รายงานผลการดําเนินการ
เพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภท : รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
ชื่อผลงาน : กระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

แบบฟอรม 2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ
สําหรับสมัครเขารับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภท รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
๑. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนที่จะริเริ่มการปรับปรุง
รายงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ เผยวาผูสูงอายุในประเทศไทยที่มี
อายุ ๖๕ ปขึ้นไป มีมากถึงรอยละ ๑๒.๕๙ ซึ่งถือวามากที่สุดในประเทศอาเซียน กระทรวงสาธารณสุขคาดวาในป
๒๕๖๘ ประเทศไทยจะกาวเขาการเปน "สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ"
โรคขอเขาเสื่อมเปนปญหาสุขภาพสําคัญที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่พบบอยมากที่สุด
ปญหาหนึ่ง สงผลใหผูสูงอายุมีอาการปวดและติดแข็งของขอ จํากัดการเคลื่อนไหวและความสามารถในการใชงาน
ของขอเขา การรักษาประกอบดวยการใหยาตานการอักเสบ การทํากายภาพบําบัด ออกกําลังขอเขา และลด
น้ําหนักตัว ในรายที่การรักษาดังกลาวไมสามารถบรรเทาอาการปวดและความพิการที่เกิดขึ้นไดจะสงผลใหผูปวยมี
คุณภาพชีวิตที่แยลงไมสามารถรวมกิจกรรมของครอบครัวและสังคมได ตองพึ่งพาลูกหลาน การรักษาดวยวิธีการ
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมมีเปาหมายเพื่อลดอาการปวด แกไขการผิดรูปของขอเขา เพื่อชวยใหคุณภาพชีวิตผูปวยดี
ขึ้น สามารถกลับเขารวมกิจกรรมของครอบครัวและสังคมได
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมเปนการผาตัดที่มีคาใชจายสูง (ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาทตอ
ราย) และมี ค วามเสี่ ย งสู ง เนื่ อ งจากผู ป ว ยสู ง อายุ ส ว นใหญ มี โ รคประจํ า ตั ว อย า งน อ ย ๑-๒ โรค โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ผูปวยสูงอายุยังมีความวิตกกังวลเรื่ อง
อาการปวดแผลในชวงหลังผาตัดและภาวะแทรกซอนของการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซึ่งพบไมบอยแตเมื่อพบมัก
มีความรุนแรงสูง ทําใหผูปวยตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น และเพิ่มคาใชจายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการพัฒนา
กระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุเพื่อใหผูปวยที่มีโรคประจําตัวมีความพรอมสําหรับการผาตัด
การใชเทคนิคการผาตัดที่ชวยลดอาการปวดแผลในชวงหลังผาตัด และการดูแลรักษาในชวงหลังผาตัดที่ดีเพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
สภาพการปฏิบัติงานเดิม
๑. การเตรียมความพรอมกอนผาตัด
 ผูปวยสูงอายุทถี่ ูกสงไปปรึกษาอายุรแพทยที่หองตรวจโรคอายุรกรรมตองรอรับบัตรคิวใหม ทําให
ผูปวยไมไดรับความสะดวก
 ผูปวยตองมาโรงพยาบาลเพื่อรับผลการตรวจเลือด ปสสาวะ ภาพรังสีทรวงอก และคลื่นไฟฟาหัวใจ
ตามนัด และนํามาพบแพทยเพื่อฟงผล
 ไมมีระบบการสอบทานวาผูปวยแตละรายไดรับการเตรียมความพรอมครบถวนตามแผน ทําใหเมื่อ
ผูปวยเขามานอนโรงพยาบาลตองเลื่อนการผาตัดออกไป เนื่องจากผูปวยไมไดรับการเตรียมความ
พรอมทีถ่ ูกตอง ทําใหผูปวยรายนั้นเสียเวลาและสงผลกระทบตอผูปวยรายอื่นๆ ที่รอการผาตัดซึ่งตอง
เสียโอกาสไป
1 | ห น้ า

 การใหขอมูลและประเมินคาใชจายสําหรับผูปวยที่ใชสิทธิ์ของกองทุนตางๆ เปนขั้นตอนที่ทําใหผูปวย
และญาติสับสนและยังไมมีแนวทางดําเนินการที่เปนแบบแผนเดียวกัน
สภาพการปฏิบัติงานเดิมชวงการผาตัด
 แผลผาตัดมีขนาดใหญ ทําใหผูปวยมีอาการปวดแผลในชวงหลังผาตัดมาก
 การใหยาตานจุลชีพเพื่อปองกันการติดเชื้อจะใหเพียงครั้งเดียวและไมมีกําหนดเวลาที่แนนอน บาง
รายที่จําเปนตองใชเวลาผาตัดนาน ไมมีการใหยาเพิ่มเติมซึ่งอาจสงผลตอประสิทธิผลในการปองกัน
การติดเชื้อ
สภาพการปฏิบัติงานเดิมชวงการดูแลหลังผาตัด
 ทีมสาขาวิชาชีพทํางานรวมกันในลักษณะตางคนตางทํา ไมประสานงานกัน ทําใหผูปวยตองอยู
โรงพยาบาลนานขึ้น
 อาการปวดแผลในชวงหลังผาตัดทําใหผูปวยไมลุกจากเตียง ทําใหตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
 ผูปวยบางรายมีเลือดออกมากหลังผาตัด ทําใหจําเปนตองใหเลือด
 ผูปวยไมไดรับการปองกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําทุกราย
 การเตรียมความพรอมผูปวยกอนจําหนายกลับบานยังไมเปนแบบแผนเดียวกัน
แผนผังการปฏิบัติงานเดิม (เอกสารแนบ)
๒. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุเกิดขึ้นจากฒนธรรมองคกรที่
สนับสนุนใหมุงเนน คุ ณภาพสู ความเปน เลิ ศ และมุงเนนผูปวยเปน ศูนยกลางของการพั ฒนา ทําใหทั้งผูปวย ผู
ใหบริการ ผูบริหาร และผูที่มีสวนไดสวนเสียรวมมือกันเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงและออกแบบกระบวนงานที่
ควรจะเปน และนําไปดําเนินการจนทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ผูปวยและญาติไดรับประโยชน และชวยสงผลดีตอสังคม
และประเทศชาติ เนื่องจากผูปวยสูงอายุที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ชวยเหลือตนเองและกลับเขารวมกิจกรรมของครอบครัวและสังคมได
ตารางดานลางแสดงถึงผูที่มีสวนรวมในการออกแบบและหรือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุจนทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้น
ผูมีสวนรวมในการออกแบบ
และดําเนินการ
ผูปวยและญาติ
ผูบริหารระดับสูง

ความเกี่ยวของในการแกปญหา
- ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเมื่อมาใชบริการ โดยเฉพาะการปรับปรุง
กระบวนการเตรียมความพรอมกอนผาตัด
มอบนโยบายใหหนวยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกองออรโธปดิกส
กองอายุรกรรม กองวิสัญญีฯ กองเวชศาสตรฟนฟู กองการพยาบาล
สนับสนุนการพัฒนากระบวนงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ
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ทีมสหสาขาออรโธปดิกส*

