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Service Profile 
งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพรหมพิราม 

 
1. บริบท (Context) 
 ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
                หน้าที่ของงานห้องผ่าตัด  
                ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องท าผ่าตัดทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว 
ปลอดภัยไดม้าตรฐานวิชาชีพ 
                เป้าหมาย 
                ผู้ป่วยได้รับการดูแลการท าผ่าตัดได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภยั ปราศจากภาวะแทรกซ้อน 
ผู้รับบริการพึงพอใจ บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 ข. ขอบเขตการให้บริการ   

          ใหบ้ริการผู้ป่วยท าหมันหญิงและผ่าตัดเล็กทุกประเภท เช่น Excision ก้อนใหญ่,  
Debridement  ในเวลาราชการ โดยให้บริการก่อนผ่าตดั ขณะผ่าตดัและหลังผ่าตัด ส่วนการผา่ตัดที่ใหญ่กว่าการท า
หมันไมไ่ด้ท า เนื่องจากไม่มศีัลยแพทย์เฉพาะทางประจ าโรงพยาบาล  ไม่มีคลังเลือด ถ้าเป็นผ่าตัดใหญ่อื่นๆ เช่น ไส้
ติ่งอักเสบ, Hernia, Peritonitis, ผู้ป่วยท่ีต้องท า C/S ฯลฯ จะ Refer ไปท าที่โรงพยาบาล 
พุทธชินราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศนูย์ประจ าจังหวัดมีศักยภาพสูงกว่าในการท าผ่าตดัขนาดใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง~ 30 นาที 
          ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
1) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
      1.1 ศักยภาพ : ทีมผ่าตัดประกอบด้วย 
            -  หัวหน้างานห้องผ่าตดั ท าหน้าที่   Scrub  nurse 
           -  หัวหน้างานห้องคลอด ท าหน้าท่ี   Asist  nurse 
           -  หัวหน้างานห้องฉุกเฉิน     ท าหน้าที่   พยาบาลวิสัญญแีละ Circulation 
           -  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  ท าหน้าท่ี   Circulation 
               ทุกคนมีประสบการณใ์นการท าผ่าตดัหมันหญิง 
                ด้านความรู้และทักษะของเจ้าหน้าท่ีในการเข้าช่วยท าผา่ตัด ได้มีการ Training เจ้าหน้าท่ีห้องคลอด 
คลินิกโรคเรื้อรังและห้องฉุกเฉินท่ีมีโอกาสต้องเข้าช่วยทีมผ่าตดั  มีการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีที่เข้ามาใหม่ทุกรายให้
สามารถเข้าช่วยทีมผ่าตัดได้ (เฉพาะท าผ่าตัดหมันหญิง) 
      1.2 ข้อจ ากัด :  เนื่องจากงานห้องผ่าตัดมี case ท าผ่าตัดน้อย จึงท าให้ไม่มีทีมผา่ตัดทีเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานเอง เมื่อมี  Case ท าผ่าตัดต้องประสานหัวหน้างานห้องคลอดและหัวหน้างานห้องฉุกเฉิน ซึง่เป็นพยาบาล
วิสัญญีบางครั้งไมส่ะดวก เนื่องจากอยู่คนละหน่วยงานกันและบางครั้งเจ้าหน้าที่บางคนไม่ว่างเนื่องจากมีภาระงาน
มาก ต้องตามเจา้หน้าท่ีจากห้องคลอดมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน บางครั้งห้องคลอดยุ่งก็ต้องให้เจ้าหน้าที่จากคลินิกโรค
เรื้อรังหรือห้องฉุกเฉินเข้าช่วย ท าให้มีปัญหาในการเตรียมทีมผ่าตัด แต่งานห้องผ่าตัดได้จดัท าแผนส ารองไว้กรณี
เจ้าหน้าท่ีในทีมผ่าตัดหลักไม่อยู่หรือไม่ว่าง  
                     
2) ด้านเครื่องมือ        
          2.1 ศักยภาพ :   
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                -  มีอุปกรณ์/เครื่องมือท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท าผ่าตดั เช่น เตียงผ่าตดัเป็นระบบไฟฟ้าสามารถปรับ
ระดับและ Position ได้, เครื่องจี้ไฟฟ้าใช้ Stop  bleeding, โคมไฟผ่าตัดสามารถปรับและ Focus ให้เห็นแผลผ่าตัด
ได้ชัดเจน, รถ Suction และเครื่องมือ Sterile ที่ใช้ในการผ่าตัด ห้องผ่าตัดได้ด าเนินการของบประมาณเพื่อจัดซื้อ 
Laryngo scope, รถ Suction, รถ Emergency, เครื่องจี้ไฟฟ้า มีการจัดเตรยีมให้พร้อมใช้ นอกจากนี้ยังได้ของบ
บริจาคจากผู้มีจติศรัทธาซื้อเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด เมื่อมี Case ท าผ่าตดั ห้องผ่าตดัจึงมีความพร้อมในเรื่อง
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท าผ่าตัด 
                -  มียาที่ใช้ในการผ่าตัดได้แก่  Pethidine, Dizepam, Ketalar  มีการเฝ้าระวังความเสีย่งขณะผา่ตัด
และขณะให้ยาระงับความรู้สึก ( ไม่ได้ใช้วิธีดมยาสลบ ปัจจุบันเครื่องดมยาสลบไม่ได้ใช้ ) 
                -  มีการเตรียมความพร้อมใช้ของรถ Emergency สารน้ าและเวชภณัฑต์่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
                -  เนื่องจากห้องผ่าตัดอยู่ไมไ่กลมากนักกับห้องฉุกเฉินและห้องคลอดเมื่อมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วย 
shock, Arrest สามารถตามทีมจากห้องฉุกเฉินและห้องคลอดมาช่วยได้ทันท ี

2.2 ข้อจ ากัด :  ปัจจุบันเครื่องดมยาสลบเสยีใช้ไมไ่ด้และทางโรงพยาบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า Case  
ที่จะท าผ่าตดัมีน้อย  ประกอบกับการท าผ่าตัดท าเฉพาะหมันหญิงอย่างเดียว ใช้ยา Pethidine, Diazepam, 
Ketalar  เท่านั้นก็เพียงพอ ไม่ต้องใช้วิธีดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบจึงไม่ได้ใช้และไม่ได้ซ่อมให้ใช้งานได้  
3) ด้านเทคโนโลย ี

3.1 ศักยภาพ :  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ Computer บันทึกข้อมูลการท าผ่าตัดทุกรายและม ี
เวชระเบียนทีส่ามารถลงบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยท่ีท าผา่ตัดไว้ครบทั้ง 3 ระยะคือ ระยะก่อนผา่ตัด ขณะผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัดรวมทั้งการเฝ้าระวังความเสีย่งอย่างครอบคลุม เพื่อเป็นข้อมูลประวัตผิู้ป่วยและใช้สื่อสารในทีมสหสาขาวิชาชีพ
และระหว่างหน่วยงาน มีการติดตามตัวช้ีวัดทุกเดือนและทบทวน 12 กิจกรรม มีการหา 
RCA และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง (CQI) 

3.2 ข้อจ ากัด : ขาดการน าข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์ และสังเคราะหใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   

 ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ (จ าแนกตามกลุม่ผู้รับผลงาน)  
ความต้องการของผู้ป่วย :     ผู้รับผลงานหรือลูกค้าภายนอก 
 

ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
1. ผู้ป่วย 

 

- ผู้ป่วยได้ทราบข้อมลูที่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเองและขั้นตอนในการผ่าตดั 

- ได้รับการผา่ตัดที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน ภายใตผู้้ใหบ้ริการมี
ความรู้ มีทักษะที่ดี มมีนุษย์สมัพันธ์ดี มีความเสมอภาค 

- ไม่มภีาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดั หายจากโรคที่เป็นอยู ่

- ได้รับค าแนะน าในการปฏิบัตตินทัง้ก่อน และหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง 

- ได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิผู้ป่วย เช่น มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น ร้องขอหรือเลือก
สถานบริการ 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
2. ญาติผู้ป่วย - ได้รับทราบข้อมูลและเหตผุลเกี่ยวกับการผ่าตัดผู้ป่วย 

- ได้รับทราบขั้นตอนและข้อมลูของผู้ป่วยผ่าตัดเป็นระยะได้รับทราบขอ้มูลและ
เหตุผลเกี่ยวกับการผ่าตัดผู้ป่วย 

- ได้รับทราบขั้นตอนและข้อมลูของผู้ป่วยผ่าตัดเป็นระยะ 

- ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูกต้อง ปลอดภัย สามารถกลับไปด ารงชีวิตกบัครอบครัว
ได้อย่างปกตสิุข 

 - ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัตติัวของผู้ป่วยท่ีถูกต้องทั้งก่อน หลังผ่าตัดและการ
ปฏิบัติตัวที่บ้านไดร้ับทราบข้อมลูของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ ด้วยท่าทีสุภาพเป็น
มิตร 

 
ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ :   ลูกค้าภายใน 

ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
1. ห้องคลอด  - ทีมห้องผ่าตัดตดิต่อประสานกับทีมห้องคลอดทุกครั้งเมื่อมี case TR เจ้าหน้าท่ีห้อง

ผ่าตัดมาเยีย่มผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพือ่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัตติัว ประเมินความ
เสี่ยง ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมก่อนเข้าห้องผา่ตัด 

2. ผู้ป่วยใน  
 

 

-  กรณีมี case ผ่าตัดเจ้าหน้าท่ีหอ้งผ่าตัดมาเยี่ยม case ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตดัทุก
ครั้ง 
- หลังผ่าตัดควร Observe case ให้ครบตามเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยหลงัผ่าตัดก่อนส่ง 
Ward 

- หลังผ่าตดัมีพยาบาลตามมาส่ง case พร้อมรายงานอาการกับ  
Incharge Ward ด้วยตนเองทุกครั้ง 

3. OPD, ER - กรณีมี case ผ่าตัดให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าห้องผ่าตัดอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

- ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาต่อด้วยการผ่าตัดหรือหัตถการ เช่น  ท า  
 ท า Excision  ก้อนใหญ่ ได้อย่างปลอดภัย ไม่มภีาวะแทรกซ้อน 

- OPD, ER ไดร้ับทราบข้อมลูของผูป้่วยขณะที่ท าผา่ตัดหรือหัตถการ 
จากห้องผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 

- ผู้ป่วยได้รับค าแนะน าเรื่องการปฏบิัติตัวท้ังก่อนและหลังท าผ่าตดั/ 
หัตถการ 

4. IC  - ทีมห้องผ่าตัดปฏิบตัิตามแนวทางของ IC สรุปผลการด าเนินงานตามแบบเฝ้าระวังทุก
สิ้นเดือน และรายงานความก้าวหน้าทุกครั้งเมื่อเกิดอุบตัิการณ ์

5. แพทย์และทีมผ่าตัด 
 

- ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วน  รวดเร็ว ท้ังด้าน 
ร่างกาย จิตใจ และเวชระเบียน  สามารถท าผา่ตัดไดต้รงตามเวลาที่  Set ไว ้

 
ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 

5. แพทย์และทีมผ่าตัด (ต่อ) - ทีมผ่าตดั  และอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการท าผ่าตัด 
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 - มีความพร้อม  และมีประสิทธิภาพ 

- การท าผ่าตัดราบรื่น ขณะผ่าตัดเมือ่เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อน  
สามารถร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภยัได ้ ผู้ป่วยปลอดภัย  ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตดั 

6. พยาบาลวิสญัญ ี - มีผู้ช่วยขณะให้ยาระงับความรูส้ึกแก่ผู้ป่วย 

- ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกและ 
การท าผ่าตัด เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือมีภาวะแทรกซ้อนสามารถใหก้ารดูแลผู้ป่วยได้
ทันเวลา 

- ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการดแูล ให้ความอบอุ่นผู้ป่วย ขณะเริ่มตื่น  
ได้รับการช่วยเหลือขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

