงอายุ
ครรภ์เท่าไหร่ 
ตอบ  ถ้าทราบว่าเป็นหัวนมบอด เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ควรได้ใส่ประทุมเเก้ว เพื่อ
ช่วยหัวนมนิ่มขึ้นทุกวันในเวลากลางวัน รวมทั้งใส่เสื้อชั้นในเเบบกระชับ  

 
 
หัวข้อ   How to set zero of midwifery complaint? 
วิทยำกร อำจำรย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศำล  

ล าดับ ค าถาม 

1 ขอค าแนะน าในเรื่องTeenage ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มาขอค าปรึกษาการยุติการตั้งครรภ์ที่
ห้องตรวจ แต่แพทย์ปฏิเสธที่จะให้ค าปรึกษา โดยให้พยาบาลบอกปฏิเสธคนไข้  อาจารย์คิด
ว่าพยาบาลควรจะท าอย่างไร หรือมีสถานที่ไหนเเนะน าให้ไปขอค าปรึกษาได้คะ 
ตอบ  หมอท าไม่ถูก ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 301 305 สามารถท าได้ถูก
กฏหมาย สิ่งที่พยาบาลสามารถท าได้ 1.Conselling  2.คนไข้อายุเท่าไร ต่ า16 ควรได้รับ
การยืนยันจากผู้ปกครองก่อน 3.ส่งต่อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2 กรณี induced abortion ด้วยยาอมใต้ลิ้นและยากิน พยาบาลจัดแจกยาตามแผนการรักษา 
เป็นการปฏิบัติที่ถูก หรือผิดตามกฎหมายฉบับนี้คะ 
ตอบ ท าได้ หากท าตามภายใต้เเผนการรักษาของผู้มีใบประกอบเวชกรรม 

3 ตามกฎหมายฉบับเดิม พยาบาลที่ผ่านการท างานมาจนมีความช านาญสามารถท าคลอดรก
ด้วยวิธี controlled cord traction เพ่ือ active management in 3rd stage of labor 
ได้  ตามกฎหมายฉบับใหม่ปรับเป็นท าไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ 
ตอบ  ยึดตามกฎหมาย บทบาทของพยาบาลไม่สามารถท าได้ แต่สามารถท าได้เมื่อจ าเป็น 
เช่น กรณีรกค้างถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายและถ้ารกไม่คลอดให้ส่งต่อ (ข้อบังคับการ
พยาบาล พ.ศ. 2564)  

4 ทารกท่ีมีความผิดปกติ การยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์ให้เหน็บเเละกินยา เพ่ือท าแท้ง
พยาบาลสามารถให้ยาได้ไหมคะ 
ตอบ ท าได้ หากท าตามภายใต้เเผนการรักษาของผู้มีใบประกอบเวชกรรม 

5 กรณี terminate แบบใช้ยา cytotec อมใต้ลิ้น พยาบาลสามารถท าได้หรือไม่คะ 
ตอบ ท าได้ หากท าตามภายใต้เเผนการรักษาของผู้มีใบประกอบเวชกรรม 



6 ปฏิบัติตามค าสั่งการรักษาของวิชาชีพเวชกรรม จะคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ต้องมีค าสั่งการรักษา
เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามก ากับ"ใช่หรือไม่คะ 
ตอบ ควรเป็นค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ค าสั่งที่ไม่ดีคือไม่มีลายลักษณ์ เพราะ อาจท าให้
เกิดปัญหาได้หากมีข้อผิดพลาดได้ หรือหากกรณีที่เเพทย์สั่งทางไกล เช่น โทร ไลน์ เเพทย์
ต้องมีการลงบันทึกรับรองตามหลัง 

7 แพทย์ท าคลอด ให้เราช่วยกดหน้าท้องสามารถท าได้ไหมคะ 
ตอบ  ไม่ควรท า ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง  

 
 
 


