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บทคัดย่ อ
คุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นเป้ าหมายส�ำคัญในระบบสุ ขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น เป็ นกระบวนการดูแลรักษาที่ส�ำคัญและมีความเสี่ ยงสู ง มีโอกาสเกิ ดความผิดพลาดและเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ได้สูง การจัดระบบการดูแลรักษาจึงต้องมีคุณภาพ ซึ่ งแนวทางการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยใน
การดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นตามกระบวนการดูแลรักษามี 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาล
โดยจัดระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลและเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ผูป้ ่ วยเข้าถึงการบริ การ
รวดเร็ ว และปลอดภัย และระยะที่ 2 การดูแลระยะในโรงพยาบาลได้แก่ (1) จัดระบบการประเมินสภาพและคัดกรอง
ผูป้ ่ วยที่มีประสิ ทธิ ภาพ (2) พัฒนาระบบการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ได้แก่ พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยและน�ำสู่ การปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์จดั ระบบการดูแลและเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยให้ปลอดภัยจัดโซนพื้นที่ให้บริ การ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงาน จัดอัตราก�ำลังพยาบาลวิชาชี พให้เพียงพอทั้งปริ มาณและคุณภาพ และรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วยและครอบครัว และ (3) จ�ำหน่ ายผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพทุกประเภทของการจ�ำหน่ าย เพื่อให้
ผูป้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ และเข้าถึงและเข้ารับบริ การอย่างปลอดภัยในครั้งต่อไป
ค�ำส� ำคัญ: ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น, คุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย

Abstract
Quality and safety of patients are the focal goals in health system. Particularly, when caring for patients
who have experienced accidents and emergencies, the process of essential treatment is at a high risk and prone
to medical negligence and undesired outcomes. Hence, the provision of a quality health system is required.
The guidelines for developing quality and safety in caring for patients with accidents and emergencies includes 2
phases (1) Pre-hospital care phase: An A provision of emergency medical system of hospital and effective networks
is necessary for patients to access quick and safe medical services and (2) In-hospital care phase: this phase includes:
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(a) provision of effective patients’ health assessment and screening, (b) development of quality and safe treatment
systems, including developing comprehensive clinical practice guideline, providing monitoring system for patient
safety, preparing service area and environment contributing to the tasks, providing nurse staffing, and maintaining
good relationship with patients and families, and (c) promotion of hospital discharge system so discharged patients
are able to perform self-care and be able to access and gain entry to the health care system next time.
Keywords: patients with accident and emergency, quality and safety of patients

บทน�ำ
คุ ณ ภาพและความปลอดภัย ของผู ้ป่ วย เป็ น
เป้ าหมายส�ำคัญในระบบสุ ขภาพ เป็ นสิ่ งที่สังคมคาดหวัง
แม้จ ะมี ค วามพยายามในการพัฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แต่ยงั พบเหตุ การณ์ ที่ไม่ พึงประสงค์ ความไม่พึงพอใจ
ความขัดแย้ง ความเสี่ ยงและความสู ญเปล่าต่าง ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ปั จจุบนั จึงมีการพัฒนาคุณภาพบริ การสุ ขภาพ
กันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิ ดระบบบริ การที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน เป็ นที่ ไว้วางใจของผูร้ ั บบริ การ ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การได้ดีข้ ึน
และมีความตื่นตัว ความตระหนักในความปลอดภัยของ
การดูแลรั กษาผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้ น โรงพยาบาลมี การก�ำหนด
เป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (patient safety goal)
พัฒ นา และด�ำ เนิ น การตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ที่ ป ลอดภัย
ติ ด ตามวัด ผลการลดระดับ ของปั ญ หา และสถาบัน
การศึ กษาเริ่ มมี การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรที่
มุ่งเป้ าหมายให้ผูส้ �ำเร็ จการศึ กษาสามารถดูแลผูป้ ่ วยได้
อย่างปลอดภัย (Limpanyalert, 2015)
อุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น เป็ นระบบงานบริ การผูป้ ่ วยที่
เข้ารับการดูแลรักษาตลอด 24 ชัว่ โมงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุ กเฉิ น เป็ นผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อมีอาการ
เจ็บป่ วยกะทันหัน มีภยันตรายต่อชีวติ หรื อการท�ำงานของ
อวัยวะส�ำคัญ จ�ำเป็ นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ
และการบ�ำบัดรั กษาทันท่วงที เพื่อป้ องกันการเสี ยชี วิต
หรื ออาการของการบาดเจ็บหรื ออาการป่ วยรุ นแรงขึ้ น
(National Institute of Emergency Medicine, 2015) เมื่อ
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พิจารณาตามหลัก DRIVE mnemonics จะเห็ นว่า งาน
อุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสู ง คือ
(1) D: Difficulty ความยากของปั ญหาของผูร้ ับบริ การ
(2) R: Rush ความเร่ งรี บในการให้บริ การ (3) I: Information
ข้อมูลของผูร้ ับบริ การจ�ำกัด (4) V: Volume ผูร้ ับบริ การ
จ�ำนวนมาก และ (5) E: Emotion ความอ่อนล้า ความเครี ยด
และอารมณ์เชิงลบต่าง ๆ ของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Mitsungnern,
Phungoen & Kotruchin, 2013) เนื่องจากกระบวนการดูแล
รักษาต้องจัดการกับปั ญหามากมาย ได้แก่ มีผปู ้ ่ วยจ�ำนวน
มากที่ ตอ้ งดูแลรั กษา จึ งเกิ ดสภาพความแออัด คับแคบ
ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการการดูแลด้านจิตใจเพิม่ มากขึ้น ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
ไม่ รุนแรงต้องการการดู แลที่ รวดเร็ ว ลักษณะงานต้อง
ประสานงานกับทุกฝ่ าย และมีปัญหาหลายประการที่ตอ้ ง
จัดการแก้ไข (Ramkaew & Oumtanee,2014) มีหลุมพราง
หรื ออันตรายที่ซ่อนเร้นจากอาการผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา
(Mitsungnern, Phungoen & Kotruchin, 2013) คุณภาพ
การดูแลในภาวะฉุ กเฉิ น จึงเกี่ยวข้องกับบทบาทผูใ้ ห้การ
ดูแล การสื่ อสาร และการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย ระยะเวลารอคอย
รับบริ การ ความใส่ ใจภาวะคุกคามด้านร่ างกาย การจัดการ
ปัญหาทัว่ ไป รวมทั้งการช่วยเหลือญาติในการปรับตัวและ
ความต้องการที่จำ� เป็ น (Shankar, Bhatia & Schuur, 2014)
อย่างไรก็ตาม ผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นความ
ด้อยคุณภาพในการบริ การอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นแง่มุมต่าง ๆ
เช่น ระยะเวลารอคอยรับบริ การนานเกิ น 4 ชัว่ โมงจาก
การรอผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ รอส่ งปรึ กษาแพทย์
เฉพาะทาง (Imsuwan & Imsuwan, 2015) การศึกษาของ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กมลวรรณ เอี้ยงฮง (Ienghong, 2014) พบว่าปั จจัยที่มีผล
ต่อระยะเวลารอรับการรักษานานเกิน 4 ชัว่ โมงคือ เป็ น
ผูป้ ่ วยเข้ารั บบริ การห้องอุบตั ิ เหตุ -ฉุ กเฉิ นโดยรั บส่ งต่ อ
ผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 65 ปี การคัดแยกผูป้ ่ วย Urgent และ
Less emergent การจ�ำหน่ ายผูป้ ่ วยออกจากห้องฉุ กเฉิ น
โดยรั บไว้เป็ นผูป้ ่ วยในและส่ งต่ อ ช่ วงเวลาปฏิ บตั ิ งาน
เวรเช้าและเวรดึก นอกจากนี้ ความด้อยคุณภาพยังเกิดขึ้น
จากการเข้าถึงบริ การล่าช้าท�ำให้ผปู ้ ่ วยมีอาการรุ นแรงขึ้น
และเสี ยโอกาสในการดูแลรักษา เครื่ องมือและบุคลากร
ไม่เพียงพอทั้งปริ มาณและคุณภาพ ส่ งผลให้การประเมิน
สภาพผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาล่าช้า
ไม่เหมาะสม การส่ งต่อข้อมูลระหว่างทีมสุ ขภาพไม่เพียง
พอในการตัด สิ นใจดู แลรั ก ษาตามสภาพความเร่ งด่ วน
ผูป้ ่ วยเกิดอาการทรุ ดระหว่างการดูแลรักษา และกลับมา
รักษาซ�้ำหลังจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
แม้ปัญหาและข้อจ�ำกัดในการบริ การมากมาย แต่
สามารถพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิ นได้ โดยเริ่ มจากการทบทวนกระบวนการ
ท�ำงาน เพือ่ ค้นหาโอกาสพัฒนาในแต่ละขั้นตอน ปรับปรุ ง
แก้ไขให้ดีข้ ึน และยกระดับคุณภาพโดยความร่ วมมือของ
ที มสหสาขาวิชาชี พ น�ำแนวคิ ดการพัฒนาคุ ณภาพและ
ความปลอดภัยที่ เกี่ ยวข้องมาใช้ในกระบวนการท�ำงาน
เช่น เกณฑ์การคัดแยกผูป้ ่ วย แนวคิดห่ วงโซ่ การป้ องกัน
แนวคิดการจ�ำหน่ายผูป้ ่ วย เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขได้
เล็งเห็ นความส�ำคัญของระบบการดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิ เหตุฉุ กเฉิ น จึงมีนโยบายเร่ งรัดพัฒนาระบบบริ การอุบตั ิเหตุฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลทุกระดับให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ทุ กแห่ ง เพื่ อให้ประชาชนได้รับบริ การที่ ได้มาตรฐาน
สามารถช่วยชีวิตผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะฉุ กเฉิ นและวิกฤติได้
อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง เพิ่มโอกาสรอดชี วิต ปลอดภัย
ลดความพิการซ�้ำซ้อนให้มากที่สุด (Ministry of Public
Health, 2015)
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แนวทางพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุ กเฉิน
จากแนวคิ ด คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ใน
การดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น และประสบการณ์ผเู ้ ขียน
ที่ปฏิบตั ิงานด้านอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นในโรงพยาบาลชุมชน
นานกว่า 10 ปี พบว่าห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิ นต้องให้การดูแล
รักษาผูป้ ่ วยทุกประเภท ทุกกลุ่มอายุที่ได้รับอุบตั ิเหตุหรื อ
มีภาวะวิกฤติ-ฉุ กเฉิ น สภาพการเจ็บป่ วยหลากหลาย มี
ความต้องการการดูแลเร่ งด่วน มีกิจกรรมการดูแลรักษา
มากมาย และต้องการความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิเพือ่ แก้ไข
ภาวะคุกคามชีวิต ขณะที่การบริ การมีความแออัด คับคัง่
ภายในห้องที่ มีอาณาบริ เวณจ�ำกัด บุคลากรหลายสาขา
วิชาชีพมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา มีสมรรถนะแตกต่าง
กันตามประสบการณ์ จึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทุกขั้นตอน
เช่น การคัดแยกผูป้ ่ วยผิดพลาด ประเมินสภาพผูป้ ่ วยไม่ครบ
ถ้วน ดูแลรักษาล่าช้า ไม่เหมาะสม ผูป้ ่ วยเกิดอาการทรุ ด
ระหว่างการดูแลรักษา จ�ำหน่ายผูป้ ่ วยไม่เหมาะสม ผูเ้ ขียน
ได้นำ� ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้
ของทีมด้วยบรรยากาศที่ปลอดภัย ไม่กล่าวโทษ ไม่ตำ� หนิ
ร่ วมออกแบบกับทีมสหสาขาวิชาชีพให้มีความเหมาะสม
รัดกุม โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตาม
แนวคิด Plan Do Check Action (PDCA) เป็นเครื่ องมือใน
การพัฒนาคุณภาพ (Phochan, 2015) ตั้งแต่นำ� ปั ญหามา
ก�ำหนดเป้ าหมายและแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน พร้อมสื่อสาร
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง น�ำแนวทางสู่ การปฏิบตั ิ และติดตาม
ผลการบรรลุ เป้ าหมายตามตัวบ่ งชี้ โดยการสุ่ มทบทวน
เวชระเบียน ทบทวนรายงานอุบตั ิการณ์ และสัมภาษณ์
บุคลากร เช่น อัตราการคัดกรองผูป้ ่ วยถูกต้อง ผลลัพธ์การ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคส�ำคัญ อุบตั ิการณ์อาการทรุ ดระหว่าง
การดู แ ลรั ก ษา อัต ราการดู แ ลผูป้ ่ วยตามมาตรฐานการ
ส่ งต่อ อาการทรุ ดระหว่างการส่ งต่อ อัตราการกลับมา
รักษาซ�้ำภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจ�ำหน่ าย และน�ำผลที่ได้
มาทบทวนร่ วมกันในที มเพื่อแก้ไขปั ญหา อุปสรรคต่อ
การบรรลุเป้ าหมาย จนได้แนวทางที่เหมาะสมกับบริ บท
ของโรงพยาบาลชุมชน และสามารถน�ำไปใช้ได้จริ งใน
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การปฏิบตั ิ เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยใน
การดูแลรักษา เช่น อัตราการคัดกรองผูป้ ่ วยถูกต้องเพิม่ ขึ้น
อุบตั ิการณ์อาการทรุ ดระหว่างการดูแลรักษาลดลง ผูป้ ่ วย
ได้รั บ การดู แ ลตามมาตรฐานการส่ ง ต่ อ ไม่ เ กิ ด อาการ
ทรุ ดระหว่างการส่ งต่อ อัตราการกลับมารักษาซ�้ำภายใน
48 ชัว่ โมงหลังจ�ำหน่ายลดลง ผูเ้ ขียนจึงน�ำเสนอแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย
ห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น 2 ระยะ คือ การดูแลระยะก่อนถึง
โรงพยาบาลและการดู แ ลระยะในโรงพยาบาล ผูอ้ ่ า น
สามารถน�ำไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา อันจะส่ งผล
ให้ ผู ้ป่ วยเข้า สู่ ร ะบบการดู แ ลรั ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัย ดังนี้

จัดเครื่ องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้ในการดูแลขั้นพื้น
ฐานไว้พร้อมทุกเวรและสามารถน�ำขึ้นรถออกให้บริ การ
ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเตรี ยมเมื่อได้รับแจ้ง
เหตุ และเมื่อรับผูป้ ่ วยให้ประเมินขั้นต้นพร้อมประสาน
งานกลับมายังงานอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นเพื่อแจ้งการเตรี ยมทีม
และเครื่ องมือให้พร้อมดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้ทนั ที

การดูแลระยะก่ อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital care)

2.1 พัฒนาความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิของทีม
โดยจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการฟื้ นฟูทกั ษะการปฏิบตั ิอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง เช่น การดูแลบาดแผลและการห้ามเลือด
การดามอวัยวะที่ หัก การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การช่ วยฟื้ น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทีมสามารถดูแลผูป้ ่ วยได้ถกู ต้อง
เหมาะสม ลดความพิการและการเจ็บป่ วยไม่ให้รุนแรงขึ้น

การดู แ ลผูป้ ่ วยอุ บ ัติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น ระยะก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาลโดยการพัฒ นาระบบบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลและเครื อข่ายในพื้นที่ เพื่อจัดให้มี
การบริ การรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นที่รวดเร็ ว ทันเวลาและ
มีประสิ ทธิ ภาพตั้งแต่จุดเกิ ดเหตุ การดูแลระหว่างน�ำส่ ง
จนถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย เพราะการรักษาพยาบาล
ฉุ ก เฉิ น ที่ ล่ า ช้า จะส่ ง ผลให้ผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น เสี ย โอกาสใน
การรอดชี วิตทุกนาทีที่ผ่านไป การขนย้ายและการน�ำส่ ง
โรงพยาบาลทีไ่ ม่เหมาะสมจะท�ำอันตรายซ�้ำเติมการบาดเจ็บ
(Wangsri, 2013) แม้โรงพยาบาลชุมชนจะมีขอ้ จ�ำกัดด้าน
ทรัพยากรในการจัดบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น แต่สามารถ
ด�ำเนิ นการภายใต้ขอ้ จ�ำกัดให้มีคุณภาพได้ ดังนี้
1. พัฒ นาระบบบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาล เป้ าหมายคือ ออกให้บริ การรวดเร็ วและผูป้ ่ วย
ปลอดภัย โดยก�ำหนดอัตราก�ำลังที่ออกให้บริ การต้องเป็ น
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในเวรนั้น ๆ อย่างน้อย 3 คน ประกอบ
ด้วย พยาบาลวิชาชีพงานอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นเป็ นหัวหน้าทีม
เวชกิจฉุ กเฉิ น และพนักงานขับรถ กรณี ผปู ้ ่ วยหนักหรื อมี
ภาวะวิกฤติเพิม่ อัตราก�ำลังพยาบาลวิชาชีพจากผูป้ ่ วยในอีก
1 คน และจัดระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ ได้แก่
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2. พัฒ นาระบบบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ของ
เครื อข่าย ปั จจุบนั เครื อข่ายบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นขั้น
พื้นฐานกระจายอยูใ่ นชุมชนทั้งเทศบาล ชมรมต่าง ๆ มูลนิธิ
หน่วยงานเหล่านี้เข้าถึงผูร้ ับบริ การได้รวดเร็ วเพราะตั้งอยู่
ในพื้นที่ และผูป้ ฏิ บตั ิ รู้จกั พื้นที่ เป็ นอย่างดี จึ งเป็ นก�ำลัง
ส�ำ คัญ ในการจัด บริ ก าร โรงพยาบาลในพื้ น ที่ ส ามารถ
ร่ วมมือเครื อข่ายให้เกิดการบริ การที่มีคุณภาพ ดังนี้

2.2 ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการดู แ ล
ผูป้ ่ วยรายต่อราย เมื่อพยาบาลวิชาชีพรับผูป้ ่ วยที่นำ� ส่ งโดย
ที มการแพทย์ฉุกเฉิ นของเครื อข่าย ให้ประเมิ นคุณภาพ
การดูแล และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างกัลยาณมิตรทันที
พร้ อมทั้งส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนวิธี
การดู แลให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ทีมเกิ ดการเรี ยนรู ้ จาก
สภาพจริ ง เช่ น ให้ค ำ� แนะน�ำ และสาธิ ต การปฏิ บ ัติ ถ ้า
ทีมขาดทักษะ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลผูป้ ่ วย
ณ จุดเกิดเหตุกรณี วสั ดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
2.3 สร้างระบบการสื่ อสารหลายช่องทาง โดย
น�ำ เทคโนโลยีม าใช้ใ นการสื่ อ สารระหว่า งที ม ออกให้
บริ การ รวมทั้งการขอความช่วยเหลือหรื อขอค�ำปรึ กษา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญในขณะออกให้บริ การ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.4 น�ำทีมบริ การการแพทย์ฉุกเฉินของเครื อข่าย
ร่ วมซ้อมแผนรับอุบตั ิเหตุ-อุบตั ิภยั หมู่กบั ทีมโรงพยาบาล
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง และ
ท�ำงานร่ วมกันอย่างราบรื่ น
3. ประชาสัมพันธ์การเรี ยกใช้บริ การหน่วยบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิ นผ่านช่ องทางต่าง ๆ ที่ มีอยู่ในท้องถิ่น
เช่น วิทยุชุมชน ประกาศเสี ยงตามสายของเทศบาลหรื อ
หมู่บา้ น ติดป้ ายประกาศแจ้งผ่านผูน้ ำ� ชุมชนและหัวหน้า
ส่ วนราชการ เพื่อให้ผูร้ ั บบริ การรั บทราบช่ องทางการ
ใช้บริ การ น�ำไปสู่ การเข้าถึ งบริ การได้ง่ายและสะดวก
ส่ งผลให้ผรู ้ ับบริ การได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ก่อนถึงโรงพยาบาล

การดูแลระยะในโรงพยาบาล (In-hospital care)
การดู แ ลรั ก ษาในห้ อ งอุ บ ัติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น เป็ น
การดู แลตั้งแต่ แรกรั บจนจ�ำหน่ ายผูป้ ่ วย ที มต้องมัน่ ใจ
ว่ า ผู ้รั บ บริ การสามารถเข้า ถึ ง บริ การที่ จ �ำ เป็ นได้ง่ า ย
กระบวนการรับผูป้ ่ วยตรงและถูกต้องกับปั ญหาสุ ขภาพ
หรื อความต้องการ ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้
ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล ดังนี้
1. จัดระบบการประเมินสภาพและคัดกรองผูป้ ่ วย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การดู แ ลรั ก ษาที่ ถู ก ต้อ งรวดเร็ ว
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่คดั กรองโดยพยาบาลวิชาชีพ เพราะ
การจัดผูป้ ่ วยแต่ละระดับความรุ นแรงต้องใช้ท้ งั ความรู ้
และประสบการณ์ การตัดสิ นใจ การประเมินและคัดกรอง
ต้องเริ่ มทันทีที่รับผูป้ ่ วย และจัดล�ำดับความเร่ งด่วนด้วย
การติดสัญลักษณ์ป้ายสี ตามประเภทผูป้ ่ วยที่เวชระเบียน
และแขวนป้ ายสี ที่เตียงผูป้ ่ วยเพือ่ สื่ อสารให้บุคลากรในทีม
ทุกคนจัดล�ำดับการดูแลรักษาตามความเร่ งด่วน ร่ วมกันดูแล
และเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยให้ปลอดภัยตลอดเวลา การแบ่งประเภท
การคัดกรองขึ้นกับบริ บทและระบบงานของโรงพยาบาล
การศึกษาของพรทิพย์ วชิรดิลก และคณะ (Wachiradilok,
et al., 2016) พบว่า โรงพยาบาลส่ วนใหญ่ร้อยละ 75.8 มี
การจัดระดับและสัญลักษณ์สีที่ใช้แยกระดับความฉุ กเฉิ น
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ใช้ระบบคัดแยก 5 ระดับตามความรุ นแรง (Emergency
Severity Index--ESI) ร้อยละ 12.4 ใช้ระบบคัดแยกแบบ
อื่น ๆ ซึ่ งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติได้มีประกาศ
หลักเกณฑ์การประเมินเพือ่ คัดแยกระดับความฉุกเฉินและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2554 เพื่อคุม้ ครอง
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยฉุกเฉินโดยให้คดั แยกระดับความ
ฉุกเฉินตามเกณฑ์ประเมินระดับความฉุกเฉินตามแนวทาง
Emergency Severity Index Version 4 ซึ่ งแนวทางการ
คัดกรองมี 5 ระดับ ดังนี้ (Gilboy, et al., 2012; National
Institute of Emergency Medicine, 2015)
ระดับ 1 ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤต เป็ นผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วยกะทันหัน มีภาวะคุกคามต่อชี วิตหากไม่ได้
รับการดูแลรักษาเพื่อแก้ไขภาวะคุกคามระบบการหายใจ
ระบบไหลเวียนเลือดหรื อระบบประสาทผูป้ ่ วยจะมีโอกาส
เสี ยชี วิตสู ง หรื อท�ำให้การบาดเจ็บหรื ออาการป่ วยของ
ผูป้ ่ วยรุ นแรงขึ้น หรื อเกิ ดภาวะแทรกซ้อนได้ทนั ที เช่ น
หัวใจหยุดเต้น หยุดหายใจ หายใจเหนื่ อยรุ นแรง ระดับ
ออกซิ เจนในเลือด (SpO2) ต�่ำกว่า 90% ภาวะหัวใจเต้น
เร็ วหรื อช้าผิดปกติที่มีภาวะเลือดไปเลี้ยงร่ างกายไม่เพียง
พอ ช็อกจากการแพ้ ไม่รู้สึกตัวในทันทีทนั ใด ผูป้ ่ วยกลุ่ม
นี้ ใช้สัญลักษณ์สีแดง ต้องท�ำการดูแลรักษาทันที
ระดับ 2 ผูป้ ่ วยฉุกเฉินเร่ งด่วน เป็ นผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บ
หรื อมีอาการป่ วยเฉียบพลันมาก หรื อเจ็บปวดรุ นแรง เกณฑ์
การคัดกรองมี 3 ประเด็น คือ (1) มีความเสี่ ยงสู งหรื อไม่
เช่น มีอาการเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กบั ภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉี ยบพลัน อาการของโรคหลอดเลือดสมอง (2) มีอาการ
ซึ มสับสนหรื อไม่ ให้พิจารณาว่าเป็ นอาการที่เกิดขึ้นใหม่
และ (3) ก�ำลังทุกข์ทรมานหรื อเจ็บปวดมากทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจ ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง จ�ำเป็ นต้อง
ได้รับการดูแลรั กษาอย่างรี บด่ วน หรื อให้การพยาบาล
เบื้องต้นก่อน มิฉะนั้นจะท�ำให้การบาดเจ็บหรื ออาการป่ วย
รุ นแรงหรื อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ส่ งผลให้เสี ยชีวติ หรื อ
พิการในระยะต่อมา

EAU Heritage Journal

Science and Technology

Vol. 11 No. 3 September-December 2017

ระดับ 3 ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นไม่ รุนแรงเป็ นผูท้ ี่ ได้รับ
บาดเจ็บหรื อมี อาการป่ วยเฉี ยบพลันแต่ ไม่ รุนแรง เช่ น
สั ญ ญาณชี พ เปลี่ ย นแปลงอยู่ ใ นโซนอัน ตราย ผู ้ป่ วย
กลุ่มนี้ ใช้สัญลักษณ์สีเขียว สามารถรอรับการดูแลรักษา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง หากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควร
จะท�ำให้การบาดเจ็บหรื ออาการป่ วยรุ นแรงหรื อเกิดภาวะ
แทรกซ้อนขึ้นได้
ระดับ 4 ผูป้ ่ วยทัว่ ไป เป็ นผูท้ ี่เจ็บป่ วยแต่ไม่ฉุกเฉิน
สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงไม่มาก ใช้ทรัพยากรในการดูแล
รักษาน้อย ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ สัญลักษณ์สีขาว สามารถรอรับ
การดูแลรักษาโดยไม่ก่อให้เกิดอาการรุ นแรงขึ้นหรื อเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา
ระดับ 5 ผูร้ ั บบริ การสาธารณสุ ขอื่นเป็ นบุคคล
ที่มารับบริ การสาธารณสุ ข หรื อบริ การอื่นไม่จำ� เป็ นต้อง
ใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษา กลุ่มนี้ สัญลักษณ์สีดำ�
2. พัฒนาระบบการดู แลรั กษาที่ มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย โดยก�ำหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจนทั้ง
แนวทางการดูแลรั กษาผูป้ ่ วย ระบบการสื่ อสาร ระบบ
สัญญาณเตือน สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือ
ที่ มี คุ ณ ภาพพร้ อ มใช้ง าน และสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพ ดังนี้
2.1 พัฒนาแนวทางการดูแลรั กษาผูป้ ่ วยและ
น�ำสู่ การปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์ ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นจะมี
โรคหรื อกลุ่มอาการที่ยงุ่ ยาก ซับซ้อนและมีความเสี่ ยงสู ง
เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โรคหัวใจขาดเลือด
เฉี ยบพลัน (acute coronary syndrome) อุบตั ิเหตุต่าง ๆ จึง
ต้องก�ำหนดแนวทางการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน (Clinical
Practice Guideline--CPG) และผูเ้ ขียนได้นำ� แนวทางการ
ดูแลรักษาสู่ การปฏิบตั ิจริ งโดยดัดแปลงเป็ นแบบบันทึก
กึ่งส�ำเร็ จรู ป (OPD card) เฉพาะโรคในลักษณะเติมค�ำใน
ช่องว่าง (ตัวอย่างแบบบันทึกกึ่งส�ำเร็ จรู ปดังภาพ 1) ให้
พยาบาลใช้ในการบันทึกการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ช่วยชี้ นำ�
การปฏิบตั ิทุกขั้นตอน เป็ นการประยุกต์ใช้แนวคิดข้อจ�ำกัด

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

ของมนุษย์ (human factor engineering) เพื่อช่วยเตือนให้
เกิ ดการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง (Limpanyalert, 2016) ช่ วยลด
ความผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคล (human error) ที่เป็ น
สาเหตุความผิดพลาด เช่น ความหลงลืม ความเข้าใจผิด
การขาดมาตรฐาน ความไม่รู้ การขาดประสบการณ์ ข้าม
การปฏิ บตั ิ ตามกฎบางข้อเนื่ องจากคิ ดว่าไม่ส�ำคัญ ขาด
ความใส่ ใจความเพิกเฉยหรื อไม่ตระหนักรู ้ (Mitsungnern,
Phungoen & Kotruchin, 2013) และปรับปรุ ง แก้ไขแบบ
บันทึกตามข้อมูลป้ อนกลับจากผูใ้ ช้งาน ผลการใช้แบบ
บัน ทึ กกึ่ งส�ำเร็ จรู ปเฉพาะโรคพบว่า พยาบาลสามารถ
ประเมินสภาพผูป้ ่ วยได้ครบถ้วน มีขอ้ มูลในการรายงาน
แพทย์ได้ครบถ้วน รวดเร็ วในครั้ งเดี ยว ส่ งผลให้แพทย์
ตัดสิ นใจได้วินิจฉัยได้รวดเร็ ว ดูแลรั กษาผูป้ ่ วยถูกต้อง
ตามมาตรฐานที่ กำ� หนด ลดความผิดพลาดในการดู แล
รักษา ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนเพิ่มขึ้น
และมีขอ้ มูลเพียงพอส�ำหรับการประเมินคุณภาพการดูแล
รักษาและติดตามตัวชี้ วดั เฉพาะโรค และสะท้อนการใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างชัดเจน
2.2 จัดระบบการดู แลและเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยให้
ปลอดภัย การดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัยขึ้นอยูก่ บั ความรู ้และ
สมรรถนะของบุคลากร ความถี่ในการเฝ้ าสังเกตอาการ
ผูป้ ่ วย การเข้า ใจความหมายของข้อ มู ล ที่ ผิ ด ปกติ ข อง
ผูป้ ่ วย การก�ำหนดค่าอาการเตือนของผูป้ ่ วยที่เหมาะสม
และเฉพาะเจาะจงกับโรคหรื อกลุ่มอาการ การตัดสิ นใจ
ขอความช่ วยเหลือจากทีม การตอบสนองของวิชาชี พที่
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ ว โดยน�ำแนวคิดห่ วงโซ่ การป้ องกัน
(chain of prevention) มาเป็ นแนวทางในการดูแลให้ผปู ้ ่ วย
ปลอดภัย ดังนี้ (Smith, 2010)
การเรี ยนรู ้ (education) โดยพัฒนาบุคลากรให้
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการสังเกตอาการผูป้ ่ วย การตรวจจับอาการ
ที่บ่งชี้ว่าผูป้ ่ วยก�ำลังจะเกิดอันตราย เรี ยนรู ้วิธีการใช้และ
การแปลผลอาการเตือน วิธีการตามทีมช่วยเหลือ รวมทั้ง
การดูแลช่วยเหลือขั้นต้นเพื่อแก้ไขภาวะคุกคามชีวิต

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บันทึกการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
E
รถนอน
ชื่อ – สกุล........................... อายุ............ปี HN……....… รับ ว.ด.ป...................... รับเวลา...............น.
U รถนัง่
Onset ว.ด.ป.......................... (หากเวลา Onset ไม่ แน่ นอนให้ นับเวลาสุ ดท้ ายที่ผู้ป่วยยังปกติ)
N เดินมา
อาการส�ำคัญ/ประวัติการเจ็บป่ วย......................................................................................................... ผูน้ ำ� ส่ ง...............
การประเมินสภาพผู้ป่วย

บันทึกผลการประเมินผู้ป่วย

Cincinnati Pre-hospital Stroke Scale
1. กล้ามเนื้อใบหน้า : ยิม้ หรื อยิงฟัน
2. กล้ามเนื้อแขน : หลับตา ยกแขน 2 ข้าง
และเหยียดออกมาข้างหน้าค้างไว้ 10 วินาที
3. การพูด
: พูดซ�้ำๆ เป็ นประโยคง่ายๆ
อาการอื่น ๆ : เดินเซ เวียนศีรษะทันที ทันใด
เห็นภาพซ้อนหรื อมืดมัว ข้างใด ข้างหนึ่งทันที
ปวดศีรษะอย่างรุ นแรง
(Stroke: เป็ นทั้งซีก เป็ นทันที ทันใด)

ประเมินเวลา ..................... น. พบ 1 ใน 3 อาจเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง

V\S แรกรับและการประเมินอืน่ ๆ

T =…....…oC BP =…….…mmHg P =…......../min R =............/min
DTX =….........mg % SpO2 =…......% GCS .E…..... V...…. .M….....
Pupil Rt. ….………… Lt. ……………… Motor power
EKG ผล ..............................................................................................
ปั จจัยเสี่ ยง: โรคประจ�ำตัวและการรักษา...............................................
บุหรี่ ไม่สูบ เคยสู บ ยังสู บ..... มวน/วัน นาน..... หยุดสู บ....
อ้วนลงพุง DLD AF MI ประวัติครอบครัวเป็ น stroke
อื่น ๆ ระบุ ........................................................................................

ปัจจัยเสี่ ยง: เคยเป็ น TIA HT DM ไขมันในเลือดสู ง
สูบบุหรี่ โรคหัวใจ AF เลือดข้น อายุมากกว่า
55 ปี ขึ้นไป กินยาคุม ความเครี ยด ใช้สารเสพติด
Hx. ครอบครัวเป็ น Stroke

Airway

ลงชื่อ

ปกติ มุมปากยกขึ้นไม่เท่ากัน 2 ข้าง............................................
ปกติ ยกแขนไม่ได้ หรื อยกขึ้นไม่เท่ากัน 2 ข้าง……....................
ปกติ พูดไม่ได้ พูดไม่ออก พูดฟั งไม่รู้เรื่ อง พูดผิดบางค�ำ …......…
อาการอื่นๆ …………………………………..........................................
...........................................……………………………..……………....
เป็ นทันที ทันใด
เป็ นทั้งซี ก ระบุขา้ งที่เป็ น..........................
ยังไม่รับการรักษาที่ใด รับการรักษาที่..........................................

: เวลา.................น.

NA
จัด Position On O2 cannular ….……...... LPM On O2 mask + bag..........……. LPM
Suction Oral airway
On ETT. No…..…….….. ลึก ................cms เวลา..............................น.
Breathing : เวลา..................น. NA
Ambu bag + O2 10 LPM
On respirator ...............ครั้ง/นาที Observe การหายใจ
Circulation : เวลา.................น. NA
On lock On IV ชนิด 0.9 % NSS 1,000 ml rate ..…......ml/hr CPR
Medication : เวลา..................น. ระบุชื่อยา ......................................................................................................................................................
หัตถการ/อืน่ ๆ ระบุ ..................................................................................................................................................................................................
การดูแลต่ อเนื่องและประเมินผลการดูแลรักษา (ทุก 15-30 นาที)
เวลา

