เลขที่แบบตรวจสอบรายการ.....................
แบบตรวจสอบรายการผาตัดปลอดภัย
ขอมูลทัว
่ ไป
เลขที่โรงพยาบาล...............................................วันทีผ
่ าตัด........................................
...................หองที่ทําผาตัด.......................
เวรทีท
่ ําผาตัด
เชา
บาย
ดึก
ความเรงดวนในการผาตัด

ผูปวยที่มีการเตรียม (elective case)

ผูปวยฉุกเฉิน (emergency)
ชนิดของการผาตัด (operative
procedure)………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ชนิดของการระงับความรูสก
ึ
ดมยาสลบทั่วรางกาย
ยาชาเฉพาะที่

ยาระงับความรูส
 ึกเฉพาะที่

กอนทีจ
่ ะเริม
่ ใหการระงับความรูส
 ก
ึ (sign in) ตรวจสอบดังนี้
1. ผูปวยใหการยืนยัน ไดจากการสอบถามผูปวยโดยไมใชคําถามนํา
1.1 ชื่อ-นามสกุล ถูกตอง
ใช
ไมสามารถใหการยืนยันได ระบุเหตุผล....................

ไมใช

1.2 ตําแหนงผาตัด ถูกตอง
ใช
ไมสามารถใหการยืนยันได ระบุเหตุผล....................

ไมใช

1.3 ชนิดของการผาตัด ถูกตอง

ไมใช

ใช

ไมสามารถใหการยืนยันได ระบุเหตุผล....................1.4 ใบยินยอมผาตัด ถูกตอง
ใช
ไมใช
ไมสามารถใหการยืนยันได ระบุเหตุผล....................
2. มีการทําเครื่องหมายบริเวณที่จะทําผาตัด
ใช
ไมใช
ไมสามารถทําเครื่องหมายได
ระบุเหตุผล..................................................................
3. การกําจัดขนกอนการผาตัด
กําจัดขน โดยใช
ใบมีดโกน
ระบุ.....................................................
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ที่ขลิบขน (clipper)

อื่นๆ

เลขที่แบบตรวจสอบรายการ.....................
เวลาที่กําจัดขน
นอยกวา 2 ชั่วโมงกอนผาตัด
ชั่วโมงกอนผาตัด ระบุ...............ชั่วโมง
ไมกําจัดขน

มากกวา 2

4. มีการประเมินความปลอดภัยในการระงับความรูสก
ึ โดยวิสญ
ั ญี หรือศัลยแพทย
หรือพยาบาลหองผาตัด
ใช
ไมใช
5. มี pulse oximeter ติดใหผูปวยและใชการได
ใช
ไมใช
ไมจําเปน
ระบุเหตุผล.............................................................................................
6. ผูปวยมีความเสี่ยง ในหัวขอตอไปนี้
6.1 ประวัติการแพยา
แพยา ระบุ.............................
..........................................

ไมแพยา

ไมทราบ

6.2 การใสทอชวยหายใจลําบากหรือเสี่ยงที่จะเกิดอาการสําลักขณะใสทอ
 ชวยหายใจ
ใช
มีการเตรียมอุปกรณและความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ไมมีการเตรียมอุปกรณและความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ไมใช
6.3 มีโอกาสเสียเลือดมากกวา 500 มล. หรือ 7 มล./กก. ในผูปวยเด็ก
ใช
มีการเตรียมพรอมหลอดเลือดดําและสารน้ําที่จะใหทดแทน
ไมมีการเตรียมพรอมหลอดเลือดดําและสารน้ําที่จะใหทดแทน
ไมใช
กอนทีจ
่ ะลงมีด (time out) มีการกระทําในสิ่งตอไปนี้
1. สมาชิกทีมผาตัดทุกคนมีการแนะนําชื่อและบทบาทของตนเอง

ใช

ไมใช

2. ศัลยแพทย วิสัญญี และพยาบาล ออกปากยืนยัน ดังนี้
2.1 ชื่อ-นามสกุลผูปวย

ใช

ไมใช

2.2 ตําแหนงที่จะผาตัด

ใช

ไมใช

2.3 ชนิดการผาตัด

ใช

ไมใช

3.
ศัลยแพทยทบทวนขั้นตอนการผาตัดที่สําคัญหรือขั้นตอนที่อาจเกิดขึ้นไดโดยไมคาดคิด
ระยะเวลาผาตัด และการเสียเลือด
ใช
ไมใช
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เลขที่แบบตรวจสอบรายการ.....................
4. วิสัญญี หรือศัลยแพทย หรือพยาบาลหองผาตัด
ทบทวนปญหาที่ตองระมัดระวังในการระงับความรูสึกในผูปวยเฉพาะราย
ใช
ไมใช
5. พยาบาลทบทวนประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อของเครื่องมือ (ตัวบงชีท
้ างเคมี)
ความพรอมของเครื่องมือผาตัด และอืน
่ ๆ
ใช
ไมใช
ปญหาทีพ
่ บ
ไมมี
มี
ไมมต
ี ว
ั บงชี้ทางเคมี
ตัวบงชี้ทางเคมีไมดํา
เครื่องมือผาตัดเปยกชื้น จํานวน......................ชิ้น
เครื่องมือผาตัดไมครบ/ไมเพียงพอ ตองเรียกเพิ่ม..........................ชิ้น
ตองเสียเวลารอ.............................นาที
ปญหาอื่นๆ ระบุ
...............................................................................................................................
.................
6. ใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อภายใน 60 นาทีกอนลงมีด
ใช
ไมใช
ไมจําเปน
ชื่อยาและขนาดยา............................................................................................
............................................................
7. ติดภาพรังสีทต
ี่ องใชระหวางผาตัด
ใช
ไมใช
ไมจําเปน
กอนผูป
 ว
 ยออกจากหองผาตัด (sign out) พยาบาลออกปากยืนยันในสิง่ ตอไปนี้
1. ชนิดของการผาตัด ซึง่ ไดบันทึกไวในแบบบันทึกการผาตัด ถูกตอง
ใช
ไมใช
2. การตรวจนับเครื่องมือผาตัด ผาซับเลือด และเข็มเย็บ ครบถวน
ใช
ไมใช
ระบุ............................................................................
ไมจําเปน
3. การเขียนปายสิ่งสงตรวจ ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุลผูปวย ถูกตอง
ใช
ไมใช
ระบุ............................................................................
ไมมีสงิ่ สงตรวจ
4. เครื่องมือผาตัดมีปญหา เชน ชํารุด ไมทราบวิธีการใช เปนตน
ใช
ระบุชนิด........................................ลักษณะการชํารุด.................................
ไมใช
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เลขที่แบบตรวจสอบรายการ.....................
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
5. ศัลยแพทย วิสัญญี และพยาบาล ทบทวนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางการผาตัด
ซึ่งตองแจงใหทีมหองพักฟน
 ดูแลผูปว
 ย
ใช
ไมใช
ระบุ............................................................................
ไมจําเปน
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