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เรื่อง : การเตรียมผูปวยกอนผาตัด เพื่อลดภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึก งานหองผาตัดและ
วิสัญญี โรงพยาบาลละหานทราย ป 2558 - 2559
คําสําคัญ : Hypoxia, ภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึก, Airway obstruction
สรุปผลงานโดยยอ :
งานหองผาตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลละหานทราย ไดพัฒนาคุณภาพเรื่อง การเตรียมผูปวยกอนผาตัด เพื่อลด
ภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนา ดานบุคลากร กําหนดใหวิสัญญี
พยาบาลเขารับการอบรมฟนฟูทุกป , ฝกทักษะการใสทอชวยหายใจ และการชวยฟนคืนชีพอยางสม่ําเสมอ ดาน
เครื่องมือ–อุปกรณ จัดซื้อ Standard monitoring , maccoid blade และจัดทําอุปกรณรองไหลเพื่อชวยจัด
ทากอนใสทอชวยหายใจ ดานระบบการดูแลผูปวย จัดทําแนวทางการเตรียมและระงับความรูสึกในผูปวยผาตัด,
จัดระบบการขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน, จัดระบบ Consult ผูชํานาญกวา, การประเมินภาวะแทรกซอนหลัง
ผาตัดใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งกําหนดขอบงชี้ในการสงตอทางวิสัญญีที่ชัดเจน และในป 2558 ไดเพิ่มการพัฒนา
เรื่อง 1) การประเมินผูปวยผาตัดคลอด หรือหัตถการที่เสี่ยงตอการตกเลือด 2) พัฒนาองคความรูโดยใชระบบ
การนิเทศทางคลินิกและการจัด Morning talk 3) การเตรียมอุปกรณสํารองและ Ambu bag เด็กใหครบตาม
ขนาด ) แนวทางการระงับความรูสึกในผูปวยเด็ก 5) แนวทางการดูแลผูปวยเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน ซึ่งผลจาก
การพัฒนาดังกลาว พบวาอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกลดลง จาก รอยละ 1.43 ใน
ป 2557 เปน รอยละ 0.24 ในป 2558 และ รอยละ 0 ในไตรมาส ที่ 1 ของป 2559
บริบท ความสําคัญของปญหา:
โรงพยาบาลละหานทรายเปนโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ไมมีวิสัญญีแพทย ใหบริการระงับความรูสึก
ดวยเทคนิค General Anesthesia with ETT ในหัตถการผาตัดใหญ และหัตถการผาตัดเล็กที่มีความเสี่ยงสูง
นอกเหนือจากนั้น จะใชเทคนิค GA TIVA , under mask หรือ MAC แลวแตสภาวะของผูปวย ซึ่งผลการ
ดําเนินงานในป 2557 พบภาวะแทรกซอน 7 ราย (1.43%) จากจํานวนผูเขารับบริการระงับความรูสึกทั้งหมด
491 ราย วิเคราะหสาเหตุ พบวา วิสัญญีพยาบาลประเมินผูปวยไมครบถวน, ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
เรื่องการเตรียมอุปกรณสํารอง และขาดทักษะการระงับความรูสึกในผูปวยเด็ก จึงพัฒนา เรื่อง 1) การประเมิน
ผูปวยผาตัดคลอด หรือหัตถการที่เสี่ยงตอการตกเลือด 2) พัฒนาองคความรูโดยใชระบบการนิเทศทางคลินิกและ
การจัด Morning talk 3) การเตรียมอุปกรณสํารองและ Ambu bag เด็กใหครบตามขนาด 4 ) แนวทางการ
ระงับความรูสึกในผูปวยเด็ก 5) แนวทางการดูแลผูปวยเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน
สมาชิกทีม : นางสมจิต วิลัยฤทธิ์ นางสาวเปรมยุดา ศรีสุข นางสาวนันทิกานต จูกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ชื่อและที่อยูขององคกร งานหองผาตัดและวิสัญญี กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
เปาหมาย : เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกแกผูปวยในป 2558 < 1 %
กิจกรรมการพัฒนา :
1. งานหองผาตัดและวิสัญญี รวมกับทีม PCT ประชุมทบทวนอุบัติการณ วิเคราะหหาสาเหตุปจจัยที่
สงเสริมการเกิดภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก มีรายละเอียดดังนี้
- ภาวะ Hypovolemic shock 1 ราย ในผูปวย C/S วิเคราะหสาเหตุ พบวาการประเมินไมครบถวน
ไมไดประเมิน ABL (ปริมาณเลือดที่ยอมสูญเสียได ) กอนการผาตัด ในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการ
ตกเลือด มีการทดแทนสารน้ําล าช า และใหการทดแทนสารน้ําไมเ หมาะสม ไม ไดทดแทนด ว ย
colloid ซึ่งสงผลใหผูปวยมีภาวะ Hypovolemic shock
- ภาวะ Hypoxia ขณะทําหัตถการ 5 ราย ซึ่ง 2 ราย เกิดในผูปวยเด็ก วิเคราะหสาเหตุ พบวาเกิด
ภาวะ Bronchospasm เนื่องจากวิสัญญีพยาบาลขาดทักษะการระงับความรูสึกในผูปวยเด็ก และ
อีก 3 ราย พบในมารดาผาตัดคลอด Esophageal intubation 3 ราย ในผูปวย C/S พบวา 66.6

2

% ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดเรื่องการเตรียมอุปกรณสํารอง ซึ่งไมไดเตรียม ETT No 6.5 ใส
stylet และ Blade สํารองไว เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจึงทําใหดําเนินการแกไขไมไดในทันที
- ภาวะ Hypoxia ขณะอยูในหองพักฟน 1 ราย เนื่องจาก Airway obstruction ซึ่งสามารถประเมิน
และใหออกซิเจนไดรวดเร็ว แตพบปญหาเรื่องอุปกรณ Ambu bag เด็กโตไมเพียงพอ
2. กําหนดแนวทางและกิจกรรมพัฒนา
ดานบุคลากร
1) วิสัญญีพยาบาลมีการประเมินผูปวยกอนการระงับความรูสึกทุกราย
2) วิสัญญีพยาบาลมีการประเมิน ABL (ปริมาณเลือดที่ยอมสูญเสียได ) ในผูปวย C/S หรือ
หัตถการที่เสี่ยงตอการตกเลือด โดยแจงแกทีมผาตัดรับทราบ เพื่อรวมวางแผนการดูแล
กอนการผาตัดทุกราย
3) พั ฒ นาองค ความรู โ ดยใช ร ะบบการนิ เ ทศทางคลิ นิ ก 4 ครั้ ง /คน/เดื อ น และการจั ด
Morning talk 1 ครั้ง/สัปดาห
ดานเครื่องมือ อุปกรณ
1) จัดเตรียม Ambu bag ใหครบขนาด ไดแก ทารก เด็กเล็ก เด็กโต ผูใหญ ไวในงานผาตัด
2) กําหนดใหมีการเตรียมอุปกรณสํารองกอนระงับความรูสึกในผูปวยทุกราย ดังนี้
- กรณีใชเทคนิค ใสทอชวยหายใจ ใหเตรียม ETT 3 ขนาด และใส sty let ในขนาด
ที่เล็กกวา 1 เบอร และ เตรียม Blade สํารองไวใหพรอมใช
- กรณีใชเทคนิคอื่ นๆ ใหเตรียมอุ ปกรณ ในการใสทอชวยหายใจสํารองไว ไดแก
ETT 3ขนาด, สาย suction และ blade ที่เหมาะสมกับอายุผูปวย
ดานระบบการดูแลผูปวย
1) จัดทําแนวทางการระงับความรูสึกในผูปวยเด็ก
2) จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางและกิจกรรมที่พัฒนา
การประเมินผล
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบฯ 57

ปงบฯ 58

จํานวนการใหยาระงับความรูสึกทั้งหมด
1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหยา
ระงับความรูสึก
- Hypoxia
- PPH with Shock
2. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการผาตัด

ราย
<1%

491
1.43

(7 ราย)

409
0.24

(1ราย)