7. จ่ายกลาง/ซักฟอก - อุปกรณ,์ เครื่องมือท่ีจะส่งหน่วยจา่ยกลางได้รับการเช็ดเลือด/สารคดัหลั่ง 
ออกก่อนเก็บลงถังใส่เครื่องมือ มีการคัดแยกเครื่องมือใส่ถังอย่างถูกตอ้ง  แยกของมี
คมออก  ลงใบบันทึกรายการเครื่องมือเพื่อส่งหน่วยจ่ายกลางได้ถูกตอ้ง  ครบถ้วน 

- แยกผ้าตดิเช้ือ , ไม่ตดิเช้ือ  ส่งไปท าความสะอาด ได้อย่างถูกต้อง 

- ไม่มีของติดไปกับผ้าที่ส่งซัก 

- หน่วยงานพึงพอใจเครื่องมือ Sterile และผ้าทีไ่ดร้ับจากงานจ่ายกลาง/ซักฟอก 

8. Lab - ได้รับ  Specimen  พร้อมใบน าสง่อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน 
9. งานเภสัชกรรม - ทราบถึงชนิดของยา และปริมาณของยาที่จะใช้ในการท าผ่าตัด เพื่อ 

สามารถจัดหาใหเ้พียงพอกับการใช้ 

- ปฏิบัติตามระบบการบริหารยาของโรงพยาบาล 

- บันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา และแจ้งให้ทราบ 

- การสั่งยาของแพทย์ชัดเจน  ถูกตอ้ง  ครบถ้วน 
10. พนักงานเปล - ได้รับการแจ้งข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

- ผู้ป่วยได้รับการเตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายทันที เมื่อพนักงานมาถึง 
11. แม่บ้าน - ไม่ได้รับอันตราย  จากการท าความสะอาดห้องผ่าตดั 

- มีการแยกขยะติดเชื้อ , ขยะไมต่ิดเช้ือ , ขยะของมีคมและขวด  amp 
ยาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  สะดวกต่อการเก็บและท าความสะอาด 

12. งานยานพาหนะ - ผู้ป่วยไดร้ับการเตรยีมความพร้อม ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องทุก 
ครั้งก่อนรถออก ไม่ควรเรียกรถ Refer กลับ เมื่อรถออกแล้วเพราะอาจท าให้
ผู้รับบริการเกดิการไม่พอใจได ้  

ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
ประเด็นส าคัญ กิจกรรม 

ด้านผู้รับบริการ 1. มีการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและการใหย้าระงับความรูส้ึก เพื่อเป็นการเตรียมผู้ป่วยใหม้ี
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- ตามมาตรฐานวิชาชีพ ความพร้อมก่อนผ่าตัด 
2. มีการตรวจสอบความพร้อมทั้งผู้ป่วย ทีมผ่าตัดและอุปกรณ์ เครื่องมือและการระบตุัวผู้ป่วย 
ต าแหน่งของการท าผ่าตดัที่ถูกต้อง 
3. มีการดูแลเฝ้าระวังในขณะท าการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก 
4. มีการดูแลหลังผา่ตัดและให้ยาระงับความรูส้ึก 

- ปลอดภัย 1. มีระบบบรหิารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
- มีการค้นหาท าบญัชีความเสี่ยงวางมาตรฐานการป้องกันการเกดิเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์ 

การ 
ป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก  การทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและวางมาตรการป้องกันการเกิด
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ซ้ า 
- เก็บข้อมูลตัวช้ีวัดด้านผูร้ับบริการทุกเดือน น าข้อมูล AE มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อลด

อุบัติการณ์ทีเ่กิดขึ้นและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ า 
- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและญาติทุกครั้งท่ีให้บริการ 
2. น าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ปรบัปรุงระบบงาน 

- ด้านผู้ให้บริการและ
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการไดม้ีการฟื้นฟคูวามรู้ และทบทวนทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด 
การเตรียมอุปกรณเ์ครื่องมือให้พรอ้มใช้ การให้ยาระงับความรู้สึก 

 

 จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
1. ความท้าทาย 
   1.1 ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งระยะก่อนผ่าตดั ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
   1.2 ผู้ป่วยพึงพอใจการบริการ 
2. ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
   2.1 ความเสี่ยงทางคลินิกท่ัวไป (Common Clinical Risk)  
        1) ผู้ป่วยไม่ได้รับการเยีย่มเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตดั ผู้ป่วยปฏิบัตติัวไม่ถูกต้องทั้งระยะก่อนผ่าตัด 
            ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตดั 

   2) ผู้ป่วยถูกเลื่อนผ่าตดัจากความไม่พร้อมของผล Lab, เอกสาร, ร่างกายและจิตใจผู้ป่วย 
        เตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมเช่น ลมื NPO, ไม่ได้ On  IV 
   3) ผู้ป่วยถูกเลื่อนผ่าตดัจากความไม่พร้อมของเครื่องมือ, อุปกรณ์ และทีมผ่าตดัเช่น เครื่องมือไม่  
        พร้อมแพทย์ท่ีจะเข้าผ่าตัดมีภาระงานอ่ืนไมส่ามารถเข้าท าผ่าตัดได้, การประสานงานของทีมไมด่ี 

        4) ผู้ป่วยตกเตียงขณะผ่าตดั 
        5) ฉีดยาผิด ( ผดิคน ผดิชนิด ผิดขนาด ผิดเวลา ผดิวิธี ) 
        6)  ให้สารน้ าผดิ 
        7)  แพ้ยาชา / ยา Pethidine, Diazepam, Ketalar 
        8)  เจ้าหน้าท่ีไดร้ับบาดเจ็บจากเข็ม /ของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่ง 
   2.2 ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk)   
        1) การผ่าตดัผดิคน /ผิดต าแหน่ง   

 2) การลืมเครื่องมือและอุปกรณ์ / ก๊อสไว้ในร่างกายผู้ป่วยหลังผ่าตดั 
  3)  ท าผ่าตัดไปโดน Internal Organ 



