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ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อลดอัตราการเลื่อน
หรืองดนัดส่องกล้องตรวจหลอดลม

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การส่องกล้องตรวจหลอดลมเป็นหัตถการที่ถูก
พั ฒ นาให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก มาตั้ ง แต่ ป ี ค.ศ. 1895 โดย
นายแพทย์ชาวเยอรมัน ชื่อ กูสตาฟ คีลเลี่ยน (Gustav
Killian) ในช่วงแรกใช้วธิ สี อ่ งกล้องตรวจหลอดลมแบบ
ใช้ท่อโลหะแข็ง (rigid scope) และได้มีการพัฒนา
มาเรือ่ ยๆ จนในปี ค.ศ. 1968 ไซกิโตะ อิเคดะ (Shigeto
Ikeda) แพทย์ ช าวญี่ ปุ ่ น ได้ พั ฒ นาวิ วั ฒ นาการนี้ ม า
เป็นการส่องกล้องชนิดที่ใช้กล้องไฟเบอร์ออฟติคแบบ
โค้งงอได้ (flexible fiberoptic bronchoscopy) คือ
การส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมโดยใช้ ก ล้ อ งชนิ ด ที่ มี
ใยแก้ ว น� ำ แสงส่ ง ภาพมายั ง จอวี ดี ทั ศ น์ ใ นการตรวจ
หลอดลม เพื่อตรวจหาข้อวินิจฉัยเบื้องต้นในผู้ป่วย
มะเร็งปอดหรือโรคระบบการหายใจอื่นๆ (Zhang &
Wang, 2006) ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น การส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมชนิดนี้ได้มีการพัฒนาทั้งวิธีการและเครื่องมือ
เพื่อช่วยให้หัตถการได้ข้อวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นย�ำและ
ปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วยมากขึ้น
ในช่วง 10 กว่าปีทผี่ า่ นมานีป้ ระเทศไทยได้นำ� การ
ส่องกล้องตรวจหลอดลมเข้ามาเพือ่ ใช้ในการวินจิ ฉัยโรค
และสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้น ในหลายๆ โรงเรียน
แพทย์ได้มีการฝึกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมได้ ม ากขึ้ น มี ก ารฝึ ก ท� ำ หั ต ถการที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมท� ำ ให้ มี
การน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิธีการใหม่เข้ามาใช้เพื่อ
ท�ำให้การส่องกล้องตรวจหลอดลมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น หน่วยโรคระบบการหายใจและ
เวชบ�ำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหนึ่งในหลายๆ สถาบัน
ทางการแพทย์ที่มีศูนย์การเรียนรู้และฝึก ฝนแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมและเป็นผูน้ ำ� ในการน�ำเทคโนโลยีใหม่เข้า
มาใช้ร่วมในการส่องกล้องตรวจหลอดลม
2

ข้อมูลจากสมุดบันทึกสถิติการส่องกล้องตรวจ
หลอดลมโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ.
2557 พบว่า มีผู้มารับบริการส่องกล้องตรวจหลอดลม
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 2 หมื่นราย วัตถุประสงค์หลักในการ
ส่องกล้องตรวจหลอดลม คือ เพือ่ การวินจิ ฉัยโรค ได้แก่
การตรวจหาความผิ ด ปกติ ใ นกรณี ส งสั ย มะเร็ ง ปอด
หรือหลอดลม การตีบของหลอดลม การตรวจเสมหะ
การติดเชื้อต่าง ๆ หรือการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม เช่น
เนื้อเยื่อปอดอักเสบ (interstitial pulmonary disease)
การตรวจหาสาเหตุและบริเวณทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะ เลือดออก
ในหลอดลม (hemoptysis) และเพื่ อ ท� ำ การรั ก ษา
เนื้อร้ายที่อุดกั้นทางเดินหายใจ (malignant airway
obstruction) หรื อ โรคในหลอดลมอื่ น ๆ (JeanBaptiste, 2000)
ห้ อ งส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลม โรงพยาบาล
รามาธิบดี มีการนัดเพือ่ ส่องกล้องโดยแพทย์เฉพาะทาง
โรคระบบการหายใจ ส่งผู้ป่วยมาจากแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรกรรม จากนั้นพยาบาลประจ�ำหน่วยงานจะท�ำการ
นัดวันท�ำหัตถการกับผู้ป่วย อธิบายรายละเอียดและ
ให้ความรู้เรื่องการส่องกล้องตรวจหลอดลมพร้อมกับ
แจกแผ่นพับซึ่งมีข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนท�ำหัตถการ
ให้กับผู้ป่วยหรือญาติ จากข้อมูลที่บันทึก พบว่า ผู้ป่วย
หรือญาติฟังการอธิบายแล้วไม่เข้าใจ หรืออ่านข้อมูลใน
แผ่นพับไม่ละเอียด ท�ำให้ปฏิบตั ติ วั ไม่ถกู ต้อง เช่น ผูป้ ว่ ย
ลื ม รั บ ประทานยาลดความดั น โลหิ ต สู ง ในกรณี เ ป็ น
โรคความดันโลหิตสูงและต้องรับประทานยาควบคุม
ความดัน เนื่องจากผู้ป่วยหรือญาติมักจะฟังข้อมูลที่
เจ้าหน้าทีอ่ ธิบายว่า ให้งดน�ำ้ และอาหาร แต่มกั จะลืมอ่าน
ข้อมูลหรือท�ำความเข้าใจรายละเอียดในแผ่นพับ โดยเฉพาะ
ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงให้รับประทานยาลดความดันได้
แต่ให้ดมื่ น�ำ้ น้อยๆ ได้ เนือ่ งจากตามข้อตกลงแนวปฏิบตั ิ
เรือ่ งการส่องกล้องตรวจหลอดลม ถ้าผู้ที่มารับบริการมี
ความดันโลหิตเกิน 150/90 มิลลิเมตรปรอท ในขณะพัก
อาจจะท�ำให้เกิดความดันสูงมากขึน้ ขณะท�ำการส่องกล้อง
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ตรวจหลอดลมและถ้าความดันสูงมากขึ้นอาจจะท�ำให้
เกิดภาวะความดันสูงวิกฤต (hypertensive crisis) ซึง่ อาจ
จะท�ำให้เลือดออกในสมองได้ (British Thoracic Society
Bronchoscopy Guidelines Committee, a Subcommittee
of the Standards of Care Committee of the British
Thoracic Society, 2001) ดังนั้นหากเตรียมผู้ป่วย
ไม่ ค รบถ้ ว นเมื่ อ ถึ ง วั น นั ด จะไม่ ส ามารถท� ำ หั ต ถการ
ตามนัดได้
การนัดหมายและเตรียมความพร้อมก่อนส่อง
กล้องตรวจหลอดลมเป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญ
และเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย ต้องใช้
ทรัพยากรหลายด้าน การเลื่อนหรืองดท�ำหัตถการส่อง
กล้องตรวจหลอดลมท�ำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
หลายๆ ฝ่าย ทั้งด้านผู้ป่วยและญาติสูญเสียรายได้จาก
การท�ำงาน เนื่องจากต้องลางานเพื่อมารับการตรวจ
รักษา นอกจากนี้ยังมีผลต่อจิตใจอาจท�ำให้เกิดความ
วิตกกังวลยาวนานมากขึ้น ด้านแพทย์ ผู้รักษาให้การ
วิ นิ จ ฉั ย โรคได้ ล ่ า ช้ า ผู ้ ป ่ ว ยเสี ย โอกาสในการรั ก ษา
ในระยะต่อไป (Chiu, Anna, & Chiu, 2012) เช่น กลุม่
ผู้ป่วยวัณโรค ถ้าส่องกล้องตรวจหลอดลมช้าอาจท�ำให้
เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ หรือในกลุ่มผู้ป่วย
มะเร็งทีเ่ ลือ่ นหรืองดนัดส่องกล้องอาจมีผลกระทบท�ำให้
ถึงแก่ชวี ติ ผูป้ ว่ ยได้ เนือ่ งจากได้รบั การวินจิ ฉัยไม่ถกู ต้อง
และล่าช้า ทางโรงพยาบาลยังเกิดการสูญเสียค่าใช้จ่าย
สูญเปล่า เช่น เมือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ดั เตรียมอุปกรณ์สำ� หรับท�ำ
หัตถการเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ป่วยความดันสูงท�ำ
หั ต ถการไม่ ไ ด้ ต้ อ งเก็ บ อุ ป กรณ์ แ ล้ ว ต้ อ งน� ำ ไปล้ า ง
ท�ำความสะอาดและอบแก็สใหม่หรือส่งอุปกรณ์เพื่อ
ท�ำให้ปลอดเชื้อใหม่ เป็นต้น
ห้องหัตถการปอด หน่วยโรคระบบการหายใจ
และเวชบ� ำ บั ด วิ ก ฤต ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการบริการผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับหัตถการระบบทางเดินหายใจ
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ครอบคลุ ม ทั้ ง หมด โดยเฉพาะการส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลม มีการพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้เป็นสถาบันการศึกษาในการฝึกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเก็บสถิติการ
บริการส่องกล้องตรวจหลอดลมอย่างต่อเนื่อง จากการ
แก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบในทุกๆ ประเด็น จากสถิตกิ าร
ส่องกล้องตรวจหลอดลมโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ.
2523 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่าในปี พ.ศ. 2550 มีสถิตกิ าร
เลื่อนและงดนัดส่องกล้องตรวจหลอดลมในอัตราที่สูง
ถึง ร้อยละ 6.32 โดยพบว่า ความกลัวและวิตกกังวลเป็น
สาเหตุหลักในการเลือ่ นและงดส่องกล้อง สาเหตุรองลง
มาคือ การไม่เจาะเลือดเพือ่ เตรียมตัวส่องกล้องก่อนวัน
นัด เช่น การเจาะดูการแข็งตัวของเลือด ความเข้มข้น
ของเลื อ ด การเจาะเลื อ ดเพื่ อ ตรวจโรคภู มิ คุ ้ ม กั น
บกพร่อง (anti-HIV) เป็นต้นส�ำหรับ การส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมในกรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อในหลอดลม
เพื่อการวินิจฉัย เมื่อผู้ป่วยลืมงดรับประทานยาละลาย
ลิ่มเลือดท�ำให้ต้องเลื่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม ใน
บางรายไม่มีญาติมา หรือ บางรายไม่งดรับประทาน
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ปัญหาเหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นการแสดง
ถึงการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนท�ำให้ผู้ป่วยขาดความรู้
ความเข้าใจที่จะเห็นถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติตัวให้
ถูกต้อง
ดังนัน้ ทางหน่วยงานได้นำ� ปัญหามาวิเคราะห์และ
แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งร่ ว มกั น ที ม งานส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบเป็ น แนวปฏิ บั ติ ก าร
เตรียมและตรวจสอบความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อลด
อัตราการเลือ่ นหรืองดส่องกล้องตรวจหลอดลม และท�ำ
ปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในทางเดียวกันของทีมสุขภาพและเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการบริการ ผลการศึกษาทีไ่ ด้นจี้ ะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผูป้ ว่ ย
ในด้านอื่น ๆ ต่อไป
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อลดอัตราการเลื่อน
หรืองดนัดส่องกล้องตรวจหลอดลม

การพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมและตรวจสอบ
ความพร้อมก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม
จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ระบบ
การนัดหมายเพือ่ ท�ำหัตถการเป็นหนึง่ ในระบบการดูแล
ผู้ป่วยที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น โดยมี
หลักในการดูแล ดังนี้ การสอบถามความพร้อม และให้
ข้อมูล สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่และทีมสุขภาพที่มีความรู้และทักษะ รวมทั้ง
การประสานงานของเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ (DuRand et al.,
2013) ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิดความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ
ในการดูแลรักษา เพือ่ ลดอัตราการเลือ่ นและงดส่องกล้อง
จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
ผู้ศึกษาได้บูรณาการ แนวคิดบนพื้นฐานโมเดล
คุณภาพการดูแล (quality of care model) ของโดนาบีเดียน
(Donabedian, 1980 อ้างถึงใน นราพร แย้มเจิม, 2552 )
คุณภาพของการดูแลขึ้นกับความรู้และทักษะในการ
ดูแลผูป้ ว่ ย และการมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูใ้ ห้บริการ
และผู้ใช้บริการ จึงควรประเมินคุณภาพการท�ำงานใน
ระบบโครงสร้าง (structure) กระบวนการ (process)
และผลลัพธ์ (outcome) ด้านโครงสร้าง ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ บุคลากร คุณภาพและจ�ำนวนโครงสร้างองค์กร
ด้านกระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมในการดูแลรักษาผู้ใช้
บริการ ผลลัพธ์ ได้แก่ ภาวะสุขภาพผู้รับบริการ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้และพฤติกรรมสุขภาพและความ
พึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งผลลัพธ์ของการบริการที่มี
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ประสิทธิภาพขึ้นกับโครงสร้างและกระบวนการท�ำงาน
การบริการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทีมหัตถการปอด หน่วยโรคระบบการหายใจและ
เวชบ�ำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เ ป็ น เป็ น ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้า
หน้าที่วิทยาศาสตร์ ทีมห้องหัตถการปอดจึงได้พัฒนา
ระบบเตรียมและปฏิบตั ติ วั ก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม
จากหลักฐานเชิงประจักษ์และมาตรฐานในการดูแล
รักษาพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะห์ปัญหา
การวางแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กิจกรรมการ
แก้ไขปัญหา และการประเมินผลลัพธ์ ท�ำให้ได้ความรูใ้ น
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมส�ำหรับผู้ป่วย
ก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม ประกอบด้วย การประเมิน
ด้านโครงสร้าง ได้แก่ บุคลากรทีมสุขภาพผู้ให้บริการ
แนวปฏิบตั ใิ นการนัดหมายผูป้ ว่ ย อุปกรณ์และเทคโนโลยี
และการสื่ อ สาร ส่ ว นการประเมิ น และวิ เ คราะห์
กระบวนการ เริม่ ตัง้ แต่ ค�ำสัง่ แพทย์ วิธกี ารให้ขอ้ มูลและ
ท�ำความเข้าใจ (El-Wakeel, Taylor, & Tate, 2006)
ผลลัพธ์ คือ อัตราเลื่อนหรืองดส่องกล้องตรวจ
หลอดลมของห้องหัตถการปอด ระยะเวลาในการได้ท�ำ
หัตถการ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และประสิทธิภาพ
ในการดูแลรักษา เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการเลื่อนและ
งดส่องกล้องตรวจหลอดลมดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ได้ข้อสรุปดังแผนภูมิที่ 1
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จริยา เลาหวิช และคณะ
โครงสร้าง
- ทีมสหสาขา
• อาจารย์แพทย์
• ผู้ช่วยอาจารย์แพทย์
• พยาบาล
• เจ้าหน้าที่ห้อง
หัตถการปอด

กระบวนการ

ผลลัพธ์

- ประชุมทีมทุก 1 เดือน
- ทบทวนข้อมูลการงดส่อง
กล้องในเดือนที่ผ่านมา
- สร้างแนวปฏิบัติ
- ประเมินผลและปรับปรุงแนว
ปฏิบัติ
- ประสานงานกับงานสารสนเทศ
คลินกิ

- ผู้ป่วยเตรียมตัวส่องกล้องได้
ถูกต้อง
- อัตราการเลื่อนและงดส่อง
กล้องตรวจหลอดลมลดลง
- ผูป้ ว่ ยและญาติได้ตรวจตามนัด

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาอัตราการเลื่อนและงดส่องกล้องตรวจหลอดลม

กระบวนพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ
การเตรี ย มและตรวจสอบความพร้ อ มก่ อ น
ส่องกล้องตรวจหลอดลม
ทีมหัตถการปอดได้สร้างแนวปฏิบตั ใิ นการเตรียม
และตรวจสอบความพร้อมผู้ป่วยก่อนส่องกล้องตรวจ
หลอดลม ทีผ่ ศู้ กึ ษาและทีมสร้างขึน้ มาจากกรอบแนวคิด

โมเดลคุณภาพการดูแล (quality of care model) ของ
โดนาบีเดียนร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเลือ่ นและงดผ่าตัดหรือท�ำหัตถการ แนวคิดเกีย่ ว
กับการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย เพื่อน�ำไปสู่การสร้างแนว
ปฏิบตั ิ ได้มกี ารพัฒนา วิเคราะห์ตดิ ตามและมีการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารเตรียมและตรวจสอบความพร้อมก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม
การแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการเดิม
(ก่อนปี พ.ศ. 2551)
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ขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์แพทย์/แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์พิจารณา
ความจ�ำเป็นในการส่องกล้องของผูป้ ว่ ย และให้ผู้ป่วยน�ำใบนัด
จากแผนกผู้ป่วยนอกอายุกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ป่วยถือใบนัดท�ำส่องกล้องตรวจหลอดลมและ
แฟ้มประวัติมาที่ห้องหัตถการปอดชั้น 6 อาคารหลัก
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ห้องหัตถการปอดให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง
การปฏิบัติตัวก่อนส่องกล้อง การเจาะเลือด ท�ำคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ การรับประทานยาลดความดันโลหิต การงดยาละลาย
ลิ่มเลือด และบอกวันนัดส่องกล้อง (ให้นัดภายใน 1สัปดาห์)

