
พว.พรทิพย์ คนึงบุตร 
ห้องคลอด โรงพยาบาล

ปทุมธานี 



อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 
๒๐  

ต่อการเกิดมีชีพ100000 คน 







อัตราส่วนมารดาตาย ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน เขตสุขภาพที ่4 
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4 ราย   direct Cause  3 ราย 

6 ราย   direct Cause  3 ราย 

8 ราย   direct Cause  2 ราย 

 

 

ที่มา  :  ระบบรายงานขอมูลศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี  ปงบประมาณ 2559 
รายงานของสสจ.ตรวจราชการและนิเทศงาน 

อัตรา 

ค่าเป้าหมาย   ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

12.5 



} ปทุมธานี ก็มีผู้เสียชีวิตในปี 
2555,2556และ2558 จากการตก
เลือดหลังคลอด ปีละ 1 ราย ใน
รพช.  

} ความสูญเสียที่เกิดขึ้น   
◦ คนไข ้ญาติ 
◦ บุคลากรทางการแพทย์ 
◦ ชื่อเสียงของโรงพยาบาล 



}  เสียใจ รพ........ พลาดทําคลอดสาว 18 ตก
เลือดตาย โดยเฉพาะข้อความ "สมัยนี้สมัยเท่าไหร่
แล้ว 2560 แล้วยังมีการคลอดลูกแล้วตกเลือด
ตายด้วยเหรอ" 
อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/
970767 

���
	





นโยบายลงไม่ถึงผู้
ปฏิบัติ?........... 
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ
นโยบาย?........... 

หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ 

.....เพราะ 





} ปัญหาในการดูแลผู้คลอด 
1. คนหน้างานน้อยมาก พยาบาล1:แม่/ลูก 
2. ทักษะเผชิญภาวะวิกฤติฉุกเฉินต่ํา..ยอดคลอด
น้อย..case เสี่ยง refer หมด 

   3. ขาดผู้เชี่ยวชาญ สูติแพทย์ ขาดแนวทางการดูแล
รักษาที่ชัดเจน ทําได้จริง 
   4. เครื่องมือ ยา อุปกรณ์ ช่วยชีวิตไม่ม ีไม่พอ เลือด ยา 
   5. ขาดการประเมินการเสียเลือดที่ถูกต้อง เป็นจริง 
   6. ระบบการส่งต่อล่าช้า ติดขัด ไม่ราบรื่น 



ในเรื่องห้องคลอดถูกละเลย. คนหน้างานน้อยมาก 
ทักษะเผชิญภาวะวิกฤติฉุกเฉินต่ํา. 
}  เชิญหัวหน้าพยาบาลมาเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงใน
ห้องคลอด  

} น้องๆห้องคลอดเล่าประสบการณ์ความเสี่ยงที่เจอ 
ปัญหาอุปสรรค ในการทํางาน 

} พัฒนาคนทํางาน On the job Training ใน
รพ.จังหวัด/ ส่งน้องไป รพช.  

}  ลงไป Trainings หน้างานทุกรพ. 



}  ขาดผู้เชี่ยวชาญ  
◦ ส่งแนวทางปฏิบัติ  Oderแพทย์ 

}   เครื่องมือ ยา อุปกรณ์ ช่วยชีวิตไม่ม ีไม่พอ เลือด ยา 
      ปรับการจัดรถ Emergency  เด็ก /รถ PPH 
◦ ทบทวน ผลักดันให้ รพช.ทุกแห่งต้องมี Stock เลือด 
ยา  

under estimated blood loss 
    สอนการผลิต การใช้ ผลักดันเป็นโยบายให้ใช้ถุง
ตวงเลือดทั้งจังหวัด  

}  ระบบการส่งต่อมีปัญหา 
      ปรับระบบ  จัดทํา LINE GROUP  
      ประสานการส่งต่อแบบ fast track 



ด้านบุคลากร 
} ได้คนเพิ่มในช่วงมีคนคลอด  
} ทีมช่วยเหลือ effective มากขึ้น 
} น้องพยาบาลเก่งขึ้น มีทักษะเผชิญภาวะ
วิกฤติ มีสต ิรู้ Step  

} การลงไปฝึกทักษะหน้างาน  ทําให้ทุกคน
เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาและพัฒนาได้ตรง
จุด  



ขาดผู้เชี่ยวชาญ  
Ø   ส่งแนวทางปฏิบัติ คําสั่งการรักษา
ให้แพทย์ ไปให้ใช้ 
Ø   ทุกโรงพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน มีการเปิดเส้น ให้ IV เจาะ 
CBC ให้ยา Synto ในเวลาที่กําหนด 
Ø   ให้การดูแลรักษาคนไข้ตกเลือด
หลังคลอดเป็นแนวทางเดียวกัน 



เครื่องมือ ยาเลือด อุปกรณ์ ช่วยชีวิต  
ห้องคลอดทุกแห่ง  
} มีการปรับการจัดและเตรียมอุปกรณ์ในรถ 
Emergency ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ 

} มีการ Stock เลือดกรุ๊ป Oและยา 
(Cytotec®/Transamine)  

} มีการจัดทํา Condom balloon ไว้ใช้ 
} มีหนึ่ง รพ.ได้เครื่องวัด BP Monitor ใน
ห้องคลอด 

 
 

 



ขาดการประเมินการเสียเลือดที่ถูกต้อง 
เป็นจริง 
Ø ทุกโรงพยาบาลใช้ถุงตวงเลือด ในการประเมินการเสีย
เลือด 

 



ระบบการส่งต่อ 
Ø  ปรับระบบRefer 
Ø  พยาบาลห้องคลอดช่วยรับ Consult 
อาการทาง LINE และทางโทรศัพท์และ
ช่วยรายงานสูติแพทย์เพื่อการรับ Refer 
ที่รวดเร็วมากขึ้น 

Ø   ท่าน นพ.สสจ. ทํา MOU กับรพ.ใกล้เคียง
ให้ช่วยรับคนไข้วิกฤต  



} การติดตาม เยี่ยมเยียน ให้
กําลังใจ ต่อเนื่อง 

 

เพราะเราเชื่อว่า 

ทุกคนเป็น...คนด ี
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อัตราตกเลือด เสียชีวิต 



} ทุกโรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยตก
เลือดหลังคลอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

} มีผู้ป่วย Refer มาด้วยรกค้าง 1 ราย 
ปลอดภัย 

} ทุกโรงพยาบาลสามารถให้เลือดได้เอง
ที่โรงพยาบาล 





} การบริหารคน ให้มีเพียงพอในขณะมีคนไข้คลอด   
} พยาบาลผู้ทําคลอดต้องพัฒนาทักษะ ทุกปี 
}  รพช.มีความจําเป็นต้องมีเลือด ยา สํารอง ให้
พร้อมใช้ 

}  ให้ห้องคลอดทุกแห่งการใช้ถุงตวงเลือดเพื่อ
ประเมินเลือดที่เสียไป 

} ต้องมีแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน  มีคําสั่งการรักษา 
ให้แพทย์ทั่วไป พยาบาลนําไปใช้จริงๆ 

}  จัดทําข้อบ่งชี ้ในการส่งต่อที่ชัดเจน 
} มีระบบ Consult/refer แบบ Fast tract 
}  จัดทําสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้คนไข้มาฝาก
ครรภ์  



} ต้องเห็นปัญหาที่แท้จริง
ของผู้ปฏิบัติ 
} สนับสนุน 
} ติดตาม ชื่นชม ให้กําลัง
ใจ 




