
ปทุมธานี “พี่ช่วยน้อง” พัฒนาระบบการดูแลผู้คลอด 
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอด 

นางพรทิพย์ คนึงบุตร  นางสุจิตตรา โอฬารกิจวานิช   นางฐิติรัตน์ น้อยเกิด 
โรงพยาบาลปทุมธานี และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 



ความเป็นมา 
   กระบวนการคลอดเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

  แต่ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดอาจเกิดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่คาดฝัน 

  ปี 2555-2556 จังหวัดปทุมธานี พบมารดาเสียชีวิตปลีะ 1 ราย 



วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนา ระบบการดูแลผู้
คลอดในโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดปทุมธาน ี



วิธีการศึกษา 
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และ วิจยักึ่งทดลอง 

โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องทฤษฎีระบบ  
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา พยาบาลหอ้งคลอด รพ.ปทุมธานี 12 คน และโรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 54 คน 
ระยะเวลา  ตุลาคม 54  -  กันยายน 2558 
เครื่องมือที่ใช ้1) แบบประเมินความรู้ทักษะในการดูแลผู้คลอด แบบประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกต สัมภาษณ์  
แบบบันทึกการตกเลือดหลังคลอด  
 เก็บรวบรวมข้อมูล จาก การสัมภาษณ ์สังเกต ใช้แบบประเมิน  แบบสอบถาม  
วิเคราะหข์้อมูล เชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ จากการสนทนากลุ่ม  
และถอดบทเรียน 

Input 

• Man 
• Money 
• Material 
• Management 

Process 

• การบริหารอตัราก าลัง 
• การพัฒนาความรู้ทักษะ 
• แนวทางการดแูลผู้คลอด 
• การบริหารความเสี่ยง 
• การจัดเตรียมยา เลือด 

อุปกรณ์ช่วยชีวติฉุกเฉิน 
• การนิเทศควบคุมก ากับ 

Out put 

• คนเก่ง มีเพียงพอ 
• มีการใช้แนวทางในการ

ดูแลผู้คลอด 
• มีการเตรียมของอุปกรณ์

ช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมใช้
งาน 

• Out come 
• อัตราการตกเลือดหลัง

คลิด 
• อัตราการเสียชีวิตจากการ

ตกเลือดหลังคลอด 



ปี 55 ปี56 ปี 57 

พัฒนาคน 
การมอบหมายงาน 

จัดท าแนวทางการดแูลผู้ป่วย 
ใช้ขวดตวงเลือด 

ใช้ LEAN มาจัดรถ EMER 
 

PPH 
Shock 

ไม่มีแนวปฏิบัติ 
ของไม่พร้อมใช้ 

คนเก่ง 
ไม่มีความสุข 

            PPH คงเดิม 
Shock ลดลง 

คนเก่ง มีความสขุมากขึ้น 
การหยิบของใช้ในรถ 
Emer เด็ก ไมท่ันใจ 

Lean สี 

PPH คงเดิม 
แนวโน้มShock เพิ่มขึ้น 
ตวงเลือดชดั แต่... ช้า 

การManagement....ช้า 

ปี 58 

ใช้ถุงตวงเลือด 
จัดรถ PPH 
ฝึกทักษะ 

PPH คงเดิม 
Shock ลดลง 
ของพร้อมใช้ 

Role 
model 

PPH สูงขึ้น 
Shock ลดลง 

คนได้เรียนรู้
พัฒนางาน
ต่อเนื่อง  



    ความพร้อมใช้รถ 
Emergency  

ตรวจสอบความพร้อมใช้
อุปกรณ ์

การดแูลทารกตาม
มาตรฐาน   การตดิตามประเมนิอาการทุกระยะ

ของการคลอด 

พฒันา/ ประเมนิ Competency 

รถ Emergency แม่ รถ Emergency ลูก 



ปี 56 ปี57 ปี 59 

เปิดใจ คุยกัน 
หาแนวทางปฏิบตั ิ

พัฒนาคน 

PPH 
Shock 
Dead 

ไมม่ีแนวปฏิบัติ 
ของไม่มี 

ไม่พร้อมใช้ 
คนไม่พอ ไม่เก่ง 
ไม่มีความสุข 

 

ใช้ถุงตวงเลือด 
จัดรถ PPH 

ลงฝึกทักษะหน้างาน 

 
คนเก่งขึ้น 

สัมพันธภาพดีมากข้ึน 
เพ่ิมพยาบาล 2อีก 2รพ 

ใช้เลือดจาก Node 
PPH คงเดิม 

Shock ลดลง ไม่ Dead 
การรักษาไม่เหมือนกัน 

 

พามาศึกษาดูงาน 
ปรับรถ Emer 

ใช้ขวด 
จัดท า LINE 

 

ปี 58 

PPH คงเดิม 
Shock ลดลง 

Dead 1 

จัดท า Oder  
Stock เลือด ยา 
ปรับระบบ refer 

ฝึกทักษะการให้สารน  า/เลือด 
ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 

PPH สูงขึ้น 
Shock ลดลง 

รพช.ทุกแห่ง
พัฒนา  
เพิ่มคน 
มSีtock 

เลือด/ ยา 
 



พัฒนาคน 



การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานห้องคลอด เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสงู แต่มักถูก “ลืม”  

มีความขาดแคลน “สูติแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิต ยา เลือด”  

มีความรู้ทักษะน้อย “โดยเฉพาะมารดาที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน” 

การพัฒนาต้องพัฒนาทั้งระบบ  “คน เครื่องมือ แนวทางปฏิบัติ” อย่างต่อเนื่อง  

การมีทีม “พ่ีเลี้ยง” จากโรงพยาบาลจงัหวัดเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือกัน “ฉันทพ่ี์น้อง”  

ขับเคลื่อนการพัฒนาจาก “คณะกรรมการ MCH Board ระดับจงัหวัด”  

จะสง่ผลให้ “เกิดการยอมรับ ปรับเปลี่ยน” จนมีคุณภาพ 

และสามารถเป็น “ต้นแบบทีด่ี”ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในประเทศได้ 
 



บทเรยีนทีไ่ดร้บั  
  การแก้ไขปัญหาเชิงระบบต้องได้รับความร่วมมือ 

  สสจ.ต้องเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระดับจังหวัด 

  รพช.ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  รพ.จังหวัดต้องเป็น ต้นแบบที่ดี 

  การช่วยเหลือกันแบบพี่ช่วยน้อง จะได้รับการยอมรับ 

  การพัฒนาความรู้ทกัษะการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ต้อง
ฝึกซ้อมบ่อยๆ สม่ าเสมอ ต่อเน่ือง 



ปจัจยัแห่งความส าเร็จ  
 หวัหน้าห้องคลอด ทุกแห่งมส่ีวนรว่มในการคดิ
และพฒันางาน  

 กรรมการMCH Board ช่วยขบัเคลือ่นการ
พฒันา 

 สตูแิพทย/์พยาบาลห้องคลอด ช่วยให้ความรู้ 
ฝึกสอนน้อง  

 ผู้ศึกษาจรงิใจทีจ่ะช่วยเหลอืในฐานะของพีช่่วย
น้อง 

       “พยาบาลห้องคลอดทุกคนคอืน้องเรา ทีอ่ยู่
ห่างไกล”  



ปทุมธานี LR พี-่น้อง คุณภาพ ไร้
รอยตอ่  


