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บทคัดย่อ:

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้บาดเจ็บโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ และประเมินผลการปฏิบตั ิ ใช้กรอบแนวคิดของ Soukup, 2000 วิเคราะห์ผลงานวิจยั 8 เรือ่ งประกอบด้วย
ระดับ A, BและC จำ�นวน 1, 5 และ 2 เรือ่ งตามลำ�ดับและนำ�มาใช้ปรับปรุงการปฏิบตั ขิ องพยาบาลตามขัน้ ตอนของการ
ช่วยชีวติ ผูบ้ าดเจ็บ โดยทีมการพยาบาล 40 คน ตรวจสอบความตรงโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เก็บข้อมูลผูบ้ าดเจ็บ 81ราย
ใช้แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป/การบาดเจ็บ แบบประเมินการปฏิบตั แิ ละแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ วิธกี าร
ประเมินการปฏิบัติโดยพยาบาลและความพึงพอใจโดยผู้ใช้บริการ พบว่าเป็นผู้บาดเจ็บประเภทฉุกเฉิน รีบเร่งและ
ไม่รีบเร่งร้อยละ 6.2,4.9 และ 88.9 ตามลำ�ดับ ผลการปฏิบัติโดยรวมร้อยละ 90.5 การคัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ
ร้อยละ 100 การช่วยเหลือระยะแรก การช่วยเหลือระยะต่อมาและการเตรียมจำ�หน่าย ร้อยละ 97.94, 93.62 และ
70.29 ตามลำ�ดับ ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ 9.0 คะแนน
คำ�สำ�คัญ : หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้บาดเจ็บ หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Abstract :

This action research aimed to improve a Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) for traumatic
patients and evaluate nurses, action, based on evidence of Soukup,2000. And eight relevant studies, with level A
= 1, B = 5 and C =2, the analytical finding was used to improve the practice of nurses following steps in trauma
life support. 40 nurses participated and the material was proved by 3 specialists. Data were collected from 81
patients. Research tools used the recording form of the general characteristic, injury, evaluation nurses, action and
the satisfaction of service users. Assessments in the aspect of the performance nurses, action and results-oriented of
user satisfaction. We found that trauma severity level of patients (n=81) 1, 2, 3 were 6.2%, 4.9%, and 88.9%,
respectively. Moreover, the result of all performance (90.5 %), triage phase of the injury persons (100%) primary
survey phase (97.94%) and secondary survey phase (93.62%), pre-discharge phase (70.29%) were reported.
Patient satisfaction score was 9.0(90%).
keywords : evidence-based practice, traumatic patients, out patient of the accident and emergency unit
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และเป็นสาเหตุการตายของประเทศไทยในอันดับต้นๆ
รองจากโรคมะเร็ ง จากสถิ ติ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ
ในประเทศไทยในปี 2552 พบ 25.31 ต่อประชากร
100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุมากที่สุดอยู่
ระหว่างอายุ 15 -29 ปี พบสูงสุดร้อยละ 17.71 และผูบ้ าดเจ็บ
จากอุ บั ติ เ หตุ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์
ระหว่างปี 2551-2553 มีจำ�นวนเพิ่มอย่างเป็นลำ�ดับ
ดังนี้ 8,874 ราย 9,100 ราย และ 12,417 ราย และกลุม่
ผูบ้ าดเจ็บรุนแรงทีม่ ผี ลกระทบต่ออวัยวะทีส่ ำ�คัญ รับการ
ช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉินเฉลี่ย เดือนละ 30 ราย2 อวัยวะที่
สำ�คัญ ได้แก่ ศีรษะ ไขสันหลังและทรวงอก หรือบาดเจ็บ
หลายระบบ จากพยาธิสรีรวิทยาการบาดเจ็บต่ออวัยวะ
สำ�คัญทำ�ให้เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและครอบครัวเกิด
ความคับข้องใจ ไม่สขุ สบาย วิตกกังวล เศร้า กลัว เป็นต้น
ทำ�ให้ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวลดลง
ทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษาอีกด้วย3 ด้วย
เหตุนกี้ ารช่วยชีวติ เป็นสิง่ สำ�คัญ ซึง่ การช่วยชีวติ ผูบ้ าดเจ็บ
ต้องการการตอบสนองทีร่ วดเร็ว แต่จากการสังเกตการณ์
ของผู้วิจัย พบว่า ทักษะของพยาบาลในการช่วยชีวิตยัง
ไม่เพียงพอ เช่น วิธีการให้ออกซิเจนในผู้บาดเจ็บเป็น
ให้ทางสายจมูก แต่ที่เหมาะสมคือการให้ทางหน้ากาก
และมีถุงลมเสมอ หรืออาจไม่เหมาะสม เช่น ให้การดูแล
ขั้นตอนC=circulating ก่อนA=airway โดยมุ่งไปทำ�แผล
ก่อนการจัดท่าช่วยทางเดินหายให้โล่ง เป็นต้น โดยเปรียบ
เทียบตามหลักการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ ต้องให้การช่วย
ตามขั้นตอนABCDE เสมอ4 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติ
เดิมของหน่วยงานไม่ทันสมัย ยังไม่มีรายละเอียดของ
วิธีการช่วยหัตถการฉุกเฉิน และยังขาดระบบการตรวจ
สอบคุณภาพเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ ดังนั้นจึงควร
ได้รับการทบทวนความรู้เพื่อนำ�มาใช้ในการพัฒนาแก้ไข
ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาทางคลิ นิ ก ในระดั บ ที่ มี
ความซับซ้อนยุ่งยากและต้องให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่มีการพัฒนาผลลัพธ์ให้มีความแน่นอน ลดความเสี่ยง
ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน ซึ่งผลลัพธ์จาก
การทบทวนวิธีการปฏิบัติของหน่วยงาน พบว่ามีความ
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หลายหลากในการปฏิบัติในเรื่องเดียวกันเนื่องจากความ
เข้าใจไม่ตรงกัน5,6 ดังนั้นเพื่อให้เกิดการประสานงานใน
การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนา
พยาบาลให้เกิดทักษะทางคลินิกและการบริหารจัดการที่
เหมาะสม และต้องสร้างมาตรฐานการดูแลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บ
เกณฑ์การประเมินและการวัดผลทางการรักษาพยาบาล
โดยนำ�เอาแนวทางปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นแนวทางการดูแลผู้บาดเจ็บ
ที่มารับบริการที่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และนำ�มาใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับ
การช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูบ้ าดเจ็บ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในหน่วยงาน
2. ศึกษาผลการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแล
ผูบ้ าดเจ็บโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในหน่วยผูป้ ว่ ย
นอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (action

