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บทคัดยอ
บทนำ:

แนวทางการตรวจสอบความถูกตองของผูปวยผาตัด ทั้ง 3 ระยะคือกอนผาตัด ขณะผาตัดและ
หลังผาตัด เปนเครือ่ งมือในการตรวจสอบและสือ่ สารใหเกิดความมัน่ ใจในความปลอดภัยของผปู ว ย
จากสถิติของหองผาตัดโรงพยาบาลแพรที่ผานมาในปงบประมาณ 2555-2557 พบมีอุบัติการณที่
ไมพงึ ประสงคกบั ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดจำนวน 5 ราย เปนผลใหใสอปุ กรณผดิ ตำแหนง สงตรวจ
ผิดหัตถการ สงชิ้นเนื้อผิดคน และเกือบผาตัดผิดหัตถการ 1 รายจากการติดผลการอานชิ้นเนื้อ
ผิดคนมากับแฟมประวัตผิ ปู ว ย องคการอนามัยโลกไดประกาศไวในโครงการ WHO’s Second Global
Patient Safety Challenge และ Safe Surgery Saves Lives Program เมื่อป พ.ศ.2551 โดย
แนะนำใหสถานพยาบาลใชการตรวจสอบเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย(Surgical Safety Checklist) ในหอง
ผาตัดเพือ่ ชวยลดความผิดพลาดในทุกระยะของการผาตัดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และลดอัตราการเสียชีวติ
ลงได
วัตถุประสงค: เพือ่ หาแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ปนมาตรฐานและครอบคลุมในการตรวจสอบความถูกตองของผปู ว ยผาตัด
วิธกี ารศึกษา: เปนการศึกษาเชิงคุณภาพที่หองผาตัดโรงพยาบาลแพร ผูเขารวมวิจัยเปนพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค ผชู ว ยพยาบาลจำนวน 33 คน ระหวางกรกฎาคม-กันยายน 2557 ศึกษาจาก
การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของรวมกับการทำกลมุ สัมภาษณ (Focus Group)
การสังเกต การตอบแบบสอบถามจากพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผชู ว ยพยาบาลนำผลสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมและการทำกลุมมาบูรณาการเปนขอตกลงสรุปเปนแนวทางปฏิบัติ
นำแนวทางมาประยุกตใชและทดลองปฏิบตั ิ ปรับตามขอเสนอของกลมุ และผทู รงคุณวุฒิ และสรุป
เปนแนวทางปฏิบตั ติ ามบริบทของหนวยงาน
ผลการศึกษา : พบวาเปนพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการมากสุดรอยละ 54.6 อายุการทำงานมากกวา 10 ปขนึ้ ไป
รอยละ 57.6 เวลาที่มีความถี่ในการตรวจสอบความถูกตองผูปวยไดมากสุดเปนในเวลาราชการ
รอยละ 57.6 สวนใหญไมมกี ารเกิดเหตุการณไมพงึ ประสงคกบั ผปู ว ยทีเ่ กิดกับผปู ฏิบตั งิ าน รอยละ 78.8
เวลาทีม่ กั เกิดเหตุการณไมพงึ ประสงคมกั เกิดกับผปู ว ยผาตัดนอกเวลาราชการรอยละ 57.6 จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ใชเทคนิค Focus group ไดขอสรุปแนวทางการตรวจสอบความถูกตอง
ผูปวยผาตัด คือการตรวจสอบผูปวยผาตัดกอนเริ่มใหยาระงับความรูสึก (sign in) การทบทวน
วรรณกรรมและเขากลมุ ตองเพิม่ ผลอาน X-ray CT MRI มี mark site ชัดเจนผลชิน้ เนือ้ กรณีตดั อวัยวะ
*งานหองผาตัด กลมุ การพยาบาล โรงพยาบาลแพร
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กรปุ เลือด, ใบขอเลือดประวัตกิ ารแพยาการตรวจสอบผปู ว ยกอนลงมีดผาตัด (time out) ตองเพิม่
ทาผูปวยที่ใชในการผาตัด ยาปฏิชีวนะที่ใหขณะผาตัด ขอควรระวังเปนพิเศษขณะผาตัด และ
การตรวจสอบผูปวยกอนนำออกจากหองผาตัด (sign out) ตองเพิ่มการเนนการเก็บสิ่งสงตรวจ
X-ray หลังผาตัดการเฝาระวังพิเศษขณะอยหู อ งพักฟน และสงกลับหอผปู ว ย
หองผาตัดโรงพยาบาลแพรมีแนวทางการตรวจสอบความถูกตองของผูปวยผาตัดที่ครอบคลุมทุก
ขัน้ ตอนจากการทบทวนวรรณกรรมและใชเทคนิค Focus group เพือ่ ใหผปู ว ยผาตัดปลอดภัย
การตรวจสอบความถูกตองผปู ว ยผาตัด, Surgical Safety Checklist, sign in, time out, sign out

