
199วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

Surgical Safety Checklist for Operation

Abstract
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 The purpose of this research and development was to establish guideline, to inspect  
accuracy of the surgery patient’s safety in Angthong Hospital by using a surgical safety checklist, 
to be a tool for inspection and communication, to instill confidence in patient safety. This included  
performing surgery on the correct patient, correct side, correct area and the necessary communications 
required. The duration of this study was from November, 2013 to November, 2014. The populations 
were 308 nursing staffs in nursing department, Angthong Hospital. The samples were comprised of 
151 nurses who worked in the nursing surgery unit. The tools that were used in this project were 
Surgical Safety Checklist : Angthong Hospital, evaluation form of the accuracy of surgery patient’s 
documentation from patient history and observation form accuracy inspection of the surgery patient. 
The first implementation of this project was situation analysis then established team work and made 
the outline of guideline to inspect accuracy of the surgery patient’s safety respectively. After that, trail 
the guideline about 3 months, correct the data and improve the guideline 2 times. It had no any 
mistake after using guideline the third time, continue to publish the guideline. The data analyzed by 
descriptive, percentage and average. The study showed that the guideline of the inspect accuracy 
of the surgery patient, including objectives, distribution of tasks, description, responsibility index, tool 
and methods that cover the inspection of patient in the waiting room, entering the operating room. 
In the operating room, they were divided into three phases comprised of those before induction of 
anesthesia (sign in), before surgical incision (Time Out), and before the patient leaves the operating  
room (Sign Out). The results of evaluation the accuracy of surgery patient’s documentation from patient 
history showed that accuracy inspection of surgery patient by nurse in ward, nurse in waiting room, 
and nurse in operating room were 97.3%, 94.0% and 94.8% respectively. The results of accuracy 
inspection of surgery patient in operating room showed that all 3 duration have inspected 100%.  
It has no any risks including of the wrong patient, the wrong side and the wrong area but it has 
the occurrences near miss that events may cause of wrong the patient, wrong side and wrong area 
0.2-1.1%.
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 วัตถุประสงค์การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) นี้ เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความ 
ถูกต้องผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลอ่างทอง โดยใช้ Surgical Safety Checklist เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและ
สื่อสารให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด ซึ่งครอบคลุมเร่ืองการผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง  
ถูกต�าแหน่ง และการสือ่สารท่ีจ�าเป็น ระยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่ พฤศจกิายน 2556-พฤศจกิายน 2557 ประชากรเป็น
พยาบาลท่ีปฏิบตังิานในกลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง จ�านวน 308 คน กลุม่ตวัอย่างเป็นพยาบาลท่ีปฏิบตังิาน 
ในหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดจ�านวน 151 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัด 
ปลอดภัยแบบตรวจสอบ Surgical Safety Checklist : Angthong Hospital แบบประเมนิการปฏิบตัติามแนวทางการ 
ตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย และแบบสังเกตการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบรายการ
ผ่าตดัปลอดภัย ด�าเนนิการโดย วเิคราะห์สถานการณ์ จดัตัง้ทีมท�างาน ร่างแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตดัปลอดภัย
ทดลองใช้แนวทางคร้ังละ 3 เดอืน เก็บข้อมลูการปฏิบตัติามแนวทางและปรับแก้จ�านวน 2 คร้ัง หลงัน�าแนวทางทดลอง
ใช้คร้ังท่ี 3 ไม่พบข้อบกพร่องจึงประกาศใช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
เชงิพรรณนา ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ผลการศกึษา ได้แนวทางทางการตรวจสอบรายการผ่าตดัปลอดภัย ท่ีประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ ขอบข่าย นโยบาย ค�าจ�ากัดความ ตวัชีวั้ด ผูรั้บผดิชอบ เคร่ืองมอื และวธิปีฏิบตั ิซึง่ได้แก่ การตรวจสอบท่ีหอ
ผูป่้วย การตรวจสอบท่ีห้องรอผ่าตดั และการตรวจสอบในห้องผ่าตดั ท่ีแบ่งเป็น 3 ช่วง คอื ก่อนเร่ิมให้ยาระงบัความรูส้กึ 
(sign in) ก่อนลงมดีผ่าตดั (time out) และก่อนน�าผูป่้วยออกจากห้องผ่าตดั (sign out) ผลการประเมนิการปฏิบตัติาม
แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตดัปลอดภัยจากแฟ้มประวัตผิูป่้วย พบการตรวจสอบของพยาบาลหอผู้ป่วย พยาบาล
ห้องรอผ่าตดั และพยาบาลในห้องผ่าตดั ร้อยละ 97.3, 94.0 และ 94.8 ตามล�าดบั ส่วนการสงัเกตการปฏิบตัติามแนวทาง
การตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย พบมีการตรวจสอบทั้ง 3 ช่วง ร้อยละ 100 และไม่พบอุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน  
ผดิข้าง ผดิต�าแหน่ง แต่พบอุบตักิารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดการผ่าตดัผดิคน ผดิข้าง ผดิต�าแหน่ง (near miss) ร้อยละ 0.2-1.1
ค�ำส�ำคัญ : รายการผ่าตัดปลอดภัย การผ่าตัด ความปลอดภัย

*งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก น�าไปใช้ป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น โดยก�าหนดเป้าหมายหลักไว้ว่า การผ่าตัด
ปลอดภัย ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วย (safe surgery save 
lives) ซ่ึงแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย เป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบและสื่อสารให้เกิดความมั่นใจ 
ในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด ครอบคลุม
ท้ังเร่ืองการผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง ถูกต�าแหน่ง ไปจนถึง
เร่ืองการระงับความรู้สึกท่ีปลอดภัย การป้องกันการ 
ติดเชื้อ และการสื่อสารที่จ�าเป็น(1)

บทน�ำ
 ความปลอดภัยของคนไข้ท่ีต้องได้รับการผ่าตัด 
เป็นสิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญสูงสุด หัวใจของ
ความปลอดภัยในการผ่าตัด ได้แก่ ผู้ป่วยจะต้องได้รับ
การผ่าตัดถูกต้อง ไม่มีภาวะติดเชื้อต�าแหน่งผ่าตัด ไม่มี
สิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่างกายผู้ป่วย และไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนใดๆ องค์การอนามัยโลกให้ความส�าคัญในเรื่อง 
ดงักล่าว จงึได้จดัท�าแบบตรวจสอบรายการผ่าตดัปลอดภัย 
(Surgical Safety Checklist) ขึ้นปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้

ผ่ำตัดมั่นใจ ปลอดภัย เมื่อใช้ Surgical safety Checklist
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 จากสถิติตัวชี้วัดห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2553 เกิดอุบัติการณ์ ผ่าตัดผิดคน 1 ราย และ 
ผิดการผ่าตัด 1 ราย ทางห้องผ่าตัดร่วมกับกลุ่มงาน
วสิญัญวิีทยาได้ร่วมกันจดัท�า แบบตรวจสอบรายการผ่าตดั 
ปลอดภัย ตามแบบ Surgical Safety Checklist ของ WHO  
2009 เริ่มใช้ในโรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ.  
2554 แต่ยงัไม่มแีนวทางการปฏิบตัท่ีิชดัเจน ท�าให้ปี พ.ศ.  
2555 เกิดอุบัติการณ์ Off k-wire ผิดคน 1 ราย ทบทวน 
เหตุการณ์พบว่า เกิดจากผู้ปฏิบัติไม่มีแนวทางปฏิบัติ 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่หอผู้ป่วยไม่มีการสอบทวนก่อน 
ส่งผู้ป่วยมาห้องผ่าตัด ไม่มีการท�าเครื่องหมายที่ต�าแหน่ง
ผ่าตัด (mark site) และไม่มีการประเมินการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า คนไข้ 
ท่ีเข้ามารับบริการจะได้รับความปลอดภัยจากการผ่าตัด  
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องต้องมีแนวคิดไปในทางเดียวกันตาม 
แนวทางท่ีก�าหนด ซึ่งจะช ่วยให ้การดูแลผู ้ป ่วยได ้ 
ประสิทธิภาพท่ีดี(2) ผู้วิจัยและทีมงานจึงสนใจท่ีจะศึกษา 
การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบผู ้ป่วย ป้องกัน 
ข้อผิดพลาดก่อนลงมีดผ่าตัดตามปฏิญญา “การรณรงค ์
ให้ผู ้ป ่วยมีความปลอดภัยเมื่อมารับการรักษาในห้อง
ผ่าตัด”(3) ภายใต้ โครงการ “ผ่าตัดมั่นใจ ปลอดภัย  
เมื่อใช้ Surgical Safety Checklist”

วัสดุและวิธีกำร
 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่  
พยาบาลผูใ้ช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตดัปลอดภัย  
ท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยท่ีให้การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และงานวิสัญญี 
รวม 151 คน ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ พฤศจิกายน 
2556-พฤศจิกายน 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
 1. แบบตรวจสอบ Surgical Safety Checklist :  
Angthong Hospital ทีมผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบตรวจ
สอบรายการรายการผ่าตัดปลอดภัย (Surgical Safety 
Checklist) ของ WHO (2009)(4)

 2. แบบประเมินการปฏิบัติ ตามแนวทาง
การตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยจากแฟ้มประวัต ิ
ผูป่้วย ผูวิ้จยัสร้างขึน้ตามแบบตรวจสอบ Surgical Safety 

Checklist : Angthong Hospital ประกอบด้วย การตรวจสอบ 
รายการผ่าตัดปลอดภัยจากหอผู้ป่วย (First verification)  
การตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยท่ีห้องรอผ่าตัด  
(Waiting room) และการตรวจสอบรายการผ่าตดัปลอดภัย
ในห้องผ่าตัด (Operating Room) ท่ีมีการตรวจสอบ  
3 ช่วง ได้แก่ 1) ก่อนเริ่มให้ยาระงับความรู้สึก (sign in)  
2) ก่อนลงมีด (time out) และ 3) ก่อนน�าผู้ป่วยออก
จากห้องผ่าตัด (sign out)
 3. แบบสังเกตการปฏิบัติตามแนวทางการ
ตรวจสอบของพยาบาล ในห้องผ่าตัดผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จากรายการท่ีต้องปฏิบัติตามแบบตรวจสอบ Surgical  
Safety Checklist : Angthong Hospital ประกอบ
ด้วย 1) เมื่อผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 2) ก่อนเร่ิมให้ยา
ระงับความรู้สึก ก่อนลงมีด ก่อนน�าผู้ป่วยออกจากห้อง
ผ่าตัด และ 3) การลงบันทึกการตรวจสอบรายการผ่าตัด
ปลอดภัย ในแบบตรวจสอบ Surgical safety checklist :  
Angthong Hospital
 ด�าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการ 10 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ 2) จัดตั้งทีมด�าเนินงาน  
3) ร่างแนวทางการตรวจสอบผู้ป่วยผ่าตัด 4) ทดลอง 
ใช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยรอบที่ 1  
5) ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ 
รายการผ่าตัดปลอดภัย และปรับแก้ ครั้งที่ 1 6) ทดลอง 
ใช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย ท่ีปรับ 
แก้คร้ังท่ี 1 รอบท่ี 2 7) ประเมนิผลการปฏิบตัติามแนวทาง 
การตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย และปรับแก้ 
คร้ังท่ี 2 8) ทดลองใช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตดั
ปลอดภัยที่ปรับแก้ครั้งที่ 2 รอบที่ 3 9) ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย
ครั้งที่ 3 และจัดท�าเป็นแนวทางปฏิบัติ 10) ประกาศใช้
แนวทางปฏิบัติ
 เก็บข้อมูลเป็นระยะ ทุก 3 เดือน โดยสุ่มจาก
แฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ท�าผ่าตัดในวันคี่ ครั้งละ 100 บันทึก 
แยกตามแผนกๆ ละ 20 บันทึก ทั้งหมด 5 แผนก ได้แก่ 
1) ศัลยกรรมทั่วไป 2) ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 3) ตา  
4) หู คอ จมกู และ 5) สตูกิรรม และสุม่สงัเกตการปฏิบตั ิ
ของพยาบาลห้องผ่าตัด แยกตามแผนกเช่นเดียวกับการ
เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
ร้อยละและค่าเฉลี่ย
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ผ่าตัดปลอดภัยโดยใช้ แบบตรวจสอบ Surgical safety  
checklist ของ WHO (2009) เป็นกรอบแนวคดิและน�าไป 
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 151 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 97.4 อายุ อยู่ระหว่าง 26-35 ปี 
ร้อยละ 35.8 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 64.9 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 91.4 นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 100.0 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-16 ปี  
ร้อยละ 37.1 และเป็นพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
มากที่สุดร้อยละ 13.2
 4. ผลการตดิตามตวัชีว้ดัการปฏิบตัติามแนวทาง
การตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย
 ไม่พบอุบัติการณ์ ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิด
ต�าแหน่ง หลงัทดลองใช้แนวทาง ตรวจสอบรายการผ่าตดั
ปลอดภัยทั้ง 3 รอบ (n=100, 100, 100)

มาห้องผ่าตัด และอุบัติการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเลยคือ การ set 
ผ่าตัดผิดต�าแหน่งและจ�านวนอุบัติการณ์มีแนวโน้มลดลง

ผลกำรศึกษำ
 จากกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอนเสนอผลการ
ศึกษาดังนี้
 1. วิเคราะห์สถานการณ์ พบว่าไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีหอผู ้ป่วยไม่มีการสอบ
ทวนก่อนส่งผู้ป่วยมาห้องผ่าตัด ไม่มีการท�าเคร่ืองหมาย 
ที่ต�าแหน่งผ่าตัด (mark site) และไม่มีการประเมินการ
ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย 
ต่อเนื่อง
 2. จัดตั้งทีมในการด�าเนินงานประกอบด้วย  
พยาบาลผ่าตัด 3 คน ท�าเร่ืองขออนุมัติการท�าวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
อ่างทอง
 3. ร่างแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบรายการ

 จากตาราง 1 พบว่า ส่วนใหญ่อุบัติการณ์ near 
miss เป็นความผิดพลาดเร่ืองการไม่มีป้ายข้อมือผู้ป่วย

ตำรำง 1  อุบตักิารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดการผ่าตดัผดิคน ผดิข้าง ผิดต�าแหน่ง (near miss) หลงัทดลองใช้แนวทางตรวจสอบ 
  รายการผ่าตัดปลอดภัยทั้ง 3 รอบ (n=100, 100, 100)

อุบัติกำรณ์

Set ผ่าตัดผิดคน
Set ผ่าตัดผิดการผ่าตัด
Set ผ่าตัดผิดแพทย์
Set ผ่าตัดผิดข้าง
Set ผ่าตัดผิดต�าแหน่ง
Set ผ่าตัดผิดวัน/เวลา
ไม่มีป้ายข้อมือผู้ป่วยมาห้องผ่าตัด

รวมจ�ำนวนอุบัติกำรณ์

รอบที่ 2 (รำย)

1
6
2
2
-
-
8

19

รอบที่ 3 (รำย)

1
5
1
1
-
4
2

14

รอบที่ 1 (รำย)

2
2
2
1
-
4
11

22
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และ case ท่ีไม่ปฏิบัติเป็น case ท่ีแพทย์ใช้การระงับ 
ความรู้สึกด้วยการใช้ยาชาเฉพาะท่ีร้อยละ 2.0 ส่วน 
รอบที่ 3 ปฏิบัติทั้ง 3 ช่วง ร้อยละ 100

 จากตาราง 2 พบว่า พยาบาลในห้องผ่าตัด  
มีการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัด
ปลอดภัยเฉลี่ยรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ร้อยละ 99.3 

ตำรำง 2  ผลการสังเกตการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยของพยาบาลผ่าตัด ในห้องผ่าตัด 
  หลังทดลองใช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยรอบที่ 1, 2, 3 (n=100, 100, 100)

รำยกำรตรวจสอบ

Sign in
Time out
Sign out

เฉลี่ย

รอบที่ 2 (ร้อยละ)

ปฏิบัติ

 100.0
 98.0
 100.0

 99.3

รอบที่ 3 (ร้อยละ)

ปฏิบัติ

 100.0
 100.0
 100.0

 100.0

รอบที่ 1 (ร้อยละ)

ปฏิบัติ

 100.0
 98.0
 100.0

 99.3

ไม่ปฏิบัติ

 0.0
 2.0**
 0.0

 2.0

ไม่ปฏิบัติ

 0.0
 0.0
 0.0

 0.0

ไม่ปฏิบัติ

 0.0
 2.0*
 0.0

 2.0

ตำรำง 3  ผลการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย จากแฟ้มประวัติผู ้ป่วย  
  หลังทดลองใช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยรอบที่ 1, 2, 3 (n=100, 100, 100)

รำยกำรตรวจสอบ

การระบุตัวผู้ป่วย
การผ่าตัด
ต�าแหน่งที่ท�าผ่าตัด
ผลการตรวจที่จ�าเป็น
Sign in
Time out
Sign out

เฉลี่ย

รอบที่ 1 (ร้อยละ)

หอ
ผู้ป่วย

 98.0
 96.5
 62.0
 83.0
 -
 -
 -

 84.9

ห้องรอ
ผ่ำตัด

 81.0
 81.0
 81.0
 81.0
 -
 -
 -

 81.0

ในห้อง
ผ่ำตัด

 96.0
 95.0
 93.0
 90.0
 94.0
 94.0
 84.0

 92.3

รอบที่ 2 (ร้อยละ)

หอ
ผู้ป่วย

 98.0
 97.0
 93.0
 88.0
 -
 -
 -

 94.0

ห้องรอ
ผ่ำตัด

 94.0
 94.0
 98.0
 94.0
 -
 -
 -

 95.0

ในห้อง
ผ่ำตัด

 97.0
 99.0
 94.0
 99.0
 94.0
 94.0
 88.0

 95.0

รอบที่ 3 (ร้อยละ)

หอ
ผู้ป่วย

 98.0
 98.0
 96.0
 96.0
 -
 -
 -

 97.3

ห้องรอ
ผ่ำตัด

 94.0
 94.0
 94.0
 94.0
 -
 -
 -

 94.0

ในห้อง
ผ่ำตัด

 94.0
 94.0
 94.0
 94.0
 96.0
 96.0
 96.0

 94.8

* ใน frenulotomy และ FOL ซึ่งเป็น case ที่ระงับความรู้สึกด้วยยาชาเฉพาะที่ (Local anesthesia) 
** ใน decompression case (Local anesthesia) 

 จากตาราง 3 พบว่า การบันทึกการตรวจสอบ
รายการผ่าตัดปลอดภัยในแฟ้มประวัติผู้ป่วย ทั้ง 3 รอบ  
ที่ห้องรอผ่าตัดการบันทึก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ ร้อยละ  
84.9, 94.0 และ 97.3 ตามล�าดับ ที่ห้องรอผ่าตัด มีการ
บนัทึก ยงัไม่คงท่ี โดยบนัทึกร้อยละ 81.0, 95.0 และ 94.0  
ตามล�าดบั ส่วนการบนัทึกในห้องผ่าตดั พบบนัทึกมากกว่า 

ร้อยละ 90 ทั้ง 3 รอบ
 5. กำรปรับแก้แนวทำงกำรตรวจสอบควำม 
ถูกต้องผู้ป่วยผ่ำตัด
 ครั้งที่ 1 ปรับแก้ดังนี้
 ระบบกำรรับผู้ป่วย
 เดมิ: พนกังานเปลห้องผ่าตดั ไปรับผูป่้วยโดยแจ้ง 



วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4204ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

พยาบาลหอผูป่้วยว่ามารับผูป่้วยผ่าตดั (บอกชือ่ผูป่้วย และ 
การผ่าตัด)
 ใหม่: พนักงานเปลห้องผ่าตัด ไปรับผู้ป่วยที่หอ 
ผู้ป่วยโดยน�าใบ set case ที่พิมพ์จาก ระบบ LAN ไป
ให้พยาบาลหอผู้ป่วยตรวจสอบผู้ป่วยให้ถูกต้องก่อนส่ง 
ผู้ป่วยมาห้องผ่าตัด (ยกเว้น emergencycase)
 ระบบกำรตรวจสอบเมื่อผู้ป่วยเข้ำห้องผ่ำตัด  
 เดิม: พยาบาลผ่าตัด และวิสัญญีพยาบาลตรวจ
สอบความถูกต้องของผู้ป่วย โดยต่างคนต่างตรวจสอบ
 ใหม่: พยาบาลผ่าตัด และวิสัญญีพยาบาลหลัง
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วยให้มีการยืนยันความถูก
ต้องร่วมกัน
 ระบบกำรตรวจสอบผู้ป่วยก่อนลงมีดผ่ำตัด
 เดิม: ไม่มีการยืนยันความถูกต้องของผู้ป่วยด้วย
วาจาที่พร้อมกันของทีมผ่าตัด
 ใหม่: ก�าหนดให้ช่วง Time out ก่อนลงมีด ให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน (แพทย์ผ่าตัด พยาบาลผ่าตัด 
วิสัญญีพยาบาล) ร่วมยืนยันความถูกต้องของผู้ป่วยด้วย
วาจาร่วมกันก่อนลงมีด
 ครั้งที่ 2 ปรับแก้ดังนี้
 กำรท�ำ mark site
 เดิม: ใช้ sticker สีแดง ติดบริเวณต�าแหน่งที่จะ
ผ่าตัด ในอวัยวะที่มี 2 ข้าง และน�าออกเมื่อฟอกผิวหนัง
บริเวณท่ีจะผ่าตัด ท�าให้เมื่อทาน�้ายาฆ่าเชื้อแล้ว ไม่มี
เครือ่งหมายบอกบรเิวณผ่าตดัทีช่ัดเจนเมื่อแพทยจ์ะลงมีด
ผ่าตัด
 ใหม่: ใช้ marker pen ท�าเครื่องหมายบริเวณ
ที่จะผ่าตัดซึ่งไม่ลบเลือน เมื่อฟอกท�าความสะอาดผิวหนัง
 กำรตรวจสอบค�ำสั่งกำรผ่ำตัด
 เดิม: ไม่มีการตรวจสอบค�าสั่งการผ่าตัดจาก 
doctor order sheet และใน OPD card
 ใหม่: ให้มีการตรวจสอบชนิดการผ่าตัดจาก  
doctor order sheet ใน IPD case และตรวจสอบจาก 
OPD card ใน OPD case ก่อนท�าผ่าตัดทุกครั้ง
 6. แนวทำงกำรตรวจสอบรำยกำรผ ่ำตัด
ปลอดภัยประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบข่าย นโยบาย 
ค�าจ�ากัดความตัวชี้วัด ผู ้รับผิดชอบ เคร่ืองมือ และ 
วิธปีฏิบตัซิึง่ได้แก่ การตรวจสอบท่ีหอผู้ป่วย การตรวจสอบ 

ที่ห้องรอผ่าตัด และการตรวจสอบในห้องผ่าตัดที่แบ่งเป็น 
3 ช่วง คือ ก่อนเริ่มให้ยาระงับความรู้สึก (sign in) ก่อน
ลงมีดผ่าตัด (time out) และก่อนน�าผู้ป่วยออกจากห้อง
ผ่าตัด (sign out)

วิจำรณ์
 จากผลการวิ เคราะห ์สถานการณ์ จะเห็น
ว่าการไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และ
การประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบท่ีไม่
ต่อเนื่อง เป็นปัจจัยท่ีท�าให้การปฏิบัติไม่บรรลุผลเกิด
อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ซ�้าซาก เพราะแนวทางปฏิบัติ
ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและท�างานได้อย่าง 
ถูกต้อง(5) ครบถ้วน และการประเมินผลการปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่องจะท�าให้เห็นจุดเด่น จุดอ่อน ความส�าเร็จ ความ
ล้มเหลว ของการปฏิบตังิานท่ีปฏิบตัอิยู ่ดงันัน้การจะท�าให้ 
การพฒันาต่างๆ บรรลผุลจงึควรมแีนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน 
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเป็น
ระยะ จนเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติ หรือการกระท�าท่ี 
ไม่ต้องมีใครมาควบคุมก�ากับ ไม่ต้องมีใครมาคอยบอก  
ท�าเป็นเรื่องปกติประจ�าเป็นความยั่งยืนของการพัฒนา
 ในส่วนของการประเมนิตามตวัชีวั้ดของแนวทาง
ปฏิบตัพิบว่า อุบตักิารณ์การผ่าตดัผดิคน ผดิข้าง ผดิต�าแหน่ง 
เป็นศนูย์ สอดคล้องกับงานวจิยัของ อ�าพร อนพุงษ์ภิชาติ(6)  
ที่ศึกษาเรื่อง Surgical Safety Check List (ผ่าตัดเล็ก)  
โดยจัดท�าแบบบันทึกผู้รับบริการผ่าตัด Surgical safety 
check list และ Correct procedure at Correct body  
site แบบผู้ป่วยนอกและสุภาภรณ์ น�าสุย(7) ได้ท�าการ 
วิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในการผ่าตัด 
ผดิคน ผิดข้าง ผดิต�าแหน่ง ในผูป่้วยผ่าตดัต้อกระจก โดย 
safe surgery: performance of correct procedure at 
correct body site มาเป็นแนวทางในการพัฒนา อธิบาย 
ได้ว่า การท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีกระบวนการสอบ
ทวนความถูกต้องของผู้ป่วยผ่าตัดเป็นแนวทางเดียวกัน
จะท�าให้ไม่เกิดอุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง  
ผดิต�าแหน่ง ในส่วนของจ�านวนอุบตักิารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด 
การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต�าแหน่ง (near miss)  
ยังเกิดอยู่ สอดคล้องกับ อ�าพร อนุพงษ์ภิชาติ(6) ซึ่ง 
อุบัติการณ์ near miss ท่ีตรวจพบเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า
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ถ้าไม่มีการตรวจสอบอาจจะเกิดอุบัติการณ์ผิดคน ผิดข้าง 
ผดิต�าแหน่งขึน้ อธบิายได้ว่ามบีางหน่วยงานท่ีกระบวนการ
สอบทวนผู้ป่วยผ่าตัดเกิดบกพร่อง แต่ทางห้องผ่าตัด
สามารถตรวจจับได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติการณ์ และส่วนใหญ่ 
อุบัติการณ์ near miss ที่ตรวจพบเป็นเรื่อง ผู้ป่วยไม่มี
ป้ายข้อมือมาห้องผ่าตัด การไม่มีป้ายข้อมือถึงแม้จะมอง
ว่าเป็นเร่ืองเลก็น้อย แต่อาจเป็นชนวนก่อให้เกิดอุบตักิารณ์
การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต�าแหน่งได้ เนื่องจากผู้ป่วย
ที่ต้องมารับการผ่าตัดอาจมีความวิตกกังวล หรือกลัวการ
ผ่าตัด ท�าให้การสื่อสารของเจ้าหน้าท่ีกับผู้ป่วยเข้าใจไม่
ตรงกัน และในผู้ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถโต้ตอบได้  
อาจท�าให้เกิดการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาดได้ จึงควรมีป้าย
ข้อมือเพื่อแสดงความเป็นตัวผู ้ป่วยทุกคร้ังท่ีน�าผู ้ป่วย 
มาห้องผ่าตัด เพื่อเป็นหลักฐานในการสอบทวนระหว่าง
ตัวผู้ป่วย ป้ายข้อมือ แฟ้มประวัติ ทั้งสามอย่างต้องตรง
กันก่อน แล้วจงึด�าเนนิการตรวจสอบอย่างอ่ืนจากตวัผู้ป่วย 
และเอกสารอื่นๆ ต่อไป
 ในส่วนของผลการประเมนิจากการบนัทึกในแฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย ในเรื่องของการตรวจสอบในช่วง  sign in, 
time out และ sign out ยังไม่ครบ ร้อยละ 100 แต่ใน 
การประเมินจากการสังเกตผู้ปฏิบัติ พบว่า ผู้ปฏิบัติท�าทั้ง 
3 ช่วง คือ ในช่วง sign in, time out และ sign out 
ครบร้อยละ 100 สอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ นันทวินิตย์(8)

อธบิายได้ว่า การปฏิบตัจิริงของผู้ปฏิบตัสิามารถท�าได้ครบ
ทุกขั้นตอน แต่อาจมีการลงบันทึกไม่สมบูรณ์ จากภาระ
งานที่มาก และรีบเร่ง

สรุป
 การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัด
ปลอดภัย โดยใช้ Surgical Safety Checklist เป็น 
เคร่ืองมอืในการตรวจสอบ ครอบคลมุเร่ืองการผ่าตดัถูกคน  
ถูกข้าง ถูกต�าแหน่ง และการสื่อสารที่จ�าเป็น ระยะเวลา
ด�าเนินการ 1 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดจ�านวน 151 คน น�าร่าง 
แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย ไปทดลอง 
ใช้ 3 คร้ัง ปรับแก้ 2 คร้ังหลังทดลองใช้ท้ัง 3 คร้ัง  
ไม่พบอุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน ผิดข้างผิดต�าแหน่งจึง 
ประกาศใช้แนวทางการตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย  
ท่ีประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบข่าย ค�าจ�ากัดความ  
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ เคร่ืองมือ และวิธีปฏิบัติซึ่งได้แก่ 
การตรวจสอบท่ีหอผู้ป่วย การตรวจสอบท่ีห้องรอผ่าตัด 
และการตรวจสอบในห้องผ่าตัดท่ีแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  
ก่อนเริ่มให้ยาระงับความรู้สึก (sign in) ก่อนลงมีดผ่าตัด  
(time out) และก่อนน�าผู ้ป ่วยออกจากห้องผ่าตัด  
(sign out) 

ข้อเสนอแนะ
 ควรเก็บตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยอย่างอ่ืนให้
ครบถ้วน เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด การตกค้างของ 
สิ่งแปลกปลอมในร่างกายผู้ป่วย การเตรียมความพร้อม
เร่ืองการระงับความรู้สึก รวมไปถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
และควรน�าแนวทางไปปรับใช้ในหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ 
งานรังสีวิทยาและงานพยาธิวิทยา เพื่อลดอุบัติการณ์การ 
ให้บริการผู้ป่วยผิดคนได้
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