research)
กลุ่มตัวอย่าง ผู้บาดเจ็บผู้ใหญ่ (อายุ > 15 ปี
ขึ้นไป) ที่เข้ารับการรักษาที่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่าง เดือน
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2553 และเก็บข้อมูลทุกรายที่ได้
รับบริการระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
เครื่องมือในการดำ�เนินการวิจัย เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลและประเมินผล ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป/การบาดเจ็บ
ประกอบด้วย ชื่อ เพศ ที่อยู่ อายุ วิธีจ่ายค่ารักษาพยาบาล
วันที่มาโรงพยาบาล เวลาที่มาโรงพยาบาล การนำ�ส่ง
ผูบ้ าดเจ็บ ส่วนร่างกายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ การประเมินระบบ
ประสาทหรือ Glasgow Coma Scale=GCS สัญญาณชีพ
แรกรับ สาเหตุการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลหรือการ
รักษาทีไ่ ด้รบั ก่อนการนำ�ส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ
ผลการรักษาพยาบาล
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2. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บ สร้าง
ขึ้นโดยที่ผู้วิจัยทบทวนและสืบค้นงานวิจัย ร่วมกับการ
ประชุมระดมสมองกลุ่มผู้ปฏิบัติ ซึ่งแบ่งการปฏิบัติการ
ดูแลออกเป็น 4 ระยะ คือ การคัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ
การช่วยเหลือระยะแรก การช่วยเหลือระยะต่อมาและ
การเตรียมจำ�หน่าย
3. แบบประเมินการปฏิบัติการดูแลผู้บาด
เจ็บ มี 2 แบบ คือ 1) แบบประเมินการปฏิบัติ โดยแบ่ง
เป็น 3 หมวด คือ ปฏิบัติได้ ไม่ปฏิบัติ ไม่จำ�เป็น ประเมิน
โดยพยาบาล และ 2)แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยระดับ 1-10 คะแนน
การดำ�เนินการวิจยั งานวิจยั นีใ้ ช้กรอบแนวคิด
evidence based practice model ของ Soukup7 มี 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
1. Evidence–triggered phase เป็ น การ
ค้นหาปัญหา โดยประชุมระดมสมองมีผู้เข้าร่วม 40 คน
(พยาบาล 21คนและผู้ช่วยพยาบาล 19 คน) แบ่งเป็น 3
กลุ่มๆละ 10-12 คน หัวข้อวิเคราะห์มี 3 ประเด็น สรุป
ผลดังนี้ 1)อุปสรรคการการดูแลผู้บาดเจ็บ คือ จำ�ราย
ละเอียดวิธีการปฏิบัติไม่ได้ ไม่เข้าใจขั้นตอน ABCDE
ต่างคนต่างทำ�ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ ไม่ทราบจะบันทึก
อย่างไร 2)การพัฒนาแนวทางปฏิบัติและนำ�ไปใช้ คือ
ควรเขียนเป็นภาษาไทย ให้มีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ
ของพยาบาล ต้องการแบบ checklist และเติมข้อความ
เล็กน้อยให้อบรมการช่วยชีวติ ผูบ้ าดเจ็บ 3)การบันทึก คือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องบันทึกสิง่ ทีต่ นเองทำ� พยาบาลควรตรวจ
สอบการปฏิบัติและการบันทึก
2. Evidence – support phase ได้สืบค้นและ
คัดเลือกจากเอกสารและงานวิจัยที่ได้ฉบับเต็ม (full
text) และตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย ตาม
กรอบการตั้งคำ�ถาม PICO framework โดยคำ�สำ�คัญที่
ใช้ในการสืบค้น ได้แก่ traumatic wound, fluid resuscitation, hypoxia, shock, suctioning, trauma, and trauma
nursing ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ The cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature
(CINAHL),The Cochrane Collaboration, MEDLINE
ฐานข้อมูลงานวิจยั ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และ
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จากงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ จากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษา และสืบค้นด้วยมือ ได้แก่วารสารวิชาการฉบับ