- จัดตั้งศูนยเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัด เพื่อบูรณาการงานที่
เกี่ยวของกับเตรียมความพรอมกอนผาตัด
* ประกอบดวยศัลยแพทย
- พัฒนาเทคนิคการผาตัดที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช
กระดูกและขอ อายุรแพทย
ในการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุ
พยาบาลประจําหองตรวจโรค - พัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยหลังผาตัดแบบสหสาขาวิชาชีพที่มุงเนน
หองผาตัด และหอผูปวย
ผลลัพธมาประยุกตใช
วิสัญญีแพทยและวิสัญญี
- พัฒนาพยาบาลผูจัดการรายกรณี (Nurse case manager) เพื่อบริหาร
พยาบาล แพทยเวชศาสตรฟนฟู จัดการใหการดูแลผูปวยเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
และนักกายภาพบําบัด เภสัชกร - นํามาตรการปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํามาใชกับผูปวย
สูงอายุหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมทุกราย
- การนําเทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะที่ตรงตําแหนงของเสนประสาท femoral
ชวยลดคะแนนความปวดแผลในชวงหลังผาตัดไดดียิ่งขึ้น
- กองอายุรกรรมจัดใหมที างดวน (Fast track) สําหรับตรวจประเมินผูปวย
กอนผาตัดโดยเฉพาะที่หองตรวจโรคอายุรกรรม
- แพทยเวชศาสตรฟนฟูและนักกายภาพบําบัด ใหคําแนะนําการฟนฟู
สมรรถภาพขอเขาหลังผาตัด
- การสอบทานรายการยาเมื่อผูปวยเขานอนโรงพยาบาลกอนผาตัด
โดยเฉพาะผูปวยที่มีโรคประจําตัวและมีรายการยาที่รับประทานเปนประจํา
จํานวนมาก
ศูนยคอมพิวเตอร
- พัฒนาระบบ Laboratory information system และ PACS เพื่อใหทีม
แพทยและพยาบาลสามารถตรวจสอบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรังสีวิทยาไดที่เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนสวนหนึ่งของ Hospital
information system (HIS)
- พัฒนาระบบเวชระเบียนออนไลนชวยใหสามารถสืบคนขอมูลไดสะดวก
ยิ่งขึ้น
ทีมวิจัยกองออรโธปดิกส
- วิจัยเพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชในการดูแลรักษาผูปวยสูงอายุหลังผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียม เชน การศึกษาความชุกของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอด
เลือดดําดวยเทคนิคการฉีดสีทางหลอดเลือดดํา ที่นําสูการตัดสินใจนํา
มาตรการปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํามาใชกับผูปวยสูงอายุ
หลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมทุกราย (mechanical or pharmacologic)
เปนตน
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คณะกรรมการหองผาตัด

ศูนยสงกําลังบํารุง

คณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร
บริษัทผูจําหนายเครื่องมือ

- พัฒนาแบบตรวจสอบรายการเพื่อความปลอดภัยของการผาตัด (Surgical
Safety Checklist) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการดูแลผูปวยกอน ระหวาง
และหลังผาตัดมีความปลอดภัย
ทําสัญญากับบริษัทผูแทนจําหนายขอเขาเทียมแบบ open-end ชวยใหการ
บริหารจัดการตนทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทยมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
รวมกับทีมสหสาขาออรโธปดิกสจัดทํายุทธศาสตรเพื่อพัฒนากระบวนงาน
ผาตัด
- สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือในการผาตัดที่ชวยเพิ่มความแมนยําและ
เที่ยงตรงในการใสขอเทียม

๓. ผลงานที่เปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
๑. พัฒนาศูนยเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัด (Orthopedic Service Center, OSC)
แนวคิดการพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมผูปวยสูงอายุกอนการผาตัดผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมมี
มานานและไดรับการพัฒนาตอยอดมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามรูปแบบที่ชัดเจนเกิดขึ้นในชวง ๓ ปที่ผานมา
โดยเนนการลดขั้นตอนและจํานวนครั้งที่ผูปวยตองมาโรงพยาบาลกอนผาตัด (ดูผังการปฏิบัติงานใหมในเอกสาร
แนบเทียบกับผังการปฏิบัติงานเดิม) ดังตอไปนี้
สภาพปญหาเดิม
 ไมมีระบบการสอบทานวาผูปวยแตละ
รายไดรับการเตรียมความพรอมครบถวน
ตามแผนหรือไมกอนนัดผูปวยมาผาตัด
ทําใหตองเลื่อนการผาตัดออกไป







 ผูปวยสูงอายุที่มีโรคขอเขาเสื่อมเรื้อรัง
ตองไปรับผลการตรวจเลือด ปสสาวะ
ภาพรังสีทรวงอก และคลื่นไฟฟาหัวใจ
ดวยตนเอง กอนมาพบแพทย
 การใหขอมูลและประเมินคาใชจาย
สําหรับผูปวยที่ใชสิทธิ์ของกองทุนตางๆ
ไมมีแบบแผนที่ชัดเจน



การพัฒนาปรับปรุงที่ดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติ โดยเนนผลลัพธที่คาดหวังของ
การเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการผาตัด
ทีมวิสัญญีแพทยประเมินผูปวยกอนผาตัด
ทีมศัลยแพทยกระดูกและขอทําหนาที่ประเมินความพรอม
ในภาพรวมของผูปวย
มีระบบการสอบทานวาผูปวยแตละรายไดรับการเตรียม
ความพรอมครบถวนตามแผนกอนนัดผูปวยมาผาตัด
มีระบบการติดตอผูปวยลวงหนาเพื่อแจงเตือนกําหนดการ
ผาตัด
แพทยตรวจสอบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสี
วิทยาไดทางระบบ HIS ที่ศูนยเตรียมความพรอมกอน
ผาตัด ทําใหผูปวยไมตองไปติดตามผลดวยตนเอง

 ศูนยเตรียมความพรอมกอนผาตัดไดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับ

การผาตัด การใชอุปกรณและเครื่องมือชนิดตางๆ (ขอเขา
เทียม) คาใชจายสําหรับผูปวยที่ใชสิทธิ์ของกองทุนตางๆ
ชวยใหขนั้ ตอนการดําเนินการเปนแบบแผนเดียวกันและมี
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ความชัดเจน ผูปวยหรือญาติรายใดที่ตองการสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ได
๒. พัฒนาเทคนิคการผาตัด
ที มศั ล ยแพทย กระดู ก และข อ กองออร โ ธป ดิ กส โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล า ไดรว มมือกัน พั ฒ นา
ศักยภาพในการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม โดยนําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช รวมกับผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ให เ ป น นวั ต กรรมของการผ า ตั ด และการดู แลผูปว ยหลังผ าตัด* จนไดรับ การยอมรับ ใหเป น สถาบัน อา งอิ ง ใน
การศึกษาดูงานทางดานการผาตัดขอเขาและขอสะโพกของอาเซียน (ASEAN Arthroplasty Associationและ
Asia-Pacific Knee Society)
ตัวอยางของเทคนิคการผาตัดที่ไดถูกนํามาใชในการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ไดแก
 Minimally invasive surgery การผาตัดที่มุงลดการบอบช้ําของเนื้อเยื่อขางเคียง ชวยลดอาการ
ปวดแผลในชวงหลังผาตัด ทําใหผูปวยสามารถลุกจากเตียงไดเร็วขึ้น กลับบานไดตามคาดหมาย
 Computer-navigated TKA การใชชุดอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อเปน navigator system ทําใหการ
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมมีความแมนยํามากขึ้น
 Patient-specific (positioning) guides for TKA โดยใชขอมูลจากภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรหรือ
การตรวจคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาของขอเขาผูปวยในชวงกอนผาตัดมาชวยในการผาตัด ชวยใหเวลา
ที่ใชในการผาตัดเร็วขึ้น
๓. พัฒนาแนวทางการลดอาการปวดหลังผาตัด
ทีมสหสาชาวิชาชีพออรโธปดิกส ไดนําแนวคิดการบรรเทาอาการปวดแบบผสมผสานมาใช โดยใช
มาตรการตางๆ ไดแก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