-ผู้ป่วยปฏิบัติตัวก่อนส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมไม่ถูกต้อง
-ใบนั ด ท� ำ ส่ อ งกล้ อ งแบบเก่ า
ไม่ มี ร ายละเอี ย ดในการงดยา
ละลายลิ่มเลือดการรับประทาน
ยาควบคุมความดันโลหิต
-เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำห้องส่องกล้อง
จ� ำ นวน 2 คน ไม่ ส ามารถให้
บริการหรือให้คำ� แนะน�ำได้อย่าง
ละเอียดและทั่วถึง
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ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
ครั้งที่ 1 (ปี พ.ศ. 2551)
-มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา
ร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพ
-ทบทวนปัญหาและ
สร้ า งแนวปฏิ บั ติ (work
instruction [WI]) ร่วมกัน

1. ประชุมทีม Bronchoscope conference ระหว่างอาจารย์
แพทย์ แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ และพยาบาล ทุกเดือนเพื่อร่วม
ก�ำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข
- ทบทวนข้อมูลการงดส่องกล้องในเดือนที่ผ่านมา
- รายงานการงดส่องกล้อง
-หาแนวทางแก้ไขเพื่อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
- มี ข ้ อ ตกลงว่ า ถ้ า เป็ น คลิ นิ ก พิ เ ศษนอกเวลาเจ้ า หน้ า ที่
วิทยาศาสตร์ที่อยู่เวรนอกเวลาให้ขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้
พยาบาลโทรศัพท์ไปนัดวันและให้ข้อมูลผู้ป่วยด้วยตัวเอง
2. ปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ (work instruction [WI]) การให้ขอ้ มูล
ในการปฏิบัติตัว การเตรียมตัวก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม

- จากการประชุมร่วมกันของทีม
Bronchoscope conference และ
การก�ำหนด WI ร่วมกัน
- แพทย์ได้ให้การแนะน�ำเบื้อง
ต้ น จากแผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกให้
ละเอียดและเป็นไปตามแนวทาง
เดี ย วกั น จากข้ อ ตกลงในที่
ประชุมร่วมกันมากขึ้น
- เจ้ า หน้ า ที่ วิ ท ยาศาสตร์ ห ้ อ ง
ส่องกล้องปอดท�ำการนัดผู้ป่วย
อย่างเข้าใจและสามารถปรึกษา
พยาบาลที่ ไ ด้ ต ลอดเวลาถ้ า มี
ปัญหา

ปรับปรุงและพัฒนาครั้ง
ที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555)
พั ฒ นาการท� ำ งานและ
ประสานการท� ำ งานร่ ว ม
กับหน่วยงาน อื่นๆ ได้แก่
- ประสานงานกั บ งาน
สารสนเทศคลินิกในการ
เพิม่ ข้อมูลใบนัดส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมในระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์ (Electronics
Medical Reccod) หรื อ
ระบบ EMR ของโรงพยาบาล
- ประสานงานกับหน่วยงาน
เวชระเบียนเพื่อตามแฟ้ม
ประวัติผู้ป่วยมาเตรียมให้
แพทย์ท�ำการบันทึกข้อมูล
การรักษา

1. ปรับปรุงเอกสารให้ละเอียดและกระชับขึ้น
2. จั ด ท� ำ ใบนั ด ใหม่ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดในการท� ำ หั ต ถการ
การหยุดยาละลายลิ่มเลือด การเจาะเลือด การตรวจคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ
3. ติดต่องานสารสนเทศคลินิกในการท�ำใบนัดส่องกล้อง
เข้าไปในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronics
Medical Record) หรือ EMR เพื่อให้ผู้ช่วยพยาบาลที่แผนก
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ท�ำการออกใบนัดส่องกล้องที่มีราย
ละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจากคอมพิวเตอร์
4. สร้างใบบันทึกข้อมูลเพือ่ บันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยในวันส่องกล้อง
ได้แก่ สัญญาณชีพ ผลเลือด ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ใบ
ยินยอมส่องกล้อง พร้อมทัง้ เวลาการเริม่ งดรับประทานอาหาร
การรับประทานยาลดความดันโลหิต และวันทีง่ ดยาละลายลิม่
เลือดตามแพทย์สั่ง (Martin, 2003)
5.มีข้อตกลงในการดูข้อมูลทางห้องปฏิบัติการก่อนวันส่อง
กล้องจริง 1 วันดังนี้
- แพทย์ดผู ลฟิลม์ เอ็กซ์เรย์ปอด ผลเอ็กซ์เรย์ทางคอมพิวเตอร์
รวมผลเสมหะถ้ามีการส่งตรวจจากคลินิกผู้ป่วยนอกและถ้ามี
อาการเปลี่ยนแปลงเช่น ผลเอ็กซ์เรย์ดีขึ้นหรือแย่ลงอาจมีการ
งดส่องกล้องได้หรือถ้าได้ผลเสมหะแพทย์อาจจะท�ำการรักษา
ได้เลยโดยไม่ต้องส่องกล้องตรวจหลอดลม แล้วพยาบาลห้อง
หัตถการปอดจะท�ำการแจ้งผู้ป่วยทางโทรศัพท์เพื่อไม่ให้
ผู้ป่วยเสียเวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาล

- แพทย์สามารถให้ข้อมูลและ
เตรียมผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้นจาก แผนก
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมได้ท�ำให้
ความผิ ด พลาดในการเตรี ย ม
ผู้ป่วยน้อยลง
- เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งส่ อ งกล้ อ ง
สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล จาก
แพทย์ได้ง่ายขึ้น
- ผูป้ ว่ ยไม่เสียเวลามาโรงพยาบาล
แล้วท�ำการส่องกล้องไม่ได้
- อั ต ราการเลื่ อ นและงดส่ อ ง
กล้องตรวจหลอดลมลดลง
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ตารางที่ 1 กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารเตรียมและตรวจสอบความพร้อมก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม (ต่อ)
การแก้ไขปรับปรุง

กิจกรรมการดำ�เนินงาน

ผลลัพธ์

- เจ้าหน้าที่ห้องหัตถการปอด จะต้องดูผลเลือดล่วงหน้า
ได้แก่ ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete
blood count [CBC]) การเจาะเลือดดูการแข็งตัวของเลือด
(coaglulogram) ได้แก่ รวมทั้งผล Anti-HIV เมื่อพบความ
ผิดปกติ พยาบาลจะได้รายงานแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหา
- ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ แผนกเวชระเบี ย นกรณี ยื ม เวช
ระเบียนขึ้นมาตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนวันส่องกล้อง
ในกรณีที่มีปัญหา หรือดูประวัติการรักษาในระบบฐานข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า
- บันทึกสถิติการเลื่อนและงดส่องกล้องพร้อมรายระเอียด
และเหตุผล

ผลการศึกษา
การประเมินผลการน�ำระบบการเตรียมและตรวจ
สอบความพร้อมก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม สู่การ
ปฏิบัติ ทีมงานห้องหัตถการปอดได้ก�ำหนดตัวชี้วัดผล

ส�ำเร็จและเป้าหมายของโครงการ พร้อมทั้งได้มีการ
มอบหมายให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างต่อ
เนื่อง พบว่าอัตราการเลื่อนและงดนัดส่องกล้องตรวจ
หลอดลมมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ�ำนวน
ผู้เข้ารับบริการมากขึ้น ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์การน�ำระบบการเตรียมและตรวจสอบความพร้อมก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลมไปใช้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551-2555
ผลลัพธ์การนำ�แนวปฏิบัติไปใ
จำ�นวนผู้รับบริการส่องกล้องทั้งหมด(ราย)
จำ�นวนผู้เลื่อนหรืองดส่องกล้องตรวจหลอดลม(ราย)
อัตราการเลื่อนและงดส่องกล้องตรวจหลอดลม (%)

นอกจากผลลั พ ธ์ ข องโครงการที่ ต รงกั บ
วัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ทางทีมห้องหัตถการปอด
ยังพบว่า กระบวนการหรือระบบการเตรียมและตรวจ
สอบความพร้อมก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลมมีผลลัพธ์
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังด�ำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. ผลลัพธ์กับหน่วยงาน มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์(fellow)
พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ห้องหัตถการปอดและน�ำ
Vol. 21 No. 1

2551
502
21
4.18

2552
527
21
4.17

2553
595
12
2.01

2554
676
11
1.62

2555
712
7
1.12

ปัญหามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในการ
ประชุม Bronchoscope conference ทุกเดือนและทุก
คนในทีมสุขภาพหน่วยโรคระบบการหายใจและเวช
บ�ำบัดวิกฤติเป็นผู้ที่ช่วยกันให้โครงการประสบความ
ส�ำเร็จท�ำให้อัตราการเลื่อนหรืองดส่องกล้องหลอดลม
จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
จากสถิติ และ มีแนวปฏิบัติ (WI) ในการนัดส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมปอดร่วมกับกิจกรรม Bronchoscope
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อลดอัตราการเลื่อน
หรืองดนัดส่องกล้องตรวจหลอดลม
conference ของที ม สหสาขาทางการแพทย์ อี ก ทั้ ง
ได้ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ หน่วยงาน
เวชระเบี ย น งานสารสนเทศคลิ นิ ก สามารถน� ำ มา
ปรับปรุงแก้ไขและลงมือปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกันของ
หน่วยงาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงกระบวนการปฏิบัติ
งานที่ ถู ก ต้ อ งและน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถลด
อัตราการงดส่องกล้องตรวจหลอดลมปอดจากการ
ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องได้จริง
2. ผลลัพธ์ด้านการบริการ
2.1 เมื่ อ มี ก ารน� ำ แนวปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย ม
ผู้ป่วยมาใช้ ท�ำให้ห้องหัตถการปอดสามารถให้ล�ำดับ
การนั ด ในการส่ อ งกล้ อ งได้ ต ามเวลาคื อ ภายใน
หนึ่งสัปดาห์จากวันที่ได้รับการตรวจจากแพทย์ ผู้ป่วย
ได้รับการบริการส่องกล้องเร็วขึ้น สามารถบริการส่อง
กล้องผู้ป่วยได้ปริมาณมากขึ้น เห็นได้จากสถิติจ�ำนวน
ผู้ป่วยปี พ.ศ. 2551 ผู้ที่ได้รับบริการส่องกล้องตรวจ
หลอดลมจ�ำนวน 502 ราย ปี พ.ศ. 2555 สามารถ
บริการส่องกล้องผู้ป่วยได้มากขึ้นถึง 712 ราย ท�ำให้
แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคและท�ำการรักษาได้เร็วขึ้น
2.2 เมื่อใช้แนวปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนส่องกล้องท�ำให้เจ้าหน้าที่ห้องส่องกล้องอธิบาย
การเตรียมตัวได้อย่างละเอียดตามแนวปฏิบตั ทิ สี่ ร้างขึน้
ในแนวเดียวกันไม่เกิดการท�ำงานซ�้ำซ้อน เมื่อผู้ป่วย
ปฏิบัติตัวได้ถูกไม่มีการเลื่อนหรืองดส่องกล้อง
2.3 เมือ่ มีการเตรียมอุปกรณ์และใช้อปุ กรณ์
ที่เตรียมไว้ไม่มีการยกเลิกนัด โรงพยาบาลไม่สูญเสีย
ทรั พ ยากรบุ ค คลในการเตรี ย มการท� ำ หั ต ถการโดย
สูญเปล่า
3. ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการ (ผู้ป่วยและญาติ)
		 3.1 เมือ่ ใช้แนวปฏิบตั กิ ารเตรียมผูป้ ว่ ยก่อน
ส่องกล้องตรวจหลอดลมท�ำให้ อัตราการเลื่อนหรืองด
ส่องกล้องลดลงผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรค และได้รับ
รักษาเร็วขึน้ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยวัณโรคหรือโรคติดเชือ้
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้
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3.2 เมื่อผู้ป่วยและญาติได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การส่องกล้องและการปฏิบตั ติ วั มากขึน้ ท�ำให้ความวิตก
กังวลลดลง ได้รับการส่องกล้องตามเวลาที่นัดหมาย ไม่
สูญเสียวันลางานหรือสูญเสียรายได้เนื่องจากต้องเดิน
ทางมาตรวจหลายครั้ง

ปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ในการน� ำ แนวปฏิ บั ติ
การเตรียมและตรวจสอบความพร้อมก่อนส่อง
กล้องตรวจหลอดลมสู่การปฏิบัติ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของโครงการสรุปได้ดังนี้
1. การท�ำงานร่วมกันของทีมสหสาขาที่ร่วมมือ
กันวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบตั ใิ นการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
และง่ายต่อการติดตามและประสานงานกับหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการนัดหมายผูป้ ว่ ยเพือ่ ส่องกล้องตรวจ
หลอดลมได้ เช่น แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
2. การท�ำงานที่มีเป้าหมายเดียวกันของผู้ปฏิบัติ
งาน คือ การลดอัตราการเลื่อนหรืองดส่องกล้องตรวจ
หลอดลม ท�ำให้มีการวางแผนและพัฒนาการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
3. การได้รบั ความร่วมมือทีด่ ขี องหน่วยงานอืน่ ๆ
ในโรงพยาบาลท�ำให้การพัฒนาคุณภาพแนวปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยโดยการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบนัดในฐานข้อมูล
ผู ้ ป ่ ว ยนอกของโรงพยาบาลได้ ทั น ที ที่ มี ค� ำ สั่ ง แพทย์
ในการท� ำ หั ต ถการส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมได้ แ ก่
หน่วยงานเวชระเบียน หน่วยงานสารสนเทศคลินกิ และ
หน่วยงานผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม
4. การประเมินผลการท�ำงาน การติดตามการ
ท�ำงาน และมีการประชุมร่วมกันและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอเพือ่ น�ำมาสู่
การพัฒนาการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
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สรุปผลการศึกษา
การพัฒนากระบวนการท�ำงานจนได้แนวปฏิบัติ
เพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม ส่งผล
ให้เกิดกระบวนการท�ำงานทีส่ อดคล้องกันทุกๆ ส่วนงาน
ตั้งแต่การท�ำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ความ
ร่วมมือของในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ ท�ำให้การ
ท�ำงานในทุกๆ ส่วนด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น การให้
ความรูเ้ รือ่ งการปฏิบตั ติ วั ก่อนส่องกล้องทีเ่ ป็นไปในแนว
เดียวกัน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจสามารถปฏิบตั ิ
และเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นข้อสรุปว่าการใช้
แนวปฏิบตั กิ ารเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมมีผล
ให้ท�ำให้อัตราการเลื่อนและงดส่องกล้องลดลงได้จริง
ดังสถิติที่น�ำเสนอ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วย
ส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อจัดท�ำเป็นนโยบายของ
โรงพยาบาลในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนงานร่วมกัน
และจั ด ท� ำ คู ่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ภายใต้คณะกรรมการบริหารคุณภาพของโรงพยาบาล
3. ควรพัฒนาแนวทางปฏิบตั ใิ นการเตรียมตรวจ
หรือการท�ำหัตถการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
ท�ำงาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
ชาญ เกียรติบญ
ุ ศรี หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ
และเวชบ�ำบัดวิกฤต และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิ บู ล ย์ บุ ญ สร้ า งสุ ข ประธานที่ ป รึ ก ษาโครงการและ
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บุคลากรทีมหัตถการปอดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
อย่างดียงิ่ ในการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารเตรียมและตรวจ
สอบความพร้อมก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลมอย่างต่อ
เนื่องจนสามารถน�ำสู่การปฏิบัติจนประสบผลส�ำเร็จ
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Effect of Using the Guideline in Preparing Patients for
Bronchoscopy Appointment on the Rate of Appointment
Postponement and Cancellation in Patients undergoing
Bronchoscopy*
Chariya Laohavich** M.A. ( Medical health and Social science)
Sabaitip Choothakan*** R.N.,B.Sc. (Nursing)
Sarangrat Laungdamrongchai**** R.N.,B.Sc. (Nursing)
Apinya Vinithanont***** P.N. (Certificate in Practical Nursing Program)
Abstract: In 2007, appointment postponement and cancellation rate in patients undergoing
bronchoscopy was high as 6.32%. Therefore, we had a conference among the bronchoscopy
team to explore the related factors of this problem. Then, the work instructions were
developed and used to improve the appointment systems, including full explanation of the
procedure, patients’ preparation, and complications to the patients. This system had been
used into practice from 2008 through 2012 with continuing evaluation. This retrospective
study was conducted to compare the rates of appointment postponement and cancellation
between before and after using work instruction from 2008 to 2012. Out of 502 procedures,
appointment postponement and cancellation occurred in 21 procedures (4.18%) in 2008.
Although the number of bronchoscopic procedure in this institute increased year by year,
the appointment postponement and cancellation decreased after starting work instruction
for bronchoscopy appointment. The event frequency went down to 1.12% in 2012.
Continuing evaluation and improving the work instruction for bronchoscopy appointment
can be reduced the rate of missing and delays in appointment.
Keywords: Work instruction, Brochoscopy, Appointment postponement, Cancellation
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