ตีพิมพ์ และรายการเอกสารอ้างอิงจากท้ายรายงานวิจัย
ได้งานวิจัยทั้งหมด 24 เรื่อง คัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการอ่านบทคัดย่อและนำ�ชือ่ เรือ่ งงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค้นหางานวิจยั ฉบับเต็ม จากวารสาร รวมงานวิจยั ทีค่ น้ ได้
8 เรื่อง และนำ�มาการประเมินคุณภาพงานวิจัยใช้เกณฑ์
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย8 และการ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำ�มาใช้ปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอน ABCDE ของการช่วย
ชีวติ ผูบ้ าดเจ็บโดยการมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ าน 40 คน
และตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
3 ท่าน ซึง่ งานวิจยั ทัง้ 8 เรือ่ งประกอบด้วยระดับ A, B และ
C จำ�นวน 1, 5 และ 2 เรื่องตามลำ�ดับ9-16
3. Evidence – observe phase เป็นการนำ�
แนวทางปฏิบัติที่สร้างขึ้นมาใช้ครั้งที่ 1 โดยประชุมชี้แจง
ผู้ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละการเก็ บ ข้ อ มู ล ตาม
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติ และนำ�ไปทดลองใช้กับ
ผูบ้ าดเจ็บ จำ�นวน 30 ราย เมือ่ ดำ�เนินการเสร็จ นำ�ผลสรุป
และวิเคราะห์ผล เสนอทีป่ รึกษาและผูป้ ฏิบตั วิ พิ ากษ์ให้ขอ้
เสนอแนะการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและแบบประเมิน
การปฏิบัติใหม่ หลังจากนั้นนำ�ไปเก็บข้อมูล วิเคราะห์
สรุปผลและนำ�เสนอ ในที่ประชุมผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วม
เสนอแนะ ซึ่งผู้ปฏิบัติเสนอให้ปรับปรุงแบบประเมิน
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในห้องฉุกเฉินและจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บก่อนนำ�แนว
ปฏิบัติมาใช้ หลังจากนั้นจึงนำ�แนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุง
แล้วไปใช้ใหม่ ครัง้ ที่ 2 พร้อมทัง้ สร้างเป็นแผนปฏิบตั กิ าร
ดูแลผู้บาดเจ็บที่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
(ดังแผนปฏิบัติการที่ 1)
4. Evidence–based phase เป็ น ระยะที่ มี
การนำ�ข้อมูลจาก evidence–supported phase และ
สิ่งที่ค้นพบจาก evidence observed phase มาวิเคราะห์
(statistical analysis) ใช้สถิตคิ วามถี่ ร้อยละ และนำ�ไปใช้
และประเมินประสิทธิผล ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติที่ดีที่สุด
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ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปและการบาดเจ็บ
จากการศึกษาผูบ้ าดเจ็บทีม่ ารับบริการทีห่ น่วย
ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 81 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.9 ส่วนน้อย
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 32.1 ที่อยู่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลฯ ร้อยละ 48.75 รองลงมาอาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลฯ ร้อยละ 32.10 และส่วนน้อยมาจากต่างจังหวัด
ร้อยละ 19.75 วัยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น อายุ 15-20 ปี
ร้อยละ 35.80 รองลงมา วัยทำ�งานตอนปลาย อายุ 51-60 ปี
ร้อยละ 20.99 และวัยทำ�งานตอนต้น อายุ 21-30 ปี ร้อยละ
17.28 ส่วนน้อยเป็นวัยสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ
2.47 ข้อมูลการบาดเจ็บ พบว่า ส่วนศีรษะและคอ เป็น
อวัยวะที่บาดเจ็บสูงที่สุด ร้อยละ35.51 รองลงมา เป็น
