สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation base)
ของกรมอนามัย
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

นวัตกรรมถุงตวงเลือด เพื่อการประเมินการเสียเลือดในระหว่างคลอดของผู้รับบริการคลอด
1. หลักการ เหตุผล ความจาเป็น
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เป้าหมายการพั ฒนา
ที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบายแห่ งรั ฐ และแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพต่างมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย ทั้งนี้การ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สาคัญและท้า
ทายยิ่ งของกรมอนามั ยในฐานะองค์ กรหลั กผู้ อภิ บาลระบบสุ ขภาพ
ของประเทศ (National Health Authority) ภายใต้ ส ภาพปั ญ หาที่ เ ป้ า หมาย
กาลังทวีความรุนแรงและยังไม่บรรลุผล (สถิติการเสียชีวิตของมารดาเกินร้อยละ 15
ต่ อ การเกิ ด มี ชี พ 100,000 ราย ปี 2548 -2550 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.98-18.07
และ 1 ใน 4 ของการตายของมารดาเกิดจากภาวการณ์ตกเลือดซึ่งเป็นอุบัติการณ์
แบบเฉี ยบพลั นภายใน 24 ชั่ วโมงหลั งคลอด อี กทั้ งการประเมิ นปริ มาณเลื อด
ที่สู ญเสี ยไปในระหว่ างคลอดนั้นเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก ส่วนใหญ่มักประเมินต่ากว่า
ความเป็นจริ งประมาณ ร้อยละ 50) จาเป็นต้องปรับปรุงกลไก พัฒนาและคิดค้ น
นวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพการทางาน กรมอนามัยจึงมุ่งเป้าศึกษา และพัฒนา
นวัตกรรม “ถุงตวงเลื อดเพื่ อประเมินการเสียเลือดในผู้รับบริ การคลอด” ให้เป็น
เครื่องมือในการประเมินปริมาณเลือดที่สูญเสียในระหว่างการคลอดทางช่องคลอด
และผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
พั ฒ นานวั ต กรรมถุ ง ตวงเลื อ ด เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น การเสี ย เลื อ ด
ในระหว่างคลอดของผู้รับบริการคลอด ที่ถูกต้องและรวดเร็ว
3. การดาเนินการ
1. Create new solutions / innovation & Improve Continuously:
พั ฒนานวั ตกรรมด้ วยกระบวนการจั ดการความรู้ ศึ กษาและพั ฒนานวั ตกรรม
(Explicit & Tacit Knowledge) ผ่ า นต ารา/ อบรม ใช้ เ วที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ทีมสหวิทยาการ 4 วงรอบพัฒนา ดังนี้
ครั้ งที่ 1 : ปี 2553 ใช้วัสดุถุงพลาสติกสีขาวใสขนาด 30 นิ้ว X 60นิ้ว
สี่เหลี่ยมด้านบนผนึกติดกัน เจาะรูเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้เลือดที่ออกจากช่องคลอด
ไหลลงถุง ทาให้ถุงปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊ส วิธีใช้นาถุงตวงเลือดรองก้นมารดา
ขณะทาคลอดทางช่ องคลอดจนกระทั่ งเย็ บแผลเสร็ จ จากนั้นเก็ บปริ มาณเลื อด
นาไปวัดปริมาตรในภาชนะที่มีสเกลระบุปริ มาตรของเลือด ทาการทดลองปฏิ บัติ
10 ราย
ผลการทดลอง ถุงมีขนาดใหญ่เกินความจาเป็น และมีข้อเสนอแนะวัสดุ
ที่ใช้ควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ครั้ งที่ 2 : ปี 2553-2555 ปรับปรุงถุงพลาสติ กเป็ นชนิดย่ อยสลายได้
เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม ปรั บปรุ งรู ปทรงจากถุ งสี่ เหลี่ ยมเป็ นถุ งสามเหลี่ ยม
โดยแบ่งครึ่งของถุงพลาสติกเป็นสามเหลี่ยม 2 ใบ
ผลการทดลอง พบอั ตราการตกเลื อดทางช่ องคลอดลดลง
ในปี 2553 - 2555 เท่ ากั บ ร้ อยละ 7.76 , 4.77 , 4.60 (เกณฑ์ ≤ ร้ อยละ 5
และไม่ มี ผู้ ค ลอดทางช่ องคลอดต้ องตั ด มดลู กจากภาวะตกเลื อดหลั งคลอด
สามารถวิ เ คราะห์ ภ าวะเสี่ ย งได้ ร วดเร็ ว (Early Detection) และสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลา (Early Management)

ครั้ งที่ 3 : ปี 2556 พั ฒนาวิ ธี ท าสเกลบนถุ งรองเลื อด โดยได้ แนวคิ ด
จากถุงปัสสาวะ (Urine bag) จัดทาสเกลสาหรั บติดที่ถุงตวงเลือด กาหนดสัญลักษณ์
เตื อนความเสี่ ยงต่ อการเสี ยเลื อด (ดอกจั นทร์ 2 ดอกหลั งตั วเลข 300 - 350 มล.
มารดาหลังคลอดต้องได้รั บการช่วยเหลือก่อนการตกเลื อด และ 4 ดอกหลั งตั วเลข
500 มล. จาเป็นต้องได้รับการรักษา)
ผลการทดลอง สามารถวัดปริมาณการเสียเลือดตลอดการคลอด (real time)
ครั้งที่ 4 : ปี 2556 ทบทวนและจัดทาแนวทางการป้องกันและดูแลผู้รับบริการ
ตกเลื อ ดหลั ง คลอด (Clinical Practice Guideline : CPG) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
การปฏิบัติงานทั่วทั้งหน่วยงาน
2. Implement the Best Ideas & Build a Culture of Innovation: ขั บ เคลื่ อ น
ต่อยอด ขยายผล
 ปี 2558 กรมอนามั ย โดยศู นย์ อนามั ยที่ 3 นครสวรรค์ ได้ ด าเนิ นการ
จดอนุ สิ ทธิ บั ตร นวั ตกรรมชื่ อ “ถุ งตวงเลือดผู้รั บบริ การคลอด” จากกองสิ ทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 1403001045 ลงวันที่ 28 มกราคม
2558
 ขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือด ระดับหน่วยงาน
ถื อเป็ นแนวทางการปฏิ บั ติ (CPG) ในการใช้ ถุ งตวงเลื อดเพื่ อการป้ องกั นและดู แล
ผู้ รั บบริ การตกเลื อดหลั งคลอดทั่ วทั้ งหน่ วยงานและผลการประเมิ นความพึ งพอใจ
ของเจ้าหน้ าที่ศู นย์ อนามัยที่ 3 ที่ใช้ถุงตวงเลือด อยู่ในระดั บดี มาก (ร้อยละ 96.6)
ระดับจังหวัด 1) ผลักดันผ่านคกก.พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก และเขตสุ ขภาพที่ 3
และมีข้อสรุปให้ใช้ถุงตวงเลือดในโรงพยาบาลที่มีสูติแพทย์และแพทย์เฉพาะด้านสาหรับ
ผู้รั บบริการคลอดเสี่ยงต่ อการตกเลื อดและเป็นหนึ่ งในมาตรการป้ องกั นความเสี่ ยง
ในการตกเลือดขณะคลอด 2) เกิดข้อตกลงร่วมในการพั ฒนาระบบส่งต่อผู้รั บบริ การ
คลอดที่มีความเสี่ยงในการตกเลือดขณะคลอด 3) หน่วยงานภายนอกทั้งในและนอกเขต
สุ ขภาพ – สนใจและติ ดต่ อขอซื้ อถุ งตวงเลื อดไปใช้ รวม 60 หน่ วยงาน ระดั บเขต
ได้ผลักดันนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเสนอต่อคกก.พัฒนางานอนามัยแม่และ
เด็ก และผู้ ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนด
เป็นนโยบายระดับเขต
3. Get Executive Partnership: แสวงหาพั น ธมิ ต รเชิ ง รุ ก ร่ ว มด าเนิ น การ
ได้ประสานและร่วมมือกับบริษัทเอส เอ โมเดิร์น ไลน์ ทาสัญญาเป็นผู้ผลิตถุงตวงเลือด
แทนโดยกาหนดกระบวนการประกันคุณภาพของถุงตวงเลือด ด้วยการสุ่มตรวจสอบ
ความแม่นยาทุกรอบการผลิต
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เกิ ดนวั ตกรรมถุ งตวงเลื อด และมี การใช้ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการประเมิ น
การเสียเลือดของผู้รับบริการคลอดที่ถูกต้อง
5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
1) เกิดนวัตกรรมถุงตวงเลือด เพื่อใช้ในการประเมินการเสียเลือดของผู้รับบริการ
คลอด ส่งผลให้การตกเลือดหลังคลอดของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2556-2558 มีแนวโน้ม
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.9 ถึง ร้อยละ 1.1
2) เกิดการขยายผลทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 3 ในการนานวัตกรรมถุงตวงเลือด
ไปใช้ ในโรงพยาบาลทั้ ง ในเขต (44 จั งหวั ด ) และนอกเขตสุ ขภาพ (16 จั งหวั ด )
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาฬสินธุ์ สระแก้ว สุริ นทร์ ร้ อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร
ขอนแก่น ศรีสะเกษ และปัตตานี
3) นวั ตกรรมถุ งตวงเลื อด ได้ รั บรางวั ล บริ การภาครั ฐ แห่ งชาติ ประจ าปี
พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลนวัตกรรมบริการ ระดับดี

