Follow me
1. ชื่ อผลงาน/โครงการพัฒนา
ผลงานพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังแผลผ่าตัดติดเชื้อ (Surgical Site Infection) “ Follow me ”
2. คาสาคัญ
การติดเชื้อแผลผ่าตัด , การเฝ้าระวัง SSI , Surgical Site Infection
3. ภาพรวมปัญหา
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลสิ รินธร เป็ นหน่ วยงานที่ ให้บริ การรั กษาพยาบาลและดู แล
ผูป้ ่ วย
สามัญ จ านวน 30 เตี ย ง ที่ เจ็บ ป่ วยด้ว ยโรคทางศัล ยกรรม ศัล ยกรรมประสาท ตา หู คอ จมู ก และ
ศัลยกรรมกระดูกที่ได้รับการผ่าตัดและไม่ผา่ ตัด อีกทั้งดู แลผูป้ ่ วยวิกฤตที่ใช้เครื่ องช่ วยหายใจจานวน 4
เตี ย ง และบางครั้ ง จาเป็ น ต้องรั บ ผูป้ ่ วยต่ างแผนกเนื่ องจากแผนกนั้น ๆ ไม่ ส ามารถรั บ ผูป้ ่ วยได้ตาม
นโยบายของผูบ้ ริ หาร
จากข้อมูลสถิ ติหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหญิง ปี งบประมาณ 2556 – 2558 พบว่าจานวนผูป้ ่ วยในที่
ได้รับ
การผ่าตัดเท่ากับ 553 ราย 650 ราย และ 689 ราย โดยมีสถิ ติอตั ราการติดเชื้ อ SSI เท่ากับ 0% , 0% และ
0% ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากจานวนผูป้ ่ วยผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่สถิติการติดเชื้อแผลผ่าตัดเท่ากับ 0 %
มาโดยตลอด ทาให้เกิดคาถามว่าสถิติการติดเชื้ อที่ไม่พบเป็ นเพราะกระบวนการทางานของเราดีจริ งหรื อ
เราพลาดการติ ด ตามแผลผ่าตัดของผู ป้ ่ วย ? เมื่ อ วิเคราะห์ ก ระบวนการท างานตั้ง แต่ แ รกรั บ ผู ป้ ่ วย –
จาหน่าย – ตรวจติดตาม การรักษา พบว่า
1. กระบวนการทางานแยกเป็ นส่ วน ๆ ไม่มีความเชื่อมต่อกัน กระบวนการทางานของหอผูป้ ่ วยใน
สิ้ นสุ ดที่ผปู ้ ่ วยจาหน่ายออกจากหอ กระบวนการทางานของห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกสิ้ นสุ ดที่ผปู ้ ่ วย
รับยา – กลับบ้าน หรื อรับเป็ นผูป้ ่ วยใน
2. การสื่ อสารข้อมู ล ผูป้ ่ วยเป็ นทิ ศ ทางเดี ย ว ไม่ มี ก ารย้อนกลับ ข้อมู ล มายัง หอผูป้ ่ วยที่ จาหน่ า ย
โดยเฉพาะข้อมูลสภาพแผลผ่าตัด พยาบาลประจาห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกไม่ทราบลักษณะแผลใน
วัน ที่ จ าหน่ าย ขณะที่ พ ยาบาลประจ าหอผู ป้ ่ วยจะทราบเมื่ อ ผู ป้ ่ วยต้อ งกลับ มา readmit ใน
หน่ วยงานตนเองหรื อกรณี แผลติดเชื้ อแต่ไม่จาเป็ นต้องนอนโรงพยาบาล พยาบาลประจาหอ
ผูป้ ่ วยจะทราบเมื่อแพทย์เจ้าของไข้เดินมาบอกเท่านั้น
เป้ าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการดูแลรัก ษาติดตามและเฝ้าระวังแผลผ่าตัดติดเชื้ อ (Surgical Site
Infection) ในผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การผ่าตัดและจาหน่ ายออกจากหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหญิ ง และเพื่ อพัฒ นา

ระบบการสื่ อสารข้อมูลให้มีความเชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยงานต่อหน่วยงานและหน่ วยงานต่อทีมแพทย์
ผูใ้ ห้การรักษา
แนวทางการพั ฒ นา ใช้แ นวทางการพัฒ นางาน P-D-C-L (Plan–Do–Check–Learn) และ LEAN
ภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่ วมของบุ คลากรภายในหน่ วยงาน มีการเรี ยนรู ้ติดตามและประเมินผล
ร่ วมกัน มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่พร้อมปรับปรุ งพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
4. สาระสาคัญของการพัฒนา
จากการทบทวนสถิ ติหอผูป้ ่ วยศัล ยกรรมหญิ งประจาเดื อนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558
พบว่าจานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่สถิติอตั ราการติดเชื้ อแผลผ่าตัด
SSI เท่ ากับ 0% มาตลอด ท าให้ เกิ ดความสงสั ย ว่าสถิ ติที่ ไ ด้เป็ นตัวเลขจริ งหรื อ ไม่ จึ ง มี ก ารประชุ ม
บุคลากรร่ วมกันทาP-D-C-Lครั้งที่1โดยทบทวนกระบวนการทางานทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่
จาหน่ายผูป้ ่ วย สรุ ปได้ดงั นี้
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ตามหลักการประเมินแผลผ่าตัดติดเชื้ อ(Surgical Site Infection) ต้องมีการติดตามประเมินแผลหลังจาก
ผ่าตัดไปแล้ว 1 เดือน ดังนั้นตามกระบวนการทางานจึงไม่สามารถสรุ ปได้ว่าผูป้ ่ วยที่ จาหน่ ายออกจาก
หน่วยงานไม่มีการ ติดเชื้อแผลผ่าตัด เนื่องจากระยะวันนอนหลังผ่าตัดจนถึงวันจาหน่ายน้อยกว่า 1 เดือน
จึ งจาเป็ นต้องมี ก ารติ ดตามแผลผ่าตัด ต่ อ ไป ค าถามต่ อ มาคื อ ตามอย่า งไร? หน่ วยงานทดลองใช้วิ ธี
โทรศัพท์ติดตามผูป้ ่ วยเพื่อสอบถามอาการพบว่ามีปัญหาหลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ติ ดตามผูป้ ่ วยไม่ได้ ผูป้ ่ วยไม่ส ามารถให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ บาดแผลที่ ตอ้ งการได้ ฯลฯ จึ งเกิ ดแนวคิ ดใบ
“ Follow me “ ขึ้น เพื่อใช้เป็ นใบสื่ อสารข้อมู ลระหว่างหอผูป้ ่ วยไปยัง OPD และกลับมาที่หอผูป้ ่ วยอีก
ครั้ ง ที ม จึ ง ได้น าข้อ มู ล ปั ญ หาและแนวทางแก้ไ ขดัง กล่ าวเสนอในที่ ป ระชุ ม PCT ศัล ยกรรมเดื อ น
สิ งหาคม 2558 เพื่อหารื อ เนื่ องจากการแก้ปัญหานี้ ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายโดยเฉพาะ OPD
สรุ ปมติที่ประชุมเห็นชอบและควรเริ่ มดาเนินการใช้พร้อมกันทุกหน่วยงานที่มีผปู ้ ่ วยศัลยกรรม admit

ใบ Follow me แนบไปพร้ อมใบนัดตรวจ
ติดตามอาการผู้ป่วยหลังจาหน่ายเฉพาะ
ผู้ป่วยผ่าตัดทุกราย โดยพยาบาลประจา
หอผู้ป่วยกรอกรายละเอียดในส่วนที่ 1

แพทย์ประเมินพร้ อมสรุ ปลักษณะบาดแผล
มีการติดเชื ้อหรื อไม่ในส่วนที่ 2

พยาบาล OPD ศัลยกรรม
คัดแยกและส่งคืนหน่วยงาน

P-D-C-L ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม2558 ที่ประชุ มPCT ศัลยกรรมมีการติดตามผลการทดลองใช้
ใบFollow meพบปั ญหา ดังนี้
1. OPD ต้องใช้เวลามากในการคัดแยกใบ Follow me เพื่อส่ งคื นหน่ วยงานต่ าง ๆ เนื่ องจากเป็ น
กระดาษ สี เดียวกันทั้งหมด
2. บุคลากรหอผูป้ ่ วยในเกิ ดความสับสนว่า case ไหนควรแนบใบ Follow me ผูป้ ่ วยผ่าตัดกระดู ก
ผ่าตัดตา และผ่าตัดอื่น ๆ จาเป็ นต้องแนบหรื อไม่ ทาให้ lost ผูป้ ่ วยที่ควรติดตามไปบางส่ วน
3. ทั้งหน่ วยงานผูป้ ่ วยในและ OPD กรอกรายละเอียดที่จาเป็ นไม่ครบถ้วน ทาให้ไม่สามารถสรุ ป
ได้วา่ ผูป้ ่ วยติดเชื้อหรื อไม่

4. แนวทางแก้ไขปั ญหาที่ 1 นาแนวคิด LEAN เรื่ องการใช้สีที่แตกต่างเข้ามาช่วยโดยกาหนดให้แต่
ละหน่ วยงานใช้ใบ Follow me ที่มีสีต่างกัน (Visual sign technic) ช่วยให้ OPD ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
อ่านทุกใบแต่ใช้วิธีจดั เก็บ/คัดแยก ตามสี เพื่อส่ งคืนหอผูป้ ่ วยได้รวดเร็ วขึ้นและไม่เป็ นภาระแก่
OPD มากเกินไป
แนวทางแก้ไขปั ญหาที่ 2 เพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการส่ งต่อข้อมูลให้ได้มากที่สุดและลดความสับสน
ของบุคลากร จึงกาหนดให้ผปู ้ ่ วยทุกรายที่ได้รับการผ่าตัดโดยไม่คานึงถึงสาขาจาเป็ นต้องแนบใบ Follow
me ไปพร้อมกับใบนัดติดตามอาการทุกราย
แนวทางแก้ไขปั ญหาที่ 3 ทบทวนทาความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรเรื่ องความจาเป็ นของ
ข้อมูล วิธีการลงรายละเอี ยดที่ ง่าย สั้น สะดวกและได้เนื้ อหาใจความ เพื่อให้ได้ใบ Follow me ที่เป็ น
ประโยชน์ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ และขอความร่ วมมือจากแพทย์ศลั ยกรรมทุกท่านที่ ตรวจประเมินแผล
ผ่าตัดที่ OPD ให้ประเมินบาดแผลว่ามีการติดเชื้อหรื อไม่ดว้ ย

Visual sign technic ที่นามาปรับใช้ เพื่อ
ช่วยให้ พยาบาล OPD สามารถคัดแยก
คืนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ รวดเร็ วขึ ้น

P-D-C-L ครั้ งที่ 3 เดื อนมกราคม2559 ได้มี การหารื อร่ วมกับ ICN ถึ งแนวทางที่ได้ทดลองทา
และประเมินผลมาระยะหนึ่งพบว่าถ้าเลือกเฉพาะผูป้ ่ วยสาขาศัลยกรรม หน่วยงานที่มีผปู ้ ่ วยหลายสาขาที่
เข้ารับการผ่าตัดเช่นกันจะปฏิบตั ิได้ลาบากจึงกาหนดให้แนบใบ Follow me ในผูป้ ่ วยผ่าตัดทุกรายเพื่อให้
ง่ ายต่ อผูป้ ฏิ บ ัติ ดัง นั้น จึ งมี ข ้อมู ล ที่ เป็ นของ PCT ออร์ โธปิ ดิ ก ส์ และ PCT สู ติก รรม ที่ ไ ด้น าส่ งให้ ผู ้
ประสานงาน PCT นาไปใช้ป ระโยชน์ ต่อไป ส าหรับ ER พบว่ามี ปั ญหาความซ้ าซ้อนเรื่ องการใช้ใบ
Follow me กับใบให้คาแนะนาการดู แลบาดแผล เนื่ องจากพบว่าผูป้ ่ วยได้รับเอกสารหลายใบจึงทาหาย
และไม่นากลับมาในวันนัด F/U จึงขอปรับใช้เป็ นเอกสารใบเดี ยวกันโดยเพิ่มช่ องการประเมินลักษณะ
บาดแผลในวัน ที่ ม า F/U ไว้ท ้ายใบให้ค าแนะน า หน่ วยงานห้ องผ่าตัด แจ้ง ว่าเริ่ ม มี ก ารท าผ่าตัด Day

surgery เพิ่มมากขึ้นและต้องการนาใบ Follow me ไปใช้กบั ผูป้ ่ วย Day surgery ด้วยเช่นกัน ทาให้การ
เฝ้าระวังแผลผ่าตัดติดเชื้อ (Surgical Site Infection)ใช้ได้ครอบคลุมทุกสาขาทัว่ ทั้งรพ.สิ รินธร
5. ผลลัพธ์
แม้วา่ ในปั จจุบนั มีผเู ้ ข้ารับบริ การเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ดว้ ยระบบการเฝ้าระวังแผลผ่าตัด
ติดเชื้อ
(Surgical Site Infection) ด้วยใบ Follow meทาให้สามารถเฝ้าติดตามผูป้ ่ วยผ่าตัดศัลยกรรมและสาขาอื่น
ๆ ได้เกื อบทั้งหมดมีบางรายที่ ยา้ ยกลับภู มิลาเนาและไม่มา F/U ที่รพ.สิ รินธร ซึ่ งหน่ วยงานยังคงใช้วิธี
โทรศัพ ท์ติ ดตามอาการ อี ก ทั้ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ย อ้ นกลับ มายังหน่ วยงานต้น ทางเป็ นข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้องตาม
หลักเกณฑ์การประเมิ นและเฝ้ าระวังแผลผ่าตัดติดเชื้ อ (Surgical Site Infection)ของ IC คือมีการติดตาม
ภายใน 1เดือน และหน่วยงานสามารถนาไปวิเคราะห์กระบวนการทางานของตนเองได้ อีกทั้งทาให้เกิด
ความเชื่ อมโยงของหน่ วยงานและที มต่าง ๆ ในการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ ผูป้ ่ วยและญาติพึ ง
พอใจได้รับการดู แลเอาใจใส่ อย่างต่อเนื่ องรายที่มีการติดเชื้ อได้รับการดุ แลรักษาทันท่วงที องค์กรได้
รับคาชมจากผูป้ ่ วยและญาติวา่ มีระบบการบริ การที่ดีสร้างชื่อเสี ยงให้แก่องค์กร
6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
ปั ญ หาเกิ ด ได้ จ ากการสั ง เกตจากหน่ ว ยงานหนึ่ งสามารถน าสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบได้
กระบวนการท า 3P หรื อการท า P-D-C-L สามารถท าได้ห ลายรอบจากปั ญ หา ๑ ปั ญ หา เนื่ องจากเรา
สามารถค้น พบปั ญ หาใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น ได้เสมอในแต่ ล ะรอบที่ ท าเกิ ดการเรี ย นรู ้ ท ดลองปฏิ บ ัติ พ ร้ อ ม
ปรับแก้ไขให้เหมาะสมจะเกิ ดผลงานที่ดียิ่งขึ้นได้ การให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องได้มีส่วนร่ วมรับรู ้ ปัญหา
แสดงความคิดเห็นและร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาจะทาให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันอย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน
๗. การติดต่ อกับทีมงาน
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