
“ ลดความเสี่ยง เลี่ยงตกเลือด 
ด้วยถุงใส Safety bag ” 

นพ.วสันต์  แก้วว ี

หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลน่าน 



“ลดความเส่ียง เลี่ยงตกเลือด (หลังคลอด)” 
ด้วย...ถงุใส safety bag 

นางพรพิมล  หลวงปราบ 

หน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลน่าน 



 

จงัหวดันา่น  แบง่เครอืขา่ย

พัฒนางานอนามัยแมแ่ละเด็ก  

3 โซนพีเ่ลีย้ง 

มาตัง้แต ่2554 - ปัจจบุนั 

 

 

 
คลอดเฉลีย่ ปีละ 4,200 คน 

 



7 others

2 Unknown

1 Eclampsia

2AIDS
1Malaria 5 Embolism

2 infection

8 PPH

สาเหตุการตายของมารดาในจังหวดัน่าน   ภาพรวม ตั้งแต่ปีงบ 2538 – 2557 



อัตราตกเลือดหลังคลอดจากคลอดทางช่องคลอด 
ทบทวนแนวทางปรับการน า Evidence base 

Active management 3rd stage 
Early warning signs 



 

จากวเิคราะหปั์ญหาพบวา่  

• การประเมนิปรมิาณการสญูเสยีเลอืดเดมิจะใชว้ธิกีาร
คาดคะเนดว้ยสายตา และยังไมม่เีครือ่งมอืในการ
ประเมนิทีเ่ป็นมาตรฐาน  

• ท าใหอ้ตัราการตกเลอืดหลังคลอดระยะแรก ทีพ่บ
อาจเป็นอตัราทีต่ า่กวา่ความเป็นจรงิ 

 

ความส าคญัของปัญหา 



• แตย่งัพบอบุตักิารณ์ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นจากการตกเลอืด
หลงัคลอดเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

• ผูค้ลอดบางรายทีม่กีารประเมนิการสญูเสยีเลอืด < 500 
ml แตพ่บวา่ตอ้งไดร้ับการเตมิเลอืดในภายหลงั 

• ยังพบ PPH Case Refer จากรพช. Dead ในปี2555 

ความส าคญัของปญัหา  



• จากการเขา้รว่มประชมุ HA ปี 2556 ไดช้ีใ้หเ้ห็น
ความส าคญัของ Early diagnosis of PPH 

• เห็นตัวอยา่งการ Estimate blood lossโดยใชถ้งุตวง
เลอืด 

 

 

ความส าคญัของปัญหา 



ถุงตวงเลือดศิริราช 





 

• คดิคน้วธิกีารตวงเลอืดตามปรมิาณการสญูเสยีเลอืด
จรงิ และสะดวกในการใช ้ราคาเหมาะสมตามบรบิท
ของรพ. 

• ผลตินวัตกรรมถงุใส  safety bag เพือ่ใชใ้นการตวง
วดัปรมิาณการสญูเสยีเลอืดใหไ้ดม้าตรฐานและเป็น
แนวทางเดยีวกนั 

 

ความส าคญัของปัญหา 



การด าเนนิงาน 

1) ประชมุรว่มกนักบัเพือ่ทบทวนและวเิคราะหส์าเหตุ
ของปัญหา แนวทางแกไ้ข และจัดท านวตักรรม 

2) จัดเตรยีมอปุกรณ์ ถงุพลาสตกิขนาด20x30นิว้ ตัด
ดา้นขา้งถงุ ตัดยาวจากปากถงุยังกน้ถงุ 

3) ซองบรรจุเวชภณัฑ์ปลอดเชือ้ชนิดเรียบ ( Flat )ขนาด กว้าง
4 นิว้ ยาว 20ซม.(ความยาว200 เมตรต่อม้วน) 



Safety bag 
(simple & useful) 



วธิกีารท าถงุใส Safety bag 

10ซม. 

20 นิว้ 

30นิว้ 20ซม. 
4นิว้ 

ขีดเส้น Alert line 300 ml  



ต้นทุนการท าถุงใส Safety bag 

รายการ หน่วย ราคา จ านวน ราคา/ถุง 

1.ถุงพลาสตกิ 1 กก. 85 บาท 44 ถุง 1.93บาท 

2. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชือ้
ชนิดเรียบ ( Flat ) 
ขนาด  4นิว้ x 20 ซม. 

1 ม้วน 
(200ม.) 

750 บาท 1,000 
ถุง 

0.75 บาท 
 

3. ค่าอบแก๊ส  1 ครัง้ 730 บาท 1,000 
ชิน้ 

0.73 บาท 

รวมราคาต่อชิน้ 3.41บาท 



วิธีการปฏิบติั 

                       ใช้ถุงใส Safety bag หลังรกคลอด 



วิธีการปฏิบติั(2) 



ลดคา่ใชจ้า่ยในกระบวนการซกัผา้ทีเ่ป้ือนมาก 



การประเมนิปรมิาณการสญูเสยีเลอืด 

• Top gauze ปานกลาง 35 ml 

• Top gauze  ชุ่มผนื       60 ml 

• Tampon   ปานกลาง    35 ml 

• Tampon   ชุ่ม         35 ml 

• ก๊อซ         ชุ่ม         10 ml 

• ส าล ี  ชุ่ม         15 ml 

• ผ้าอนามัย  ชุ่มผนื         130 ml 

• ผ้าเป้ือนเลอืด ช่ัง น า้หนัก..........gm  = ………….. ml 

 EBL=……………..ml. 



 



อัตราตกเลือดหลังคลอดจากคลอดทางช่องคลอด 

เพิม่ การตวง
เลอืดด้วยถุงใส 
safety bag 

เร่ิม 
เม.ย.2556 



  

• สถติ ิPPH มแีนวโนม้เพิม่ขึน้จากเดมิ 

• ทมีแพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ทีผู่ด้แูล ใหค้วามรว่มมอื 
และตระหนักในการประเมนิปรมิาณการสญูเสยีเลอืดตาม
ความเป็นจรงิ 

• Early Detection of Early PPH  การดแูลรักษาเร็วขึน้ 
และลดภาวะแทรกซอ้นจาก PPHและระดบัความรนุแรง 

• ผลการใชน้วตักรรมถงุใส ยงัชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยใน
กระบวนการซกัผา้ทีเ่ป้ือนมากไดด้ว้ย 

 

 ผลการด าเนนิงาน 



ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช ้Safety bag 

• Early detection of Early PPH 

• Reassess uterine contraction and tears 

• Treat uterine atony before PPH  

• Right estimate blood loss   

• Reduce bloody clothes 

 

 



การขยายขอบเขตการน าไปใช ้

• น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ MCH ระดบัเขต
เพื่อส่งเสริมให้รพ.ในเขต1 ได้น าแนวคดินีไ้ปใช้และ
พัฒนาต่อไป 

• สนับสนุน Safety bag ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่งในจังหวัดน่าน 

• จากการประชุม Service plan มีโครงการผลิต 
Safety bag เพื่อให้ 8 จังหวัดในภาคเหนือน าไปใช้ 



Thank you 