ปงบฯ 59
ไตรมาส1
141
0

6
1
88.66

1
0
89.45

0
0
na

>80%
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558

อัตราเกิดภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก ป2558
1
0.8

0.88

0.6
0.4
0.2
0

ไตรมาส 1

0

ไตรมาส 2

0

ไตรมาส 3

0

ไตรมาส 4

ไตรมาสที่ 1 พบ Hypoxia ใน PACU 1 ราย ผูปวยหญิงอายุ 45 ป post-op diagnosis Hyper
menorrhea with uterine perforation ทํา Operation ; Fractional curette and Exploratory
laparotomy หลังจากเสร็จหัตถการ off tube ยายเขา PACU 12.45 น. ตอมา เวลา 12.50 น.ผูปวยมีอาการ
ปลายมือเขียว SpO2 ลดลงเปน 90 % ซึ่งวิสัญญีพยาบาลไดทบทวนเรื่องมาตรฐานการประเมินผูปวยกอนการ
Off Tube และการนําสงผูปวยเขา PACU ใหประเมินเรื่องการหายใจกอน ขณะ และหลังเคลื่อนยาย เมื่อพบ
ปญหาเชน หายใจเร็วตื้น ใหนึกถึง Muscle relaxant หรือกรณี หายใจชาลึก ใหนึกถึงฤทธิ์ของยา กลุม
OPIOID โดยใหมี การแกไขตามสาเหตุ และพัฒนาเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ การ CPR ใน PACU ใหมีพรอมใช
เสมอ ผลลัพธ พบวาไตรมาสที่ 2,3,4 ป 2558 และ ไตรมาสที่ 1 ป 2559 ไมพบภาวะแทรกซอนจากการระงับ
ความรูสึก
ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา
เปาหมาย การปฏิบัติ ป การปฏิบัติ
2558
ป 2559
ไตรมาส 1
ดานบุคลากร
- อัตราการประเมิน ABLในผูปวย C/S กอนผาตัด
100 %
99.05
100 %
- นิเทศทางคลินิก 4 ครั้ง/เดือน/คน
100 %
100 %
100 %
ดานเครื่องมือ อุปกรณ
- จัดเตรียม Ambu bag เด็กโตไวในงานผาตัด
มี
มี
มี
- มีการเตรียมอุปกรณสํารองกอนระงับความรูสึกในผูปวยทุก 100 %
100 %
100 %
ราย
ดานระบบการดูแลผูปวย
- จัดทําแนวทางการระงับความรูสึกในผูปวยเด็ก
มี
มี
มี
มี
มี
มี
- จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน
อัตราการประเมิน ABLในผูปวย C/S กอนผาตัด ไมไดตามเกณฑเปาหมายโดยพบวา มีจํานวน 1 ราย ที่
ไมไดประเมินเนื่องจากเปน case emergency จึงมีการทบทวนและเพิ่มแนวทาง ในการประเมินที่ชัดเจน และ
ติดไวใน Flow chart ใบ record Anesth เพื่อใหมีความสะดวก และรวดเร็วในการคิดคํานวณ ซึ่งหลังการ
พัฒนา สามารถประเมิน ABLในผูปวย C/S กอนผาตัดไดทุกราย และจากการเก็บขอมูลการประเมินผูปวยกอน
ระงับความรูสึก ในป 2558 พบวาภาวะ Full stomach พบมากเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ
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ภาวะ Pulmonary Aspiration ที่อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได จึงมีแนวทางการปองกันในผูปวยกลุมนี้ คือ ใช
เทคนิคการระงับความรูสึกโดยใสทอชวยหายใจ (GA with ETT with rapid sequent with cricoid pressure)
หรือใชเทคนิค LA เทานั้นและหามใชเทคนิค under mask ในกลุมผูปวยดังกลาว นอกจากนี้ยังมี premed เพื่อ
ลดความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอน โดยให Ranitidine 50 mg. iv. กอนเขาหองผาตัดทุกราย ผลการ
ดําเนินงานพบวา มีการปฏิบัติเรื่องการใหยา premed ทุกรายในกลุมที่ Full stomach และการใชเทคนิคระงับ
ความรูสึกเหมาะสมทุกราย หลังการใหยาระงับความรูสึกในกลุมผูปวยดังกลาว ผูปวยปลอดภัย ไมพบ
ภาวะแทรกซอนและไมพบผูปวยเสียชีวิต
บทเรียนที่ไดรับ
1) การใหขอมูลแกผูปวย/ญาติเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และการเตรียมความพรอมผูปวยกอนระงับความรูสึกทั้ง
ดานรางกายและจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่ง ทําใหการระงับความรูสึกและการผาตัดเปนไปอยางราบรื่น
ชวยลดการเกิดภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก รวมทั้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จะชวยลดความ
รุนแรงที่อาจจะนําไปสูการฟองรองได
2) การติดตามประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาที่จัดขึ้น อยางสม่ําเสมอ ทุกไตรมาส รวมทั้งการใชระบบการนิเทศ
เมื่อพบปญหา และ การ Morning talk ในวิชาการที่เกี่ยวของ สงผลใหมีการพัฒนาองคความรูของบุคลากร
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบวาการจัดทําแนวทางทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถใชเปนเครื่องมือได
อยางสะดวกรวดเร็ว จะชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติตามแนวทางไดครบถวนมากขึ้นดวย อยางไรก็ตามสิ่ง
ที่สําคัญคือ การสื่อสารเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดเขาใจและมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนด จึงวางแผนการพัฒนาในครั้งตอไปเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการในเรื่องการเตรียม
ผูปวยกอนระงับความรูสึก
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