Abstract
Background: Guideline to check accuracy of operative patientshas three phase, pre-operative, peri-operative
and post-operative.As a tool to check and communicate that make trustinpatient safety.
Unexpected incidence of ope rative patients in Phrae hospital between 2012-2014 found that:
5 operative patients had fault sites, fault procedure, fault specimen and a patient with near
miss fault operation from biopsy result in an incorrect chart. WHO’ssecond global patient
safetychallenge and safe surgery saves lives program2009 recommend that surgical safety
checklist in operating theater decrease errors in all phases of operations that cause mortality
rate in operative patients in healthcare setting.
Objective:
Operatingtheatre has appropriate standard to check accuracy of operative patients.
Study design: Innovation, operating theater Phrae hospital. 33 samples were register nurses, technical
nurses and nurse assistants.During July, 2014 and September, 2014. Reviewed literature
and focus group. Observed and taken questionnaires from register nurses, technical nurses
and nurse assistants. Summarized the result of the review literatures and integrated focus
groupto develop guideline, try out and adjusted from experts recommended.Then developed
guideline harmonized with unit context.
Result:
33 personnelwereregister nurses 54.6 percent, work experience more than 10 years
57.6 percent, Checkingaccuracyof operative patientfrequenciesin government hour was
57.6 percent. Most of unexpected incidences of operative patientdid not affect to personnel
78.8 percent, usually found in nongovernment hour 57.6 percent A researchers reviewed
literature, done focus groups. Guideline to check accuracy of operative patients Operative
patient checking before giving anesthetic (sign in). After reviewed literature and focus group
we added X-ray, CT, MRI, mark site, Biopsy, blood group, blood request form and allergic
history. Operative patient checking before incision (time out) we added patient position,
antibiotic during operation and extraordinary caution during operation. Operative patient check
before refer out from operating theatre (sign out) we added collected specimen and X-ray
after operation, intensive surveillance during recoveryand refer them to ward.
Conclusion: Phrae hospital operatingtheater had comprehensive guideline to check accuracy of operative
patientsfrom reviewed literature and focus group to promote patient safety.
Key words: Check Accuracy of Operative Patients, Surgical Safety Checklist, Sign in,Time out, Sign out
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บทนำ
แนวทางการตรวจสอบความถูกตองของผูปวย
ผาตัด (Surgical Safety Checklist) เปนเครือ่ งมือในการ
ตรวจสอบและ สื่ อ สารให เ กิ ด ความมั่ น ใจในความ
ปลอดภั ย ของผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การผ า ตั ด ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ทั้งเรื่องผาตัดถูกคน ถูกตำแหนง การไดรับยาระงับ
ความรูสึกที่ปลอดภัย การปองกันการติดเชื้อ และการ
สื่อสารที่จำเปน(1) จากสถิติของหองผาตัดโรงพยาบาล
แพรทผี่ า นมาในปงบประมาณ 2555 ,2556 และ 2557
พบมีอุบัติการณที่ไมพึงประสงคกับผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดจำนวน 5 ราย เนือ่ งจากการไมปฏิบตั ติ ามแนวทาง
การตรวจสอบความถูกตองของผปู ว ยผาตัดใหครบถวน
สงผลใหเกิดการใสอปุ กรณผดิ ตำแหนง การทำหัตถการ
และสงชิน้ เนือ้ ผิดคน ทำใหคณ
ุ ภาพบริการผาตัดลดลง
ผปู ว ยเสียเวลา เสียความรสู กึ การมีแนวทางตรวจสอบ
ความถูกตองของผปู ว ยผาตัดทีค่ รอบคลุม ทัง้ 3 ระยะคือ
กอนผาตัด ขณะผาตัดและหลังผาตัด และเจาหนาที่
ในที ม ผ า ตั ด ทุ ก คนตระหนั ก ให ค วามสำคั ญ ในการ
ตรวจสอบผปู ว ยผาตัดยอมลดการเกิดอุบตั กิ ารณตา งๆได
หรือไมเกิดเลย
องค ก ารอนามั ย โลกได ป ระกาศไว ใ นโครงการ
WHO’s Second Global Patient Safety Challenge
และ Safe Surgery Saves Lives Program เมื่อปี
พ.ศ.2551 โดยแนะนำใหสถานพยาบาลใช การตรวจ
สอบSurgical Checklist เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
หองผาตัดเพือ่ ชวยลดความผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได
ในหองผาตัดและลดอัตราการเสียชีวติ ลงได(4,5,9,10) สถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไดกำหนดไวใน
Patient Safety Goals : SIMPLE ตัง้ แตป พ.ศ. 2551
ทีจ่ ะนำการตรวจสอบเพิม่ เติมเพือ่ ใหเกิดความปลอดภัย
มาประยุกตใชในประเทศไทย(11) และ WHO (World
Health Organization) ไดวางแนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจสอบความถูกตองของผปู ว ยผาตัด ไวเปนมาตรฐาน
เพือ่ ใหผปู ว ยผาตัดมีความปลอดภัย(12)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด เ พิ่ ม ข อ มู ล การตรวจสอบ
ความถูกตองของผูปวยผาตัดของหนวยงานจากที่มี
อยูเดิมโดยการทบทวนวรรณกรรมและเขากลุมแบบ

Focus Group การสั ม ภาษณ ต อบแบบสอบถาม
การสังเกตและนำขอสรุปของการทบทวนวรรณกรรม
และการทำกลุ ม มาเพิ่ ม เป น แนวทางการตรวจสอบ
ความถูกตองผูปวยใหครอบคลุมมากขึ้นและนำมาใช
ในบริบทของหนวยงานเพือ่ ประโยชนตอ ผปู ว ย ใหไดรบั
ความปลอดภัยไมเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ผูปวย
พึงพอใจมากขึน้ มาตรฐานการทำงานดีขนึ้ และตอบสนอง
ตอวิสยั ทัศน พันธกิจของโรงพยาบาล

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
ไดศึกษาจากมาตรฐานแนวทางปฏิบัติจากตำรา
เอกสาร วารสารที่เกี่ยวของและจากการทำกลุมของ
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผชู ว ยพยาบาล ตัง้ แต
เดื อ นกรกฎาคมพ.ศ.2557 จนถึ ง เดื อ นกั น ยายน
พ.ศ.2557 จำนวน 33 ราย โดยไดรวบรวมขอมูลผเู ขากลมุ
แบบ Focus group การตอบแบบสัมภาษณในเรื่อง:
ลักษณะทัว่ ไปของเจาหนาทีห่ อ งผาตัด โดยประกอบดวย
ตำแหนงงาน อายุการทำงาน แผนกปฏิบตั งิ านบทบาท
ในที ม ผ า ตั ด เวลาและความถี่ ใ นการการตรวจสอบ
ความถูกตองผปู ว ยผาตัดประกอบดวยเวลาทีต่ รวจสอบ
ความถูกตองผปู ว ยไดมากสุด ความถีใ่ นการตรวจสอบ
ความถูกตองผูปวยผาตัด เหตุผลที่ไมทำตรวจสอบ
ความถูกตองผปู ว ยผาตัดกอนลงมีดผาตัด (time out) เชน
ไมมั่นใจ ทำใหทีมหยุดทำไมได ไมคุนเคยจำนวนครั้ง
การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคกับผูปวยที่เกิดกับ
ผูถูกสัมภาษณเวลาที่มักเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
กับผูปวย สาเหตุที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงคและ
ขอเสนอแนะของกลุม นำขอสรุปจากการคนควาตำรา
วารสาร รวมกับบทสัมภาษณมาบูรณาการเปนขอตกลง
ในบริบทของหนวยงาน นำมาประยุกตใช และทดลองปฏิบตั ิ
ปรับตามขอเสนอของกลุมและผูทรงคุณวุฒิ และสรุป
เปนแนวทางปฏิบตั ิ มีการนำไปใชและประเมินประสิทธิภาพ
การใชตอ ไป
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ผลการศึกษา
ขอมูลทัว่ ไป
เจาหนาทีท่ นี่ ำมาศึกษา 33 ราย พบวาเปนพยาบาล
วิชาชีพระดับชำนาญการมากสุดรอยละ 54.6 อายุ
การทำงานมากกวา 10 ปขึ้นไป พบมีรอยละ 57.6
แผนกที่ ป ฏิ บั ติ ง านส ว นใหญ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ห อ งผ า ตั ด
ศัลยกรรมทัว่ ไปรอยละ 57.6 บทบาทในทีมเปนสมาชิก
ทีมถึงรอยละ 57.6 (ตารางที่ 1) เวลาและความถีใ่ นการ
ตรวจสอบความถู ก ต อ งผู ป ว ยผ า ตั ด พบว า เวลาที่
ตรวจสอบความถูกตองผปู ว ยไดมากสุดในเวลาราชการ
รอยละ 57.6 ความถี่ในการตรวจสอบความถูกตอง

ผูปวยผาตัดทำทุกครั้งรอยละ 81.8 เหตุผลที่ไมทำ
ตรวจสอบความถูกตองผูปวยผาตัดกอนลงมีดผาตัด
จากการสัมภาษณพบวาเกิดจากการทำงานหลายอยาง
พร อ มกั น ขณะเป น พยาบาลรอบนอก แพทย รี บ เร ง
ไมสามารถหยุดทีมผาตัดทำ time out ได ขาดความ
มั่ น ใจในการทำพบถึ ง ร อ ยละ 87.9 ส ว นใหญ ไ ม มี
การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคกับผูปวยที่เกิดกับ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านร อ ยละ 78.8 เวลาที่ มั ก เกิ ด เหตุ ก ารณ
ไม พึ ง ประสงค กั บ ผู ป ว ยมั ก เกิ ด ทั้ ง ในและนอกเวลา
ราชการรอยละ 48.5 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของเจาหนาทีห่ อ งผาตัด
ลักษณะทีศ่ กึ ษา
ตำแหนงงาน
พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
เจาหนาทีพ่ ยาบาล
อายุการทำงาน (ป)
1-5 ป
5-10 ป
10 ปหรือมากกวา
เฉลีย่ (± SD)
แผนกปฏิบตั งิ าน
หองผาตัดศัลยกรรมทัว่ ไป
หองผาตัดศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ
หองผาตัดศัลยกรรมกระดูก
หองผาตัดสูต-ิ นรีเวชกรรม
หองผาตัดจักษุ
บทบาทในทีมผาตัด
หัวหนาทีม
สมาชิกทีม
อืน่ ๆ (หองรอผาตัด)

-60-

จำนวน

รอยละ

1
18
12
1
1

3.0
54.6
36.4
3.0
3.0

10
4
19
2.27

30.3
12.1
57.6
0.210

19
2
8
1
3

57.6
6.1
24.2
3.0
9.1

12
19
2

36.4
57.6
6.1
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ตารางที่ 2 เวลาและความถีใ่ นการการตรวจสอบความถูกตองผปู ว ยผาตัด (จากการสังเกต สัมภาษณ รายงานอุบตั กิ ารณ ทบทวน
เวชระเบียน) ความถี่ เวลา สาเหตุทเี่ กิดเหตุการณไมพงึ ประสงคทเี่ กิดกับผปู ว ย
ลักษณะทีศ่ กึ ษา
เวลาทีต่ รวจสอบความถูกตองผปู ว ยไดมากสุด (สังเกต)
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
ทำทัง้ ในและนอกเวลาเทาๆกัน
ความถีใ่ นการตรวจสอบความถูกตองผปู ว ยผาตัด (สังเกต)
ทำทุกครัง้
ทำบางครัง้ เมือ่ มีโอกาส
ไมทำ
เหตุผลทีไ่ มทำตรวจสอบความถูกตองผปู ว ยผาตัดกอนลงมีดผาตัด (time out) จากการสัมภาษณ
ขาดความมัน่ ใจ
อืน่ ๆ (ไมตระหนัก ไมคนุ เคย ไมสามารถหยุดทีมทำ time out ได)
ความถีใ่ นการเกิดเหตุการณไมพงึ ประสงคกบั ผปู ว ยทีเ่ กิดกับทาน (จากรายงาน)
ไมมี
1 ครัง้
มากกวา 1 ครัง้
เวลาทีม่ กั เกิดเหตุการณไมพงึ ประสงคกบั ผปู ว ย
ในเวลาราชการ (จากรายงาน )
นอกเวลาราชการ
ทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
สาเหตุทเี่ กิดเหตุการณไมพงึ ประสงค (จากรายงาน )
รีบเรงไมปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามแนวทางแตไมครบถวน

จากการสังเกต การทำการตรวจสอบความถูกตอง
ของผูปวยผาตัด (Surgicalsafety checklist) ทำได
รอยละ 92 ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการทำได
รอยละ 90 ในการตรวจสอบผปู ว ยกอนผาตัด(sign in)
แตยงั ไมครอบคลุม และรีบเรงไมไดตรวจเช็คแบบฟอรม
ที่มีใหหรือตรวจเช็คแลวไดขอมูลไมครบถวนการตรวจ
สอบผปู ว ยกอนลงมีดผาตัด (time out) ในเวลาราชการ
ทำไดรอ ยละ 90 และนอกเวลาราชการทำไดรอ ยละ 77
สาเหตุเกิดจากความรีบเรงของทีม ทีมผาตัดไมใหความสำคัญ
กอนลงมีด พยาบาลรอบนอกทำงานหลายอยางพรอมกัน
การผาตัดเล็กทีมผาตัดไมใหความสำคัญ
การตรวจสอบผปู ว ยหลังผาตัด (sign out) ทำได
รอยละ 95 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการทำได
รอยละ 91 ในการผาตัดเล็ก หรือการผาตัดไมไดเขา

จำนวน

รอยละ

19
2
12

57.6
6.0
36.4

27
6
0

81.8
18.8
0.0

4
29

12.1
87.8

26
6
1

78.8
18.2
3.0

5
12
10

15.1
36.4
48.5

19
14

57.6
42.4

ชองทองไมใหความสำคัญในการตรวจสอบ ในกรณี
sign out ผาซับโลหิตไมครบ ทีมผาตัดไมมคี วามสามารถ
จะใหแพทยบางคนชวยคนหาหรือ fluoroscope ดูกอ น
เย็บปดแผล
การสัมภาษณ (Focus Group)
การรับรูเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองของ
ผปู ว ยผาตัด การนำไปใชมกี ารรับรรู อ ยละ 100 การนำ
ไปใชใชไดสะดวก ไมยุงยาก เขาใจงายแตขอมูลการ
ตรวจสอบความถูกตองผปู ว ยกอนผาตัดยังไมครอบคลุม
ควรตองเพิ่มเติมในสวนของผลการอานฟลมเอกซเรย
เอกซเรยคอมพิวเตอร ผล MRI ผลการตรวจชิ้นเนื้อ
ยาทีน่ ำมาใชกบั ผปู ว ยขณะผาตัดเอกสารการเตรียมเลือด
ใชขณะผาตัดตรงกับผปู ว ย กรปุ เลือดของผปู ว ยผาตัด
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การบูรณาการแนวทางทีไ่ ดรบั การทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ (Focus group )
สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม
จาก WHO ไดจัดทำแนวทางเรื่อง Performance of Correct
Procedure at Correct Body Site มีดงั นี้
verification มี ก ารสอบทวนหรื อ ยื น ยั น ตั ว ผู ป ว ยหั ต ถการ
ตำแหนง/ขาง และ implant/prosthesis (ถามี) ทีว่ างแผนจะทำ
ในชวงกอนที่จะทำผาตัดรวมทั้งยืนยันวา implant/prosthesis
ทีต่ อ งการใชมพี รอมในเวลาทีจ่ ะผาตัด
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ ภาพถายรังสี ฟลม ผลการตรวจพิเศษ มีพรอม
มีการระบุฉลากทีเ่ หมาะสมและมีแสดงใหเห็นยืนยันอุปกรณ
พิเศษหรือ implant ทีต่ อ งใชกบั ผปู ว ยในขณะนัน้
Mark siteกำหนดแพทย มี ส ว นร ว มที่ จ ะทำหั ต ถการทำ
เครื่ อ งหมายแสดงตำแหน ง ลงมี ด โดยผู ป ว ยมี ส ว นร ว ม
การทำเครื่ อ งหมายทำทุ ก รายที่ ตำแหน ง ผ า ตั ด ที่ มี 2 ข า ง
มีหลายโครงสรางหรือหลายระดับ
Time out กำหนดใหมชี ว ง ขอเวลานอก ณ เวลากอนทีจ่ ะเริม่
ใหยาสลบหรือลงมือทำหัตถการเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุ ก คน ตรวจสอบและยื น ยั น ความถู ก ต อ งตรงกั น เกี่ ย วกั บ
การจัดทาผูปวย หัตถการที่จะทำ ตำแหนงผาตัด lmplant
,Prothesis และถาขอมูลขัดแยงกันตองกลับไปทบทวนใหม
ทัง้ หมดจนมัน่ ใจ(13)
จาก - WHO Surgical safety checklist,
- Candian patient safety institute(CPSI),
- AORN,
- Institute for Safety in office-base surgery (ISOBS),
และ Global Patient Safety Challenge (DRAFT) ไดให
การทำ Surgical safety checklist ดังนี้ คือ
Before induction of anesthesia
nurse, anesthesia confirm
- Identify site, procedure, consent mark site,
- Patient allergies
- difficult airway or aspiration risk
- Blood products ,
- Special precaution(CPSI)
- DVT prophylaxis provided (ISOBS)
Before skin incision
- Confirm all Team member have introduced themseives
by name and role
- Confirm patient name ,procedure,where is incision
- Antibiotic given whthin the last 60 minutes
- Antipated Critical event

การทำกลมุ จากการสัมภาษณ
จากการสัมภาษณพบวาเจาหนาหองผาตัดมีการรับรรู อ ยละ 100
การนำไปใชใชไดสะดวก ไมยงุ ยาก เขาใจงายแตขอ มูลการตรวจ
สอบความถูกตองผปู ว ยกอนผาตัดยังไมครอบคลุมควรตองเพิม่ เติม
ดังนี้
ผลการอานฟลม เอกซเรย เอกซเรยคอมพิวเตอร ผล MRI
ผลอานการตรวจชิน้ เนือ้ ยาทีน่ ำมาใชกบั ผปู ว ยขณะผาตัดเอกสาร
การเตรียมเลือดใชขณะผาตัดตรงกับผูปวยและกรุปเลือดผูปวยที่
เขารับการผาตัด
จากการสังเกตและเก็บขอมูลขณะปฏิบตั งิ าน
ปญหาทีพ่ บขณะทำ เกีย่ วกับ Surgical safety checklist
รอยละ 85 ของเจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านพบวาการทำ sign in ทำได
รอยละ 92 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการทำไดรอ ยละ 90
การตรวจสอบไมครอบคลุม อาจรีบเรงไมไดตรวจเช็คแบบฟอรม
ทีม่ ใี ห ขอมูลตรวจเช็คมีไมครบถวน
time out ทำไดรอ ยละ 90 ในเวลาราชการ และทำไดรอ ยละ 77
นอกเวลาราชการสาเหตุเกิดจากความรีบเรง ของทีม ทีมผาตัด
ทีมผาตัดไมใหความสำคัญกอนลงมีด พยาบาลรอบนอกทำงาน
หลายอยางพรอมกัน การผาตัดเล็กไมใหความสำคัญสวนใหญ
ขาดการทำ time out นอกเวลาราชการ
sign out ทำไดรอ ยละ 95 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
ทำไดรอ ยละ 91 ในการผาตัดเล็ก หรือการผาตัดไมไดเขาชองทอง
ทีมผาตัดไมคอยใหความสำคัญ ในกรณี sign out ผาซับโลหิต
ไมครบ ทีมผาตัดไมมคี วามสามารถจะใหแพทยบางคนชวยคนหา
หรือ fluoroscope ดูกอนเย็บปดแผล ควรมีการทวนสอบ post
diagnosis การสงชิน้ เนือ้ สิง่ ทีต่ ดิ ไปกับผปู ว ยหลังผาตัด การสง
ผูปวย x-ray หลังผาตัดและการสงตอขอมูลผูปวยที่มีปญหากับ
หองพักฟน
การปรับปรุง
- เพิ่มศักยภาพและบทบาทพยาบาลรอบนอกมากขึ้นและ
พยาบาลรอบนอกตองเปนบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพสูง
- ทีมผาตัดทุกคนใหความสำคัญการทำ Surgical safety
checklist ทุกขัน้ ตอน
- ศัลยแพทยตอ งใหความรวมมือในการทำ time out

-62-

Journal of the Phrae Hospital

Volume 22 No. 1 January-June 2014

สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม

การทำกลมุ จากการสัมภาษณ

Surgeon: what are the critical or non routinesteps, how
long will the case take, blood loss
Anesthetist: concern patient specific
Nursing Team: sterilization indicators, additional concerns
Before patient leaves operating room
- The name procedure
- Complete instrument, spong, needle counts
- Specimen labeling (read specimen including patient
name)
การสงขอมูลพิเศษใหหอ งพักฟน และตึกผปู ว ย
วิชัย เอกพลากรพ.บ., Ph.D.,รองศาสตราจารย, ศูนย
เวชศาสตรชุมชนคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี,
มหาวิทยาลัยมหิดลอางอิงจาก WHO
สรุป การใช checklist สัมพันธกบั การลดลงของการตายและ
ภาวะแทรกซอนจากการผาตัด
สำหรับ 19 ประเด็น ทีอ่ ยใู น checklist นี้ แบงเปน 3 ชวง
ตามขั้ น ตอนที่ สำคั ญ โดยที ม ผ า ตั ด พยาบาล หรื อ แพทย ที่
เกีย่ วของกลาวเปนวาจาในประเด็นตอไปนี้
1. กอนเริม่ ดมยา (พยาบาลหรือวิสญ
ั ญีถามยืนยันเกีย่ วกับ ชือ่
ตำแหนงผาตัด ใบยินยอมของผปู ว ย ความเสีย่ งตอการเสียเลือด
เปนตน
2. กอนลงมีด (มีการบอกชือ่ และหนาทีข่ อง ทีมผาตัดทุกคน
ความพรอมของเครือ่ งมือ เลือด
3. กอนเข็นผปู ว ยออกจากหองผาตัด (นับจำนวน เข็ม ผาซับ
โลหิต ครบถวน ฯลฯ)
สรพ.ก็ไดกำหนดไวใน Patient Safety Goals : SIMPLE
แนะนำใหสถานพยาบาลใช Surgical Checklist หรือการ
ตรวจสอบเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ในห อ งผ า ตั ด เพื่ อ ช ว ยลด
ความผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได
กอนการใหยาระงับความรสู กึ กอนการลงมือผาตัดและกอนที่
ผปู ว ยจะออกจากหองผาตัดโดยมีขอ ปฏิบตั ิ 10 ขอในการเพิม่ การ
ตรวจสอบผปู ว ยทีจ่ ะรับการรักษาดวยการผาตัดไดแก
1. ตรวจเช็ความีการผาตัดถูกคน ถูกขาง ถูกตำแหนง หรือ
ถูกระดับในกรณีทเี่ ปนการผาตัดกระดูกหรือไม
2. ปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใหยาระงับความรูสึก
ก็ตอ งตรวจเช็ควาแพยาหรือไม หรือยาออกฤทธิแ์ ลวหรือไม
3. เตรียมความพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน ในระบบทางเดิน
หายใจตองมีอปุ กรณชว ยชีวติ อยใู กลมอื แพทยดว ย
4. เตรียมเลือดใหพรอม
5. หลีกเลีย่ งการแพยา
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6. ลดการติดเชือ้ ทีแ่ ผลผาตัด
7. ปองกันวัสดุแปลกปลอม เครือ่ งมือ หรือผาเช็ดเลือดคาง
ในบริเวณที่ผาตัด เนื่องจากกรณีนี้คอนขางมีความผิดพลาด
บอยครัง้
8. ตองตรวจเช็คบริเวณทีจ่ ะทำการผาตัดอีกครัง้ เพือ่ ใหมนั ใจ
วาถูกตอง เชน ตัดเนือ้ เยือ้ ไปตรวจสอบ
9. ต อ งมี ก ารทบทวนการรั ก ษาผู ป ว ยในภาวะวิ ก ฤติ เ ป น
รายกรณีระหวางแพทยและทีมศัลยแพทยเพื่อถายทอดขอมูล
ระหวางกัน และ
10. ทีมผาตัดตองมีการประสานงานระหวางกันในการดูแลผปู ว ย
ทุกกระบวนการอยางเปนระบบ
สรุปแนวทางปฏิบตั กิ ารตรวจสอบความถูกตองของผปู ว ยผาตัด
รายการตรวจสอบ
Sign in
(กอนผปู ว ยไดรบั ยาระงับความรสู กึ ) โดยตรวจสอบชือ่ -สกุล

ใบยินยอมผาตัด

ศัลยแพทยผา ตัด
ตำแหนงผาตัด

IMPLANT

กรณีผา ตัดเอาอวัยวะออก

วิธปี ฏิบตั ิ
พยาบาลหองรอผาตัด, ทีมผาตัดตรวจสอบดังนี้
- ดูปา ยขอมือผปู ว ย
- ถามชือ่ สกุล อายุ ผปู ว ย
- ตรวจสอบเอกสารและทะเบียนประวัติ OPD card วันเดือน
ปเกิด เลขทะเบียนโรงพยาบาล เด็กทารก ผปู ว ยไมรสู กึ ตัว
คนใบ ผปู ว ยพัฒนาการไมปกติ สอบถามญาติทตี่ ดิ ตามผปู ว ยมา
- ใบนัดผาตัดผปู ว ย ชนิดการผาตัด
- คำสัง่ แพทยจากแฟมประวัตผิ ปู ว ย
- ตรวจดูจากเอกสารมีชอื่ ผปู ว ยผาตัด ลายปม นิว้ มือ พยานฝาย
ผปู ว ยและผรู กั ษา กรณีไมบรรลุนติ ภิ าวะบิดามารดาเซ็นต
ยินยอมผาตัด
- ตรวจสอบใบนัดผาตัด, สอบถามผปู ว ยผาตัด, ใบบันทึก คำสัง่
การรักษาของแพทย
- สอบถามจากตัวผปู ว ยหรือบิดา มารดากรณีเด็กเล็ก
- การทำ mark site
- จากทะเบียนประวัตผิ ปู ว ย
- ใบนัดผาตัด
- ใบบันทึกคำสัง่ การรักษาของแพทย
- สอบถามศัลยแพทยเจาของไข, ผแู ทนบริษทั , ทีมผาตัด
- ตรงกับใบขออนุมตั ผิ า ตัดในกรณีอปุ กรณราคาแพง
- OPD Card (กรณีเลนสตา)
- ผลอานชิน้ เนือ้ ตรงกับแฟมประวัตผิ ปู ว ย
- ตรงกับชือ่ สกุล อายุ ของผปู ว ย
- ตรงกับศัลยแพทยผผู า ตัด
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สรุปแนวทางปฏิบตั กิ ารตรวจสอบความถูกตองของผปู ว ยผาตัด (ตอ)
รายการตรวจสอบ

วิธปี ฏิบตั ิ

ผล x-ray CT MRI

- ตรวจชือ่ สกุลติดฟลม mark site ขางถูกตำแหนงผลอาน CT
MRI ตรงกับชือ่ สกุล อายุผปู ว ย
- ตรวจสอบกรปุ เลือดกับผปู ว ย ประวัตกิ ารใหเลือดทีต่ ดิ มากับ
เอกสาร
- เอกสารการเตรียมความพรอมเลือดตรงกับชือ่ สกุลอายุผปู ว ย
ตรวจสอบประวัตกิ ารแพยาจากแฟมประวัติ , จากผปู ว ย
พยาบาลรอบนอกขาน
- ชือ่ สกุลผปู ว ย ตำแหนงผาตัด ชนิดการผาตัด ศัลยแพทย
ผผู า ตัด
- implant/prosthesis พรอม
- ทาการผาตัด
- ยาปฏิชวี นะทีใ่ หขณะผาตัด
- ศัลยแพทยสรุปการวินจิ ฉัยหลังผาตัด การผาตัด
- วิสญ
ั ญีพยาบาลสรุปการสูญเสียเลือดขณะผาตัด
- พยาบาลรอบนอกรวมกับพยาบาลสงเครือ่ งมือ
- ตรวจนับเครือ่ งมือ ผาซับโลหิต ของมีคม กอนเย็บปดแผล
ผาตัด
- สรุปอุปกรณทใี่ สใหผปู ว ย ทอระบาย อุปกรณเทียม
- สิง่ สงตรวจ ตรงกับชือ่
- สกุลผปู ว ย
- X-ray หลังผาตัด- การเฝาระวังพิเศษขณะอยหู อ งพักฟน และ
สงกลับหอผปู ว ย

กรปุ เลือด, ใบขอเลือด

ประวัตกิ ารแพยา
Time out (กอนลงมีดผาตัด)

Sign out (กอนนำผปู ว ยออกจากหองผาตัด)

นอกจากแนวทางการตรวจสอบความถูกตองของ
ผูปวยผาตัดที่ครอบคลุมมีผลตอความปลอดภัยของ
ผปู ว ยผาตัดแลว ยังมีผลตอการลดคาใชจา ยในการดูแล
ผู ป ว ยผ า ตั ด(1) ต อ ความรู สึ ก ของผู ป ว ยผ า ตั ด และ
ตอทัศนคติของทีมผาตัด(3) พบวาผูปวยผาตัดมีความ
ปลอดภัยมากขึน้ ทำใหอตั ราการเสียชีวติ และความพิการ
ลดลง 100-1,000 คนตอป(2) ลดคาใชจา ยของโรงพยาบาล
และเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผปู ว ย(3) ผปู ว ยรสู กึ ปลอดภัย
และพึงพอใจ(7) ทีมผาตัดมีทศั นคติทดี่ ตี อ การใชแนวทาง
การตรวจสอบความถูกตองของผูปวยผาตัด(6) การรับรู
และความตระหนักของทีมผาตัดก็เปนสวนสำคัญในการ
ทำการตรวจสอบความถู ก ต อ งของผู ป ว ยผ า ตั ด เพื่ อ
ปองกันเหตุการณไมพงึ ประสงคกบั ผปู ว ย(6) และบทบาท
พยาบาลห อ งผ า ตั ด ก็ มี ส ว นสำคั ญ ในการทำหน า ที่

