
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

๑. ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสากู้ชีพอ าเภอควนขนุน 
๒. ค าส าคัญ : การปฏิบัติงานของอาสากู้ชีพอ าเภอควนขนุน 
๓. ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลควนขนุน  
๔. สมาชิกทีม :  ๑. นางจีระนันท์  อภิสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 ๒. นางกัญญา  คงอินพาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 ๓. นางสาวชนิกานต์  พุฒขาว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 ๔. นางสาววนิชา  แกล้วทนงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๕. สรุปผลงานโดยย่อ : พ้ืนที่อ าเภอควนขนุน มีทั้งหมด ๑๒ ต าบล ปัจจุบันมีเครือข่ายการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินโดยหน่วยกู้ชีพ ๘ หน่วยกู้ชีพ ซึ่งจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละต าบลที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน มี
การให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในปัจจุบันพบว่าอาสาอาสากู้ชีพที่น าผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
มาส่งโรงพยาบาลควนขนุน ยังขาดทักษะและความรู้ในการในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินผู้ป่วยที่ต่ ากว่า
ความเป็นจริง และการติดต่อประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การขอความช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลง
จากหน่วยปฏิบัติการระดับสูง ท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านี้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับการดูแลเบื้องต้น
ที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ ถ้าหากผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินเหล่านี้ได้รับการดูแลเบื้องต้น 
ณ จุดเกิดเหตุที่ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการติดต่อประสานงานที่ดีส่ งผลให้ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็ว ได้รับการดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถลดอัตราการตายและ
ความพิการได ้
๖. วัตถุประสงค ์:  

๑. เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของอาสากู้ชีพ ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 ๒. ผู้ป่วยที่รับบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายโรงพยาบาลควนขนุน ได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่ม 

 ๓. อาสากู้ชีพสามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามสมรรถนะและขอก าลังสนับสนุนเมื่อเกินความสามารถ 

๗. เป้าหมาย : 
๑. อาสากู้ชีพสามารถดูแลผู้ป่วยระหว่างน าส่งได้ถูกต้องร้อยละ ๘๐ 

 ๒. ภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลระหว่างน าส่งโรงพยาบาล = ๐ 
 
๘. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medical Services (EMS) หมายถึงการให้บริการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ออกปฏิบัติการพร้อมรถพยาบาลที่มี



เครื่องมือในการรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง เมื่อมีการดูแลรักษาเบื้องต้นแล้วน าส่งโรงพยาบาลใน

เครือข่ายโดยมีการติดต่อประสานงานที่มีระบบ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์ 

และให้บริการตลอด ๒๔ ชั่งโมง  

การให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญ จากการศึกษา
พบว่า ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รุนแรงร้อยละ ๖๐-๘๐ ของการเสียชีวิตเกิดข้ึนก่อนถึงโรงพยาบาล และพบว่าระยะเวลา
ของการน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลถ้ามากว่า ๓๐ นาที โอกาสการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจะสูง จากการ
ประเมินการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลควนขนุนพบว่า อาสากู้ชีพยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด พบว่าอาสากู้ชีพที่น าผู้บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาลควนขนุน ยังขาดทักษะและ
ความรู้ในการในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินผู้ป่วยที่ต่ ากว่าความเป็นจริง และการติดต่อประสานงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านี้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับการดูแลเบื้องต้นที่ล่าช้า ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ ถ้าหากผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินเหล่านี้ได้รับการดูแลเบื้องต้น ณ.จุดเกิดเหตุที่
ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการติดต่อประสานงานที่ดีส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ที่รวดเร็ว ได้รับการดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสามารถลดอัตราการตายและพิการได้ 

จากการประเมินท างานของอาสากู้ชีพ ที่น าผู้ป่วยมาส่งที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินพบว่า ยังท างานไม่
เป็นระบบ ยังขาดทักษะในการประเมินผู้ป่วย, การติดต่อประสานงานขณะน าส่ง จากการนิเทศการท างานของ
อาสากู้ชีพในช่วง ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่าอาสากู้ชีพ ยังขาดทักษะในการประเมิน
สภาพผู้ ป่ ว ย     ก า รติ ดต่ อประสานงานระหว่ า งกา รน า ส่ งที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ     ท า ให้ ผู้ ป่ ว ย  
Emergency ที่มาโดยอาสากู้ชีพ ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยปฏิบัติการระดับสูง เนื่องจากอาสากู้ชีพยังไม่มีแนว
ในการประเมินอาการผู้ป่วย และไม่ได้ขอความช่วยเหลือให้หน่วยปฏิบัติการระดับสูงออกไปรับผู้ป่วย 
 
๙. วิธีการด าเนินงาน (รอบที่ ๑) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๑. วางแผน (Plan) 
๑.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ทบทวนการท างานของอาสากู้ชีพ ที่น าผู้ป่วยมาส่งที่งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินเกี่ยวกับทักษะในการประเมินผู้ป่วย การติดต่อประสานงานขณะน าส่ง และขอความช่วยเหลือ
ให้หน่วยปฏิบัติการระดับสูงออกไปรับผู้ป่วย 

๑.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 
๑.๓ เก็บข้อมูล 

๒. การด าเนินงาน (Do) 
๒.๑ ท าแบบประเมินผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินส าหรับอาสากู้ชีพ ติดไว้ประจ ารถฉุกเฉิน

เบื้องต้น และให้บันทึกขณะน าส่งผู้ป่วย ส่งให้พยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินประเมินการปฏิบัติงาน
ของอาสากู้ชีพ ตามแบบประเมินดังกล่าวร่วมกับแบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

๒.๒ น าปัญหาที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยของอาสากู้ชีพมาพูดคุย ในการประชุมประจ าเดือน
ของพยาบาล 



          ๒.๓ น าปัญหาที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยระหว่างน าส่ง feed back กลับแก่อาสากู้ชีพเป็นรายๆ
เพ่ือน าไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 
          ๒.๔ เน้นย้ าให้อาสากู้ชีพแจ้งประสานโรงพยาบาลทุกครั้งทันทีที่พบผู้ป่วย ขอเพ่ือค าแนะน า
การดูแลระหว่างน าส่ง 
๓. การประเมินผล (Check) 

๓.๑ สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  ๓.๒ ทบทวนการส่งต่อผู้ป่วยโดยอาสากู้ชีพ 

 
 
๔. การปรับปรุง (Act) 

  น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาปรับปรุง พบว่าอาสากู้ชีพยังขาดทักษะในการประเมินอาการ
ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตของผู้ป่วยได้ จึงไม่ได้รายงานอาการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างน าส่ง ส่งผลให้ไม่มี
การประสานงานกับโรงพยาบาลออกรับผู้ป่วยต่อท าให้อาการผู้ป่วยแย่ลงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น 
พิการ เสียชีวิต  
 

๑๐. ข้อมูลหลังด าเนินการ (รอบท่ี๑) 
๑. การประเมินสภาพผู้ป่วยไม่ถูกต้อง พบผู้ป่วยที่มาด้วยอาสากู้ชีพตั้งแต่เดือน ตุลาคม      - 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ านวน 371 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ ผู้ป่วย Emergency มีความจ าเป็นต้องได้รับการบริการโดยหน่วยกู้ชีพระดับสูง แต่ผุ้ป่วยมาโดย

อาสากู้ชีพรวม ๓๓ ราย ได้รับการประสานจากหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ออกรับ ๒๕ รายคิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๗๖ พบว่าผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ๔ ราย จาการสอบถามอาสากู้ชีพพบว่าไม่สามารถประเมินอาการ
ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตของผู้ป่วยได้ จึงไม่ได้รายงานอาการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างน าส่ง และไม่
ทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท าให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ เช่น 
แขวนคอไม ่On Hard collar ผู้ป่วยไม่มีชีพจร ผู้ป่วยไม่มีชีพจร ไม่ได้ On Oxygen ไม่ได้ท าการ CPR 
 ๑.๒ ผู้ป่วยUrgency 203 ราย เป็นผู้ป่วย Non Urgency ๖๐ ราย เมื่อประเมินโดยใช้แบบบันทึก
การปฏิบัติงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานพบว่า  

 - การดูแลระบบทางเดินหายใจปฏิบัติได้เหมาะสม  ๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕๖ ไม่ได้ปฏิบัติ ๓๒ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ 

      - การดูแลบาดแผลและห้ามเลือดปฏิบัติได้เหมาะสม  ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ ไม่ได้ปฏิบัติ ๒๘ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗  

 - การดูแลผู้ป่วยกระดูกหักปฏิบัติได้เหมาะสม  ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๙ ไม่ได้ปฏิบัติ ๑๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๓๑  

 
 



  ๑๑. วิธีการด าเนินงาน (รอบท่ี๒) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓-มกราคม ๒๕๖๔ 

๑.วางแผน (Plan) 
๑.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ทบทวนการท างานของอาสากู้ชีพ ที่น าผู้ป่วยมาส่งที่งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินเกี่ยวกับทักษะในการประเมินผู้ป่วย การติดต่อประสานงานขณะน าส่ง และขอความช่วยเหลือ
ให้หน่วยปฏิบัติการระดับสูงออกไปรับผู้ป่วย 

๑.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 
๑.๓ เก็บข้อมูล 

๒.การด าเนินงาน (Do) 
๒.๑ น าปัญหาที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยของอาสากู้ชีพมาพูดคุยในการประชุมประจ าเดือนของ

พยาบาล 
          ๒.๒ น าปัญหาที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยระหว่างน าส่ง feed back กลับแก่อาสากู้ชีพเป็น
รายๆ เพ่ือน าไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 

๒.๓ ท าเอกสารการประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นให้กับหน่วยอาสากู้ชีพและแนวทางการขอ
ก าลังสนับสนุนติดไว้ประจ ารถกู้ชีพและท่ีศูนย์กู้ชีพให้เจ้าหน้าที่เห็นเด่นชัด 