แนวทางการลดอาการปวดหลังผาตัด

ชวงเวลา
ที่ทํากิจกรรม
ศัลยแพทยกระดูกและ ใหความรูแกผูปวยในชวงกอนผาตัด โดยครอบคลุม การใหยา กอนผาตัด
ขอ และพยาบาล
ระงับความรูสึก แนวทางการบําบัดอาการปวดแผลในชวงหลัง
ผูจัดการรายกรณี
ผาตัด ชวยใหผูปวยมีความมั่นใจในการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น
วิสัญญีแพทยและ
ใหยาระงับความรูสึกเฉพาะสวน รวมกับการบริหารยา
การผาตัด
พยาบาล
มอรฟน ชวยลดคะแนนความปวดแผลในชวงหลังผาตัดไดดี
ยิ่งขึ้น
ศัลยแพทยกระดูกและ ใชเทคนิคการผาตัดที่มุงลดการบอบช้ําของเนื้อเยื่อขางเคียง การผาตัด
ขอ
ในผูปวยทุกราย เพื่อชวยลดอาการปวดแผลในชวงหลังผาตัด
วิสัญญีแพทย
ฉีดยาชาเฉพาะที่ตรงตําแหนงของเสนประสาท femoral ชวย หลังผาตัด
ลดคะแนนความปวดแผลในชวงหลังผาตัดไดดียิ่งขึ้น
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ศัลยแพทยกระดูกและ เลือกใชยาที่มีประสิทธิผลในการระงับอาการปวดไดดีรวมกัน
ขอ
ตั้งแตสองชนิดขึ้นไปสําหรับระงับอาการปวดหลังผาตัด
รวมทั้งการบริหารยาแบบ patient-controlled analgesia
(PCA)
แพทยประจําบานและ บําบัดฟนฟูที่ขางเตียงโดยแพทยประจําบานและพยาบาล
พยาบาลผูจัดการราย ผูจัดการรายกรณี เพื่อใหผูปวยลุกจากเตียงเร็ว ทดลองลง
กรณี
น้ําหนัก และการออกกําลังแบบ range of motion (ROM)
exercise
พยาบาลปฏิบัติการ
- กําหนดใหคะแนนความปวด (pain score) มาใชเปน
สัญญาณชีพตัวที่ ๕ เพื่อประเมินและจัดการอาการปวดใหมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
-ใชความเย็นประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดแผลในชวงหลัง
ผาตัดทุกราย

หลังผาตัด

หลังผาตัด

หลังผาตัด

๔. พัฒนาแนวทางปองกันภาวะภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา
ทีมวิจัยของกองออรโธปดิกส โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดเคยรายงานผลการศึกษาวิจัยหาความชุก
ของภาวะลิ่ มเลื อดอุ ด ตั น ในหลอดเลื อ ดดํ า ในผูปว ยสูง อายุห ลัง ทําผาตั ดเปลี่ย นข อเขาเทีย มของโรงพยาบาล
พระมงกุฎกลา ดวยวิธีการฉีดสีทางหลอดเลือดดําวาพบมากถึงรอยละ ๖๑ ซึ่งพบทั้งแบบมีอาการและไมมีอาการ
จึงเปนที่มาของการนํามาตรการปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํามาใชกับผูปวยสูงอายุหลังผาตั ด
เปลี่ยนขอเขาเทียมทุกราย โดยพิจารณาเลือกใชทั้งวิธีเชิงกล เชน การใหผูปวยลุกจากเตียงเร็วและบอย การทํา
foot/ ankle pumpและ pneumatic pump เปนตน และ/หรือการใชยาตานการแข็งตัว ของเลื อดตามความ
เหมาะสมของผูปวยแตละราย
๕. พัฒนาแนวทางปองกันภาวะเลือดออกมากหลังผาตัด
จากการทบทวนเวชระเบียนของผูปวยที่รับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมพบขอสังเกต ดังตอไปนี้ ๑) วา
เลือดที่ออกหลังผาตัดมักพบหลังการผาตัดประมาณ ๒๔ ชั่วโมง ๒) ผูปวยที่เปดขวดระบายเลือดทันทีหลังผาตัด
จะมีปริมาณเลือดที่ออกมากกวารายที่ชะลอการเปดขวดระบายเลือด ๓) การใหยาทรานเอ็กซามิกแอซิดในชวง
หลังผาตัดจะชวยลดปริมาณเลือดออกภายหลังการผาตัดได ๔) ผูปวยที่ผลการตรวจเลือดพบวามีปริมาณเม็ดเลือด
แดงอัดแนนมากกวาหรือเทากับรอยละ ๔๐ มีผูปวยที่ตองใหเลือดนอยมาก ทําใหในปจจุบันทีมวิสัญญีแพทยและ
ศัลยแพทยกระดูกและขอของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดปรับปรุงแนวทางการเตรียมผูปวยกอนผาตัดและแนว
ทางการดูแลหลังผาตัดเปนมาตรฐานใหม ดังนี้ ๑) งดจองเลือดในกลุมผูปวยที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน น
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๔๐ ๒) ใหยาทรานเอ็กซามิกแอซิดในชวงหลังผาตัดทุกราย (กรณีไมมีขอหาม) และ ๓)
ชะลอการเปดขวดระบายเลือดหลังผาตัดออกไป ๔ ชั่วโมงหลังผาตัดทุกราย
๖. พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยหลังผาตัดแบบมุงเนนผลลัพธโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ทีมสหสาขาออรโธปดิกสไดรวมกันพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยหลังผาตัดแบบมุงเนนผลลัพธของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เรียกวา Clinical pathway โดยทีมไดรวมกันกําหนดเปาหมายของการดูแลรักษาที่ตองการ
บรรลุของแตละวิชาชีพในแตละวันที่ผูปวยนอนอยูโรงพยาบาล เพื่อใหทุกวิชาชีพสามารถทํางานรวมกันโดยทราบ
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ถึงเปาหมายของกันและกัน เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวผูปฏิบัติจะตองลงลายมือชื่อกํากับดวยเสมอ แผน
ดังกลาวครอบคลุมถึงการใหความรูและเสริมพลังผูปวยและญาติใหสามารถกลับไปดูแลตนเองที่บาน โดยทีมจะมี
การประเมินความสามารถพรอมกันไปดวย ทั้งนี้โดยมีพยาบาลผูจัดการรายกรณีคอยกํากับติดตาม
แผนผังการปฏิบัติงานใหม (เอกสารแนบ)
*ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

1. Chotanaphuti T, Wangwittayakul V, Khuangsirikul S, Foojareonyos T. The accuracy of
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2. Vanasbodeekul P, Chotanaphuti T, Rattanaprichavej P, Wangwittayakul V. A comparison of
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3. Chotanaphuti T, Panichcharoen W, Laoruengthana A. Comparative study of anatomical
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6. Chotanaphuti T, Ongnamthip P, Teeraleekul K, Kraturerk C. Comparative study between
computer assisted-navigation and conventional technique in minimally invasive surgery total
knee arthroplasty, prospective control study. J Med Assoc Thai. 2008 Sep;91(9):1382-8.
7. Chotanaphuti T, Ongnamthip P, Karnchanalerk K, Udombuathong P. Comparative study
between 2 cm limited quadriceps exposure minimal invasive surgery and conventional total
knee arthroplasty in quadriceps function: prospective randomized controlled trial. J Med
Assoc Thai. 2008;91(2):203-7.
8. Chotanaphuti T, Ongnamthip P, Silpipat S, Foojareonyos T, Roschan S, Reumthantong A. The
prevalence of thrombophilia and venous thromboembolism in total knee arthroplasty. J Med
Assoc Thai. 2007 Jul;90(7):1342-7.
9. Chotanaphuti T, Ongnamthip P, Songpatanasil T, Veerapan P, Deeprecha K. Risk factors of
deep vein thrombosis (DVT) after total knee arthroplasty (TKA) at Phramongkutklao Hospital.
J Med Assoc Thai. 2007 Mar;90(3):485-91.