ประสานและยืนยันการทำการตรวจสอบความถูกตอง
ของผูปวยผาตัดของทีมผาตัดกับศัลยแพทย(8) ดังนั้น
งานวิจัยเรื่องนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ตรวจสอบความถูกตองของผูปวยผาตัดในแตละหัวขอ
ใหครอบคลุมมากขึ้นเพื่อประโยชนตอผูปวยใหไดรับ
ความปลอดภัยไมเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ผูปวย
พึงพอใจมากขึน้ มาตรฐานการทำงานดีขนึ้ และตอบสนอง
ตอวิสยั ทัศน พันธกิจของโรงพยาบาล

วิจารณ
จากการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคกับผูปวย
ผาตัดตั้งแตป 2555-2557 จำนวน 5 รายเปนผลให
ผาตัด ผิดตำแหนง ผาตัดผิดหัตถการ สงชิน้ เนือ้ ผิดคน
และเกือบผาตัดผิดหัตถการ 1 รายจากการติดผลการอาน
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ชิน้ เนือ้ ผิดคนมากับแฟมประวัตผิ ปู ว ย การปฏิบตั งิ าน
ที่ผานมาพบวาการตรวจสอบความถูกตองของผูปวย
ผาตัดทั้ง 3 ระยะคือ กอนผาตัด ขณะผาตัดและหลัง
ผ า ตั ด โดยก อ นผ า ตั ด มี พ ยาบาลห อ งรอผ า ตั ด เป น
ผู ตรวจสอบชื่ อ สกุ ล ป า ยข อ มื อ ใบยิ น ยอมผ า ตั ด
ความสะอาดรางกาย ของมีคา ฟนปลอม เครือ่ งประดับ
การงดน้ำ อาหาร การทำ mark site การตรวจคลืน่ หัวใจ
สิง่ ทีเ่ ตรียมมากับผปู ว ย เมือ่ นำผปู ว ยเขามาเตรียมผาตัด
ในหองผาตัดผูตรวจสอบคือพยาบาลหัวหนาทีมเปน
สวนใหญโดยตรวจสอบชือ่ สกุล ชนิดการผาตัด ตำแหนง
ผาตัด แพทยผา ตัด การทำ mark site ขณะกอนลงมีด
ผ า ตั ด พยาบาลรอบนอกเป น ผู ข านตรวจชื่ อ สกุ ล
การผ า ตั ด ตำแหน ง การผ า ตั ด ศั ล ยแพทย ผู ผ า ตั ด
ในระยะหลังผาตัดการตรวจสอบเปนพยาบาลทีมผาตัด
ทั้ ง หมดตรวจสอบผ า ซั บ โลหิ ต เครื่ อ งมื อ ของมี ค ม
implant ทีใ่ ส การสงสิง่ สงตรวจ การ X-ray กอนกลับตึก
ศัลยแพทยสรุปการผาตัด วิสญ
ั ญีสรุปการสูญเสียเลือด
การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคกับผูปวยที่ผานมา
มักเกิดจากการใหความสำคัญในการตรวจสอบของ
ทีมผาตัดนอย อยูในภาวะรีบเรง ความไมมั่นใจหรือ
ศั ก ยภาพของพยาบาลรอบนอกมี น อ ย พยาบาล
รอบนอกทำงานหลายอยางพรอมกัน ขอมูลตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งผู ป ว ยผ า ตั ด ไม ค รอบคลุ ม สิ่ ง เหล า นี้
เป น ผลทำให เ กิ ด เหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง ประสงค ต อ ผู ป ว ย
ทุกระยะของการผาตัดได ดังนั้นนอกจากทีมงานตอง
ตระหนักและใหความสำคัญทุกระยะของการผาตัดแลว
การเพิ่มขอมูลการตรวจสอบความถูกตองของผูปวย
ผาตัดในแบบฟอรมของหนวยงานทั้ง 3 ระยะซึ่งมีไม
ครอบคลุมและจากการศึกษาโดยทบทวนวรรณกรรม
และการเขากลมุ Focus Group การสัมภาษณ ตอบแบบ
สอบถาม การสั ง เกตโดยได ข อ สรุ ป การตรวจสอบ
ความถูกตองของผปู ว ยผาตัดดังนีเ้ พือ่ ใชเปนแนวทางใหม
ทีค่ รอบคลุมและลดการเกิดเหตุการณไมพงึ ประสงคได

จากการทบทวนวรรณกรรมและใชเทคนิค Focus group
เพือ่ ใหผปู ว ยผาตัดปลอดภัย มีการนำไปใชและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชตอ ไป

ขอเสนอแนะ
จากการเขาทำกลมุ Focus group พบวาตองการ
ใหทมี ผาตัดทุกคนใหความสำคัญการทำการตรวจสอบ
ความถูกตองของผูปวยผาตัดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
ศัลยแพทยตองใหความรวมมือในการทำ Time out
เพิ่มศักยภาพของพยาบาลรอบนอกซึ่งตองเปนบุคคล
ทีม่ ศี กั ยภาพสูง ควรมีการทวนpost diagnosis การสง
ชิ้นเนื้อ สิ่งที่ติดไปกับผูปวยหลังผาตัด การสงผูปวย
X-ray หลังผาตัดและการสงตอขอมูลผูปวยที่มีปญหา
กับหองพักฟน
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