๒.๔ จัดท าแนวทางการประเมินอาการผู้ป่วยทางโทรศัพท์ 
๒.๕ เน้นย้ าให้อาสากู้ชีพแจ้งประสานโรงพยาบาลทุกครั้งทันทีที่พบผู้ป่วย ขอเพ่ือค าแนะน า

การดูแลระหว่างน าส่ง 
๒.๖ นิเทศและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือคอยให้ค าปรึกษาทางวิทยุสื่อสารและ

โทรศัพท์ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชม. 
๒.๗ เชิญชวนซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยปีละ๑ครั้ง 
๒.๘ จัดโครงการอททบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุและการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๒.๙ ออกเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสากู้ชีพ 

          ๒.๑๐ รวบรวมสรุปเป็นรายงานเพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน 
                    ๒.๑๑ ค้นหาข้อบกพร่อง สาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไขใหม่ และประเมินผลอีกครั้ง 
๓.การประเมินผล (Check) 

๓.๑ สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  ๓.๒ ทบทวนการส่งต่อผู้ป่วยโดยอาสากู้ชีพ 
๔.การปรับปรุง (Act) 

๑.การประเมินสภาพผู้ป่วยไม่ถูกต้อง พบผู้ป่วยที่มาด้วยอาสากู้ชีพตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  - 
มกราคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๓๔ ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑.๑ ผู้ป่วย Emergency มีความจ าเป็นต้องได้รับการบริการโดยหน่วยกู้ชีพระดับสูง แต่ผู้ป่วย
มาโดยอาสากู้ชีพรวม ๒๓ ราย ได้รับการประสานจากหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงออกรับ ๑๘ ราย คิดเป็น
ร้อย ๗๘.๒๗ และไม่ได้รับการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพให้โรงพยาบาลออกรับต่อ จ านวน ๕ 



ราย คิดเป็นร้อย ๒๑.๗๓ พบว่าผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ๒ ราย จาการสอบถามอาสากู้ชีพพบว่าไม่สามารถ
ประเมินอาการฉุกเฉินและภาวะวิกฤตของผู้ป่วยได้ จึงไม่ได้รายงานอาการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่าง
น าส่ง และไม่ทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท าให้เกิดความพิการและ
เสียชีวิตได้ เช่น แขวนคอไม่On Hard collar ผู้ป่วยไม่มีชีพจร ผู้ป่วยไม่มีชีพจร ไม่ได้ On Oxygen ไม่ได้ท าการ
CPR 

      ๑.๒ ผู้ป่วยUrgency ๓๐๐ ราย เป็นผู้ป่วย Non Urgency ๙๗ ราย เมื่อประเมินโดยใช้แบบ
บันทึกการปฏิบัติงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานพบว่า  

  - การดูแลระบบทางเดินหายใจปฏิบัติได้เหมาะสม  ๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๖๑ ไม่ได้
ปฏิบัติ ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ 

        - การดูแลบาดแผลและห้ามเลือดปฏิบัติได้เหมาะสม  ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒ ไม่ได้
ปฏิบัติ ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๘  

        - การดูแลผู้ป่วยกระดูกหักปฏิบัติได้เหมาะสม  ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ไม่ได้ปฏิบัติ ๖ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

 
๑๒. บทเรียนที่ได้รับ 
- เกิดการค้นหา โอกาสการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือที่ผู้รับบริการจะได้รับการดูแล

เบื้องต้น ณ จุดเกิดและขณะน าส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- จากการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของอาสากู้ชีพ อ าเภอควนขนุน ท าให้อาสากู้ชีพมีความรู้และ

ทราบแนวทางในการประเมินอาการผู้ป่วยที่ต้องขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ที่รวดเร็วและปลอดภัยลดความพิการและอัตราการเสียชีวิตส่งผลให้การท าเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ 

-ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพระบบงานต่างๆ 
 
 

๑๓. ปัญญาและอุปสรรค 
๑. การประสานยังเป็นปัญหาที่ยังต้องแก้ไขและพัฒนาต่อไป จากการด าเนินงานมีการท างานร่วมกัน

หลายหน่วยงาน เช่น กู้ภัย ต ารวจ อาสากู้ชีพ และแม้กระท่ังหน่วยงานในโรงพยาบาลเอง 
๒. การฝึกฝนเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพจ าเป็นต้องอบรมฝึกฝนเป็นระยะเพ่ือให้สามารถน าความรู้มา

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
๓. การลงบันทึกการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินควรน าส่งทันที เพ่ือการประเมินแก้ไข้ข้อบกพร่อง 
 

๑๔. โอกาสพัฒนา 
๑. พัฒนาหน่วยบริการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน ให้มีศักยภาพในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วย

อุบัติเหตุในแง่ของความรู้ ความสามารถ และด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ 



๒. เสนอหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีหน่วยกู้ชีพ ให้มีหน่วยกู้ชีพเพ่ือการเข้าถึงการบริการอย่าง
รวดเร็วและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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ล าดับ ว/ด/ป HN ช่ือ-สกุล อาการ จนท.

กู้ชีพ 
พยาบาล

ผู้
ประเมิน 

ทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การดามกระดูก ระดับความ
รุนแรง 
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