ถอดบทเรียน การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ โครงการ Engagement for Patient Safety
ชุมชนนักปฏิ บตั ิ หน่ วยงานห้องคลอด (LR) ครัง้ ที่ 1/2559
………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่อง ชุมชนนักปฏิบตั หิ น่วยงานห้องคลอด (CoP LR)
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วิ ทยากร
1) ศ.คลินิก พญ.วิบลู พรรณ ฐิตะดิลก
ประธานคณะผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบตั หิ น่ วยงานห้องคลอด
2) ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
ประธานราชวิทยาสูตนิ รีแพทย์ฯ
3) นพ.พีรพล สุทธิวเิ ศษศักดิ ์
ผูอ้ านวยการ สวรส.
4) พ.อ.รศ.นพ.สุธ ี พานิชกุล
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
5) ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
6) พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
7) พญ.ปิยวรรณ ลิม้ ปญั ญาเลิศ
รองผูอ้ านวยการ สรพ. (Moderator)
หัวข้อบรรยาย - ขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบตั สิ ่กู ารสร้างนักวิจยั หน้าใหม่และงานวิจยั จากพืน้ ที่
- Implementation Research หรือ Meta R2R กับการพัฒนาตกเลือดหลังคลอด
- ร่วมเดินหน้าพัฒนา การใช้ถุงรองเลือดและแนวทางปฏิบตั ิ เป็นงานวิจยั
รูปแบบการนาเสนอ Interactive Web-based Learning ผ่านระบบ GIN Conference
เนื้ อหา
พญ.ปิ ยวรรณ ลิ้ มปัญญาเลิ ศ เริม่ พูดคุยเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ องเห็นภาพของ
ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice: CoP) หน่วยงานห้องคลอด (LR) ในโครงการ Engagement
for Patient Safety (E4PS) สรุปประเด็นดังนี้
1) เพื่อให้เห็นการเคลื่อนทีร่ ะยะยาว E4PS ทาใน 3 ส่วน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนและ
ภาคโรงพยาบาล
2) CoP LR เฟสแรก (3 ปี) เป็นการพัฒนาเครือ่ งมือและแนวทางปฏิบตั เิ พื่อผูป้ ว่ ยปลอดภัย
เครือ่ งมือคือการใช้ถงุ รองเลือด แนวทางปฏิบตั คิ อื TIME Protocol

Page 1 of 4

3) เฟสถัดไปคือการทางานวิจยั เป้าหมายคือต้องได้แนวทางปรับเปลีย่ นนโยบาย มีการวัดผล
ลัพธ์ มีการRecognition Patient Safety
4) CoP LR จะทา Postpartum Hemorrhage (PPH) โดยใช้เครือ่ งมือคือการใช้ถุงรองเลือด ซึง่
มีตวั ชีว้ ดั 3 ตัว ในระบบ THIP แล้ว
วันนี้ CoP LR จะขยับขับเคลื่อนเชิงงานวิจยั Topic ทีส่ นใจ คือ PPH ใช้ Quality Tool คือ
TIME Protocol โดยใช้เครือ่ งมือถุงรองเลือด
ศ.นพ.ภิ เศก ลุมพิ กานนท์ ให้ขอ้ มูลว่า PPH เป็น สาเหตุการตายทีส่ าคัญ 1/3 ของมารดาหลัง
คลอด เป็น Zero Event และได้ตอบคาถามกรณีการใช้ถุงรองเลือดร่วมกับ Protocol จะช่วยให้
Outcome ผูป้ ว่ ยดีขน้ึ มัย้ เป็ นคาถามทีจ่ ะนาไปสู่การทาวิจยั ได้หรือไม่ว่า การใช้ถงุ รองเลือดเพือ่
วิ นิจฉัยว่า PPH ดีแน่ นอน แต่ยงั ไม่มีข้อมูลว่าผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยจะดีหรือไม่ (ลดการตัดมดลูก
ลดอัตราตาย) ส่วนคาถามทีว่ ่าการใช้ถุงร่วมกับ Protocol เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมทีม่ อี ยูไ่ ด้หรือไม่
อาจารย์มคี วามเห็นว่าได้
ผศ.นพ.ตรีภพ เลิ ศบรรณพงษ์ แลกเปลีย่ นในประเด็นต่อไปนี้
1) PPH เป็นสาเหตุการตัดมดลูกโดยเฉพาะช่วงเปลีย่ น Resident ทางศิรริ าชจึงคิดว่าการ
จัดการ แบบ Active ช่วง Third Stage Management น่าจะทาให้อตั ราการตัดมดลูกลดลง พบว่าไม่ใช่
จึงทบทวนใน Text Book พบว่าหากมีการจัดการ PPH เมือ่ ทราบว่ามารดาเสียเลือด 500 ML จะทาให้
อัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลง เจ้าหน้าทีใ่ นห้องคลอดพึงพอใจ จึงได้พฒ
ั นาทาถุงรองเลือดทีศ่ ริ ริ าช
2) ช่วงจังหวะการคลอดรกมีโอกาสเกิดตกเลือดมากทีส่ ุด
3) ที่ รพ. ศิรริ าช ดาเนินการมา 2 ปี ไม่มกี ารตัดมดลูกใน Case คลอดปกติ จึงมีการเผยแพร่ให้
รพ. อื่นใช้เพื่อประโยชน์ต่อผูป้ ว่ ย
4) การวินิจฉัย ภาวะ PPH ให้ได้เร็ว ใช้เครือ่ งมือถุงรองเลือด (การตวงแทนการคาดคะเนทาง
สายตา) (Blood Loss ≥ 500 ML) สาคัญคือการ Manage ได้เร็ว นันคื
่ อใช้ TIME Protocol โดยต้อง

ฝึ กซ้อมและหมั ่นปฏิ บตั ิ

Team Management
Initial Evaluation, Resuscitation and Investigation
Medical Treatment
End of Bleeding
พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิ ชกุล ให้ขอ้ คิดเห็นว่าโอกาสทีจ่ ะเป็นงานวิจยั ในเรือ่ งของ PPH เป็นไปได้
เพราะเรามีพน้ื ทีค่ อื มีโรงพยาบาล และมีเครือ่ งมือนัน่ คือ ถุงรองเลือด ส่วนคาถามวิจยั อาจจะใช้หา
คาตอบ Outcome เช่น “เมือ่ ใช้แล้ว Outcome Pt จะดีข้นึ มัย”
๊ (ใช้ถุงรองเลือดกับ Protocol)
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สรุปประเด็นคาถามจากโรงพยาบาลสมาชิ กที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านระบบ GIN Conference
คาถาม
คาตอบ
1) กรณีทาวิจยั จะทาเป็ น Cluster Randomization -การทาวิจยั มีหลายรูปแบบ สาคัญที่ Methodology
ได้หรือไม่ (กลุ่มคือ รพ. หนึ่ง ใช้ถุง กลุ่มสอง ไม่ใช้ ทีน่ ่าเชือ่ ถือ เหมาะสม การไม่ใช้ถุงยังไม่ได้ม ี
ถุง)
Evidence ว่าจะลด Severe Morbidity ซึง่ Cluster
Randomization จะนาไปพิจารณาเป็นวิธที ส่ี อง
-ควรทา Systematic Review ว่าถุงรองเลือดลด
Severe Morbidity ได้ ถ้าตอบได้ อาจจะทา
Implementation ได้เลย
2) นิยาย PPH คืออะไร ใช้ถุงรองเลือดเมือ่ ไหร่

3) การ Manage ยา Oxytocin ควรทาก่อนหรือ
หลังทีป่ ระเมินได้ว่ามี Blood Loss 500 ML
4) จะรวมปริมาณเลือดแผลฝีเย็บด้วยไหม
5) ถ้าร่วมทาวิจยั รพ. ต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

-ปริมาตรเลือดใน LR / Apply ถุงรองเลือดหลังจาก
ทีเ่ ด็กคลอดแล้วเพื่อไม่ให้ปนกับน้ าคร่า (เลือดจาก
การตัดแผลฝีเย็บ ประมาณ 50 cc)
-ขึน้ อยูก่ บั ใช้ Oxytocin เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ป้องกันหรือรักษา
-ถ้าแผล Bleed เยอะ ก็ควรต้องรวม
-ใช้ขอ้ มูลทีท่ าในงานประจาซึง่ อาจจะมีการส่ง
ข้อมูลทีเ่ ก็บอยู่มาให้ส่วนกลาง

ทาง สรพ. ได้สารวจ รพ. สมาชิก E4PS ว่า รพ. สนใจจะร่วมพัฒนางานวิจยั ในพื้นทีก่ บั คาถาม
วิจยั “การใช้ถงุ ตวงเลือดกับแนวทางปฏิ บตั ิ จะสามารถช่วยให้ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยหลังคลอดดี
ขึ้นจริ งหรือ” ผลสารวจ ยินดี เข้าร่วม 81% ไม่แน่ใจ 17% ไม่เข้าร่วม 2%
โรงพยาบาลรามาธิบดียนิ ดีเข้าร่วมหากมีการวิจยั ดังกล่าวและได้ส่งข้อความถาม สรพ. ว่า หาก
ตัดสินใจเข้าร่วมจะมีการแจกจ่ายถุงรองเลือดมาให้ใช้หรือไม่ เมือ่ ไหร่ และจะเริม่ เก็บข้อมูลเมือ่ ไหร่ ใน
ประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้มกี าร Discuss
ประเด็นที่ทีมวิ ทยากรฝากถึงสมาชิ ก E4PS
1) ขอบคุณสาหรับความร่วมมือ ยินดีให้ความร่วมมือในการทาวิจยั
2) ขอบคุณทุกสถานพยาบาลทีเ่ ห็นประโยชน์ ขอบคุณทีท่ าเพื่อผูป้ ว่ ยทุกคน ผลทีไ่ ด้กเ็ พื่อจาก
ผลประโยชน์ต่อผูป้ ว่ ย
3) ราชวิทยาลัยสูตริ แี พทย์ฯ ยินดีให้การช่วยเหลือ ความรู้ ความร่วมมือ และสนับสนุนการทา
วิจยั
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4) สวรส. เห็นคุณค่าของ รพ. โดยคนทางานในพืน้ ทีไ่ ด้ทางานวิจยั จากงานประจาเพื่อนามาเป็ น
ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในอนาคต
5) มีหลาย รพ. นาถุงรองเลือดของ ศิรริ าชไปใช้ Scale ชัด ผลลัพธ์คอื ผป. เกิดภาวะแทรกซ้อน
ลดลง บาง รพ. ไปทาถุงรองเลือดเอง
ก่อนจากกัน พญ.ปิ ยวรรณ ลิ้ มปัญญาเลิ ศ ได้ชวนให้สมาชิกเรียนรูร้ ว่ มกัน อยากให้การทางาน
ประจาเพิม่ คุณค่าต่อยอดเป็ นงานวิจยั เล็กๆ ต่อยอดเป็นงานวิจยั ใหญ่ และเป็นข้อเสนอแนะเป็ นนโยบาย
และอยากให้การทางานประจาของเรามีคุณค่าและมีความสุข ขณะเดียวกันการทางานประจาไม่ได้ทา
เฉพาะหน้างานแต่ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงบางอย่าง เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยส่งให้ให้มกี ารพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ชื่อผูจ้ ดบันทึก : นางสาวปาจรีย์

สาราญจิตต์
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