ส่วนขาและแขน ร้อยละ28.97 และ24.30 ตามลำ�ดับ
คะแนน GCS แรกรับ พบว่า GCS ≤8 ร้อยละ 6.2 GCS
9-13 ร้อยละ 4.9 และ GCS 14-15 ร้อยละ 88.9 ผลการ
รักษาพยาบาล พบว่า ยังมีชีวิตสามารถจำ�หน่ายกลับบ้าน
ร้อยละ83.95 ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ
12.35 ส่งต่อโรงพยาบาลอื่น ร้อยละ 3.70 และไม่มี
ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต
2. ผลประเมินการปฏิบตั กิ ารดูแลผูบ้ าดเจ็บ
โดยคิดร้อยละจากจำ�นวนผู้บาดเจ็บที่ผ่านประเมินแล้ว
จำ�เป็นต้องได้รบั การปฏิบตั ิ นำ�เสนอผลการประเมินดังนี้
ระยะที่ 1 การคัดแยกประเภทผูบ้ าดเจ็บหรือ
triage ได้รบั การคัดแยกประเภทผูบ้ าดเจ็บ 81 คน ร้อยละ
100 เป็นกลุ่มฉุกเฉินหรือ trauma level 1 จำ�นวน 9 คน
ร้อยละ 6.2 กลุ่มรีบเร่งหรือ trauma level 2 จำ�นวน
5 คน ร้อยละ 4.9 และกลุ่มไม่รีบเร่ง หรือ trauma level
3 จำ�นวน 67 คน ร้อยละ 88.9
ระยะที่ 2 การช่วยเหลือระยะแรก หรือ primary
survey เป็นการช่วยเหลือขั้นตอน air way ,breathing,
circulating ,disability และขั้นตอน adjunct สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนทุกข้อ ร้อยละ100 ส่วนทีป่ ฏิบตั ไิ ด้นอ้ ย
คือ ขั้นตอน exposure ร้อยละ 87.66 สรุปโดยรวมทุก
ขั้นตอนปฏิบัติได้ ร้อยละ 97.94
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ระยะที่ 3 การช่วยเหลือระยะต่อมา หรือ
secondary survey เป็นการช่วยเหลือที่ใช้อุปกรณ์การ
แพทย์ที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น คือ การช่วยเหลือ
ขั้นตอน air way, breathing, circulating, disability และ
ขัน้ ตอน adjunct สามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วน ทุกข้อ ร้อยละ
100 ส่วนขั้นตอนที่ปฏิบัติได้น้อยคือ ขั้นตอน exposure
ร้ อ ยละ 61.72 สรุ ป โดยรวมของขั้ น ตอนนี้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้
ร้อยละ 93.62
กิจกรรมพยาบาลโดยตรงระหว่างการช่วยชีวิต
ระยะแรกและระยะต่ อ มาในการช่ ว ยชี วิ ต ผู้ บ าดเจ็ บ
พบว่า พยาบาลสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมพยาบาลครบถ้วน
ร้อยละ 100 ได้แก่ การจัดท่าที่เหมาะสม การดูดเสมหะ
การให้ออกซิเจน การห้ามเลือด การทำ�แผล การดาม
การเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารนํ้า การให้ยา การเฝ้าระวัง
ระบบประสาท การเฝ้าระวังนํา้ เข้านํา้ ออก การเคลือ่ นย้าย
แต่ที่ปฏิบัติได้ไม่ครบได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
70.37 และการเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ปฏิบัติได้ร้อยละ
77.7 เมื่อพิจารณาภาพรวมสามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
95.68 (ดังตารางที่1)
ระยะที่ 4 การเตรี ย มจำ � หน่ า ย หรื อ pre
discharge พบว่า การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนโดยภาพรวม
ร้อยละ 70.29 ตามแนวทางปฏิบัติจะเป็นการให้ข้อมูล
เตรี ย มความพร้ อ ม การให้ ข้ อ มู ล ด้ า นขั้ น ตอนบริ ก าร
ปฏิบตั ไิ ด้สงู สุด คือ ร้อยละ67.90 รองลงมาเป็น ด้านการ
ปฏิบตั ติ วั ด้านการทำ�หัตถการ และด้านวางแผนจำ�หน่าย
ร้อยละ65.43 , 64.20 และ 56.79 ตามลำ�ดับและตํ่าสุด
คือ ด้านความรูส้ กึ และด้านเผชิญความเครียด คือ ร้อยละ
38.27 และ 32.10 ตามลำ�ดับ (ดังกราฟที่1)
3. การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
บริการ แบ่งเป็นระดับ 1-10 คะแนน หลังการปฏิบัติ
จำ�นวน 81ราย พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ เท่ากับ 9.0 หรือร้อยละ 90
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อภิปรายผล

การนำ�หลักฐานเชิงประจักษ์มาปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น
4 ระยะ ได้แก่ การคัดแยก การช่วยชีวิตระยะแรก การ
ช่วยชีวติ ระยะต่อมา และการเตรียมจำ�หน่าย เพิม่ บทบาท
อิสระของพยาบาลซึ่งครอบคลุมการดูแลด้านจิตใจและ
คู่ขนานไปกับการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ เมื่อนำ �แนวทาง
ปฏิบัติมาใช้ในการช่วยชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บในหน่วย
ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยประเมินพยาบาลที่
ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติช่วยชีวิต ในหน่วยผู้ป่วย
นอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสถานการณ์จริง พบว่า กลุ่ม
ผู้บาดเจ็บทั้งหมด 81 คน คัดแยกความรุนแรงระดับ
1,2 และ 3 ตามลำ�ดับ ดังนี้ ร้อยละ 6.2, 4.9 และ 88.9
สอดคล้องกับสถิติในทะเบียนผู้บาดเจ็บของโรงพยาบาล
ศรี น คริ น ทร์ 2 และผลการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางปฏิ บั ติ
โดยรวมร้อยละ 90.5 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลดูแลผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ เมือ่ แรกรับ ของ โรงพยาบาล
รามาธิบดี10 อธิบายได้ว่า แนวทางปฏิบัติมีการพัฒนา
โดยการมีส่วนร่วมทั้งผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติ ก่อนการใช้ได้มี
การฝึกทักษะ ประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติและปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติ 2 ครั้ง จากการอบรมการช่วยชีวิตสำ�หรับผู้บาด
เจ็บ เป็นหลักสูตรที่กำ�หนดไว้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาการใช้ Srinagarind
hospital’s audit filter ในระบบการดูแลผู้บาดเจ็บของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์17 ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบ
ดูแลผู้บาดเจ็บ
ค่าคะแนนการปฏิบัติที่สูงสุด คือ ระยะคัดแยก
ประเภทผู้บาดเจ็บ(triage) ร้อยละ 100 อธิบายได้ว่า
หน่วยงานจัดระบบคัดแยก โดยพยาบาลที่จุดแรกรับ
สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการคัดแยกประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่า มีกิจกรรมการ
คัดแยกอยู่ในระดับสูง18 รองลงมาคือ ระยะช่วยเหลือ
ระยะแรกและระยะต่อมา คือ ร้อยละ 97.94 และ 93.62
สอดคล้องกับผลการศึกษาผลการใช้แนวทางปฏิบัติการ
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พยาบาลผู้ ป่ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ ยู่ ใ นภาวะคุ ก คามต่ อ ชี วิ ต
พบว่า การปฏิบัติระยะช่วยเหลือระยะแรก และระยะต่อ
มาร้อยละ 93.16 และ81.4619 อธิบายได้วา่ ขั้นตอนการ
ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บดังกล่าวถือได้ว่าเป็นทักษะที่จำ�เป็น
สำ�หรับบุคลากรในห้องฉุกเฉินต้องให้การช่วยเหลือโดย
รวดเร็วและแม่นยำ�เพื่อช่วยชีวิตที่วิกฤติอย่างทันท่วงที
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการปฏิบัติสิทธิผู้ป่วย
ผู้ ใ ห้ แ ละผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ พบว่ า
แพทย์และพยาบาลจะปฏิบัติการรักษาสิทธิผู้ป่วยข้อ 4
คือ ภาวะเสี่ยงอันตรายผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน
ค่าเฉลี่ย 4.63 และ4.6120 และ การปฏิบัติที่คะแนนตํ่า
ทีส่ ดุ คือ ระยะเตรียมจำ�หน่ายร้อยละ 70.29 เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ ป่ ว ยและญาติ ใ นการตั ด สิ น ใจในการดู แ ลตนเอง
อันได้จากการประมวลข้อมูล ปัญหาด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย การจัดการของแพทย์และพยาบาล การวางแผน
ให้สอดรับกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งมี
ระดับไม่เท่ากัน มีความแตกต่างกัน แต่ดว้ ยระยะเวลาสัน้
และพยาบาลมี กิ จ กรรมการประสานงานอื่ น ๆ ที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามผลการปฏิบัติดังกล่าว
ควรได้รบั การพัฒนาเพิม่ มากขึน้ โดยมีกจิ กรรมประกอบ
ด้วย การให้เตรียมความพร้อม ให้ความรูเ้ รือ่ งการปฏิบตั ิ
ตัว การมาพบแพทย์ สอดคล้องกับการศึกษาผลการใช้
แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่อยู่ในภาวะ
คุกคามต่อชีวิต พบว่า พยาบาลให้ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
เพียง ร้อยละ 71.49 เช่นกัน19 อาจกล่าวไว้ว่าพยาบาล
ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ครบถ้วน แต่แสดง
ความคิ ด เห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้
พัฒนาเพราะถือว่ามีประโยชน์ ช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบตั ิ
ด้านคลินกิ ทำ�ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง21 สอดคล้องกับงานวิจัยการใช้ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติทางพยาบาลสำ�หรับเตรียมความพร้อม
ของสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การสู ญ เสี ย
ผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน พบว่า ทีมมีทัศนคติและการตื่นตัว
ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติพยาบาลที่กำ�หนด มีส่วน
ร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล และการสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ระบบ
ซึ่งตรงกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัว22 และ
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ถือได้ว่าการให้ข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจำ�เป็น สอดคล้องกับ
การศึกษาผลการใช้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความ
วิตกกังวลของผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พบว่ากลุ่มที่
ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อม ความวิตกกังวลน้อยกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้รับข้อมูลเตรียมพร้อมอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.059 เมื่อประเมินความพึงพอใจ พบว่า
อยู่ในระดับสูง อธิบายได้ว่าเป็นวิธีประเมินเมื่อเสร็จสิ้น
การบริการเฉพาะราย ทำ�ให้ผู้บาดเจ็บรับรู้ได้จากอาการ
ทีด่ ขี นึ้ และสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริการ ทำ�ให้
เกิดความรู้สึกพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

สรุปผลการศึกษา

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ได้พัฒนาแนวปฏิบัติ
การดูแลผู้บาดเจ็บโดยเพิ่มขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
ในบทบาทของพยาบาลให้ชัดเจนขึ้น ผลการดำ�เนินการ
พบว่า กลุม่ ผูบ้ าดเจ็บทัง้ หมด 81 คน ผลการประเมินการ
ปฏิบตั โิ ดยรวม ร้อยละ 90.5 ค่าคะแนนการปฏิบตั ทิ สี่ งู สุด
คือ การคัดแยกประเภทผูบ้ าดเจ็บ ร้อยละ 100 รองลงมา
คือ การช่วยเหลือระยะแรกและการช่วยชีวิตระยะต่อมา
ร้อยละ 97.94 และ 93.62 ส่วนการปฏิบัติที่คะแนนตํ่า
ที่สุดคือ การเตรียมจำ�หน่าย ร้อยละ 70.29 เมื่อประเมิน
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ สู ง
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 9.0

ข้อเสนอแนะ

ควรกำ�หนดเป็นนโยบายให้มีการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลใน
ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นและวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนา
บทบาทของพยาบาลในขั้นตอนเตรียมจำ�หน่าย
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1่ การดู
บาดเจ็
นว้ปยผู่วยนอกอุ
ปว ยนอกอุ
ัติเหตุ
และฉุ
น ร.พ.
ผูบาดเจ็บ
Triage ประเมินระดับความรุนแรงของผูบาดเจ็บ
ใช

ระดับรุนแรง หรือ Trauma Level I
-

GCS ≤ 8 คะแนน
SBP < 90 mmHg, PR > 120 ครั้ง/นาที
RR < 10 หรือ > 30 ครั้ง/นาที
บาดแผลทะลุที่ศรี ษะและคอ
อุบัติเหตุรถยนตความเร็ว ≥ 65 กม/
ชม
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตความเร็ว ≥
40 กม/ชม
เขาหองกูชีพ
ตามResident 1 เวชศาสตรฉุกเฉิน ทันที
ตามทีมศัลยกรรมทันที

GCS 9-13 หรือ ≤ 8ใชหรือไม

ไมใช

ระดับปานกลาง หรือ Trauma Level II

ระดับเล็กนอยหรือ Trauma Level III

-

-

-

GCS 9-13 คะแนน
Vital signs ปกติ
บาดเจ็บที่กระดูกรยางคใหญหัก
อุบัติเหตุรถยนตความเร็ว< 65 กม/
ชม
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตความเร็ว <
40 กม/ชม แต ≥ 10 กม/ชม
ตกจากที่สูง ≥ 10 ฟุต
เขาหองกูชีพ
ตาม Resident 1 เวชศาสตรฉุกเฉิน
ทันที
ตามทีมศัลยกรรมทันที

-

-

GCS 14-15 คะแนน
Vital signs ปกติ
บาดเจ็บที่มือและเทา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตความเร็ว
<10 กม/ชม
ตกจากที่สูง < 10 ฟุต

เขาหองตรวจหรือหองtreatment
ตามResident 1 เวชศาสตรฉุกเฉิน
หรือเวชปฏิบัติทวั่ ไป
ปรึกษาทีมศัลยกรรมเมื่อมีขอบงชี้

การชวยเหลือระยะแรก หรือ primary survey

กิจกรรมพยาบาล

A:ประเมินชวยเหลือทางเดินหายใจ/ C-spine protection
B:ประเมินการหายใจ ลักษณะ อัตราเร็ว ความลึกและความอิ่มตัว
ออกซิเจน
ประเมินชวยรักษาการ/บาดเจ็บที่มีผลคุกคามตอชีวิต
(upper airway obstruct ,tension pneumothorax ,open chest wound
,flail chest ,massive hemothorax )
C:ประเมินระบบไหลเวียนโลหิตl
- ประเมินชวยรักษาการ/บาดเจ็บที่มีผลคุกคามตอชีวิต
(บาดแผลฉีกขาดขนาดใหญของหนังศีรษะ
แขนขาขาด
กระดูกเชิงกรานหัก กระดูกตนขาหัก massive hemothorax
และ cardiac tamponade)
- ประเมินภาวะช็อกและดูแลภาวะช็อก หามเลือด
D: AVPU และ หรือ/GCS
E:ประเมินและตรวจหาความผิดปกติทั้งดานหนาดานหลัง
Adjunt:
- ใสNG tube ใส Foley ’ s cath
- สงLab : Hct stat CBC BUN Cr Electrolyte G/M ABG
- ประสานการสง X-ray : CXR Pelvis C-spine
เตรียมอุปกรณในการทํา FAST