6 

 

        4) การท าผ่าตดัไปถูกเส้นเลอืด ท าให้การเสยีเลือดมากขณะผา่ตัด 
 5) ภาวะ Shock ขณะผ่าตัด / ระยะพักฟ้ืน 

       6) การเกิด Cardiac arrest  ขณะผ่าตัด 
       7) ยากดการหายใจ 

 8) การติดเช้ือท่ีแผลผ่าตดัสะอาด ( Clean Wound ) 
3.  ความเสี่ยงท่ัวไป (non-clinical risk) 
      1)  การบาดเจ็บจากการจัดทา่และการผูกยดึ   
      2)  ผู้ป่วยตกเตียงขณะเคลื่อนย้ายหรือหลังผ่าตัดระยะพักฟ้ืน 
      3)  ถูกไฟฟ้าช๊อต / Burn จากเครื่องจี้ไฟฟ้า 
      4)  ผู้รับบริการไม่พึงพอใจการบริการ, การรักษา, มีข้อร้องเรียน 
      5) ผู้ป่วยและญาติไม่ได้รับข้อมูลด้านการรักษาและการผ่าตัด 
      6) ผู้ป่วยลื่นล้ม        

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

1. ผู้ป่วยตกเตยีง 1. ประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ปว่ย  ถ้าผู้ป่วยรูส้ึกตัวดี 
แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ  ขณะท าการเคลื่อนย้าย 
2. ขณะท าการเคลื่อนยา้ย ใสไ่ม้กั้นเตียงทุกครั้ง ขณะอยู่บน 
เตียงผ่าตัดจดัให้ผู้ป่วยนอนในท่าทีเ่หมาะสมกับการท าผ่าตัดแต่ละชนิด 
เช่น ผู้ป่วยท าหมันหญิงให้นอนในท่า Supine คือ  นอนหงายราบกาง
แขนออก  2 ข้าง  มีอุปกรณ์ผูกรดับริเวณแขน  2  ข้าง  และล าตัว
ผู้ป่วยขณะท าผ่าตัดเพื่อป้องกันการตกเตยีง , ไม่ทิ้งผู้ป่วยไว้เพียงล าพัง 
มีเจ้าหน้าท่ีหรือญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

2. การบาดเจ็บจากการจดัท่าและการผูกยดึ 1. เตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการผูกยดึและจัดท่าให้พร้อม 
2. กรณผีู้ป่วยรูส้ึกตัวอธิบายให้ทราบเหตุผลในการผูกยึดและ 
การจัดท่าท่ีเหมาะสม  ขอความร่วมมือจากผู้ป่วย 
3. ด าเนินการจัดท่าตามวิธีปฏิบัติ เรือ่ง “ การจัดท่าท่ีเหมาะสม 
ในการผ่าตดั” 
4. ท าการผูกยดึผู้ป่วยท่ีแขน 2 ข้าง และล าตัวทดสอบดูและถาม 
ผู้ป่วยไม่ให้แน่นจนเกินไป 

3. ฉีดยาผิดหรือให้สารน้ าผดิ ( ผิดคน ผิดชนิด ผดิ
ขนาด ผิดเวลา ผดิวิธี ) 

ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ และความถูกต้องของยา, สารน้ า, เลือด ตาม
หลัก 6R ก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ  

 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

4. แพ้ยาชา ซักประวัติการแพ้ยา 
- ขณะฉีดยาชาก่อนฉีดยาทดสอบไม่ให้ยาเข้าหลอดเลือด 
- วัด V/S ทุก 15 นาที  Obseave อาการอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการชัก
เกร็งหรือ V/S ผิดปกติรายงานแพทย์ทราบทันที 
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5. ถูกไฟฟ้าช๊อต / Burn จากเครือ่งจี้ไฟฟ้า 
 

1. ต่อสายเครื่องจี้และวาง  Plate ให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัต ิ
2.  จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมกับหัตถการที่จะท า  ไม่ใหร้่างกาย 
ผู้ป่วยสมัผสักับโลหะ 
3.  ปรับความแรงของเครื่องจี้ให้ถูกต้องตาม Order แพทย ์
4.  ขณะใช้เครื่องจี้ระมัดระวังไม่ให้เกิดการ  Burn 

6.  เจ้าหน้าท่ีไดร้ับบาดเจ็บจากเขม็ /ของมีคมและ
สัมผสัสารคดัหลั่ง 
 

เน้นเจ้าหน้าที่ทีมผ่าตดัให้ปฏิบตัิตามหลัก Standard  Precaution   
โดยเน้นในเรื่อง 
- ไม่สวมปลอกเข็มคืนด้วยมือ 2 ข้าง 
- การส่งของมีคมควรมีถาดวาง ไมส่่งถึงมือโดยตรง 
-  การทิ้งขยะให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเข็ม / ของมีคม  
-  ใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนท าหัตถการที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อ 
 

 
Specific Clinical Risk 

โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/
หัตถการนั้น 

แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

ท าผ่าตัดหมันหญิง 1. การผ่าตดัผดิคน /  
ผิดต าแหน่ง   

1. มีการเยี่ยมเตรียมความพร้อม และประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทุก
ราย 
2.   บันทึกการตรวจเยี่ยมในใบเยีย่มผู้ป่วยก่อนผ่าตดั 
3.  เขียนช่ือ – นามสกลุ , อายุ , ระบุชนิดของการผ่าตดั ,เวลา  
set  ผ่าตดัไว้บนกระดานทีห่้องผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยมาถึงตรวจสอบ
ความถูกต้องจาก 
-  เวชระเบยีนได้แก่  OPD.Card , Chart  ผู้ป่วย 
-  สอบถามจากผู้ป่วยโดยตรง 
-  กรณเีด็ก สอบถามจากผู้ปกครอง และตรวจสอบ    
กับ Chart ก่อนผ่าตัดประเมินซ้ าอีกครั้ง 

 2. การลืมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
/ ก๊อสไว้ในร่างกายผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด 

1. ก่อนท าการผ่าตดัตรวจเช็คนับจ านวนเครื่องมือและวสัดุ 
ที่ใช้ในการผ่าตัดตามรายการของ  Set เครื่องมือท่ีเตรียมไว ้
 

 
โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/

หัตถการนั้น 
แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

  2. ลงบันทึกจ านวนเครื่องมือและวัสดุที่ตรวจนับไว้บน  
“ กระดานตรวจนับเครื่องมือผ่าตดั” 
3. ขณะท าการผ่าตดัหากมีการใช้เครือ่งมือและวัสดเุพิ่ม 
จากท่ีเตรียม นับจ านวน และลงบนัทึกบนกระดานก่อนแพทย์ท า
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การปิดแผลผ่าตดัตรวจนับเครื่องมอืและวัสดุที่ใช้   
จ านวนทีเหลือให้ตรงกับการตรวจนับบนกระดาน 
4. แจ้งผลการตรวจนับให้แพทย์ทราบ  หากไม่ครบถ้วน 
ตรวจนับใหม่และหาจนกว่าจะครบจึงปิดแผลผ่าตัดได้ 

 3. การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ
ผ่าตัด และขณะให้ยาระงับ
ความรูส้ึกรวมถึงหลังผ่าตดั  
- ท าผ่าตัดไปโดน Internal 
Organ 
-   การท าผ่าตัดไปถูกเส้นเลือด 
-   การเสียเลือดมาก 
-  ภาวะ Shock 

ขณะแพทย์ลงมดีและเปิดเข้าไปในช่องท้องระมัดระวังไม่ให้ถูกเส้น
เลือดหรือ Internal Organ  ท าผ่าตัดด้วยความนุ่มนวล 
ระมัดระวัง  กรณีถูกเส้นเลือดมี bleeding ท าการห้ามเลือดให้อยู่
แต่ถ้า bleed มากหรือไปถูก Internal  Organ ที่ส าคัญให้การ
รักษาตามดุลพินิจของแพทย์  
1.1  การให้สารน้ าทดแทนการสูญเสียเลือดให้เพียงพอ เช่น 
NSS  ฯลฯ   
1.2   พยายาม Stop bleed  ให้ได ้
 1.3   เย็บแผลปิดช่องท้อง Refer ด่วนกรณีเกินความสามารถ 
ขณะผา่ตัดดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดวัด BP ทุก 15 นาที สังเกตการ
หายใจ ถ้ามีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้รายงานแพทย์ทันที 

*  BP <  90/60 mmhg, P > 100 ครั้ง/นาที, R > 20 หรือ  
< 12  ครั้ง/นาที  ดูแลการให้สารน้ าตาม Order แพทย ์
3.  เย็บแผลปดิช่องท้อง Refer ด่วนกรณีเกินความสามารถ 

ท าผ่าตัดหมันหญิง - ยากดการหายใจ 
- การเกิด Cardiac arrest   

1. กรณีผู้ป่วยหยุดหายใจขณะท าผ่าตัด 
2.  ตามทีม CPR จาก ER  ปฏิบัตติามวิธีปฏิบตัิเรื่อง 
“ การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนขณะผา่ตัด/ขณะให้ยา
ระงับความรูส้ึกและหลังผ่าตดั” 
3.  เย็บแผลปดิช่องท้อง Refer ด่วน 
กรณี Refer ผู้ป่วย 
-  โทรศัพท์ประสานกับโรงพยาบาลพุทธชินราช  เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับผู้ป่วยท่ี Refer  ไป 
-  มีพยาบาลไปกับรถ Refer ให้การดูแลผู้ป่วยขณะ Refer 
-  เตรียมเอกสารส่งต่อให้ครบถ้วน 

 
โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/

หัตถการนั้น 
แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

 4. การติดเช้ือท่ีแผลผ่าตัด
สะอาด (Clean Wound) 

1. เจ้าหน้าท่ีห้องผ่าตัดจัดเตรียมอุปกรณ์ / เครื่องมือ Sterile  
ให้สะอาดปราศจากเชื้อและพร้อมใช้งานก่อนท าผ่าตัด 
2. ดูแลความสะอาดของห้องผ่าตัด , สิ่งแวดล้อม, เตียง 
ผ่าตัด, เมโย, รถวางเครื่องมือ, รถเครื่องจี้ ไฟฟ้า, เครื่อง Suction, 
โคมไฟผ่าตดั ให้สะอาดและพร้อมใช้งาน 
3. เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีต้องเข้าช่วยผ่าตดั ท าการล้างมือ,  
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แต่งตัวและใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานได้ถูกต้องและถูกหลัก 
Sterile technique 
4. ทีมผ่าตดัท าผ่าตัดโดยยดึหลัก Sterile technique 
5. เจ้าหน้าท่ีห้องผ่าตัดตดิตามเยี่ยมหลังผ่าตดัเพื่อประเมิน 
ปัญหาและ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั,การดูแล
แผลผ่าตดั 
6. ประสานงานกับ Ward ,LR ,ER .ให้ท าแผลและดูแลแผล 
อย่างถูกต้องตามหลัก Sterile technique  เพื่อป้องกันแผลตดิเช้ือ 
7. ติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่อง นัด F/U  ผู้ป่วย 10 วัน หลัง 
ท าผ่าตัด  เพื่อประเมินแผล และ / หรือ ตัดไหม  หลังท าผ่าตดั 
 

 

 ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 
ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 

กิจกรรม ผลงาน 
ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

1. จ านวนการผ่าตดัท าหมัน
หญิง 

22 ราย 27 ราย 10 ราย 14 ราย 0 
(เริ่มเปดิให้บริการ 

มี.ค.60) 
2. จ านวนการท า Excision - - - - - 
3. จ านวนการท า 
Debridement 

- - - 1 - 

 
 
1. จากตารางแสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดท าหมันหญิง บางปีมากบางปีน้อยขึ้นอยู่กับความ 
ต้องการที่จะท าหมันของผู้ป่วย โดยเฉพาะในปี 2558 มีแนวโน้มลดลงมาก ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากห้องคลอดมผีู้มา
คลอดลดลง จึงท าให้มผีู้ป่วยท่ีต้องการท าหมันลดลงไปด้วย และกรณีถ้าผู้ป่วยอ้วนมาก มีความเสี่ยงท่ีจะหาปีกมดลูก
ยากหรือผนังหน้าท้องหนามาก เสีย่งท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แพทย์จะพิจารณา Refer 
ไปท าผ่าตัดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ในปี 2559 จ านวนผู้ป่วยท่ีท า TR เพิ่มมากข้ึนจากปี 2558 ส่วนในปี 2560 
(ต.ค.59-ก.พ.60) เนื่องจากเป็นช่วงทุบตึกเก่ารอย้ายไปอาคารใหม่ ช่วง ต.ค.59-ก.พ.60 จึงยังไม่ไดเ้ปิดให้บริการ
ผ่าตัด และเริ่มเปิดให้บริการในเดอืน มีนาคม 2560 แต่ยังไมม่ี Case ท าผ่าตดั 
2. ในการท าผ่าตัดผู้ป่วย 1 ราย อัตราก าลังในทีมผ่าตดั ประกอบด้วยวิสัญญีพยาบาล 1 คน (หัวหน้างานห้อง
ฉุกเฉิน), Assist nurse 1 คน (หัวหน้างานห้องคลอด) และ Scrub nurse 1 คน (หัวหน้างานห้องผ่าตัด) ซึ่งเป็นทีม
หลักท่ีเข้าท าผา่ตัด ถ้าทีมหลักไม่อยู่หรืออยู่ไม่ครบ เมื่อมีผา่ตัดจะใช้แผนการจดัอัตราก าลังส ารองซึ่งเปน็บุคลากร
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จากห้องคลอด ห้องฉุกเฉินและพยาบาลจากทีมคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ช่วยเหลือคนไข้จากห้องคลอดและวิสญัญีพยาบาล
ท าหน้าที่ Circulation พนักงานเปลจาก ER ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีแม่บ้านดูแลความสะอาดและจัดเก็บขยะให ้
3. การพัฒนาบุคลากร มีการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกครั้ง มีระบบการ Training การท าผ่าตดั เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการนิเทศตดิตามประเมินผลในขณะปฏิบตัิงาน มีการจดัส่งบุคลากรในทีมเข้า
รับการอบรมร่วมกับโรงพยาบาลพทุธชินราชตามหนังสือท่ีแจ้งเวียนมา 
 

ทรัพยากร 
 เครื่องมือ 

เครื่องมือ จ านวน /แนวทางการดูแลรักษาและการใช้งาน 
เตียงผ่าตัด มีจ านวน 1 เตียง เป็นระบบไฟฟ้าสามารถปรับระดับและ Position ได้ เช่น ยกให้สูงขึ้น 

ลดระดับให้ต่ าลง ปรับให้เอยีงซ้ายหรือเอียงขวาได้ มีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้ทุกวัน 
เครื่องจี้ไฟฟ้า มีจ านวน  1  เครื่อง มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและมี

การประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ  
โคมไฟผ่าตดั มีจ านวน 1 ตัว มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ มีการตรวจสอบและดูแลรักษาให้

พร้อมใช้เสมอ สามารถปรับและ Focus ให้เห็นแผลผา่ตัดได้ชัดเจน 
รถ Suction มีจ านวน 1 ตัว มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ มีการตรวจสอบและดูแลรักษาให้

พร้อมใช้ทุกวัน 
เครื่องวัดค่า

ออกซิเจนในเลือด 
มีจ านวน 1 ตัว มีการตรวจสอบและดูแลรักษาให้พร้อมใช้ทุกครั้งก่อนท าผ่าตัด 

รถ Emergency 
พร้อมอุปกรณ์  ยา  

วัสดุที่จ าเป็น 
 

มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกวัน 

 
 

 บุคลากร 
วิชาชีพ / หน่วยงาน จ านวน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้างานห้องผ่าตัดและ ICN 
(พยาบาลส่งเครื่องมือ : Scrub Nurse) 

1 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้างานห้องฉุกเฉิน 
(พยาบาลวิสญัญี) 

1 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้างานห้องคลอด 
(พยาบาลช่วยผ่าตัด : Assist Nurse) 

1 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (จากหน่วยงานห้องคลอดหมุนเวยีนกันมาครั้งละ 
1 คนจากจ านวน 4 คน) 

4 
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2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes) 
แผนภูมิกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

 การเตรียมความพร้อมก่อน
ผ่าตัด 
-  การ SET ผ่าตดัถูกต้อง 
เหมาะสม 
-  การเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อน
ผ่าตัด 
 
-  การเตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้พร้อมใช้ ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
 
-  ทีมผ่าตัดมีความพร้อม 

  
 
- เพื่อใหผู้้ป่วยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจก่อนท าผ่าตดั สามารถปฏิบัติตัว
ได้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อน  
 
- เพื่อเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้
ในการผ่าตดัใหถู้กต้องและเหมาะสมกับ
ชนิดของการผ่าตัด รวมทั้งพร้อมส าหรับ
การใช้งาน 
- ทีมผ่าตัดมีความพร้อมทั้งความรู ้ทักษะ 

 
 
- อัตราผู้ป่วยผ่าตดัได้รับการเยี่ยมก่อนผ่าตัด เป้าหมาย  
100% ท าได้  100% 
- อัตราความไม่พร้อมของผู้ป่วยท่ีจะท าผ่าตัดจากการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดั เป้าหมาย  0%  ท าได้  0% 
- อัตราความไม่พร้อมของอุปกรณ/์เครื่องมือ/ยาและ
เจ้าหน้าท่ี  เมื่อ SET ท าผ่าตดัแล้วท าให้ผู้ป่วยไม่ไดร้ับ
บริการผ่าตัด เป้าหมาย  0%  ท าได้  0% 
 

รับแจ้ง case ผ่าตัด 
การเตรียมความพร้อมระยะก่อนผ่าตัด 

1. เยี่ยมและประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
2. วางแผนการพยาบาลผ่าตัด จัดทีมผ่าตดั
และเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือผ่าตดั 