BP

PR

RR

SpO2

GCS

Pupil

อาการ อาการแสดง การดูแลและประเมินผล

ลงชื่อ

รายงานแพทย์เวลา....................น. แพทย์มาดูเวลา................น. แพทย์เวร...................... พยาบาลเวร .........................
ประเภทการจ�ำหน่าย Refer รพ. ...….…… ออกจาก ER เวลา.................น. ปฏิเสธการรักษา เสี ยชีวิต
สภาพผูป้ ่ วย V/S BP=......mmHg P = ....../min R = ....../min SpO2 = ......% GCSE…... V…. M ..... Pupil..........
ภาพ 1 ตัวอย่างแบบบันทึกกึ่งส�ำเร็ จรู ป
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การเฝ้ าติ ด ตามอาการผู ้ป่ วย (monitoring)
โดยก�ำหนดการประเมินอาการและสัญญาณชี พซ�้ำอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ความถี่เหมาะสม วิเคราะห์และแปล
ความหมายของอาการและสัญญาณชี พ และมีระบบการ
บันทึกในเวชระเบียนที่ชดั เจน
การรับรู ้ภาวะอันตราย (recognition) ให้พยาบาล
ตรวจจับอาการที่บ่งบอกว่าผูป้ ่ วยก�ำลังแย่ลง โดยก�ำหนด
อาการเตือน (early warning sign) เป็ นแนวทางในการเฝ้ า
ระวัง หรื อรายงานแพทย์เพื่อแก้ไขอาการ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้
รับการตอบสนองต่ออาการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างรวดเร็ ว
ดังนี้ (The Health Care Accreditation Institute, 2008)
Early warning sign ส�ำหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่
- เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยรู ้สึกไม่สบายใจเกี่ยว
กับอาการของผูป้ ่ วย
- อัตราการเต้นของหัวใจ < 40 หรื อ > 130 ครั้งต่อนาที
- ความดัน Systolic < 90 มิลลิเมตรปรอท
- อัตราการหายใจ < 8 or > 28 ครั้งต่อนาที
- O2 Saturation < 90 % ทั้งที่ให้ออกซิ เจน
- การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู ้สึกตัว
- ปริ มาณปั สสาวะ < 50 มล.ใน 4 ชัว่ โมง
Early warning sign ส�ำหรับผูป้ ่ วยเด็ก
- อายุ < 1ปี หายใจ > 60 ครั้ง/นาที
- อายุ > 1 ปี หายใจ > 40 ครั้ง/นาที
- อายุ < 8 ปี ชีพจร < 80 หรื อ > 160 ครั้ง/นาที
- อายุ > 8 ปี ชีพจร < 60 หรื อ > 140 ครั้ง/นาที
- ความดัน Systolic เด็ก 1-10 ปี < 70 มิลลิเมตรปรอท +
(อายุเป็ นปี + 2)
- หายใจเร็ วผิดปกติ ปลายจมูกบานทรวงอกบุ๋ มหายใจ
เสี ยงดัง
- การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู ้สึกตัวซึ มชักกระสับ
กระส่ าย
- คล�ำชี พจรปลายมื อและปลายเท้าไม่ ชัดเจน เขี ยว O2
Saturation < 95 %
นอกจากนี้ การน�ำตัวส่ งสัญญาณ (trigger tool)
มาใช้ในการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย จะป้ องกันการเกิดอาการทรุ ด
ระหว่างการดู แลรั กษาได้ทนั เวลา ด้วยการจัดท�ำบัญชี
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รายการตัวส่ งสัญญาณที่มีโอกาสเกิ ดขึ้นในระหว่างการ
ดู แ ลผูป้ ่ วย เช่ น ค่ า ผลตรวจทางห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารวิ ก ฤติ
อาการแสดงของผู ้ป่ วย โดยติ ด ไว้ใ นพื้ น ที่ ท �ำ งานที่
ทุกคนสามารถมองเห็นได้ง่าย รวมทั้งก�ำหนดค่าการเตือน
(alarm) ในเครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามผูป้ ่ วย (monitor)
เพื่อใช้ในการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิด
ขึ้น จะสามารถป้ องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงได้
(The Health Care Accreditation Institute, 2016)
การเรี ยกขอความช่วยเหลือ (call for help) โดย
ใช้การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ และแนวทางการรายงาน
แพทย์ ซึ่ งสถาบันพัฒนาบริ การสุ ขภาพ (Institute for
Healthcare Improvement--IHI) ให้แนวทางการสื่ อสาร
ระหว่างสมาชิ กทีมผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับสภาวะผูป้ ่ วยโดย
ใช้ห ลัก SBAR (Situation Background Assessment
Recommendation) ที่ง่ายต่อการจดจ�ำ เป็ นกลไกที่ชดั เจน
และมี ประโยชน์ในการก�ำหนดกรอบการสนทนา โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะวิกฤติ ที่ตอ้ งการความสนใจและการ
ลงมือปฏิบตั ิทนั ที ดังนี้ (The Health Care Accreditation
Institute, 2008; Labson, 2013)
S: Situation สถานการณ์ ผูป้ ่ วยที่ ท าํ ให้ตอ้ ง
รายงานได้แก่ ระบุตวั ผูร้ ายงาน หน่วยงาน ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย
ระบุปัญหาสั้น ๆ เวลาที่เกิดความรุ นแรง
B: Background ข้ อ มู ล ภู มิ ห ลั ง เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ผปู ้ ่ วย ได้แก่ การวินิจฉัย วันที่รับไว้ รายการ
ยาและสารน�้ำที่ ไ ด้รั บ การแพ้ย า สั ญ ญาณชี พ ล่ า สุ ด
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ วันเวลาที่ตรวจ และผลการ
ตรวจครั้งที่แล้วเพื่อเปรี ยบเทียบ ข้อมูลทางคลินิกอื่น ๆ
A: Assessment ประเมินสถานการณ์เป็ นการ
สรุ ปเกี่ ยวกับสถานการณ์ ผูป้ ่ วยในมุมมองของพยาบาล
ความรุ น แรงของปั ญ หา ผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา และ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาผูป้ ่ วย
R: Recommendation ข้อแนะนํา หรื อ ความ
ต้องการของพยาบาล เช่น ต้องการให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปหน่วย
วิกฤติผปู ้ ่ วยควรได้รบั การใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ผูป้ ่ วยควรได้รบั
การดูแลจากแพทย์ด่วนหรื อควรปรับเปลี่ยนแผนการรักษา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การตอบสนอง (response) โดยจัดระบบการ
ปรึ กษาและการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว เช่น การปรึ กษา
พยาบาลที่มีประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาอย่างมีคุณภาพ
2.3 จัดแบ่งโซนพื้นที่ให้บริ การและจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงาน ดังนี้
จัด พื้ น ที่ บ ริ ก ารอย่า งเหมาะสม โดยจัด โซน
รับผูป้ ่ วยวิกฤติ -ฉุ กเฉิ นที่ สามารถเข็นเปลนอนจากศูนย์
เปลตรงเข้าห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นได้สะดวกและรวดเร็ ว
ในแต่ ละโซนจัดวางเครื่ องมื อ อุปกรณ์ ยาฉุ กเฉิ นและ
สารน�้ำส�ำหรับช่วยเหลือผูป้ ่ วยไว้ครบถ้วนและพร้อมใช้
ในการดูแลผูป้ ่ วยได้ทนั ทีไม่เกิน 4 นาที
จัดเครื่ องมือให้เพียงพอและพร้อมใช้ได้อย่าง
มี คุ ณ ภาพโดยตรวจสอบสภาพ ตรวจนับ ปริ มาณให้
เพี ย งพอและพร้ อ มใช้ทุ ก เวรเช่ น เครื่ อ งกระตุ ก หัว ใจ
รถฉุ กเฉิ นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่ องตรวจคลื่นไฟฟ้ า
หัวใจ 12 ลีด ชุดเครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ตอ้ งใช้
เร่ งด่วน เช่น ชุดใส่ ท่อระบายทรวงอก ชุดเปิ ดเส้นเลือด
ซึ่งมักพบปัญหาการเตรี ยมล่าช้าและเครื่ องมือไม่ครบถ้วน
ท�ำให้เสี ยเวลาในการหยิบเพิ่ม การท�ำงานของทีมติดขัด
ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาล่าช้า จึ งควรจัดการ
เครื่ อ งมื อ ให้มี คุ ณ ภาพเอื้ อ ต่ อ การท�ำ งานของบุ ค ลากร
ทุกระดับ เช่น (1) รถฉุ กเฉิ นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ควร
จัดเตรี ยมไว้ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันที คือ ด้านบนของ
รถจัดวางอุปกรณ์ส�ำหรับใส่ ท่อช่วยหายใจครบชุด และ
ทุ กชิ้ นต่ อครบวงจรพร้ อมหยิบใช้ทนั ที โดยไม่ ตอ้ งเสี ย
เวลา ด้านข้างจัดเรี ยงอุปกรณ์ที่สำ� รองให้เพียงพอ ลิ้นชัก
เก็บสารน�้ำและยาฉุ กเฉิ นพร้อมอุปกรณ์ และคลุมปิ ดให้
มิดชิดด้วยพลาสติกใสชนิ ดบาง (พลาสติกหุ ม้ อาหาร) ให้
สามารถมองเห็ นอุปกรณ์ได้ชดั เจน พร้ อมเขียนระบุวนั
ที่ ตรวจสอบ ชื่ อผูต้ รวจสอบ และระบุสถานะพร้ อมใช้
ปิ ดทับไว้ดา้ นบน สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้ได้ง่าย
หากไม่มีการเปิ ดใช้เกิน 7 วันให้แกะพลาสติกออกตรวจ
สอบใหม่ เพื่อเปลี่ ยนวัสดุ อุ ปกรณ์ ที่อาจหมดอายุการ
ใช้งาน (2) เครื่ องมือและอุปกรณ์ทำ� หัตถการส�ำคัญและ
เร่ งด่ วน ใช้หลักการในการเตรี ยมคื อ หยิบใช้ได้ทนั ที
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รวดเร็ ว และครบถ้วนในครั้งเดียวโดยน�ำอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ ใช้ในการท�ำหัตถการแต่ละชนิ ด เช่ น กระบอกฉี ดยา
เข็ ม ฉี ด ยา ไหมเย็บ แผล ใบมี ด ผ่ า ตัด ผ้า ปิ ดแผลใส่
ซองพลาสติกใสรวมกันครบชุดและติดไว้กบั ชุดเครื่ องมือ
นั้น ๆ เมื่อถึงเวลาต้องเตรี ยมเครื่ องมือท�ำหัตถการสามารถ
เปิ ดซองพลาสติ กแล้วน�ำอุ ปกรณ์ ที่เตรี ยมไว้เปิ ดใส่ ใน
ชุ ดเครื่ องมื อได้ทนั ที และครบถ้วน (3) จัดสิ่ งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการท�ำงานอย่างมีคุณภาพสภาพ
แวดล้อมในห้องท�ำงานต้องเข้าถึ งความรู ้ และวิธีปฏิ บตั ิ
ที่ มกั เกิ ดปั ญหาได้ง่าย ป้ องกันความผิดพลาดที่ เกิ ดจาก
ความไม่รู้ การขาดทักษะ การหลงลืม เช่น วิธีการบริ หาร
ยาที่มีความเสี่ ยงสูง การประเมินอาการทางระบบประสาท
การประเมิ น และจัด กลุ่ ม ผู ้ป่ วยสู ญ เสี ย เลื อ ดหรื อน�้ำ
(volume deficit classification) โดยจัดท�ำวิธีปฏิบตั ิขนาด
ใหญ่พอที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนปิ ดบนฝาผนังห้อง
ในพื้นที่ ใช้งานจะช่ วยให้ปฏิบตั ิ ได้ถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็ ว (4) สร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุ ข
ห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นมีลกั ษณะงานที่เร่ งด่วน มีความยาก
ความเสี่ ยงสูงหรื ออันตราย ความกดดันจากผูป้ ่ วยและญาติ
บรรยากาศการท�ำงานและความสุ ขของคนท�ำงาน จึ งมี
ความส�ำคัญเพราะมีผลกระทบต่อคุณภาพงานบรรยากาศ
การท�ำงาน จึงต้องเป็ นบรรยากาศที่ปลอดภัย ไม่คุกคาม ใช้
ทักษะการสื่ อสารที่ดี มีความเป็ นกัลยาณมิตร และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในทีมทุกระดับ
2.4 จัดอัตราก�ำลังพยาบาลวิชาชี พให้เพียงพอ
ทั้งปริ มาณและคุณภาพ คือเพียงพอ เหมาะสมกับปริ มาณ
และประเภทของผูป้ ่ วย และมีสมรรถนะเพียงพอในการดูแล
ผูป้ ่ วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย คือ สามารถประเมิน
สภาพและจ�ำแนกผูป้ ่ วยตามความเร่ งด่ วนตามหลักการ
จ�ำแนก ปฏิบตั ิทกั ษะการพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสู ง
ในการดูแลและช่วยเหลือ/แก้ไขภาวะฉุ กเฉิ นได้ทุกระบบ
อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และถูกต้อง อ่านและแปลผล
การตรวจต่าง ๆ ได้ถูกต้อง แม่นย�ำ ตัดสิ นใจทางคลินิก
ที่ ส�ำ คัญ ทุ ก สถานการณ์ โ ดยใช้ค วามรู ้ ความสามารถ
ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยแต่ละโรค แต่ละราย รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็ นฐาน สามารถรับรู ้และระบุความเสี่ ยง
ทางคลินิกของผูป้ ่ วยแต่ละราย และจัดการป้ องกันความ
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เสี่ ย งทัน ที ใช้เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ใ น
ภาวะฉุ ก เฉิ น ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง และคล่ อ งแคล่ ว จัด การ
สาธารณภัยและอุบตั ิเหตุ-อุบตั ิภยั หมู่ มีทกั ษะการสื่ อสาร
และการประสานงานที่เป็ นเลิศ พฤติกรรมบริ การที่ดี และ
ดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ (Kumkong, 2015a)
2.5 รั ก ษาสั ม พัน ธภาพที่ ดี ก ั บ ผู ้ป่ วยและ
ครอบครัวโดยสร้างสัมพันธภาพให้เกิดการยอมรับ ได้รับ
การไว้วางใจ ด้วยการฟั งอย่างตั้งใจไม่ขดั จังหวะระหว่าง
การเล่าประวัติการเจ็บป่ วย สื่ อสารอย่างสอดรับระหว่าง
บุ ค ลากรกับ ผูป้ ่ วยและญาติ จะช่ ว ยให้ไ ด้ร ายละเอี ย ด
ข้อมูลการเจ็บป่ วยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผูป้ ่ วยจะยอม
รับฟั งข้อมูลที่บุคลากรแนะน�ำ (Mitsungnern, Phungoen
& Kotruchin, 2013)
3. จ�ำหน่ายผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพทุกประเภทของ
การจ�ำหน่ าย การจ�ำหน่ ายผูป้ ่ วยออกจากห้องอุบตั ิ เหตุฉุ กเฉิ น ต้องเหมาะสมกับสภาวะเจ็บป่ วยและศักยภาพ
ของโรงพยาบาล ดังนี้
3.1 จ�ำหน่ายกลับบ้าน ผูป้ ่ วยต้องได้รบั ค�ำแนะน�ำ
และพัฒ นาศักยภาพในการดู แลตนเองที่ ส อดคล้องกับ
วิถีชีวิตและสภาวะของโรค ช่องทางการติดต่อกลับเมื่อ
ต้องการค�ำแนะน�ำเพิ่มเติ ม โดยน�ำแนวคิ ดการจ�ำหน่ าย
ผูป้ ่ วยโดยใช้หลัก D-METHOD เพราะมีแนวทางในการ
ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยที่ชดั เจน ง่ายต่อการประเมินปั ญหาแต่ละ
ด้าน การให้ความรู ้และการวางแผนจ�ำหน่ ายครอบคลุม
มีการน�ำไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนจ�ำหน่ ายและ
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผูป้ ่ วย (Wangchom, 2012) ดังนี้
D: Diagnosis คือ ให้ความรู ้เรื่ องโรคที่ผปู ้ ่ วย
เป็ นเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและการปฏิบตั ิตวั การประเมิน
อาการตนเอง (self-monitor)
M: Medicine คื อ แนะน�ำ การใช้ย าที่ ผูป้ ่ วย
ได้รับเกี่ยวกับสรรพคุณยา ขนาด วิธีใช้ ข้อควรระวัง ภาวะ
แทรกซ้อนและข้อห้ามการใช้ยา
E: Environment and Economic คือ จัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่บา้ นให้เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจ แหล่ง
สนับสนุนทางสังคม
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T: Treatment คือ เข้าใจปั ญหาของการรักษา
มีทกั ษะที่จำ� เป็ นในการปฏิบตั ิตามแผนการรักษา มีความ
สามารถในการเฝ้ าระวังสังเกตอาการของตนเอง รวมทั้ง
สามารถจัดการกับภาวะฉุ กเฉิ นได้ดว้ ยตนเอง
H: Health คือ เข้าใจภาวะสุ ขภาพของตนเอง
เข้าใจผลกระทบของภาวะความเจ็บป่ วยต่อร่ างกาย ต่อ
การด�ำเนิ นชีวิตประจ�ำวัน ปรับวิธีการด�ำเนิ นชีวิตประจ�ำ
วัน ให้ เ หมาะสมกับ ข้อ จ�ำ กัด ด้า นสุ ข ภาพ รวมทั้ง การ
ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟุสภาพด้านร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนการ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
O: Out patient คือ มาตรวจตามนัด การติดต่อ
ขอความช่ วยเหลื อจากสถานพยาบาลใกล้บา้ นในกรณี
เกิ ดภาวะฉุ กเฉิ น ตลอดจนการส่ งต่อผูป้ ่ วยให้ได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่ อง
D: Diet คือ รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับ
โรคหลีกเลี่ยงหรื องดอาหารที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ส�ำ หรั บ ผูป้ ่ วยที่ ต ้อ งดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ บ้า นหรื อ
ในชุมชน ให้ส่งต่อข้อมูลและแผนการรักษาแก่ทีมเยี่ยม
บ้าน และร่ วมกับทีมเยีย่ มบ้านในการติดตามดูแลผูป้ ่ วย เพือ่
เสริ ม สร้ า งพลัง อ�ำ นาจในการดู แ ลตนเองในระยะยาว
ของผูป้ ่ วยและผูด้ ู แ ล การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย ง
และปรับสภาพแวดล้อมในการดูแลตนเองที่บา้ นเพื่อลด
การกลับมารักษาซ�้ำภายใน 48 ชัว่ โมง และการประเมิน
อาการตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อการเข้าถึ งและเข้ารั บ
บริ ก ารในกระบวนการดู แ ลรั ก ษาอย่า งมี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัย
3.2 จ�ำ หน่ า ยรั บ ไว้ใ นโรงพยาบาล ก่ อ นส่ ง
ผูป้ ่ วยเข้ารั บการดูแลรั กษาในหอผูป้ ่ วย ต้องดูแลรั กษา
ตามแผนการรั กษาจนอาการคงที่ และแผนการรั กษาที่
จ�ำเป็ นตามสภาวะของโรคหรื อกลุ่มอาการต้องปฏิบตั ิให้
ครบถ้วน ประสานและส่ งต่ อข้อมูลการดู แลรั กษาเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมรับผูป้ ่ วย ประเมินสภาพก่อนส่ งผูป้ ่ วย
ถ้าพบอาการเปลี่ยนแปลงต้องรายงานแพทย์เพือ่ ทวนสอบ
แผนการรักษาก่อนส่ ง กรณี ผปู ้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤติให้พยาบาล
วิชาชีพดูแลระหว่างน�ำส่ งจนถึงหอผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

3.3 จ�ำหน่ ายส่ งผ่าตัด ผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งได้รับการ
ผ่าตัดฉุ กเฉิ นในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการผ่าตัด
ต้องได้รับการเตรี ยมความพร้อมตามมาตรฐานที่กำ� หนด
โดยแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญี พยาบาล ซึ่ งใช้แบบบันทึ ก
การเตรี ยมผ่ า ตัด กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป เพื่ อ ชี้ น�ำ การปฏิ บ ัติ ใ น
การเตรี ยมผูป้ ่ วยให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3.4 จ�ำ หน่ า ยส่ ง ต่ อ ผูป้ ่ วยวิก ฤติ แ ละมี ค วาม
เสี่ ย งสู ง ที่ เ กิ น ศัก ยภาพของโรงพยาบาล ต้อ งก�ำ หนด
แนวทางการดูแลก่อนส่งต่อตามมาตรฐานการส่งต่อร่ วมกับ
โรงพยาบาลที่ รับผูป้ ่ วย และก่ อนส่ งต่ อต้องดู แลรั กษา
ขั้นต้นตามแนวทางที่กำ� หนดอย่างครบถ้วน เช่น การใส่
ท่อช่ วยหายใจ การให้สารน�้ำ การประสานงานแพทย์ที่
รับส่ งต่อ และมีพยาบาลวิชาชี พน�ำส่ งเพื่อดูแลให้ผูป้ ่ วย
ปลอดภัยและไม่เกิดภาวะวิกฤติระหว่างส่ งต่อ
3.5 จ�ำหน่ายไม่สมัครใจหรื อปฏิเสธการรักษา
ก่ อ นจ�ำ หน่ า ยต้อ งมั่น ใจว่ า แพทย์ไ ด้ใ ห้ ข ้อ มู ล ผู ้ป่ วย
เกี่ ยวกับโรคและแผนการรั กษาอย่างเพียงพอ รอบด้าน
เพื่อการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยและญาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูป้ ่ วยปฏิ เสธการรั กษาแต่มีความเสี่ ยงสู งต้องให้ขอ้ มูล
ซ�้ำและให้เวลาในการตัดสิ นใจ และผูป้ ่ วยที่ปฏิเสธการ
รักษาทุกรายต้องได้รับการดูแลในขอบเขตที่ผปู ้ ่ วยให้ความ
ยินยอมอย่างสมบูรณ์ที่สุดก่อนจ�ำหน่ ายและขออนุ ญาต
ผูป้ ่ วยติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินภาวะอันตราย
3.6 จ�ำหน่ ายหนี กลับ ผูป้ ่ วยอาจเกิ ดอันตราย
หลังออกจากโรงพยาบาล ที มต้องติ ดตามผ่านช่ องทาง
ต่าง ๆ ทันทีที่ทราบเหตุหนี กลับ เช่น โทรศัพท์แจ้งญาติ
ประสานทีมเครื อข่ายระดับต�ำบลเพื่อติดตามดูแลผูป้ ่ วย
และด�ำ เนิ น การส่ ง ต่ อ แผนการรั ก ษา พร้ อ มส่ ง มอบยา
ที่ ผูป้ ่ วยต้องได้รับการดูแลรั กษาผ่านที มเครื อข่ายระดับ
ต�ำบล
3.7 จ�ำ หน่ า ยเสี ย ชี วิ ต การเสี ย ชี วิ ต ที่ ห้ อ ง
อุ บ ัติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น เป็ นภาวะวิ ก ฤติ ข องญาติ เ พราะเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันทัน ไม่คาดคิด ญาติไม่ได้
เตรี ยมรับมือกับความสู ญเสี ย จึงเกิดภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ที่
พยาบาลต้องเผชิญ ผลการศึกษาพบว่า การดูแลผูป้ ่ วยใน
ระยะวิกฤติใกล้ตายในห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น มีอุปสรรค
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และข้อ จ�ำ กัด หลายประการตามการรั บ รู ้ ข องพยาบาล
ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมเชิ งโครงสร้าง เช่น ไม่มีห้อง
ให้ข อ้ มู ล ญาติ แ ละให้ญ าติ พ กั ในขณะที่ โ ศกเศร้ า ไม่ มี
ห้องส�ำหรับดูแลผูป้ ่ วยใกล้ตาย อุปสรรคด้านวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นการช่วยชีวิตและการยื้อชีวิต ไม่มีแนวปฏิบตั ิใน
การดูแลผูป้ ่ วยใกล้ตาย และอุปสรรคด้านศักยภาพของ
แพทย์และพยาบาล เช่ น ขาดทักษะและความมัน่ ใจใน
การให้ขอ้ มูลญาติ ขาดทักษะการสื่ อสารในการดูแลญาติ
ในภาวะโศกเศร้ าและไม่ยอมรับการตาย (Kongsuwan,
Nilmanat & Matchim, 2014) พยาบาลสามารถพัฒนา
ระบบการดูแลภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของโรงพยาบาล เพื่อให้
เกิดดูแลอย่างมีคุณภาพ ดังนี้
จัดหาพื้นที่ให้ญาติได้นงั่ พัก เพื่อระบายความ
โศกเศร้ า เสี ย ใจ และช่ ว ยเหลื อ ญาติ ใ ห้ เ ผชิ ญ กับ การ
สูญเสี ย กรณี ไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมได้ สามารถ
กั้นพื้นที่ชวั่ คราวด้วยฉากกั้นหรื อบังตา
ให้ญาติอยูก่ บั ผูเ้ สี ยชีวิต เพื่อการกล่าวค�ำอ�ำลา
ขออภัย บอกเล่าความรู ้สึก และค�ำมัน่ สัญญา
ดู แ ลด้า นจิ ต วิ ญ ญาณและความเชื่ อ เกี่ ย วกับ
ชี วิตหลังความตายแก่ ผูเ้ สี ยชี วิตและญาติ โดยส่ งเสริ ม
สนับสนุ นและช่วยเหลือญาติในการปฏิบตั ิต่อผูเ้ สี ยชี วิต
ให้สอดคล้องตามความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น เช่น สวดมนต์ กรวดน�้ำ หรื อกล่าวบทสวด
หรื อการปฏิญาณตนโดยบุตรหรื อญาติใกล้ชิดของผูเ้ สี ย
ชี วิตที่ นับถื อศาสนาอิ สลาม รวมทั้งการจัดหาอุ ปกรณ์
ในการปฏิบตั ิไว้ประจ�ำห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการปฏิบตั ิของญาติ (Kumkong, 2015b)
ดูแลและตกแต่งศพให้สะอาด สวยงามตามหลัก
ศาสนา ความเชื่อและความประสงค์ของญาติ
จัดการเวชระเบียนและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง
ออกหนังสื อรับรองการตายให้ทนั ที เพื่อให้ญาติสะดวก
ในการด�ำเนิ นการแจ้งงานทะเบี ยนโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
กลับมารับในภายหลัง
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การน�ำแนวทางไปประยุกต์ใช้ สามารถด�ำเนิ นการ ดังนี้

การดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิ น เป็ นกระบวนการ
ดูแลรักษาที่สำ� คัญและมีความเสี่ ยงสู ง มีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ได้ การจัดระบบการ
ดูแลรักษาจึงต้องมีคณ
ุ ภาพ ทั้ง 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การดูแล
ระยะก่อนถึงโรงพยาบาลโดยจัดระบบบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลและเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิภาพ ให้
ดูแลผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และปลอดภัย และระยะที่
2 การดูแลระยะในโรงพยาบาล โดยจัดระบบการประเมิน
สภาพและคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาระบบ
การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย และจ�ำหน่าย
ผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพทุกประเภทของการจ�ำหน่าย เพื่อให้
ผูป้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ และเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
อย่างปลอดภัยในครั้งต่อไป

1. ก�ำหนดเป็ นนโยบายโรงพยาบาลการพัฒนา
คุณภาพงานอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น พร้อมสนับสนุนทรัพยากร
ในการด�ำเนิ นการ และก�ำกับ ติดตามอย่างจริ งจัง ต่อเนื่ อง

แนวทางการพัฒนาระบบบริ การงานอุบตั ิ เหตุฉุ กเฉิ นที่นำ� เสนอมานี้ ผูอ้ ่านสามารถใช้เป็ นแนวทางการ
พัฒ นางานอุ บ ัติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น ทุ ก ระดับ ให้เ หมาะสมกับ
ศักยภาพ ข้อจ�ำกัด และสอดคล้องกับบริ บทของโรงพยาบาล

2. ด�ำเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพเกิดจากความร่ วมมือของทีมที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แพทย์และพยาบาลต้องร่ วมมือ
ขับเคลื่อนระบบอย่างจริ งจัง
3. น�ำมาตรฐานมาใช้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ดูแล (care process) โดยประเมินระบบงานที่มีอยูเ่ ดิม และ
ค้นหาจุดอ่อนมาด�ำเนินการแก้ไขให้ตรงจุดและครบถ้วน
อย่างเรี ยบง่าย ไม่ยึดติดรู ปแบบ
4. น�ำเทคโนโลยีการสื่ อสารผนวกกับความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ในการด�ำเนิ นการบางขั้นตอน เช่น การ
ใช้สญ
ั ญาณเตือน การรายงานแพทย์ โดยต้องค�ำนึงถึงสิ ทธิ
ผูป้ ่ วยจรรยาบรรณวิชาชี พ และการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็ นมนุษย์ตลอดเวลา
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