-

จัดทานอนหงายราบ เปดทางเดินหายใจทายก
ขากรรไกร ชวยใสHard collar

-

ดูดเสมหะใหhyperventilation โดยปริมาตรไมเกิน 900
มล.ใชแรงดัน80-100มม.ปรอท.ใชเวลา 10 วินาที รอบ
ละ2ครั้ง
ชวยการหายใจ และใหออกซิเจน เตรียมชวยทํา
หัตถการ needlethoracocentesis/เตรียมใสทอชวย
หายใจ
ประเมินผิวหนัง สี อุณหภูมิ และไหลเวียนโลหิตสวน
ปลาย จับชีพจรและความดันโลหิต capillary refill หาม
เลือด โดยใชผากอซปดแผลและพันดวยelastic
bandage ดาม และเตรียมชวยทําหัตถการ เชน
pericardiocentesis pericardial window ICD
เปดเสนเลือดดํา 2 เสนให RLSหรือ NSS ดวยเข็ม
เบอรขนาดใหญ(16หรือ 18 ) เฝาระวังภาวะช็อก
บริหารสารน้ํา /เลือด โดยใชเครื่องอุนอุณหภูม3ิ 7-40
องศาเซลเซียส
เฝาระวังระบบประสาท บันทึกGCS และรายงานแพทย

-

-
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เมื่อพบการเปลี่ยนแปลง เชน GCS ต่ํากวาเดิม 2
คะแนน

การชวยเหลือระยะตอมา หรือ secondary survey
-

กิจกรรมพยาบาล

ซักประวัติดวย AMPLE
ตรวจรางกายผูบาดเจ็บ ( Focused or rapid assessment)
ดู หนา ปาก จมูก
ดู และ คลํา หนังศีรษะและหู
ตรวจตาเพื่อหาPERRL(pupil, equal, round, react to light )
ประเมินตําแหนงของหลอดลม ประเมิน JVD
ดู คลํากระดูกสันหลังสวนคอ
ดู คลํา เคาะ ฟง ทรวงอก
ดู ฟง เคาะ คลํา ทอง
ตรวจบริเวณเชิงกราน
ตรวจอวัยวะสืบพันธุ
ดู คลํา motor sensory การไหลเวียนเลือดสวนปลาย แขน
ดู คลํา motor sensory การไหลเวียนเลือดสวนปลาย ขา
ดู คลํา ดานหลังสวนอก
ดู คลํา ดานหลังสวนเอวและกน
จัดการชวยเหลือในขัน้ ตอน ABCDEตามปญหาที่พบ

-

ประเมินและตรวจหาความผิดปกติทั้งดานหนา
ดานหลัง ชวยพลิกตัวแบบทอนซุง ปดมาน ดูแล
สิ่งแวดลอม ดูแลอุณหภูมิรางกายใหอบอุน หมผา

-

เฝาระวังและบันทึกสัญญาณชีพ ทุก15นาทีหรือทุก30
นาทีหรือทุก 1ชั่วโมงหรือตามแนวการรักษาพยาบาล

-

เฝาระวังและบันทึกน้ําเขาน้ําออก ทุก1ชั่วโมงหรือตาม
แนวการรักษาพยาบาล

-

ทําแผลโดยชะลางแผลดวยน้ําเกลือ

-

เคลื่อนยายใชspinal broad (ผูบาดเจ็บระดับ1และ2)

การเตรียมการจําหนาย หรือ Pre discharge
ใหขอมูลเตรียมความพรอม
ขัอมูล(ขั้นตอนบริการ หัตถการ ความรูสึก การปฏิบัติตัว และการเผชิญความเครียด)

-

เสียชีวิต
แจงขาวรายและชวยดาน
จิตใจ

สงหองผาตัด/อยูรักษา
- ใบยินยอมผาตัดและ
อยูรักษา

-

สงตอ
ใหขอมูลผูปวยและ
ญาติ

-

กลับบาน
ใหขอมูลตามหลัก
D-METHOD

สิ้นสุด
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ใหขอมูลการปฏิบัติตัว

ใหขอมูลหัตถการ

ใหขอมูลความรูสึก

ใหขอมูลเผชิญความเครียด
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