รับย้ายผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 
1. ตรวจสอบประวัติและความถูกต้องอีกครั้ง 
2. การดูแล เตรียมผู้ป่วยก่อนท าการผ่าตัด / 
หรือให้ยาระงับความรูส้ึก 

การผ่าตัด 
- การให้ยาระงับความรูส้ึก 
- ด าเนินการผ่าตดัตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กรณีพบปัญหาและอุปสรรคปรึกษาแพทย์หรือ
ผู้ที่ช านาญกว่า 

การดูแลหลังผ่าตัด 
ย้ายผู้ป่วยกลับแผนกเดมิ  
- เยี่ยมและประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตดั 

หรือกลับบ้าน 

หรือส่งต่อโรงพยาบาลศูนย ์
 

กิจกรรมคู่ขนาน 
- การบันทึกทางการพยาบาล 
- การให้ข้อมูล 
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ทั้งความรู้ และทักษะ สามารถท าผ่าตดัได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย 

รับย้ายผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 
1. ตรวจสอบประวัติและความ
ถูกต้องอีกครั้ง 
ผ่าตัดถูกคน ถูกต าแหน่ง 
2. การดูแล เตรียมผู้ป่วยก่อนท า
การผ่าตัด / หรือให้ยาระงับ
ความรูส้ึก 

- เพื่อตรวจสอบข้อมลูของผู้ป่วยและตัว
ผู้ป่วยว่าถูกต้อง หลักฐานต่างๆ ครบถ้วน 
- เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัตตินได้ถูกต้อง และให้
ความร่วมมือในการเตรียมพร้อม 
เพื่อการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก 

- อัตราการผา่ตัดผิดคน ผิดต าแหน่ง = 0%  ท าได้  0% 
- อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ี   
 ผิดพลาดจากการดูแลผู้ป่วยจาก  
 เจ้าหน้าท่ี เช่น 
* การบาดเจ็บจากการผูกมัด  
 จัดท่า 
* การตกเตียงของผู้ป่วย 
 เป้าหมาย  0%  ท าได้  0% 

 การผ่าตัด 
- การให้ยาระงับความรู้สึก 
ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
- ด าเนินการผา่ตัดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อน 

 - เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบัยาระงับความรู้สึก
ถูกต้อง  เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
- เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
 

 - อัตราอุบัติการณ์การมีสิ่งของหรอือุปกรณ์ตกค้างในตัว
ผู้ป่วยหลังท าผ่าตดั เป้าหมาย  0%  ท าได้  0%    

 
 
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

 - เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับการเฝ้าระวังอาการ
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการให้ยาระงับความรู้สึก
และให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตราย 
- ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลก่อนย้ายออกจาก
ห้องผ่าตัดตามมาตรฐานการดูแลหลังผ่าตดั 
- ผู้ป่วยมีความพร้อมก่อนย้ายออก และมี
ความปลอดภัยขณะเคลื่อนย้าย 

- อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากความผิดพลาด
จากการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตดั ได้แก่ 
 1) Bleed ขณะผ่าตดัจนผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือ
เร่งด่วนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป  
2) Internal organ ได้รับบาดเจบ็  
3) ผู้ป่วยไดร้ับการส่งต่อโดยมิได้   วางแผน เป้าหมาย  
0%  ท าได้ 7.14% (มี bleed 1 ราย)    
- อัตราการเกดิความผิดพลาดจากการให้สารน้ าและ 
Anesthetic  agent  เป้าหมาย  0%  ท าได้  0%    

การดูแลหลังผ่าตัด 
- การประเมินผู้ป่วย 
- การดูแลก่อนย้ายออกจาก
ห้องผ่าตัด 
- การย้ายออกจากห้องผ่าตดั 
- การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูแล

- เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในระยะพักฟื้นปลอดภัย
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
- เพื่อให้หน่วยงานท่ีจะดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
ได้รับทราบข้อมูลผู้ป่วยในขณะผา่ตัดและ
ชนิดของการผ่าตัดเพื่อน าไปเป็นข้อมูลใน
การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 

- อัตราผู้ป่วยผ่าตดัได้รับการเยี่ยมหลัง   
 ผา่ตัด  เป้าหมาย 100%  ท าได้  100%       
- อัตราการตดิเช้ือของแผลสะอาดที่ท า   
 ผ่าตัดในห้องผ่าตัด  เป้าหมาย  0%  ท าได้  0% 
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ต่อเนื่อง การติดตามเยี่ยมหลัง
ผ่าตัด 

- ผู้ป่วยไดร้ับการเยี่ยมหลังผา่ตัดเพื่อเฝ้า
ระวังการเกดิภาวะแทรกซ้อน และให้
ค าแนะน าหลังผ่าตดั 
- เพื่อให้ทีมผ่าตัดและผู้ให้ยาระงับ
ความรูส้ึกทราบถึงผลการให้บริการและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกดิจากการให้บริการ 
 

 
3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

1. อัตราผู้ป่วยผ่าตดัได้รับการ
เยี่ยมก่อนผา่ตัดและให้ยาระงับ
ความรูส้ึก     
 

100% 100% 100% 100% 100% - 

 
 
 
3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

2. อัตราผู้ป่วยผ่าตดัได้รับการเยี่ยม
หลังผ่าตดั 

100% 100% 100% 100% 100% - 

3. อัตราความไม่พร้อมของเครื่องมือ 
อุปกรณ์  ยาและเจ้าหน้าท่ี  เมื่อ SET 
ท าผ่าตัดแล้วท าให้ผู้ป่วยไมไ่ดร้ับ
บริการผ่าตัด      

0% 0% 0% 0% 0% - 

4. อัตราความไม่พร้อมของผู้ป่วย  เมื่อ 
SET ท าผ่าตัดแล้วท าให้ผู้ป่วยไมไ่ด้รับ
บริการผ่าตัด      

