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Objective  u can know

• Anatomical & physiological change after post partum. 

• Nursing care after post partum within 24 hr.

• Nursing care after post partum. 

• Complication after post partum.

• Psychological aspect in post partum period.

• Breast feeding.

• Mother class Health education.



การแบง่ระยะหลงัคลอด

• แบ่งแบบ 2 ระยะ
• ระยะแรก (Immediate 

puerperium) 
- 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

• ระยะหลัง (Late puerperium)
หลัง 24 ชั่วโมง 6 สัปดาห์
หลังคลอด

แบ่งแบบ 3 ระยะ
1. หลังคลอดทันท ี(Immediate 

postpartum period) 
24 ชั่วโมงแรกหลงัคลอด

2. หลงัคลอดระยะแรก (Early 
postpartum period)
หลัง 24 ชั่วโมง – 7 วัน หลังคลอด

3. หลังคลอดระยะหลงั (Late 
postpartum period)

หลังวันที ่7 – 6 สัปดาห์หลงัคลอด



การเปลีย่นแปลงในระยะหลงัคลอด

1.การเปลีย่นแปลงดา้นสรรีวิทยา (Physiology change)

1.1 การเปลีย่นแปลงในทางทีล่ดลง (Retrogressive change) เช่น 
มดลูก ปากมดลกู ช่องคลอด

1.2 การเปลีย่นแปลงในทางสรา้งเสรมิ (Progressive change) เช่น 
เต้านม

2. การเปลีย่นแปลงดา้นจิตสงัคม (Psycho-social change)



การเปลี่ยนแปลงของระบบสบืพนัธุ์

1.1  มดลูก หลังคลอดมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อกลบัคนืสูส่ภาพเดมิที่
เรียกว่า  Involution of the uterus โดยการลดทัง้น ้ าหนกัและ
ขนาดของมดลกู ระดบัยอดมดลกูจะลดลงวันละ 1 ซม. – 1 น้ิว   
มดลูกมีขนาดและน ้ าหนกัลดลงน้ี  เน่ืองสาเหตหุลกัไดแ้ก ่

– Ischemia 

– Autolysis



Involution of uterus



Fundal massage คลึงมดลูก



After pains 

1. G หลังๆ  ความตึงตวัของกล้ามเน้ือมดลูกหยอ่นกวา่ปกติ

2. แม่ที่มปีระวตักิารคลอดช้ากวา่ปกต ิ การหดรัดตัวของมดลูกไมด่ี

3. Twin และในรายทีม่นี ้ าคร ่ามาก  ทารกตัวใหญม่าก  ซึ่งท าให้กล้ามเน้ือมดลูก
ถูกดันยืดออกไปมากวา่ปกติ

4. แม่เลี้ยงบุตรด้วยนมตัวเอง  โดยในขณะทีบ่ตุรดูดนมมกีารหลั่ง ฮอร์โมน
Oxytocin  ท าให้มดลูกหดรดัตัวถีข่ึ้น afterpains จะค่อยๆ ลดความรุนแรง
ลงจนเหลืออาการปวดเล็กนอ้ย  ในวันที่ 3 หลังคลอด)



เยื่อบุมดลูก

ภายหลังทีร่กและเยื่อหุ้มเด็กคลอดแล้วในโพรงมดลูกจะม ี 

decidua  เหลืออยู่อีก 2 ชั้น ใน 2 - 3 วันภายหลังคลอด  

ชั้นนอกจะค่อยๆ สลายตัวและหลุดปนออกมากับน ้ าคาวปลา ส่วนชั้นในยังคง
อยู่ ซึ่งชั้นน้ีมีต่อมและเน้ือเยื่อ (Connective tissue) จะมีการเปลี่ยนแปลง
เยื่อบุมดลูกใหม่ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ 



Lochia

R-S-A



• Endometrium call “Lochia” ; ph : base : 3 type :

1. Lochia Rubra  : red 2-3 days  :Epithelium, RBC WBC, 
Meconium, lanugo, vernix  caseosa

2. Lochia Serosa : pale red  or pink 4-9 days : Serum, 
Epithelium, RBC, WBC, mucous, microorganism

3. Lochia Alba  : yellow 10-21 days : WBC, Epithelium, FAT, 
mucous, bacteria

• Lochia  amount 150-400 cc. 21 days :  easily to 
infection became bad smell : Foul lochia



• Cervix : ecchymosis ประมาณ 1 สัปดาห์ ยกเว้น
ปลายปากมดลกูจะไมเ่ป็นกลม แต่จะยาวรี

• Vagina 

Decrease Estrogen hormone :  no Rugae

• ปากช่องคลอด มีแผล Episiotomy หายประมาณ 2 
สัปดาห์



Cervix



Red  Edema  
Ecchymosis  
Discharge and   
Approximation





important!!  Amount  color   



Pelvic floor : stretch, have to Exercise  : Kegal

Exercise  about 4- 6 weeks may be recover 

Abdominal wall

Rectus muscle : 2-3 months recovery may be 
Striae gravidarum   (Striae albican : white scare 
skin)



• Bladder cavity : ความจกุระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้น  ความไวตอ่แรง
กดนอ้ยลง  มารดาไม่รูส้กึอยากถา่ยปัสสาวะ 

• ประกอบกบั ขณะบตุรผา่นชอ่งคลอด ท าใหบ้าดเจบ็ของทอ่ปัสสาวะ + 
แผลฝีเยบ็บวม + ถ้าไดย้าระงบัความรูส้กึ ท าใหไ้มอ่ยากถา่ยปัสสาวะ

• 2-5 day : frequency urine  :extravascular fluid (2- 3 Lits)

(if residual urine >100 cc have to continue RFC 



http://www.mchip.net/sites/default/files/mchipfiles/Prolactin.JPG

กลไกการหลัง่น ้ านม 



กลไกการหลัง่น ้ านม

http://www.mchip.net/sites/default/files/mchipfiles/Oxytocin%20reflex.JPG



การเปลีย่นแปลงของระบบผวิหนงั

โอวว...
โนววว



ผมร่วงหลังคลอด
• เกิดจากการลดลงของ Estrogen  
• เส้นผมจะรว่งกระจายไปทัว่บรเิวณหนังศรีษะ
แต่จะมีเสน้ผมเหลอือยูบ่างๆ

• ระยะการเปลีย่นแปลง 1-6 เดือน (เฉลี่ย 3 
เดือน) ผมใหม่จะงอกในเวลา 6-12 เดือนหลงั
คลอด

• การดแูล เปลี่ยนทรงผม ตัดผมสั้น ท าใหไ้ม่
ต้องหวบี่อย หวีผมเบาๆและไม่บ่อยจนเกินไป 
รับประทานอาหารประเภทโปรตนีอยา่ง
เพียงพอ



Hair tourniquet

http://www.google.co.th/url?url=http://accessemergencymedicine.mhmedical.com/searchResults.aspx%3Fbucket%3Dimages%26type%3DImages%26termID%3D44073&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JTs7VffFCMGWuAS-8oHABQ&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFMaub2L_GUl2L6VWS4Za2pbcWu0A
http://www.google.co.th/url?url=http://accessemergencymedicine.mhmedical.com/searchResults.aspx%3Fbucket%3Dimages%26type%3DImages%26termID%3D44073&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JTs7VffFCMGWuAS-8oHABQ&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFMaub2L_GUl2L6VWS4Za2pbcWu0A
http://www.google.co.th/url?url=http://www.ijdvl.com/article.asp%3Fissn%3D0378-6323%3Byear%3D2012%3Bvolume%3D78%3Bissue%3D3%3Bspage%3D408%3Bepage%3D408%3Baulast%3DShankar&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VDs7VZb7Ms25uATLtIHQBQ&ved=0CCkQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNHedCjoBfYJLUgoAiW5WKyjR4vfLg


• Bladder cavity : ความจกุระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้น  ความไวตอ่
แรงกดนอ้ยลง  มารดาไม่รูส้กึอยากถา่ยปัสสาวะ 

• ประกอบกบั ขณะบตุรผา่นชอ่งคลอด ท าใหบ้าดเจบ็ของทอ่ปัสสาวะ 
+ แผลฝีเยบ็บวม + ถ้าไดย้าระงบัความรูส้กึ ท าใหไ้ม่อยากถ่าย
ปัสสาวะ

• 2-5 day : frequency urine  :extravascular fluid (2- 3 Lits) 
(if residual urine >100 cc have to continue RFC 



Endocrine   system 

1. Decrease Placenta  hormone  (HPL) within 24 hours

2. Estrogen :  incase of mother who exclusive 
breastfeeding : level of Estrogen will be late in normal  

3. Progesterone   :  secret during ovulation 

***decrease of E&P : emotional change ***

Ovulation and menstruation 
ในมารดาทีเ่ลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง

จะมีการตกไข่ และไม่มปีระจ าเดือนหลังคลอดล่าช้า

Anatomical and physiological change after Postpartum 



• Cadio vascular disease ปริมาณของเลือด ในร่างกายจะเพิ่มมาก
ทันท ีหัวใจเตน้ชา้ลง จะเขา้สูภ่าวะปกติ ~ 2-4 สัปดาห ์

• Hematocrit ระดบัฮมีาโตครติลดลงถ้าเสยีเลอืด 250 มล. (ลดลง
ประมาณ 4 vol%)   แต่อาจสงูไดจ้ากการขาดน ้ า

• WBC เพิ่มขึ้นชว่งหลงัคลอด 10-12 วัน เป็น 20,000 -30,000 ต่อ 
ลบ.มม. ท าใหว้ินิจฉยัการตดิเชื้อผดิพลาดได ้

• Fibrinogen ยังคงสงูอยูใ่นสปัดาหแ์รก เพื่อปอ้งกนัการตกเลอืดหลงั
คลอดทีอ่าจเกดิขึ้นได้

Anatomical and physiological change after Postpartum 



Vital signs

1.  Temperature

Reactionary fever

Milk fever

2. Pulse rate

3. Respiration rate

4. Blood pressure 



น ้ าหนักตัว



Be careful !! Orthostatic 
hypotension (systolic if 
decrease 20 mmHg)

if BP < 90/60 mmHg +P
pal tachycardia poor 
perfusion : may be shock



Breast engorgement



หลังคลอด 
(วัน)

การเปลีย่นแปลง ลักษณะมารดา การดูแล

1-2 Taking in phase or 
dependent phase

นึกถึงตนเองมากกวา่ทารก รับฟัง ดูแลกจิวัตรประจ าวนั 
พักผ่อน

3-10 Taking hold phase
or independent 

phase

สนใจตวัเองนอ้ยลง

สนใจทารกมากขึ้น

แนะน าการปรบับทบาท

สอนทักษะการดแูลทารก 
ให้ก าลงัใจ

10 วัน

เป็นต้นไป

Letting go phase or 
interdependent 

phase

เริ่มมีปฏสิมัพันธก์ับ
สังคม ต้องปรบัตวัเมื่อ
กลับไปสู่ครอบครวั

ให้ความมั่นใจ ให้ขอ้มูล

ครอบครวัเป็นก าลงัใจ

จิตสังคมหลังคลอด



Psychological change
Postpartum Blues Postpartum Depression Postpartum Psychosis

เวลาทีเ่ริ่มเป็น
หลังคลอด

2 – 3 วัน 2 สัปดาห-์6 เดือน 2 วัน-4 สัปดาห์

อาการ อารมณเ์ปลี่ยนแปลง
ง่าย

ร้องไหไ้ม่ทราบ
สาเหตุ เสียใจ กังวล 
เศรา้ โกรธ กระวน
กระวาย เหน่ือยลา้ 
นอนไม่หลับ

ปวดศรีษะ ไม่มี
สมาธิ   ไม่มีคุณคา่

อาการรนุแรงขึ้น
รบกวนความเป็นอยู่
และการเลีย้งดทูารก

เศรา้ หม่นหมอง 
ร้องไหบ้่อย จุกแน่นใน
ล าคอ/อก นอน 

หลับหรือนอนหลับ
ตลอดเวลา

การรบัรูผ้ิดปกต ิ
หลงผิด ประสาท
หลอน เกี่ยวกบัทารก

จะมีประวตัิมีอาการ
ทางจติมาก่อน



12-13 B Postpartum Assessment 

1. Background : อายุ รายได้  การศึกษา สุขนิสัย  รวมถงึประวตัิ
การตั้งครรภ ์ การคลอด Belief : ความเชื่อ  สังคม

2. Body condition : ภาวะซีด blood loss  การลุกจากเตยีง  การ
พักผ่อน  อาหาร  ความสุขสบาย  น ้ าหนัก

3. BT & BP : Reaction fever  vital sign ก

4. Breast :  เต้านม

5. Belly& fundus : หนา้ท้อง ยอดมดลูก การหดตัว  ต าแหน่ง  
การปวด

6. Bladder : การขับปัสสาวะ  กระเพาะปัสสาวะเตม็



12-13 B Postpartum Assessment 

7. Bowel  movement : constipation

8. Bleeding : lochia characteristic, amount, volume

9. Bottom : episiotomy rectum

10. Bonding : rooming in, bonding attachment 

11. Blue : postpartum blue

12. Baby : Reflex, physical examination, 




