บริบท Postpartum Hemorrhage
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นปัญหาและนาเหตุการณ์ มาทบทวนการดูแลจากการเสียเลือดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี มีแผลฉีกขาดจากการคลอดและจากรกค้าง
และการประเมิน Blood loss ที่ผิดพลาด จึงมาทานวัตกรรมถุงตวงเลือด ทาให้ในปี 2560 มีปริมาณการตกเลือดหลังคลอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จึงปรับแนวทางการใช้ยา
Oxytocin ฉีดหลังจากทารกคลอดทันที จึงทาให้ปริมาณตกเลือดหลังคลอดลดลงตามลาดับ

Driver diagram : PPH

Purpose

Primary Drivers

Early detection

ผู้คลอด PPH
ได้รับการดูแล
รักษาทันท่วงที

Prevention

รวดเร็ว ปลอดภัย

KPI : อัตราตกเลือด
หลังคลอด <ร้อยละ
5 : อัตราตกเลือด ≥
1000cc.<ร้อยละ 5

Treatment

Secondary
Drivers

Intervention/Charge Idea

1.การคัดกรองความเสี่ยงค้นหา
case กลุ่มเสี่ยง PPH
2.คัดแยกกลุ่มเสี่ยง

-ANC ประเมินคัดกรองความเสี่ยง ติด sticker สีแดง นัดฝาก
ครรภ์ High risk case
-เจาะ lab case Hct <33% ให้ยา FeSo4 1x1 เพิ่มทุกราย
และ F/U 1 เดือน

1.การให้ยาบารุงเลือดและยากระตุ้น
การหดรัดตัวของมดลูก
2.การใช้ถุงตวงเลือดเพื่อความ
แม่นยา
3.การฝึกทีมที่มีความพร้อม

-เตรียมเลือดก่อนคลอด Ht <30%
-ใช้ยา oxytocin 10 u im เมื่อทารกคลอด
-ใช้ถุงรับเลือดตวงปริมาณเลือดหลังรกคลอด
-ซ้อมแผน PPH ทุก 1 ปี/ ครั้ง

การใช้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของ
มดลูก Early waring sign

-มีแนวทาง PPH ติดไว้ในห้องคลอด
-Early warming sign Blood loos 300 ml.
-ใช้มาตรฐานการส่งต่อเครือข่าย เข้าใจแนวทางเดียวกันส่งต่อ
ภายใน

การประสานงานเครือข่ายการส่งต่อ

Process flow chart PPH
PPH : เสียเลือดมากกว่า ≥ 500 ml เมื่อคลอดทางช่องคลอด แบ่ง
ออกเป็น
1. Early PPH เป็นการตกเลือดใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
2.Late PPH เป็นการตกเลือดหลังคลอด 24 ชม.ไปจนถึง 6 สัปดาห์หลัง
คลอด
ค้นหาสาเหตุ

Uterine atony (Tone)
1. คลึงมดลูกอย่างสม่าเสมอ
2.Synto 20-40 u ใน IV N/2 1000 ml iv drip 120-150 cc/hr
3.Methergin 0.2 mg im or iv q 15 min *3 (ห้ามใช้ BP สูง)
4.Cytotec 800 mg SL
5.Nalador 500ug+ 0.9%Nacl 250ml IV in 20-30min

ไม่ดี

1. ตามทีม
2.รายงานแพทย์
3. เจาะเลือด CBC, G/M, PRC 2 u, add synto, methergin, cytotec
4. On IV เปิดอีก 1 เส้น 0.9%NSS free flow 500 ml
5.On O2 mask 10 LPM
6. Retained foley’s cath
7. record V/S ทุก 15 นาที, Record I/O

บาดเจ็บช่องคลอด Trauma

รกค้าง

Suture

-ล้วงรก

ไม่สาเร็จ

Refer

-Curettage

ไม่สาเร็จ

การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

R/O Uterine Rupture

การจัดการกระบวนการ (process management)
กระบวนการ
การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

การประเมินผู้ป่วยห้องคลอด

การดูแลรักษาผู้คลอด

การดูแลต่อเนื่อง

ข้อกาหนดกระบวนการ
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการประเมิน
PPHและดูแลอย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ

จานวนหญิ งฝากครรภ์ ทุ ก รายได้ รั บ -ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด PPH ใน first ANC
การประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยง PPH -บันทึกความเสี่ยงหน้าบันทึกการฝากครรภ์และติดสัญลักษณ์ Sticker สีแดง
เขียนคาว่า ครรภ์เสี่ยง PPH
-รณรงค์การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ มีไวนิลทุก รพ.สต.
ได้รับการประเมินความเสี่ยงPPH จานวนหญิ งตั้ งครรภ์ รอคลอดได้ รั บ -ทาแบบประเมิ น ความเสี่ ยงที่ ห้ อ งคลอด หากพบจะระบุ ด้ วย Sticker และ
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว
การคัดกรอง PPH ทุกราย
ปากกาสีแดงทุกราย
-เจาะ Hct ก่อนคลอด
-เตรียมเลือด PRC 2 U กรณี Hct <30 %
เฝ้าระวังภาวะPPHทุกรายและ
อัตราการตกเลือด < ร้อยละ5
1.ให้ IV และ NPO ระยะ Active Phase
ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วเมื่อ
อัตราการตกเลื อด >1,000 ml < 2.ให้ Synto 10 Uทันทีหลังการคลอด
เกิดPPH
ร้อยละ5
3.ใช้ถุงตวงเลือด
4.Early waring sign มี blood loss 300 ml.
5.มีแนวทางและFlow chart PPH ในห้องทาคลอด
การมีส่วนร่วม รพ.แม่ข่ายในการ ร้ อ ยละการส่ ง ต่ อ รพ.แม่ ข่ า ย จาก -การส่งต่อตามข้อกาหนดและติดตามผลการส่งต่อเพื่อนามาทบทวนการดูแล
รับส่งต่อ และการส่งต่อ ข้อมูลแก่ ห้องคลอด
-การติ ด ตามเคสครรภ์ เสี่ ย งผิ ด นั ด โดยใช้ โทรศั พ ท์ ติ ด ตามและส่ งต่ อ ข้ อ มู ล
รพ.สต.
รพ.สต.เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้าน

ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จานวนคลอดปกติ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

427 ราย

398 ราย

371 ราย

350 ราย

379 ราย

อัตราการตกเลือดหลังคลอด

ร้อยละ 5

4.28 (20ราย)

3.52 (14ราย)

5.39 (20ราย)

2.86 (10ราย)

2.11 (8ราย)

อัตราการเสียเลือด ≥ 1000 cc

ร้อยละ 5

0.7 (3ราย)

0.25 (1ราย)

0.53 (2ราย)

0.57 (2ราย)

0

PPH Refer

0

0.75 (3ราย)

0

0

0

อัตรามารดาตายจากภาวะตกเลือดหลังคลอด

0

0

0

0

0

ผลลัพธ์และการพัฒนา การดูแลผู้ป่วย PPH
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จากการวิเคราะห์ปัญหาการตกเลือดหลังคลอด ณ ห้องคลอดโรงพยาบาลปากพนัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี มี
แผลฉีกขาดจากการคลอด ภาวะรกค้าง และจากการประเมินการสูญเสียเลือดผิดพลาดหลังการคลอด ส่งผลให้เกิดการรักษาที่ล่าช้า จึงจัดทานวัตกรรมถุงตวงเลือด เพื่อ
ประเมินปริมาณเลือดที่สูญเสียหลังทารกคลอดได้อย่างแม่นยามากขึ้น ทาให้ในปี พ.ศ.2560 มีการวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดเพิ่มขึ้น เป็ นร้อยละ 5.39 จากการ
ทบทวนเหตุการณ์ภาวะตกเลือดหลังคลอดจึงนามาซึ่งการปรับปรุงแนวทางการดูแลมารดาหลังทารกคลอด โดยการให้ยา oxytocin 10 ยูนิตทันทีหลังที่ทารกคลอดโดยไม่
รอให้รกคลอด การคลึงมดลูกหลังรกคลอดทันที และปรับปริมาณการสูญเสียเลือดหลังคลอดที่ต้องรายงานแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ( Early warning sign )
จาก 500 ml เป็น 300 ml มีการซ้อมแผนในการตามทีมช่วยเหลือ การดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด และมีจัดทา Flow chart ติดในห้องคลอดชัดเจน จึงส่งผลให้อัตรา
การเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดลดลง

