ถอดบทเรียน การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ โครงการ Engagement for Patient Safety
ชุมชนนักปฏิ บตั ิ หน่ วยงานห้องผ่าตัด (OR) ครัง้ ที่ 2/2559
………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่อง ชุมชนนักปฏิบตั หิ น่วยงานห้องผ่าตัด (CoP OR)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วิ ทยากร
1) นพ.พรเทพ เปรมโยธิน
ผูอ้ านวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2) ผศ. ศิรพิ ร พุทธรังสี
นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัด
3) พญ. ปิยวรรณ ลิม้ ปญั ญาเลิศ
รองผูอ้ านวยการ สรพ. (Moderator)
หัวข้อบรรยาย - “Surgical Safety for The New Comer”
ความปลอดภัยเพือ่ น้องใหม่ในห้องผ่าตัด
- Practical Point for Safety Nursing Care in OR
รูปแบบการนาเสนอ Interactive Web-based Learning ผ่านระบบ GIN Conference
เนื้ อหา
พญ.ปิ ยวรรณ ลิ้ มปัญญาเลิ ศ ประเด็นทีจ่ ะพูดคุยกันในครัง้ นี้คอื จะมีนโยบาย วิ ธีการ
อย่างไรเพือ่ ให้ ผร้ ู ่วมงานใหม่ (The New Comer) มีความตระหนัก เข้าใจ เรือ่ งความปลอดภัยใน
ห้องผ่าตัด การทางานในห้องผ่าตัดต้องมีการทางานเป็ นทีม (Team work) สิง่ ทีค่ นหนึ่งรูเ้ พื่อนในทีมก็
ต้องรูเ้ ช่นเดียวกัน Team Work ทีจ่ ะนาไปสู่ Team Performance ต้องมี Knowledge, Skill and
Attitude
นพ.พรเทพ เปรมโยธิ น ได้ให้ประเด็นว่า สิง่ สาคัญทีค่ วรต้องพูดถึงทีท่ มี ผ่าตัดต้องรูค้ อื Skill ซึง่
ได้แก่ Technical Skill และทีส่ าคัญคือ Non Technical Skills
-Team Training ต้องมีการฝึกกันเป็นทีม ฝึกทัง้ ทีมมิใช่ฝึกแค่คนใดคนหนึ่ง ฝึกให้คล่องโดยใช้
กระบวนการ Simulation เป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดหรือลดอันตรายทีจ่ ะเกิดกับผูป้ ว่ ย “No Danger to
Patient” Simulator ได้แก่ การแทง Central Line การทา CPR การใส่ Tube เป็นต้น
-Non Technical Skills สาหรับแพทย์ ได้แก่
Communication เป็นหัวใจของทีมผ่าตัด ต้องรูว้ ธิ กี ารสื่อสารเพื่อสร้าง Team work
Leadership ศัลยแพทย์ตอ้ งเป็นผูน้ าทีด่ ี ไม่ใช่ว่าเรือ่ งนี้ไม่เกีย่ วกับผม ไม่ใช่ธุระของผม
Situation Awareness ต้องมองไปในอนาคตอีก 1-2 Step ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ได้และ
ต้องสื่อสารเพื่อให้ทมี เตรียมความพร้อม ให้ทมี รูถ้ งึ ภาวะทีจ่ ะเกิดขึน้ “มีต่อม เอ๊ะ แล้วสือ่ สาร”
Decision Making ตัดสินใจทีแ่ ม่นยาโดยใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
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บทบาทหน้าทีท่ เ่ี ป็น Non Technical Skills สาหรับศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์ และพยาบาลห้อง
ผ่าตัด มีความแตกต่างกัน ศัลยแพทย์ ต้องมี Decision Making Situation Awareness วิสญ
ั ญีแพทย์
Situation Awareness Decision Making พยาบาลห้องผ่าตัด Situation Awareness และทัง้ ทีมต้องมี
Communication เพื่อให้เกิด Team Work
ถ้าหากมีการตระหนักและนาไปปฏิบตั ใิ นส่วนของ 3 - 4 ข้อทีก่ ล่าวมานัน้ จะก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ย ผูร้ ว่ มงานเกิดความพึงพอใจ
ผศ. ศิ ริพร พุทธรังสี ให้ประเด็นเพิม่ เติมว่า Scrub Practitioner Nurse จาเป็นต้องมี Non
Technical Skills ได้แก่ Communication, Task Management and Situation Awareness ซึง่ Scrub
Nurse ต้องเป็น Professional เรือ่ ง Decision Making (ต้องตัดสินใจได้ด)ี ส่วน Circulate Nurse
ต้องเป็น Professional เรือ่ ง Decision Making and Communication

Surgical Safety for The New Comer
บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด

Preoperative Care Activities: เยีย่ มผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด ประเมินผูป้ ว่ ยเพื่อนามาวางแผนการพยาบาล
รับผูป้ ว่ ย ประเมิน ตรวจสอบความถูกต้อง (Sign In) และทา Perioperative Record
Intraoperative Care: การนาแผนการพยาบาลไป Implement ผูป้ ว่ ย และ การทา Procedure ต่างๆ
ในห้องผ่าตัด
Postoperative Care: การดูแลผูป้ ว่ ยใน PACU ซึง่ จะเป็ นพยาบาลวิสญ
ั ญีดแู ลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด
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Non Technical Skill ทีส่ าคัญของพยาบาลห้องผ่าตัดคือ Situation Awareness และ
Communication Skill (Positive Communication)
“มุมมองของศัลยแพทย์คณ
ุ ค่าของพยาบาลห้องผ่าตัดคือกระบวนการทางการพยาบาล
เพือ่ วางแผนให้ การพยาบาลเพือ่ ให้ผ้ปู ่ วยปลอดภัยตัง้ แต่
ก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด”
Registered Nurse First Assistant: RNFA
 บทบาทหน้าทีย่ งั ไม่ชดั เจน ต้องผลักดันในสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
 ปจั จุบนั การทาบทบาท หน้าทีส่ ่วนนี้ เป็ นน้ าใจ (ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน) ประเด็นนี้
อาจจะส่งผลกระทบในอนาคต (ไม่เป็น Systematic)

Goals ของการทา Technical Skills และ Non Technical Skills ก็เพื่อ Patient and Personal
Safety สอดคล้องกับนโยบายของทาง สรพ. (2P Safety)
Practical Point for Safety Nursing Care in OR
Adverse Events in OR ประเด็นทีโ่ รงพยาบาลดาเนินการคือประเด็นอะไรทีเ่ กิด Adverse
Events และมีการนาไปเรียนรูอ้ ะไร พัฒนาอะไร อย่างไร
 Wrong Patient / Wrong Procedure / Wrong Site Surgery
 Retained Surgical Item
 Break in Aseptic and Sterile Technique (ข้ามขัน้ ตอน/ไม่ทาตามขัน้ ตอน วิธกี าร
ป้องกันการปนเปื้อนหรือปลอดเชือ้ )
 Burns from Energy Devices
 Surgical Fire
 Specimen Management Mistake
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สรุปประเด็นคาถามจากโรงพยาบาลสมาชิ กที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านระบบ GIN Conference
คาถาม/ความเห็น
1) มีตารางการฝึกสาหรับน้องใหม่ (Simulation for
New Comer) 6 เดือน โดยมีตาราง Training เช่น
ฝึกล้างมือ จัดเครือ่ งมือ เป็นต้น ช่วงเช้าฝึก ช่วง
บ่ายเข้าฝึกจริงใน OR ตลอดเดือน
เป็นการจัดการ Training ทีเ่ พียงพอแล้วหรือไม่
2) มีการจัดตาราง 5 วัน สาหรับ New Comer เพื่อ
ฝึก OR ทีเ่ ป็น Specialist เพียงพอหรือไม่

3) กรณีทา LC ต้องทา Mark Site หรือไม่

คาตอบ
- หากมีการประเมิน Performance น้องใหม่ทาได้
ก็เพียงพอแล้วมีการติดตามเป็นระยะ

- หากโรงพยาบาลมีหลาย Specialist การฝึก 5
วันอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากอุปกรณ์ เครือ่ งมือ
และเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะและยาก ต้องใช้เวลา
ในการเรียนรูม้ ากกว่า 5 วัน ขึน้ กับบริบทของแต่ละ
โรงพยาบาล
-การทา Mark Site ทากับ Organ ทีม่ ี 2 ข้าง
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คาถาม/ความเห็น
คาตอบ
4) อยากให้สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย แพทยสภา มีแนวทาง Training, Technical &
Non Technical Skills โดยแบ่งระดับของโรงพยาบาล
5) พยาบาลผ่าตัดไม่ได้ไปเยีย่ ม Case ก่อนการ
-วิธกี ารเยีย่ มเป็ นอย่างไร พยาบาลควรเลือก Case
ผ่าตัด ผิดมาตรฐานหรือไม่
เช่น Major OR, High Risk (ประเมิน Position
ผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัด)
การเยีย่ ม Case เป็นการเยีย่ มเพือ่ ประเมิน
ประเมินเพือ่ สาวแผนในการดูแล “Stimulation
Awareness Skill”
“Nurse สามารถ Decision ด้วยตนเอง”
6) มีวธิ กี ารอย่างไรให้แพทย์ผผู้ ่าตัด ทา Time Out -ผูน้ าสาคัญทีส่ ุด ลองหา Key Process Owner
(พยาบาล วิสญ
ั ญีแพทย์ เป็นต้น)
-ตระหนักและเข้าใจร่วมกันว่า เราทาไปเพื่ออะไร
และคนอื่นเข้าใจเหมือนเราหรือไม่

ทาง สรพ. ได้สารวจ รพ. สมาชิก E4PS ว่า รพ. ท่านสนับสนุนให้มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนของพยาบาลห้ องผ่าตัดหรือไม่ ผลสารวจ สนับสนุน 96 % ไม่แน่ใจ 2% ไม่สนับสนุ น 1%
ประเด็นที่ทีมวิ ทยากรฝากถึงสมาชิ ก E4PS
สิง่ ทีเ่ ห็นคือ วันนี้มคี าถามทีม่ าจากผูป้ ฏิบตั งิ านทีจ่ ะนาไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ มี อยากได้ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นแปลง

ชื่อผูจ้ ดบันทึก : นางสาวปาจรีย์ สาราญจิตต์
(พยาบาลงานคุม้ ครองผูร้ บั บริการฯ)
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