SERVICE PROFILE
ปี 2561

งานผ่ าตัด

บริบท (Contex)
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั วให้บริ การรักษาโรคด้วยวิธีการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมทัว่ ไป ด้าน
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ การผ่าตัดด้านสู ติ นรี เวชกรรมและบริ การการส่ องตรวจกระเพาะอาหารลาไส้เล็กส่ วนต้น
การส่องตรวจลาไส้ใหญ่ เพื่อการวินิจฉัยสาหรับผูป้ ่ วยในเขตรับผิดชอบและผูป้ ่ วยที่ได้รับการส่ งต่อจากโรงพยาบาล
เครื อข่ายสายเหนืออีก 5 รพ. และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
ความมุ่งหมาย (Purpose) :
งานผ่าตัดให้บริ การผ่าตัดด้านศัลยกรรมทัว่ ไป ด้านศัลยกรรมกระดูกและการส่ องตรวจกระเพาะอาหารลาไส้
เล็กส่วนต้นและการส่องตรวจลาไส้ใหญ่ เพื่อการวินิจฉัยที่มีประสิ ทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้สภาวะที่มีความ
พร้อม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขอบเขตบริการ (Scope of Service) :
ให้บริ การผูป้ ่ วยด้านการผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านสู ติ นรี เวชกรรมและการส่ อง
ตรวจกระเพาะอาหารลาไส้เล็กส่วนต้น และการส่องตรวจลาไส้ใหญ่ เพื่อการวินิจฉัยที่มีประสิ ทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย ทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ในเขตรับผิดชอบและ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเครื อข่ายสายเหนืออีก 5 รพ. และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิ ด
ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีหอ้ งผ่าตัดจานวน 4 ห้อง ห้องตรวจการส่องกล้องทางระบบทางเดินอาหาร 1 ห้อง มี
ทีมผ่าตัดประกอบด้วยศัลยแพทย์ 1 คน ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ 2 คน และมีสูติ นรี แพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ
ประจาห้องผ่าตัด 9 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 2 คนและพนักงานเปล 2คน
ขอบเขตบริ การครอบคลุมตั้งแต่การรับแจ้งการผ่าตัด การประเมินผูป้ ่ วยก่อนการทาการผ่าตัด การดูแลผูป้ ่ วย
ระหว่างการทาผ่าตัด จนกระทัง่ ส่งผูป้ ่ วยออกจากห้องผ่าตัด รวมถึงการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและการประเมินติดตามเยี่ยม
ผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด การบริ การด้านการส่องตรวจกระเพาะอาหารลาไส้เล็กส่วนต้น และลาไส้ใหญ่เพื่อการวินิจฉัย
ความต้องการของผู้รับผลงานสาคัญ :
ผู้รับผลงาน
ความต้องการของผู้รับผลงาน
2. ได้รับการผ่าตัดและการส่องตรวจที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
1. ผู้ป่วยและญาติ
ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
3. ได้รับข้อมูลการรักษาอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน
4. ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์ พยาบาลในระหว่างการผ่าตัดและการส่ อง
ตรวจ
5. ได้รับการติดตามเยีย่ มหลังผ่าตัด และได้รับข้อมูลการรักษารวมทั้งได้รับการ
กระตุน้ ให้สามารถดูแลตนเองต่อเนื่องที่บา้ นได้

ผู้รับผลงาน
2. แพทย์

ความต้องการของผู้รับผลงาน
1. ต้องการให้ทีมผ่าตัดสามารถให้บริ การผ่าตัดตามมาตรฐานวิชาชี พการผ่าตัดโดย
สามารถช่วยผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ ส่งเครื่ องมือถูกต้องตามขั้นตอนการผ่าตัด
และผูป้ ่ วยปลอดภัยตลอดระยะการผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน
2. ต้องการการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่ องมือ/ห้องให้พร้อมใช้
ตลอด 24 ชัว่ โมง

3. พยาบาลหอผู้ป่วยใน

1. มีการประสานงาน/วางแผนการพยาบาลก่อนและหลังการผ่าตัด การส่องกล้อง
ร่ วมกัน
2. ส่งต่อข้อมูลและเอกสารของผูป้ ่ วยกลับ Ward ให้ครบถ้วนถูกต้อง

4. ห้ องจ่ายยาผู้ป่วยใน

1. ลงข้อมูลเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ ในคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่ง
ผูป้ ่ วยไปห้องยา
2. มีระบบการตรวจสอบซ้ าเพื่อป้องกันความผิดพลาด

5. คลังยาและเวชภัณฑ์

1. ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์เขียนถูกต้อง ชัดเจน ส่งตรงเวลา
2. ปฏิบตั ิตามแนวทางการเบิก – จ่ายยาและเวชภัณฑ์อย่างเคร่ งครัด
3. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและข้อผิดพลาด

6. เจ้าหน้ าที่หน่ วยจ่ายกลาง

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการ ส่งของนึ่ง ของอบแก๊ส การแลกของปราศจากเชื้ออย่าง
เคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและข้อผิดพลาด

7. แผนกผู้ป่วยนอก

1. ผูป้ ่ วยที่นดั คลินิกต่างๆ ต้องนัดให้ตรงวันที่มีคลินิกกรณีผปู ้ ่ วยนัดหลังผ่าตัด

8. ห้ องชันสู ตร

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจอย่างเคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและข้อผิดพลาด

ลักษณะสาคัญของงานบริการและปริมาณงาน :
บริการ
2557
2558
จานวนการผ่าตัดทั้งหมด
815
833

2559
1,602

การผ่าตัดแบ่งตามกลุ่มสาขาบริการดังนี้
กลุ่มสาขาบริการ
การผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป
การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
การผ่าตัดสูติ นรี เวช

2560
2,718

2561 (30 มิย 61)
2,138

2561 (1 ตค 60 – 30 มิย 61)
685
1,094
359

ศัลยกรรมทัว่ ไป

17%
32%

ศัลยกรรมกระดูก

สูติ นรีเวช

51%

ลักษณะสาคัญงานบริการ (Key Quality Issues):
ผูร้ ับบริ การบริ การผ่าตัด ด้านศัลยกรรมทัว่ ไป ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ การส่ องตรวจกระเพาะอาหาร
ลาไส้เล็กส่วนต้นและการส่องตรวจลาไส้ใหญ่ เพื่อ การวินิจฉัยที่มีประสิ ทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้สภาวะที่
มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
ความท้ าทาย
1. มีผปู ้ ่ วยมารับบริ การผ่าตัดทั้งด้านศัลยกรรมทัว่ ไปศัลยกรรมกระดูกและข้อ สู ติกรรมนรี เวชกรรม มีความ
ปลอดภัย
2. การพัฒนาการส่ องตรวจกระเพาะอาหารลาไส้เล็กส่ วนต้น และการส่ องตรวจลาไส้ใหญ่เพื่อการวินิจฉัย
และเพื่อการรักษา
3. การลดความเสี่ยงสาคัญในการกระบวนการผ่าตัด เช่น ความพร้อมของเครื่ องมือ การเลื่อนผ่าตัดจากปั จจัย
ต่างๆ

ศักยภาพและข้ อจากัดในด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน เครื่ องมือ เทคโนโลยี
ข้ อเด่ น
ด้ านผู้ปฏิบตั งิ าน
1. การทางานเป็ นทีม มีการร่ วมประชุมและพูดคุยในทีมผ่าตัดก่อนการผ่าตัด เพื่อวางแผนเรื่ องเครื่ องมือและ
การดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการผ่าตัด และร่ วมทบทวนทุกครั้งกรณี ที่มีอุบตั ิการณ์
2. มีการกาหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร 5 ด้าน สอดคล้องกับโรงพยาบาลกาหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
และคุณลักษณะของหน่วยงานผ่าตัด พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้กระบวนการประชุมปรึ กษา การจัดบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพิ่มพูนวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน พัฒนาทักษะการช่วยผ่าตัด การส่ งเครื่ องมือ โดยระบบพี่
เลี้ยง การเพิ่มพูนทักษะงานผ่าตัดกระดูกและข้อ รพ.น่าน การเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดโดยการส่องกล้องร่ วมกับบริ ษทั
เครื่ องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการส่งเครื่ องมือผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
3. ผูป้ ฏิบตั ิงานผ่าตัดเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นพื้นที่ สามารถพัฒนาสมรรถนะในการทางานเรื่ อง ทักษะการช่วยผ่าตัด
การส่งเครื่ องมือ และการช่วยพยาบาลรอบนอกอย่างต่อเนื่อง
ข้ อจากัด
ด้ านผู้ปฏิบตั งิ าน
1. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ประจาห้องผ่าตัดในการทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยแพทย์ผ่าตัด และพยาบาลส่ งเครื่ องมือ
ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก และข้อ สู ติ นรี เวชกรรมที่ซับซ้อน เนื่ องด้ว ยประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลและข้อจากัดของอัตรากาลังที่มีพยาบาลช่วยแพทย์ผ่าตัด 3 คน พยาบาลส่ งผ่าตัด 3 คน และ
พยาบาลที่เข้าปฏิบตั ิงานใหม่ในห้องผ่าตัด 2 คน รองรับการผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สู ตินรี เวช
และการตรวจส่องกล้อง ซึ่งเฉลี่ยผูป้ ่ วยรับการผ่าตัด 8-9 คน/วัน
2. ประสบการณ์การผ่าตัด น้อยกว่า 1 ปี 2 คน มีประสบการณ์การผ่าตัด 1-5 ปี 4 คน มีประสบการณ์มากกว่า 5
ปี 2 คน อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี 4 คน อายุ 30-40 ปี 2 คน อายุ 40-50 ปี 2 คน อายุมากกว่า 50 ปี 3 คน
ด้ านเครื่องมือ เทคโนโลยี
ข้ อเด่ น
1.เครื่ องถ่ายเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Fluroscope ที่สามารถช่วยแพทย์ในการทาผ่าตัดใส่ เหล็กดามกระดูก การผ่าตัด
เพื่อนาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่ างกาย เป็ นต้น
2. เครื่ องมือผ่าตัดโดยการผ่านกล้องส่องทางศัลยกรรมทัว่ ไป และศัลยกรรมกระดูกและข้อ
3. เครื่ องจี้ไฟฟ้าซึ่งสามารถช่วยผ่าตัดและหยุดเลือดขณะทาการผ่าตัดในเครื่ องเดียวกัน
4.มีการสารองเครื่ องมือผ่าตัดในหน่วยงานกรณี ที่เครื่ องมือชารุ ดสามารถทดแทนที่ชารุ ดได้ และจัดการจัดซื้อ
มาสารองทดแทน กรณี เครื่ องมือที่ปราศจากเชื้อประสานไปยังหน่วยจ่ายกลาง สามารถทาปราศจากเชื้อทั้งในและนอก
เวลาให้ได้

5. มีระบบการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยในคอมพิวเตอร์ (ระบบ Hos.Xp) ที่สามารถใช้ติดตามดูแลผูป้ ่ วยได้รวดเร็ ว
ทันเวลา
6.เครื่ องมือในหน่ วยงานมีการบารุ งรักษาโดยเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานเอง และโดยเจ้าหน้าที่ ซ่อมบารุ งของ
โรงพยาบาลตามตารางการดูแลเครื่ องมือ
ข้ อจากัด
1. เดิมการส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและการส่องตรวจลาไส้ใหญ่น้ นั มีการจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรม Endo smart ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และสามารถหาข้อมูลผูป้ ่ วยย้อนหลังได้และถ่ายภาพ
รวมทั้งลงรายละเอียดโดยแพทย์ผทู ้ าการตรวจแล้วทาการพริ้ นเตอร์ ออกมาติดกับ Char tและ OPD card ของผูป้ ่ วยแต่
ปัจจุบนั ระบบการเชื่อมสัญญาณไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ แพทย์ผทู ้ าหัตถการส่ องกล้องต้องบันทึกลงเวชระเบียน
และในระบบคอมพิวเตอร์ของทางโรงพยาบาลเอง
2. แม้จะมีเครื่ องมือ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยแต่ดว้ ยข้อจากัดของอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดต้อง
ผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อจึงมีขอ้ กาจัดในการใช้เครื่ องมือแต่ละวัน ซึ่งบ้างอุปกรณ์มีชิ้นเดียว ไม่สามารถใช้ซ้ ากัน
ในแต่ละวันได้ แต่เมื่อต้องทาการผ่าตัดก็ตอ้ งรอกระบวนการในการปราศจากเชื้อ
3. เครื่ องมือผ่าตัดบ้างชนิ ด เช่น เครื่ องมือผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ไม่มีในโรงพยาบาลต้องทาการยืม
เครื่ องมือแพทย์จากบริ ษทั หรื อจากโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพที่สูงกว่า จึงเป็ นข้อจากัดในเรื่ องอุปกรณ์ที่มีราคาแพงไม่
สามารถจัดซื้อไว้ประจาโรงพยาบาล
ประเด็นการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เกีย่ วข้อง
บุคคลากร
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้รับฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และรับความรู ้เรื่ องการป้องกันตัวเองจาก
ไข้หวัดใหญ่
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้รับตรวจสุขภาพประจาปี
3. เน้นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่ วมกิจกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ เช่น กิจกรรมกีฬา และชมรมต่างๆที่
โรงพยาบาลจัดขึ้น
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในหน่วยงาน เช่น กลุ่มน้ าหนักเกิน กลุ่มที่มีผลเลือดผิดปกติได้รับการดูแลและติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั
1. อัตราการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัดใน
ผูป้ ่ วยนัดผ่าตัด (Elective case)
2. อุบตั ิการณ์การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิด
3. อุบตั ิการณ์ผา่ ตัดผิดคน / ผิดตาแหน่ง
4. อุบตั ิการณ์มีสิ่งของ/อุปกรณ์ตกค้างในร่ างกาย
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
5. อุบตั ิการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุที่ป้องกันได้
6. อุบตั ิการณ์การเลื่อนการผ่าตัดเนื่องจากความ
ไม่พร้อม
7. อุบตั ิการณ์การผ่าตัดซ้ าที่ไม่มีการวางแผนใน
48 ชัว่ โมง
8. อุบตั ิการณ์การเสียชีวิตในห้องผ่าตัด
9. การผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจ
10. การร้องเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การ
12. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยผ่าตัด
13. อัตราการติดเชื้อในแผลผ่าตัด

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561
(มิย)

100 %
0
0

95.78%
0
0

90.42%
0
0

86.25%
0
0

0
0

2
0

1
0

0
2

0
3

0
5

0

0

1

2

7

9

0
0
0
0
> 80%
0

0
0
0
0
94.28%
0.37%

0
1
1
1
95.63%
0.23%

2
1
6
3
97.59%
0.62%

84.68% 84.01%
0
0
0
0

3
3
2
0
4
1
2
5
97.35% 98.02%
0.58% 0.35%

กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
ค้าง.....ความเสี่ยง......
การพัฒนาคุณภาพบริการ
ค้าง.....ความเสี่ยง.......
แผนการพัฒนาปี 2562
1. จัดทาแผนจัดหาเครื่ องใช้ / ครุ ภณ
ั ฑ์และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้ในการบริ การผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นโดย
ให้สอดคล้องกับแผนservice planของจังหวัด
2. จัดทาแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริ การผ่าตัดที่เพิ่มขึ้น
3. มีการพัฒนาคุณภาพการบริ การผ่าตัดอย่างต่อเนื่องโดยการติดตาม / ทบทวนตัวชี้วดั ของการบริ การผ่าตัด
และค้นหาความเสี่ยงตามกระบวนการผ่าตัด