0% 0% 0% 0% 0% - 

5. อัตราอุบัติการณ์การมีสิ่งของหรือ
อุปกรณ์ตกคา้งในตัวผู้ป่วยหลังท า
ผ่าตัด 

0% 0% 0% 0% 0% - 

6. อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ี
ผิดพลาดจากการดูแลผู้ป่วยจาก
เจ้าหน้าท่ี ได้แก ่
  6.1) การบาดเจ็บจากการผูกมัดจัดทา่ 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

 
 
 
- 

  6.2) การตกเตยีงของผู้ป่วย   0% 0% 0% 0% 0% - 
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  6.3) ภาวะ Burn จากเครื่องจี ้ 0% 0% 0% 0% 0% - 
7. อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ี
ผิดพลาดจากการดูแลผู้ป่วยขณะผา่ตัด 
ได้แก ่
7.1) Bleed ขณะผ่าตัดจนผู้ป่วยตอ้ง
ได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนความเสี่ยง
ระดับ E ขึ้นไป 

 
 
 

0% 
 

 

 
 
 

3.85% 
(1 ราย) 

 

 
 
 

0% 
 

 

 
 
 

0% 
 

 

 
 
 

7.14% 
(มี bleed 1 

ราย) 

 
 
 
- 
 

 
7.2) Internal organ ได้รับบาดเจ็บ 0% 0% 0% 0% 0% - 
7.3) ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อโดยมิได้
วางแผน 

0% 3.85% 
(1 ราย) 

0% 0% 7.14% 
 (1 ราย) 

- 

7.4) ภาวะ Shock จากการเสียเลอืด
มาก 

0% 0% 0% 0% - - 

7.5) ภาวะ Cardiac arrest ขณะท า
ผ่าตัด 

0% 0% 0% 0% 0% - 

8. จ านวนอุบัติการณผ์่าตดัผดิคน/ผิด
ข้าง/ผิดต าแหน่ง 

0% 0% 0% 0% 0% - 

 
3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

9.  อัตราการเกิดความผิดพลาดจาก
การให้สารน้ าและ Anesthetic  
agent     

0% 
 

0% 0% 0% 0% - 

10.  อัตราการติดเชื้อของแผลสะอาด
ที่ท าผ่าตัดในห้องผ่าตัด 

0% 
 

0% 0% 0% 0% - 

11. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ญาติต่อการรับบริการในห้องผ่าตดั 

> 80% 98.57% 
 

99.35% 
 

95.50% 100% - 

12. เจ้าหน้าท่ีในทีมผ่าตดัไดร้ับการ
ทบทวน การดูแลผูป้่วยและการ
จัดเตรียมอุปกรณเ์ครื่องมือ เพื่อท า
ผ่าตัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 

100% 100% 100% 100% 100% - 

 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 
           ผลการปฏิบตัิงานตามตวัช้ีวัดพบว่าบรรลตุามเป้าหมายเกอืบทุกตัวในปี 2559 ไม่พบมี Case ติดเชื้อใน
ผู้ป่วยท่ีท าผ่าตัดหมันหญิงเนื่องจากงานห้องผ่าตัดได้มีการปฏิบตัิตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตดัตามมาตรฐาน
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แนวทางปฏิบัติ มีการเตรยีมความพร้อมของผู้ป่วยโดยการเยี่ยมแนะน าการเตรียมตัว การปฏบิัติตัวของผู้ป่วยท้ังก่อน 
ขณะและหลังผ่าตดั การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้ในการท าผ่าตดัและการเตรียมทีมผ่าตัด มกีารเฝา้ระวัง
การติดเชื้อของแผลผ่าตัด มีการตดิตาม F/U อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยทุกรายปฏิบตัิตามค าแนะน าเป็นอยา่งดี จึงท าให้ไม่
พบมีผู้ป่วยตดิเช้ือท่ีแผลผ่าตัดและผลงาน KPI บรรลุตามเกณฑ์เกือบทุกตัว 
 
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

มีตัวช้ีวัดที่ไมผ่่านในปี 2559 ได้แก่  
1) Bleed ขณะผ่าตดัจนผู้ป่วยต้องไดร้ับการช่วยเหลือเร่งด่วนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 1 ราย  

             คิดเป็น 7.14% 
2) ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อโดยมไิด้วางแผน 1 ราย คิดเป็น 7.14% 

ทบทวน case 27 พ.ย.58 :  ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 25 ปี ท า TR เมื่อวันท่ี 23 พ.ย.58 
ตัดปีกมดลูกข้างขวาได้ส าเร็จ หลังตัดปีกมดลูกข้างซ้ายพบว่ามี bleed เนื่องจากผนังหน้าท้องหนา tube สั้นอยู่ลึก 
ท าให้มัด tube ยาก มัดไม่แน่นพอ หลังตัดปีกมดลูกจึง bleed หลงัจากนั้นพยายาม Stop bleed มัด tube ซ้ า 
เลือดหยุดเกือบหมด blood loss ~ 100 ซีซี แพทย์ Check bleed ซ้ า พบว่ายังมีเลือดซมึๆ ออกมาจากด้านล่าง 
แพทย์จึง Refer ไปโรงพยาบาลพุทธชินราช  
การพัฒนา :  แพทย์และทีมผ่าตดัได้มีการทบทวน พิจารณาก่อน Set ผ่าตัด ถ้าผู้ป่วยอ้วนมาก ผนังหน้าท้องหนา มี
ความเสีย่งท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องการ Refer  ไปท าผ่าตัดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช   
หลังจากนั้นยังไม่พบเหตุการณซ์้ าอีก 
 
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบการจัดอัตราก าลังกรณีทีมผ่าตัดหลักไม่อยู ่
- เพิ่มศักยภาพทีมผ่าตดั การประเมนิสมรรถนะทีมผ่าตดัและมีการ Training กันเองในหน่วยงาน  

           มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจาก Net และต ารา 

- การเฝา้ระวังความเสีย่งเชิงรุกปฏบิัติตาม patient safety goal ของ Simple ในผู้ป่วยผ่าตดั 
 
 