๔. กลยุทธที่นํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ
๔.๑ วัตถุประสงคหลัก กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
๔.๑.๑ วัตถุประสงคหลัก
การพัฒนากระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุ มีวัตถุประสงคหลักคือ เพิ่ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
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๔.๑.๒ กลยุทธหลัก มี ๔ กลยุทธ ไดแก
กลยุทธที่ ๑เพิ่มผลผลิตและพัฒนาใหผลลัพธของการผาตัดเทียบเทาผลลัพธของสถาบันทาง
การแพทยระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ ๒ ลดขั้นตอนและพัฒนาแนวทางการอํานวยความสะดวกในการใชบริการของผูปวย
กลยุทธที่ ๓ จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรม
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (แพทยและพยาบาล)
๔.๑.๓ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับกลยุทธทั้ง ๔ ประการ เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาแสดงในตารางดานลาง
กลยุทธ
๑. พัฒนาผลผลิตและ
ผลลัพธของการผาตัดให
เทียบเทาผลลัพธของ
สถาบันทางการแพทย
ระดับนานาชาติ
ผลลัพธที่คาดหวัง
กลยุทธที่ ๑
• จํานวนผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดเพิ่มขึ้น
• มีนวัตกรรมของการ
ผาตัดโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
• ผูปวยไดรับการดูแลหลัง
การผาตัดโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพอยางมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
• อาการปวดแผลหลังการ
ผาตัดลดลงจากเดิม
• ไมพบภาวะลิ่มเลือดอุด
ตันหลอดเลือดดําและ
ภาวะเลือดออกมากใน
ผูปวยหลังการผาตัด

แผนปฏิบัติการและผลลัพธที่คาดหวัง

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ทีมสหสาขา
ออรโธปดิกส

๑.๑ พัฒนาเทคนิคการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
ผลลัพธที่คาดหวัง:มีนวัตกรรมของการผาตัดโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๑.๒ พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยหลังผาตัดแบบ
มุงเนนผลลัพธโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ผลลัพธที่คาดหวัง:ผูปวยไดรับการดูแลหลังการผาตัดโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
๑.๓ พัฒนาแนวทางการลดอาการปวดแผลในชวงหลัง
ทีมสหสาขา
ผาตัด
ออรโธปดิกส
ผลลัพธที่คาดหวัง:ผูปวยมีคะแนนอาการปวดแผลหลังการ
ผาตัดลดลงจากเดิม
๑.๔ พัฒนาแนวทางปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอด
เลือดดํา
ผลลัพธที่คาดหวัง:ไมพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
ดําในผูปวยหลังการผาตัด
๑.๕ พัฒนาแนวทางปองกันภาวะเลือดออกมากหลังผาตัด
ผลลัพธที่คาดหวัง:ไมพบภาวะเลือดออกมากในผูปวยหลัง
การผาตัด
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๒. ลดขั้นตอนและพัฒนา
แนวทางการอํานวยความ
สะดวกในการใชบริการ
ของผูปวย
ผลลัพธที่คาดหวัง
กลยุทธที่ ๒
• ผูปวยมีความพรอม
สําหรับการผาตัด
• แพทยและบุคลากรที่
เกี่ยวของสามารถเขาถึง
ขอมูลผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการและทาง
รังสีวิทยาไดงาย
๓. จัดระบบบริการที่มี
คุณภาพและพัฒนาใหเกิด
นวัตกรรม
ผลลัพธที่คาดหวัง
กลยุทธที่ ๓
• นําขอมูลจากผูใชบริการ
มาพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
• มีการกํากับติดตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ตามแผน
• มีงานวิจัยที่นําไป
ประยุกตใชและสราง
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง
๔. พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร
ผลลัพธที่คาดหวัง
กลยุทธที่ ๔
• บุคลากรมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพ

๒.๑ พัฒนาศูนยเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัด
ผลลัพธที่คาดหวัง:ผูปวยมีความพรอมสําหรับการผาตัด
ไมตองเลื่อนผาตัดหลังเขานอนโรงพยาบาลจากเหตุความ
ไมพรอม
๒.๒ พัฒนาระบบ Laboratory information system
และ Picture archiving and communication system
(PACS)
ผลลัพธที่คาดหวัง:แพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถ
เขาถึงขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจ
ทางรังสีวิทยาไดทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน

ทีมสหสาขา
ออรโธปดิกส

๓.๑ พัฒนาแนวทางสํารวจความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิตหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
ผลลัพธที่คาดหวัง:มีขอมูลความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต
หลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
๓.๒ กํากับติดตามและใชประโยชนจากตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการ
ผลลัพธที่คาดหวัง:มีการกํากับติดตามตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการตามแผน
๓.๓ พัฒนางานวิจัยเพื่อนําไปประยุกตใชและสราง
นวัตกรรม
ผลลัพธที่คาดหวัง:มีงานวิจัยที่นําไปประยุกตใชและสราง
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง

ทีมวิจัยของ
กองออรโธปดิกส

ทีมผูบริหารและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ทีมสหสาขา
ออรโธปดิกส

๔.๑ พัฒนาความรูและทักษะพยาบาลปฏิบัติการและ
ทีมสหสาขา
พยาบาลผูจัดการรายกรณี
ออรโธปดิกส
๔.๒ พัฒนาความรูทักษะของแพทยประจําบานและแพทย
ประจําบานตอยอด
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๔.๒ ปจจัยสูความสําเร็จ
ปจจัยที่ตองสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ ไดแก
๑) การทํางานรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพใหมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและไรรอยตอ
เนื่องจากกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมเปนกระบวนงานที่บุคลากรวิชาชีพจําเปนตองมี
การทํางานรวมกันตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย ดังนั้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทํางาน
รวมกันอยางไรรอยตอจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
๒) ความเชื่อมั่นศรัทธาในแบรนดพระมงกุฎเกลา (ของผูปวยและญาติ)
ผู ป ว ยและญาติเ มื่ อแพทยแจงวาจําเปนตองรักษาโดยวิธีการผาตัดมักจะเกิดความวิตกกังวล
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยสูงอายุ ดังนั้นทางทีมสหสาขาออรโธปดิกสจึงนํามาตรการที่หลากหลายมาดําเนิ นการ
เพื่อใหผูปวยสูงอายุและญาติมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ไดแก
• การใหขอมูลเบื้องตนโดยศัลยแพทยกระดูกและขอ
• การพบแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเตรียมความพรอมในการดูแลรักษาโรคประจําตัว
• การพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูปวยที่ไดรับการผาตัดแลวกับกลุมที่
ยังไมไดผาตัด
• การใหความรูเรื่องการผาตัด และการดูแลตนเองในชวงหลังผาตัดโดยทีมสหสาขา รวมทั้ง
การตอบขอซักถามใหเกิดความกระจางทั้งผูปวยและญาติ
๓) การมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลางของการพัฒนา
เนื่องจากกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมเปนกระบวนงานที่บุคลากรวิชาชีพเกี่ยวของ
จํานวนมาก ดังนั้นปญหาจึงมีโอกาสเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน อยางไรก็ตามแนวคิดในการแกปญหาหรือเอาชนะ
อุปสรรคที่สําคัญ คือ การมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซึ่งชวยใหการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถแกไขลุลวงไดโดยงาย เนื่องจากทุกคนยึดถือแนวคิดเดียวกัน
๔) การสนับสนุนทรัพยากรอยางตอเนื่องของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
การพัฒนาตามแผนกลยุทธจําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยากร
บุคคล และดานเทคนิคตางๆ ซึ่งในชวงที่ผานมาผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ (อางถึงคําตอบของคําถามขอ ๕) ไดให
การสนับสนุนดังกลาวตอทีมสหสาขาวิชาชีพออรโธปดิกสมาอยางตอเนื่องนับเปนปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญขอ
หนึ่ง
๕) วัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนใหมุงเนนคุณภาพสูความเปนเลิศ
การสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน คุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่ องชวยให ทีม
พัฒนาคุณภาพของทุกหนวยงานใหความรวมมือในการใชความคิดสรางสรรคในการพัฒนาและสรางนวัต กรรม
อยางตอเนื่อง
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๕. ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ
ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการพัฒนากระบวนการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม รวมทั้งการพัฒนาเทคนิค
การผาตัด และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงในตารางดานลาง
ทรัพยากรที่
ใชในการ
ดําเนินการ
ทรัพยากร
บุคคล

การเงิน

เทคนิคการ
ผาตัด

ผูสนับสนุน

รูปแบบของการสนับสนุนและการ
จัดสรรทรัพยากร

ผลกระทบ

มูลนิธิมหาวชิราลง
กรณ
และมูลนิธิ
โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา
วิทยาลัย
แพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา
มูลนิธิมหาวชิราลง
กรณ
มูลนิธิโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา

- สนับสนุนทุนระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อสงบุคลากรทั้งแพทย
และพยาบาลไปฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานตางประเทศ

- สงผลใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

บริษัทผูแทน
จําหนายอุปกรณ
และเครื่องมือ
ทางการแพทย

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารยเพื่อ - สงผลใหศัลยแพทยกระดูก
สงอาจารยไปศึกษาตอ
และขอที่เปนอาจารยใหม
ตางประเทศ
ไดรับการพัฒนาตามแผน
- เงินทุนวิจัยใหแกโครงรางวิจัยที่ - สงผลใหศัลยแพทยสามารถ
ผานการพิจารณาของ
ทําวิจัยและมีผลงานไป
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
นําเสนอในการประชุมทั้งใน
- การไปนําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ประเทศและในตางประเทศ
รวมทั้งตีพิมพเผยแพรจนเปน
- การตีพิมพในวารสารทาง
ที่ยอมรับในระดับสากล
การแพทยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
- สนับสนุนงบปรับปรุงศูนย
เตรียมความพรอมผูปวยกอน
ผาตัด
- ชุดอุปกรณและเครื่องมือชวย
- สงผลใหศัลยแพทยมี
ผาตัด รวมทั้งเทคโนโลยีที่
ประสบการณการใช
ทันสมัย
เทคโนโลยีใหมๆ ในการทํา
ผาตัด และพัฒนาตอยอด
เทคนิคการผาตัดโดยการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมใน
ผูปวยแตละราย
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ASEAN
Arthroplasty
Association และ
Asia-Pacific Knee
Society

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
เทคนิคการผาตัด โดยเชิญ
ศัลยแพทยกระดูกและขอที่มี
ชื่อเสียงจากตางประเทศ

- สงผลใหศัลยแพทยกระดูก
และขอไดเรียนรูจากผูที่มี
ประสบการณและมีชื่อเสียง
โดยไมตองเดินทางไป
ตางประเทศ

๖. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ
๖.๑ ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา
ลําดับขั้นตอนในการพัฒนากระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม มี ๓ ขั้นตอน ไดแก
๑. ทบทวนสภาพปญหา
วิเคราะหสภาพปญหาทั้ง ๓ ขั้นตอนยอยที่สําคัญของกระบวนงาน ไดแก การเตรียมผูปวยกอนผาตัด
การผ า ตั ด และการดู แ ลผู ป ว ยหลั ง ผ า ตั ด เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม ประเด็ น ที่ เ ป น อุ ป สรรคทํ า ให ก ระบวนงานไม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสงผลตอคุณภาพการบริการ (รายละเอียดในคําตอบของคําถามขอ ๑)
๒. กําหนดวัตถุประสงคหลักและกลยุทธหลักของการพัฒนา
เชิญผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมาประชุมเพื่อรวมกันกําหนดวัตถุประสงคหลักและกลยุทธหลัก
ของการพัฒนา (รายละเอียดอยูในคําตอบของคําถามขอ ๔)
๓. กําหนดแผนปฏิบัติการในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
กําหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับกลยุทธทั้ง ๔ ประการ เพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหลักของ
การพัฒนา (รายละเอียดอยูในคําตอบของคําถามขอ ๔)
๖.๒ ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ แบงตามกลยุทธเปน ๔ กลุม ไดแก
กลุมที่ ๑ แผนปฏิบัติการตามกลยุทธที่ ๑ พัฒนาผลผลิตและผลลัพธของการผาตัดใหเทียบเทา
ผลลัพธของสถาบันทางการแพทยระดับนานาชาติมีกรอบเวลา ๒ ป (รายละเอียดอยูในคําตอบของคําถามขอ ๓)
ไดแก
๑.๑ พัฒนาเทคนิคการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
๑.๒ พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยหลังผาตัดแบบมุงเนนผลลัพธโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
๑.๔ พัฒนาแนวทางการลดอาการปวดแผลในชวงหลังผาตัด
๑.๕ พัฒนาแนวทางปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดํา
๑.๖ พัฒนาแนวทางปองกันภาวะเลือดออกมากหลังผาตัด
กลุมที่ ๒ แผนปฏิบัติการตามกลยุทธที่ ๒ ลดขั้นตอนและพัฒนาแนวทางการอํานวยความสะดวกใน
การใชบริการมีกรอบเวลา ๑ ป (รายละเอียดอยูในคําตอบของคําถามขอ ๓) ไดแก
๒.๑ พัฒนาศูนยเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัด
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๒.๒ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Laboratory
information system) และระบบขอมูลสารสนเทศของการตรวจทางรังสีวิทยา (Picture archiving and
communication system, PACS)
กลุมที่ ๓ แผนปฏิบัติการตามกลยุทธที่ ๓ จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมมี
กรอบเวลา ๑ ป (รายละเอียดอยูในคําตอบของคําถามขอ ๓) ไดแก
๓.๑ พัฒนาแนวทางสํารวจความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
๓.๒ กํากับติดตามและใชประโยชนจากตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
๓.๓ พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
กลุมที่ ๔ แผนปฏิบัติการตามกลยุทธที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ( แพทยและพยาบาล)
กรอบเวลา ๑ ป (รายละเอียดอยูในคําตอบของคําถามขอ ๓) ไดแก
๔.๑ พัฒนาความรูและทักษะพยาบาลปฏิบัติการและพยาบาลผูจัดการรายกรณี
๔.๒ พัฒนาความรูทักษะของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด
๖.๓ ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ
ระบบการกํากับติดตาม มีทีมสหสาขาวิชาชีพออรโธปดิกสเปนผูรั บผิดชอบดําเนิน การ เริ่มจากการ
กําหนดตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ และตัวชี้วัดผลกระทบ และกําหนดคาเปาหมาย
(targets) ของทุกตัวชี้วัด หัวหนาทีมสหสาขาวิชาชีพเปนผูนําเสนอขอมูลเพื่อทบทวนในการประชุมประจําเดือน
ของทีม โดยจะทบทวนตัวชี้วัดผลการดําเนินการของกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุ รวมกับ
การทบทวนตัวชี้วัดอื่นๆ ของทีม
ระบบประเมินผลการพัฒนาจะเปรียบเทียบผลลัพธกับคาเปาหมาย บางตัวชี้วัดจะเทียบเคียงกับขอมูล
เชิงเปรียบเทียบของสถาบันอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รายละเอียดของตัวชี้วัดอยูในตารางดานลาง
ชื่อตัวชี้วัด
จํานวนการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมทั้งหมดตอป
อัตราความสําเร็จของการผาตัด
ความพึงพอใจของผูปวยหลังผาตัด
ความไมพึงพอใจของผูปวยหลังผาตัด หรือเรื่องรองเรียน
อัตราการติดเชื้อแผลผาตัด
อัตราการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา
ชนิดมีอาการ
อัตราการเขานอนโรงพยาบาลซ้ํา
อัตราการผาตัดซ้ําเพื่อแกไขความผิดพลาด
อัตราการใหยาตานจุลชีพตามแผนการรักษา
อัตราการใชมาตรการปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือดดํา

ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ

ความถี่ในการทบทวน
ปละครั้ง
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ปละครั้ง
ทุกเดือน

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ

ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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อัตราการเลื่อนผาตัดจากเหตุผูปวยไมไดรับการเตรียม
ความพรอมที่ถูกตอง
การเปนสถาบันอางอิงในการศึกษาดูงานทางดานการ
ผาตัดขอเขาของอาเซียน (ASEAN Arthroplasty
Associationและ Asia-Pacific Knee Society)

ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ทุกเดือน
ตัวชี้วัดผลกระทบ

ปละครั้ง

๗. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ
ปญหาและอุปสรรคที่พบระหวางการดําเนินการพัฒนากระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวย
สูงอายุ แสดงอยูในตารางดานลาง
ปญหาและอุปสรรค
วิธีการจัดการกับปญหา
๑. บุคลากรใหมไมคุนเคยกับระบบ - ปรับวิธีการปฐมนิเทศและปรับปรุงคูมือแพทย
การทํางาน (แพทยประจําบาน
ประจําบานเพื่อใหบุคลากรใหมปฏิบัติหนาที่ได
และพยาบาลใหม)
ตามความคาดหวัง
- พัฒนาระบบพี่เลี้ยงใหแกพยาบาลใหมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวเขากับงาน
ประจํา
- ใหความรูเรื่องแนวทางการดูแลผูปวยแบบ
สหสาขาที่มุงเนนผลลัพธ (Clinical pathway)
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามความ
คาดหวัง
๒. ชองวางของการสื่อสารระหวาง - เนนเทคนิคการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
เชน ใช SBAR ในการสื่อสารระหวางพยาบาล
และแพทยเปนตน
๓. การเตรียมความพรอมกอน
- เพิ่มมาตรการประสานงานระหวางศูนยเตรียม
ผาตัดในผูปวยบางรายใชเวลานาน ความพรอมกอนผาตัดกับอายุรแพทยที่
เกี่ยวของโดยตรงในรายที่การเตรียมความพรอม
ผูปวยลาชากวากําหนด
๔. ความเห็นที่แตกตางในการใช
- กําหนดนโยบายใหศัลยแพทยมีเสรีในการ
มาตรการปองกันภาวะลิ่มเลือดอุด เลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งหรือทั้งสอง
ตันในหลอดเลือดดํา
มาตรการในการปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือดดํา

หมายเหตุ
- พบปญหาลดลง

- พบชองวางในการ
สื่อสารนอยลง
- พบเฉพาะในรายที่
โรคประจําตัวควบคุม
ไดยาก
- ไมพบปญหาอีก
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๘. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ(๑๐๗๐ คํา)
ผลลัพธ ผลสําเร็จและผลกระทบเชิงบวก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้
๘.๑ มิติความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบการดําเนินการเมื่อ ๓ ป กอน ปจจุบันกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวย
สูงอายุมีประสิทธิผลและประสิ ทธิภาพของกระบวนการดีขึ้น อยางตอเนื่ อง รวมทั้งระบบบริการไดพัฒนาให มี
คุณภาพมากขึ้นตามลําดับ
ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
• จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดในป ๕๖ สูงกวาคาเปาหมาย คือ ๓๐๐ รายตอป
o ป ๕๔ ยอดการผาตัด ๒๙๐ ราย(มีเหตุการณมหาอุทกภัย)
o ป ๕๕ ยอดการผาตัด ๓๕๖ ราย
o ป ๕๖ ยอดการผาตัด ๓๒๘ ราย
• อัตราความสําเร็จของการผาตัด เทากับ รอยละ ๑๐๐
• อัตราการติดเชื้อแผลผาตัด
o ป ๒๕๕๔ พบการติดเชื้อ ๐.๓๕ ราย ตอการผาตัด ๑๐๐ ครั้ง
o ป ๒๕๕๕ พบการติดเชื้อ ๐.๖ ราย ตอการผาตัด ๑๐๐ ครั้ง
o ป ๒๕๕๖ ไมพบการติดเชื้อ
• ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําแบบมีอาการ
o ป ๒๕๕๔ ไมพบ
o ป ๒๕๕๕ พบ ๐.๙ %
o ป ๒๕๕๖ ไมพบ
• ไมมีผูปวยที่ตองมาผาตัดซ้ําเพื่อแกไขความผิดพลาด หรือเขามานอนโรงพยาบาลซ้ําหลัง
กลับบาน
ดานประสิทธิภาพของกระบวนการ
• อัตราการใหยาตานจุลชีพตามแผนการรักษาเทากับ รอยละ ๑๐๐
• อัตราการใชมาตรการปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา เทากับ รอยละ ๑๐๐
• ไมพบการเลื่อนผาตัดจากเหตุผูปวยไมไดรับการเตรียมความพรอมที่ถูกตอง
๘.๒ มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
๘.๒.๑ การลดขั้นตอนและจํานวนครั้งที่ผูปวยมาโรงพยาบาล
ทีมสหสาขาออรโธปดิกสไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหดีขึ้นอยางกาวกระโดด โดยจัดตั้งศูนย
เตรียมความพรอมกอนผาตัด ซึ่งเชื่อมโยงระบบขอมูลเวชระเบียน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสีวิทยา
รวมทั้งรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของการคาใชจายตางๆ สําหรับผูปวยกองทุนตางๆ สงผลชวยลดขั้นตอนและจํานวน
ครั้งที่ผูปวยตองมาโรงพยาบาลกอนผาตัด (เปรียบเทียบผังการปฏิบัติงานใหมกับผังการปฏิบัติงานเดิม)
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๘.๒.๒ ความพึงพอใจของผูป วย
จากการสัมภาษณผูปวยกอนกลับบานพบวาผูปวยทุกรายพึงพอใจในการผาตัดมีความมั่นใจของ
ผูปวยในการดูแลตนเองหลังผาตัด (ที่บาน) และตั้งใจจะแนะนําใหคนรูจักมาผาตัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
สําหรับการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการของกองออรโธปดิกสโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจะทําแบบรวมการ
ไมไดแยกสํารวจเฉพาะผูปวยสูงอายุที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม จากผลการสํารวจผูปวยที่ไดรับการผาตัดในป
๒๕๕๕ พบวาผูปวยประเมินวาตนเองมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับที่ดีและดีมาก (WOMAC score) เทากับรอยละ
๘๖.๖๗ ในขณะที่อัตราความพึงพอใจของการบริการที่ไดรับของผูปวยกลุมนี้เทากับรอยละ ๙๐ ซึ่งสูงกวาอัตรา
ความพึงพอใจของผูปวยที่มีการศึกษาและรายงานในตางประเทศ
๘.๒.๓ ความไมพึงพอใจของผูใชบริการ
จากผลการสํารวจผูปวยที่ไดรับการผาตัดในป ๒๕๕๕ พบวาไมมีผูปวยรายใดไมพึงพอใจในบริการที่
ไดรับ (พึงพอใจระดับนอยและนอยมาก) และไมมีกรณีรองเรียนเกี่ยวกับกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมใน
ผูปวยสูงอายุ
๘.๓ มิติดานความคุมคา
๘.๓.๑ การลดคาใชจายของผูใชบริการ
ผลจากการพัฒนาในชวง ๓ ปที่ผานมา สงผลสําคัญหลายประการ ไดแก ๑) ไมมีการเลื่อนการผาตัด
จากเหตุผูปวยไมไดรับการเตรียมความพรอมที่ถูกตอง ๒) พบภาวะแทรกซอนสําคัญในอัตราที่ต่ํามาก (ทั้งการติด
เชื้อแผลผาตัด และภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา) ๓) ลดจํานวนครั้งที่ผูปวยตองเดินทางมาที่โรงพยาบาล
เพื่อเตรียมความพรอมกอนผาตัด ซึ่งจากผลดังกลาวจึงสรุปไดวาการพัฒนาชวยลดคาใชจายของผูปวยทางออม
๘.๓.๒ ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน
แมวาหองผาตัดและจํานวนเตียงในหอผูปวยจะมีจํานวนเทาเดิม แตจํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัด
กลับเพิ่มขึ้นและสูงกวาเปาหมาย ดังนั้นผลิตภาพของกระบวนงานที่เพิ่มขึ้น (ป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ มีผูปวยไดรับ
การผาตัด ๓๕๖ และ ๓๒๘ ราย ตามลําดับ)
๘.๓.๓ ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
ผลกระทบตอประชาชน
การปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุ
ชวยใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอนที่ปองกันไดจากการเตรียมความพรอมกอน
ผาตัดที่ถูกตอง นอกจากนี้แนวทางการดูแลรักษาผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมยังถูกนําไปขยายผลที่โรงพยาบาล
ตางๆ ที่ศัลยแพทยกระดูกและขอซึ่งจบการฝกอบรมจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไปปฏิบัติงาน
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม
ผลจากการผ า ตั ดเปลี่ ย นข อเขาเทีย มทํา ใหผูสูงอายุ มีคุ ณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น สามารถดํ าเนิน กิ จ วั ต ร
ประจําวันไดดวยตนเอง ลดการพึ่งพาผูอื่นสําหรับผูสูงอายุที่ยังคงมีหนาที่การงานตองรับผิดชอบ การผาตัดชวยให
สามารถกลับไปปฏิบัติหนาที่ไดเชนเดิมไมเปนภาระกับสังคมที่ตองชวยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการตางๆใหเหมาะสม
และเพียงพอ ดังนั้นจึงสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
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ผลกระทบตอชื่อเสียงของประเทศ
การพัฒนากระบวนงานฯ สงผลใหกองออรโธปดิกสไดรับการยอมรับใหเปนสถาบันอางอิงใน
การศึกษาดูงานทางดานการผาตัดขอเขาเทียมของอาเซียน ซึ่งชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศ
๘.๔ มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล าเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ไดรับ การรับรองจากสถาบั น รั บ รอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ใหเปนโรงพยาบาลคุณภาพอยางตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ ผานการ
ตรวจประเมินทุก ๒-๓ ป รวม ๔ ครั้ง
โรงพยาบาลเคยเสนอกระบวนงานเพื่ อ ขอรั บ การประเมิ น เพื่ อรั บ รางวั ล คุ ณภาพการให บ ริ ก าร
ประชาชนในป ๒๕๔๘-๕๐ รวม ๓ ครั้ ง ผลการพิจ ารณาไดรับ รางวัล ๒ ครั้ง ไดแก รางวัล ดีเดน สําหรับ ราย
กระบวนงานการตรวจโรคผูปวยนอกกรณีไมมีหัตถการและตรวจพิเศษ(บัตรใหม) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กองทัพบก ในป ๒๕๔๘ และรางวัลดีเดนสําหรับรายกระบวนงานการใหบริการรักษาผูปวยนอก สําหรับคลินิก
ผูสูงอายุ กรณีบัตรนัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กองทัพบก ในป ๒๕๕๐
๙. การสรางความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอื่นๆ
๙.๑ แนวทางการสรางความยั่งยืนของการพัฒนา
๙.๑.๑กําหนดเปาหมายที่ทาทาย พรอมทั้งกลยุทธที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาวที่ชัดเจน รวมทั้งการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งดานงบประมาณ เทคนิค และทรัพยากรบุคคล
๙.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อนําไปประยุกตใชและสรางนวัตกรรมของกระบวนงาน
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมและพัฒนาไปสูการเปนศูนยแหงความเปนเลิศดานการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
๙.๑.๓ สร า งและขยายเครื อ ข า ยทั้ ง ภายในประเทศและต า งประเทศ เพื่ อ ให เ กิ ด เวที ข องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคนิคการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม รวมทั้งผลักดันใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนศูนย
ฝกอบรมดานการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมระดับนานาชาติ
๙.๑.๔ สงเสริมวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรที่มุงเนนคุณภาพ การพัฒนาและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และการเปนผูนําในดานผลการดําเนินการ
๙.๑.๕ จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับวิชาชีพ รวมทั้งแผนสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ดานการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในอนาคต
๙.๒ แนวทางการนําแนวคิดการพัฒนาไปขยายผลในระดับชาติ
๙.๒.๑ จัดใหมีเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงพยาบาลที่มีแผนจะพัฒนากระบวนงานผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุ
๙.๒.๒ นํ า เทคนิ ค การเที ย บเคี ย งกระบวนการ (Process benchmarking) มาใช เพื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบและวิเคราะหหาขอแตกตาง (gaps) ของการปฏิบัติในลําดับขั้นตอนตางๆ เพื่อนําไปใชเปนโอกาสใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนงาน
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๙.๓ แนวทางการนําแนวคิดการพัฒนาไปขยายผลในระดับนานาชาติ
๙.๓.๑ ใชประโยชนจากเครือขายที่มีอยูโดยเฉพาะ ASEAN Arthroplasty Association และ AsiaPacific Knee Society เพื่อจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศัลยแพทยกระดูกและขอจากประเทศตางๆ
๙.๓.๒ นํ า เทคนิ ค การเที ย บเคี ย งกระบวนการ (Process benchmarking) มาใช เพื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบและวิเคราะหหาขอแตกตาง (gaps) ของการปฏิบัติในลําดับขั้นตอนตางๆ เพื่อนําไปใชเปนโอกาสใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนงาน
๑๐. บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร
องคประกอบหลักที่ทําใหประสบความสําเร็จ
๑) การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศนของผูนําระดับสูงที่มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
๒) วัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนใหมุงเนนคุณภาพสูความเปนเลิศ และมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา
๓) ความเชื่อมั่นในแบรนดพระมงกุฎเกลา
๔) การทํางานรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ
สิ่งที่ไดเรียนรูจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
๑) ความกระตือรือรนและความรวมมือของบุคลากรทุกวิชาชีพและทุกระดับในการทํางานรวมกัน
เปนทีม สงผลใหสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ ของการดําเนินการได
๒) การฝกอบรมแพทยประจําบานและการทําวิจัยมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพบริการใหดี
ยิ่งขึ้นสําหรับผูปวย
๓) เครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคกรชวยเกื้อหนุนใหการพัฒนาคุณภาพบริการมี
ความกาวหนาขึ้นแบบกาวกระโดด
ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการตอไปในอนาคต
๑) การติดตามประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่องและเทียบเคียงผลลัพธกับสถาบันที่ชื่อเสียงใน
ตางประเทศ
๒) การเอาชนะความท า ทายเชิงกลยุทธโ ดยการพัฒ นาคุณภาพงานวิจัย และการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง
๓) การใชศักยภาพของโรงพยาบาลในการเพิ่มจํานวนการผาตัดเพื่อลดระยะเวลารอคอยการผาตัด
ของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมโดยเปดบริการผาตัดนอกเวลา
๔) การพัฒนาเปนศูนยแหงความเปนเลิศดานการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม

***********************************************
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แผนผังการปฏิบัติงานเดิมของการเตรียมความพรอมกอนผาตัด
ผูปวย

ศัลยแพทยออรโธฯ

พยาบาล/ เจาหนาที่

ครั้งที่ ๑

ตรวจรางกาย

ตรวจสอบสิทธิประเมิน
คาโลหะแนะนํา

ครั้งที่ ๒

Lab, EKG, X- ray

ครั้งที่ ๓

ดูผล Lab, สงปรึกษา

ครั้งที่ ๔

อายุรแพทยและวิสัญญี

ครั้งที่ ๕

ประเมินความพรอม

นัด admit

ครั้งที่ ๖

นัดใหมาทําผาตัด

พยาบาลซักประวัติ

แนะนํา

Admit หอผูปวย

แผนผังการปฏิบัติงานใหมของการเตรียมความพรอมกอนผาตัด
ผูปวย

ศัลยแพทยออรโธฯ

พยาบาล/ เจาหนาที่

ครั้งที่ ๑

ตรวจรางกาย

ครั้งที่ ๒

Lab, EKG, X-ray

ตรวจสอบสิทธิ
ประเมินคาโลหะ
แนะนํา

ครั้งที่ ๓

ดูผล Lab, สงปรึกษา

ครั้งที่ ๔

อายุรแพทย, วิสัญญีแพทย

ครั้งที่ ๕
ครั้งที่ ๖

แนะนํา

ตรวจความพรอมโดยพยาบาลประสานขอมูลลับแพทย และนัด admit ทางโทรศัพท
นัดใหมาทําผาตัด

พยาบาลซักประวัติ

• Nursing admission database
• Clinical pathways

Admit หอผูปวย

บทสรุปสาระสําคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary)
รายงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผูสูงอายุในประเทศไทยที่มีอายุ ๖๕ ปขึ้นไป มีมากถึงรอย
ละ ๑๒.๕๙ โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดวาในป ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะกาวเขาการเปน "สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ"
หนึ่งในปญหาสุขภาพที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คือ โรคขอเขาเสื่อม ซึ่งสงผลใหผูปวยสูงอายุมีอาการ
ปวดและติดแข็งของขอ จํากัดการเคลื่อนไหวและความสามารถในการใชงานของขอเขา ในรายที่วิธีการรักษาทางยาไม
สามารถบรรเทาอาการปวดและความพิการที่เกิดขึ้นไดจึงจําเปนตองพิจารณาทางเลือกในการรักษาดวยการผ าตั ด
เปลี่ยนขอเทียมเพื่อลดอาการปวด แกไขการผิดรูปของขอเขา ทั้งนี้เพื่อชวยใหคุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้น
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมเปนการผาตัดที่มีคาใชจายสูงและมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากผูปวยสูงอายุสวน
ใหญมีโรคประจําตัว นอกจากนี้ผูปวยสูงอายุยังมีความวิตกกังวลเรื่องอาการปวดแผลหลังผาตัดและภาวะแทรกซอน
ของการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซึ่งพบไมบอยแตเมื่อพบมักมีความรุนแรงสูง ทําใหผูปวยตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
และเพิ่มคาใชจายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการพัฒนากระบวนงานผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุเพื่อให
ผูปวยที่มีโรคประจําตัวมีความพรอมสําหรับการผาตัด การใชเทคนิคการผาตัดที่ชวยลดอาการปวดแผลในชวงหลั ง
ผาตัด และการดูแลรักษาในชวงหลังผาตัดที่ดีเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในชวง ๓ ปที่ผานมาทีมสหสาขาออรโธปดิกส โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดทุมเทพัฒนากระบวนงานผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียมในผูปวยสูงอายุ โดยเปาหมายหลัก คือ เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนงานฯ ใหเปน
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีกลยุทธสําคัญ ๔ ประการ คือ ๑) เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาใหผลลัพธของ
การผาตัดเทียบเทาผลลัพธของสถาบันทางการแพทยระดับนานาชาติ ๒) ลดขั้นตอนและพัฒนาแนวทางการอํานวย
ความสะดวกในการใชบริการของผูปวย ๓) จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรม และ ๔) พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ผลสําเร็จที่สําคัญของการพัฒนา คือ ๑) ผลิตภาพของกระบวนงานทีเ่ พิ่มขึ้น (ป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ มีผูปวย
ไดรับการผาตัด ๓๕๖ และ ๓๒๘ ราย ตามลําดับ) ๒) ผลลัพธของผาตัดที่สําคัญบรรลุเปาหมาย ไดแก อัตราความสําเร็จ
ของการผาตัดของป ๕๔-๕๖ คือ รอยละ ๑๐๐ โดยรอยละ ๘๖.๖๗ ของผูปวยสูงอายุที่ไดรับการผาตัดในป ๒๕๕๕
ประเมินวาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดีมาก (WOMAC score) ๓) ระบบการเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัดที่มี
ประสิทธิภาพชวยลดขั้นตอนและจํานวนครั้งที่ผูปวยตองมาโรงพยาบาลกอนผาตัด ๔) ระบบความปลอดภัยผูปวยของ
การผาตัดที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหไมพบการติดเชื้อแผลผาตัดและภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําแบบมีอาการ
ในป ๒๕๕๖ ๕) ระบบการดูแลผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมแบบมุงเนนผลลัพธโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ ๔) ระบบบริการที่มีคุณภาพ โดยอัตราความพึงพอใจของผูปวยสูงอายุที่ไดรับการผาตัดในป
๒๕๕๕ เทากับรอยละ ๙๐ และไมมีผูปวยที่ใหคะแนนความพึงพอใจระดับนอยและนอยมาก
ปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญ คือ ๑) การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศนของผูนําระดับสูงที่มีมาอยางตอเนื่องตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ๒) การทํางานรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพใหมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และไรรอยตอ ๓)
ความเชื่อมั่นศรัทธาในแบรนดพระมงกุฎเกลาของผูปวยและญาติ ๔) วัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนใหมุงเนนคุณภาพสู
ความเปนเลิศ และมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลางของการพัฒนา

