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แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ 

เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ 

: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

1.  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)      การพัฒนาต้นแบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ 

  (ภาษาอังกฤษ)  Development of the nursing records injured patients prototype. 

2.  ที่ปรึกษาโครงการ 

     นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก  

     ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3.1 หัวหน้าโครงการ (Project Manager)  

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว   ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์    

เบอร์โทรศัพท ์: 095-9959149 Email : porpea@kku.ac.th  ID line : chatkao69@gmail.com 

หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 043-202407    

FAX : 043-424809 

3.2 ผู้ร่วมด าเนินงานโครงการ 

3.2.1  ชื่อ นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ เบอร์โทร : 095-1935471  

E mail : tawatchaiimpool@gmail.com  ID line : (ตามเบอร์มือถือ)   

หน่วยงาน : โรงพยาบาลขอนแก่น   โทรศัพท์หน่วยงาน : 043-009900    FAX -         

3.2.2  ชื่อ แพทย์หญิงพรทิพา ตันติบัณฑิต  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   

เบอร์โทร : 081-5623688   Email : tanti.porntipa@gmail.com     ID line : 081-5623688 

หน่วยงาน : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลขอนแก่น  

โทรศัพท์หน่วยงาน : 043-009900 ต่อ 3805    

3.2.3  ชื่อ นางสมพร หงษ์เวียง  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  เบอร์โทร : 080-1966665    

Email : sompornkkh@gmail.com   ID line : 080-1966665 

หน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  

โทรศัพท์หน่วยงาน : 043-009900 ต่อ 1203   

3.2.4  ชื่อ นางสาววิภาวดี โพธิโสภา  ต าแหน่ง อาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ : 095-4291592  

รหัสโครงการ 2.4 
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Email : wiphpo@kku.ac.th   ID line : aomkawi   หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 043-202407   FAX : 043-424809 

3.2.5  ชื่อ นางสาวสุขุมาล หอมวิเศษวงศา  ต าแหน่ง อาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ ..........-........  

Email : sukuman@kku.ac.th  ID line : sukumanbee หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 043-202407    FAX : 043-424809 

4. หลักการและเหตุผล (ให้ระบุข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา) 

การบาดเจ็บท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการบาดเจ็บสมอง (Traumatic brain injury) เป็น

สาเหตุหลักของการเสียชีวิตและเกิดทุพลภาพเป็นล าดับต้นของสาเหตุการบาดเจ็บอวัยวะต่างๆ สถิติการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตามรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน ในแต่ละปีพบมี

ผู้บาดเจ็บทางจราจรประมาณ 20-50 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตประมาณ 1.25 ล้านคนต่อปี และพิการประมาณ 

5.3 ล้านคนต่อปี (World Health Organization, 2015) สถานการณ์ปัญหาด้านการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจรทางถนนของประเทศไทยพบว่ามีอัตราสูงถึง 32.7ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็นล าดับที่ 9 ของโลกและ

พบว่ากลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 24.3 ต่อแสนประชาการ เป็นอันดับ 1 ของโลก 

(Global status report on road safety, 2018) ช่วง 3 ปี ย้อนหลังจ านวนผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2559, 2560, 

2561 พบว่ามีจ านวน 10,577, 10,599 และ 10,332 รายต่อปี ตามล าดับ รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ

รักษามูลค่าทรัพย์สินเสียหายมากถึง 52,170,592 บาท (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC, 2015) 

จากสถิติข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่งผลกระทบต่อตัว

บุคคล ครอบครัวและสังคมเศรษฐกิจอย่างเป็นห่วงโซ่สัมพันธ์กัน ผู้ป่วยบาดเจ็บเสียชีวิตมักมีการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงต่อ ระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบประสาทในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง

มักจะหมดสติและอาจหยุดหายใจได้ การบาดเจ็บท าให้มีการอุดตันโดยตรงต่อทางเดินหายใจ มีสิ่งแปลกปลอม

ในทางเดินหายใจหรือมีภาวะหัวใจหยุดเต้น มีบาดแผลและเสียเลือดจ านวนมากจากภายนอกหรือภายใน

ร่างกาย ส่งผลให้การหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซไม่เพียงพอหรือขาดอากาศหายใจ ถ้าภาวะนี้เกิดขึ้นนานกว่า    

4 นาท ีจะท าให้สมองขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง (brain anoxia) ท าให้สมองตาย (brain death) ได้  

ดังนั้นปัญหาส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงคือช่วยให้รอดชีวิตซึ่งต้องท าโดยเร็วที่สุด 

การประเมินและให้การรักษาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งสัมพันธ์กับการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บที่

มาถึงโรงพยาบาลจึงจะสามารถรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บไว้ได้ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงที่มีภาวะคุกคามต่อ

ชีวิตให้รอดชีวิตโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือความพิการอยู่ในช่วงเวลาค่อนข้างสั้นเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า

“ชั่วโมงทอง” โดยเฉพาะ 4 นาทีแรกหลังหมดสติ การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจะใช้หลักการของ  Advanced 
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Trauma Life Support (ATLS) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของการช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต้องให้การประเมิน

ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

จากการลงสังเกตหน้างานของแผนกอบุติเหตุฉุกเฉิน พบว่าการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บมีความ

ซับซ้อนจากความรุนแรงของพยาธิสภาพการบาดเจ็บถ้าการดูแลรักษาพยาบาลบกพร่องจะส่งผลต่ออัตราการ

รอดชีวิต  ซึ่งการบาดเจ็บรุนแรงพบว่าระหว่างอัตราตายและเวลาการบาดเจ็บมีการตายมากอยู่ 3 ช่วงเวลา (Tri 

modal) พบว่าร้อยละ 50 ผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตทันทีหรือภายใน 2 - 3 นาทีหลังเกิดอุบัติเหตุสาเหตุจากการฉีก

ขาดของเนื้อเยื่ออวัยวะส าคัญ เช่น สมองไขสันหลัง หัวใจหรือหลอดเลือดใหญ่ผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิต ณ ที่เกิด

เหตุ ผู้บาดเจ็บร้อยละ 30 จะเสียชีวิตภายใน 2 - 3 ชั่วโมงแรกหลังเกิดอุบัติเหตุสาเหตุการตายจากภาวะขาด

ออกซิเจนเสียเลือดทั้งภายในและภายนอกผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้ต้องการการรักษาที่รวดเร็วและถูกต้องเพ่ือช่วยชีวิต  

ผู้บาดเจ็บร้อยละ 20 จะเสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

สาเหตุการเสียชีวิตมักเกิดจากภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้ออวัยวะล้มเหลวการตายช่วงนี้มีความสัมพันธ์กับ

การรักษาเบื้องต้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการดูแลที่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

การทบทวนการดูแลรักษาพยาบาลท าให้ทราบจุดบกพร่องว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่ มี การวินิจฉัย

ผิดพลาดหรือไม่พยาบาลมีทักษะประเมินภาวะคุกคามชีวิตหรือไม่มีการจ าแนกผู้บาดเจ็บผิดพลาดมากน้อย

เพียงใดมีความรู้และความชัดเจนในการปฏิบัติงานหรือไม่ตัดสินใจจากความเคยชินของการปฏิบัติงานหรือไม่

อย่างไร  มีการติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้บาดเจ็บต่อเนื่องหรือไม่รวมถึงระบบบริหารจัดการเป็นอย่างไร จึง

ควรน าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ วิเคราะห์และรายงานข้อมูลดังกล่าวและปัจจัย

ส าคัญในการพัฒนาระบบงานพยาบาลข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วโดยใช้ระบบสารสนเทศ 

(Information System) เป็นเครื่องมือแปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่พร้อม

ใช้งานได้ทันทีโดยข้อมูลต้องมีความถูกต้องทันสมัยมีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุดและมีการแบ่งกันใช้งาน

ข้อมูล ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ต้องเริ่มต้นจาก ฐานข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม  เมื่อน าไปด าเนินการพัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับ

ภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ทันสมัย ครบถ้วน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายนอก หน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี และจะท าให้

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บมีพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบให้หมุนวนเพ่ืองาน

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลภายใต้กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) ที่

เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน ที่ประกอบด้วย การประเมินข้อมูล (Assessment) วินิจฉัย

ทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) วางแผนการพยาบาล (Planning) ปฏิบัติการพยาบาล (Nursing 
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Intervention) และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล (Evaluation/Nursing outcome) จะเห็นได้ว่าการ

ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก่อนจะตัดสินหรือประเมินผลว่าคุณภาพการพยาบาล

เป็นอย่างไรต้องอาศัยข้อมูลหรือการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลอย่างเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  การบันทึก

กิจกรรมการพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงบันทึกรูปแบบการเขียนลงแบบฟอร์ม/แบบบันทึกทางการพยาบาล ซึ่งการ

ปฏิบัติกิจกรรมการบันทึกทางการพยาบาลอาจต้องใช้เวลาประกอบกับพยาบาลมีปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

จ านวนมากหรือหลายกิจกรรม  อาจท าให้การบันทึกกิจกรรมการพยาบาลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เมื่อต้อง

ประมวลผลการท างานหรือผลลัพธ์ทางการพยาบาลอาจขาดหายไปและไม่สะท้อนปริมาณงานของพยาบาลผู้

ปฏิบัติ นับว่าเป็นการปฏิบัติงานที่สูญเปล่าภาระงานพยาบาลได้  

ดังนั้นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ พัฒนาระบบการบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาล

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บนั้นเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญอย่าง

ยิ่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต้องการความต่อเนื่องของการดูแลรักษาพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงการ

จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามระบบข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บในระบบสุขภาพ ช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล

ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบของกระทรวงสาธารณสุข ( Injury Surveillance: IS) ผู้วิจัยจึง

สนใจที่พัฒนาระบบการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บระยะที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ต่อเนื่องมาถึงหอผู้ป่วยในจนพ้นระยะวิกฤตคุกคามชีวิต ระยะพักฟ้ืนฟูสภาพร่างกายก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน ซึ่ง

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Application) บนสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมและช่วยให้พยาบาลมี

เครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและสามารถประเมินถึงคุณภาพ/ผลลัพธ์ของกระบวนการ

พยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมครบถ้วน และเพ่ือบริหารจัดการข้อมูล (Data 

Management) และผลลัพธ์ของข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์หลัก: 

เพ่ือพัฒนาปรับแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ  

วัตถุประสงค์รอง: 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (แอปพิเคชั่น) 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือบันทึกอาการและการรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บ 

3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บระยะฉุกเฉินและวิกฤต 

4. เพ่ือใช้ข้อมูลผู้ป่วยส าหรับสื่อสารกับญาติผู้ป่วยผ่านแอปพิเคชั่น 
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แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ศึกษาวิจัย 

ทฤษฎีระบบ (System theory) ที่ประกอบด้วย INPUT-PROCESS-OUTPUT น ามาใช้เป็นกรอบ

แนวคิดการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือบันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่แผนกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและหอผู้ป่วยใน ตามแผนภูมิดังนี้ 

INPUT  PROCESS  OUTPUT  

1. บริบท สถานการณ์ 

2. ผู้ป่วยบาดเจ็บ 

3. แนวทางการรักษาตาม

กรอบแนวคิด Trauma 

Life Support  

4. บุคลากร สมรรถนะ

และการศึกษา 

5. หน่วยบริการ 

 1. ข้อมูลอาการและการรักษา 

2. ข้อมูลการพยาบาลโดยใช้ 

Nursing Process 

- Assessment 

- Diagnosis 

- Planning 

- Implementation 

- Evaluation 

3. Clinical outcome 

4. Nurse Sensitive Outcome 

 1. โปรแกรมการบันทึก

ข้อมูลการรักษา 

2. โปรแกรมบันทึก

กิจกรรมการพยาบาล

บนสมาร์ทโฟน 

3. ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อติดตาม

เยี่ยมผ่านแอบพิเคชั่น

ของญาติ 

4. ความพึงพอใจต่อ

โปรแกรมการบันทึก

ข้อมูลกิจกรรมการ

พยาบาลบนสมาร์ทโฟน 

 

      

  การวิเคราะห์ข้อมูลจ าเป็น    

 

ขอบเขตการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ แผนกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและหอผู้ป่วยในโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital care) ในเขตอ าเภอ

เมืองขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และชุมชนในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ระยะเวลา 12 เดือน ปี พ.ศ. 2564  

การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการเชื่อมโยงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บและผลลัพธ์ที่ต้องท า

การบันทึกผ่านกระบวนการพยาบาล 
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มาตรฐานการตรวจและบ าบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1) การคัดกรองผู้ป่วย (Comprehensive Triage) พยาบาลวิชาชีพคัดกรองการเจ็บป่วยส าคัญของ

ผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกรายและจัดลาดับความเร่งด่วนของการ

รักษาพยาบาล (Priorities of Care) ตามสภาพปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย 

แนวทางปฏิบัติ 

▪ ประเมินอาการเพ่ือคัดกรองผู้ป่วย (Primary Assessment) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างรวดเร็วและสัมพันธ์กับอาการส าคัญที่มาโรงพยาบาลทันทีที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการส าคัญท่ีคุกคามชีวิตผู้ป่วย 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของภาวะความเจ็บป่วยของ

ผู้ป่วยแต่ละราย (Patient’s Acuity) ตามมาตรฐานการจ าแนกประเภทผู้ป่วยของหน่วยงาน  

▪ วินิจฉัยและวางแผนให้การรักษาพยาบาลบนพื้นฐานข้อมูลที่รวบรวมได้ ตามแนวปฏิบัติของ

หน่วยงาน 

▪ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะวิกฤตที่เป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตตามแนว

ปฏิบัติของหน่วยงาน 

▪ รายงาน/ให้ข้อมูลแพทย์ตามขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด

วิธีการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย 

▪ บันทึกข้อมูลการคัดกรองเบื้องต้นที่ส าคัญ ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

a) อาการและอาการแสดงที่ส าคัญเม่ือแรกรับ 

b) ระดับความรุนแรงของภาวะความเจ็บป่วย (Acuity Level) 

c) สัญญาณชีพ 

d) ระดับความรู้สึกตัว หรือสัญญาณทางระบบประสาท (Neurological Sign) กรณี

ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท หรือได้รับบาดเจ็บทางสมอง 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

a) ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง (Triage) ปัญหาการเจ็บป่วยโดยพยาบาลวิชาชีพ 

b) ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามลาดับความรุนแรง/เร่งด่วนของการเจ็บป่วย 

c) ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขอาการส าคัญท่ีคุกคามชีวิต (Life Threatening) อย่างทันท่วงที 

d) ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ 

2) การประเมินอาการผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Secondary Survey and Ongoing 

Assessment)พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปัญหาผู้ป่วยเพ่ิมเติม (Secondary Survey) และประเมิน
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ซ้ าเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง (Ongoing Assessment) ตามความเหมาะสมกับสภาวะการเจ็บป่วย 

ตลอดเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ 

▪ ประเมินอาการโดยใช้หลัก Primary Survey อีกครั้ง ก่อนการประเมิน Secondary 

Survey 

▪ ประเมินอาการผู้ป่วยเพ่ิมเติมตามหลัก Secondary Survey เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่ซ่อน

เร้น อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ และภายหลัง

การแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต 

a)  การประเมินอาการและสิ่งผิดปกติตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 

b)  กลไกการบาดเจ็บ ในกรณีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ 

c)  การใช้ยา/การแพ้ยา 

d)  ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 

▪ ประเมินอาการต่อเนื่อง (Ongoing Assessment) และดูแลความเจ็บป่วยตามภาวะของโรค

หรือการเจ็บป่วย ตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จนจ าหน่าย

ออกจากหน่วยงาน 

a) ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (KESI 1) ได้รับการประเมินซ้ าทุก 10 - 15 นาท ี

b) ผู้ป่วยฉุกเฉิน (KESI 2) ได้รับการประเมินซ้ าทุก 30 นาท ี

c) ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (KESI 3-5) ได้รับการประเมินซ้ าทุก 2 - 4 ชั่วโมง และบ่อยครั้ง ถ้า

อาการ เลวลงตามแนวปฏิบัติในข้อ 3.1 - 3.2 หรือตามแนวทางปฏิบัติในการดูแล

เฉพาะโรค/กลุ่มอาการ 

d) ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาทหรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ต้องประเมิน Glasgow 

Coma Score ทุกราย 

▪ บันทึกผลการประเมินอาการและอาการแสดงที่ส าคัญที่ตรวจพบ ลงในแบบบันทึกหรือบัตร

ตรวจโรค และรายงานอาการผิดปกติแก่แพทย์เพ่ือการรักษาต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

a) ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง/อาการผิดปกติตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยงาน 

b) ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขอาการส าคัญท่ีคุกคามชีวิต อย่างทันท่วงที 
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3) การปฏิบัติการพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาลและการรักษาที่

สอดคล้องกับปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย บรรเทาอาการรบกวนต่างๆ และส่งเสริมความสุขสบาย

ของผู้ป่วย 

แนวทางปฏิบัติ 

a) วินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลตามความรุนแรงและเร่งด่วน 

b) ให้การช่วยเหลือ แก้ไขบรรเทาอาการ และแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตทันทีที่ตรวจพบ

ปัญหา 

c) ให้การพยาบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจระหว่างอยู่ใน

หน่วยงาน 

d) ให้การบ าบัดทางการพยาบาล (Nursing Therapeutic) เพ่ือบรรเทาอาการไม่สุข

สบาย เช่น อาการปวด อาการหายใจไม่สะดวก คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น 

e) ให้การพยาบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ กรณีการเตรียมผ่าตัด

ฉุกเฉิน 

f) กรณีส่งต่อหรือจ าหน่าย เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว และประเมิน

สัญญาณ ชีพ อาการและอาการแสดงซ้ า ถ้าอาการเลวลงจะต้องแก้ไขตามมาตรฐาน

วิธีปฏิบัติในการดูแลเฉพาะโรค/กลุ่มอาการของหน่วยงาน 

g) แจ้งอาการและอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งการรักษาพยาบาลที่ให้กับ

ผู้ป่วยและครอบครัว เป็นระยะๆ 

h) ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ รายงาน/ให้ข้อมูลแพทย์ตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดวิธีการรักษาพยาบาลที่

ถูกต้องแก่ผู้ป่วย 

i)  บันทึกการปฏิบัติการรักษาพยาบาลและเวลาที่ให้ ลงในแบบบันทึกหรือบัตรตรวจโรค 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

a) ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขอาการส าคัญท่ีคุกคามชีวิต อย่างทันท่วงที 

b) ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลครบถ้วนตามแผนการรักษา 

c) ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการรบกวนต่าง ๆ และส่งเสริมความสุขสบายระหว่างอยู่ใน

หน่วยงาน 

d) ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพ่ือการรักษาต่อเนื่อง/ส่งต่อ

การรักษา 
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e) ผู้ป่วยจ าหน่ายได้รับการเตรียมความพร้อมปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

และเฝ้าระวังอาการท่ีส าคัญได้ 

4) การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์การพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ ประเมินการ

ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ที่สัมพันธ์กับการรักษาพยาบาลที่ให้และผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 

แนวทางปฏิบัติ 

a) ประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐาน

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการรักษาพยาบาลและสอดคล้องกับสภาวะการเจ็บป่วยของ

ผู้ป่วย 

b) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและครอบครัว มีส่วนร่วมในการรับรู้การประเมินการ 

ตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

c) ปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาล บนพ้ืนฐานการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลของ 

ผู้ป่วย 

d) บันทึกการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ลงในแบบบันทึก

หรือบัตรตรวจโรค และรายงานอาการผิดปกติ/เปลี่ยนแปลงแก่แพทย์เจ้าของไข้เพ่ือ

การรักษาต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

a) ผู้ป่วยได้รับการประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลตลอดเวลาที่ผู้ป่วยอยู่

ในหน่วยงาน 

b) ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละราย 

การพัฒนาฐานข้อมูล 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับจะเริ่มต้นที่การวิเคราะห์แล้วจึงท าการออกแบบ ขั้นต่อไปคือการ

พัฒนาต้นแบบของโปรแกรมขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบระบบเมื่อทดสอบแล้วพบว่าระบบยังไม่สมบูรณ์

ผู้พัฒนาระบบจะต้องเริ่มต้นการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบและทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะต้องด าเนินการตามวงจรเช่นนี้ไปจนกว่าระบบจะผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

ระบบว่าระบบสมบูรณ์และไม่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอีกต่อไปอธิบายได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (ที่มา:วิไลภรณ์ ศรีไพศาล) 

 

2) ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

▪ การรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและวัตถุประสงค์ของการสร้างและการใช้ฐานข้อมูลโดย

สามารถตอบโจทย์ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าฐานข้อมูลคืออะไร 2) ใครเป็นผู้ใช้ฐานข้อมูลงาน

นี้ 3) ฐานข้อมูลงานนี้ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระบบอ่ืนๆที่มีอยู่ในองค์กรหรือไม่  4) ฐานข้อมูลนี้มี

การใช้ข้อมูลร่วมกับระบบหรือผู้ใช้อ่ืนหรือไม่ เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตการด าเนินการและ

รายละเอียดต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล 

▪ การออกแบบ (Design) การออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยการก าหนดหัวข้อ และรายละเอียดในการ

จัดเก็บข้อมูลซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหา และวัตถุประสงค์ของการสร้างฐานข้อมูล 

▪ การจัดท าฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Access 2007 ตามฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบไว้ 

▪ การทดลองใช้ โดยการน าระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมาทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง 

เพ่ือวิเคราะห์หาปัญหาในการใช้ฐานข้อมูล การบันทึก รวมถึงการวิเคราะห์ และแปลงข้อมูลให้เป็น

สารสนเทศที่จะน ามาใช้พัฒนางาน 

▪ การวิเคราะห์เพื่อออกแบบพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ระบบฐานข้อมูลที่พบปัญหา เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 รายละเอียดของฐานข้อมูลการทบทวนกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงที่มีภาวะ

คุกคามชีวิต ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อมูลในส่วนของ ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน HN , 

AN  สิทธิบัตรการรักษา เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินสถานการณ์ในกระบวนการดูแลผู้บาดเจ็บ 



11 
 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการบริหาร บริการ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการผู้ป่วยบาดเจ็บ รุนแรงที่มี

ภาวะคุกคามชีวิตตั้งแต่มาถึง หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยจะเน้นถึงรายละเอียดการใช้เวลาในแต่ละ

กระบวนการ การรักษาพยาบาลตั้งแต่แรกรับ จนกระทั่งจ าหน่ายจาก หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพ่ือเป็น

ข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ของกระบวนการ การรักษา พยาบาล  การประสานงาน สมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านคุณภาพการดูแลและคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยตลอดจนเพ่ือการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของกระบวนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุนแรงที่มีภาวะ

คุกคามชีวิตและผู้ป่วยอื่นๆ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการประเมินกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บตามหลักATLS/การ

วางแผนจ าหน่าย ประกอบด้วยรายการประเมิน 25 รายการ ดังนี้ 

1. ระบุความรุนแรงการบาดเจ็บของผู้ป่วย 

2. ประเมินทางเดินหายใจ , C-spine protection  

3. Clear airway และดูแลให้ทางเดินหายใจโล่ง 

4. Clear airway และใส่ airway  

5. ให้ O2 100% mask with reservoir bag 10-12 LPM 

6. ประเมินการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวง การเบี่ยงของหลอดลม และการโป่งตึงของเส้นเลือด

ด าที่คอ 

7. เตรียมอุปกรณ์ใส่ ET Tube, ICD 

8. ประเมินภาวะออกซิเจน; V/S, LOC และ O 2 sat 

9. ประเมินการไหลเวียนเลือด; ชีพจร, signs of shock ,Capillary refill 

10. ห้ามเลือดภายนอก 

11. เปิดเส้นให้สารน้ า 

12. กรณีท่ีผู้ป่วยไม่มีชีพจรเริ่ม Trauma resuscitation 

13. การประเมินอาการทางระบบประสาท 

14. การช่วยเหลืออ่ืนๆ: urinary catheter, gastric tube, lab 

15. ให้ความอบอุ่น จัดให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องและสุขสบาย 

16. การประเมินเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องตามประเภทผู้ป่วย 

17. มีการบันทึกNursing Diagnosis 

18. มีการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล 

19. มีการบันทึกการประเมินผลการพยาบาล 
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20. การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/ญาติ 

21. ประเมินและระบุประเภทผู้ป่วยก่อนออกจากER 

22. การระบุตัวผู้ป่วย 

23. การพิทักษ์สิทธิ์ การจัดการทรัพย์สิ 

24. การประสานงานหน่วยงานที่รับผู้ป่วย 

25. ลงลายมือชื่อ-สกุล ผู้บันทึกท่ีชัดเจน อ่านออกง่าย 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบบ่อยในผู้ป่วยบาดเจ็บตามรูปแบบของสมาคมวินิจฉัยทางการ

พยาบาลแห่งทวีปอเมริกาเหนือ (America Nursing Diagnosis Association ; NANDA) 

 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเป็นเครื่องมือส าหรับพยาบาลในการระบุปัญหาของผู้ป่วยและใช้เป็น

เครื่องมือในการสื่อสารปัญหาผู้ป่วยระหว่างพยาบาลด้วยกัน ซึ่งในระยะแรกๆภาษาของข้อวินิจฉัยทางการ

พยาบาลจะเป็นไปตามที่พยาบาลผู้วินิจฉัยก าหนดเอง ต่อมามีความก้าวหน้าทางการพยาบาล มีการศึกษาวิจัย

เพ่ิมเติมและมีการพัฒนาการระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมาโดยตลอดโดยได้จัดระบบการระบุข้อวินิจฉัย

ทางการพยาบาลใหม่ เพ่ือให้มีมาตรฐานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสมาคมวินิจฉัยทางการพยาบาล

แห่งทวีปอเมริกาเหนือ (America Nursing Diagnosis Association ; NANDA) เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาท

ส าคัญในการก าหนดข้อความหรือค าศัพท์ (terminology) ที่ระบุไว้ในข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล โดยได้พัฒนา

รูปแบบการก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้เป็นระบบรายการ (taxonomy of nursing diagnosis) เพ่ือ

สะดวกในการก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ในปัจจุบันได้แบ่งหมวดรายการออกเป็น 13 รายการ ซึ่ง

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับว่าแนวคิดการวินิจฉัยทางการพยาบาลนี้ ว่าเป็นภาษาที่เป็น

มาตรฐานและได้จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพยาบาล นอกจากนี้สมาคมการศึกษาทางการพยาบาล

แห่งชาติประเทศไทยได้จัดการก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลไว้ในหลักสูตรการศึกษาพยาบาล แต่อย่างไรก็

ตามเนื่องจาก NANDA เป็นองค์กรที่ริเริ่มโดยประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ การน ามาใช้

ในประเทศไทยจึงต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งใช่ในการสอนนักศึกษาพยาบาลในสถานศึกษา อาจเป็นการ

ยากในการเข้าใจตลอดจนการน าไปใช้ส าหรับพยาบาลที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาที่แปลมา (วิจิตรา และอรุณี, 2551) 

 ส าหรับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ตามรูปแบบที่ก าหนดโดย NANDA 

ได้แก ่

1) ปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง เนื่องจาก ภาวะช็อก 

2) อวัยวะและเนื้อเยื่อส่วนปลายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจาก ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียน

ลดลง 
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3) เสี่ยง/มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการบวมของเซลสมอง/เลือดออกในสมอง/ 

ปริมาตรในสมองเพ่ิมข้ึนจากการบาดเจ็บศีรษะ 

4) ความปวด/ไม่สุขสบาย เนื่องจาก เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ 

5) รูปแบบการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก เนื้อเยื่ออักเสบจากการบาดเจ็บบริเวณ/ทรวงอก/

สมอง/ ไขสันหลังระดับ C4 ขึ้นไป 

6) เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจาก เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ,มีบาดแผลหรืออวัยวะช่องท้องได้รับบาดเจ็บ 

7) มีความบกพร่องของจิตใจและอารมณ์ 

- การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ 

- ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเปลี่ยนแปลง 

- ความรู้สึกสุญเสียพลังอ านาจ 

- ความรู้สึกสิ้นหวัง 

- ความกลัว 

- ความวิตกกังวล 

- ความโศกเศร้า 

 Discharge summary เป็นเอกสารที่แพทย์ใช้สรุปผลการวินิจฉัยโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษา สรุปรายการ

การท าผ่าตัดและหัตถการที่ส าคัญทั้งหมด เพ่ือประโยชน์ต่อการทบทวนข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ใน

อนาคตเมื่อผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาล แพทย์ผู้รักษาก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาแต่ละครั้งได้

อย่างรวดเร็วโดยอาจดูเพียง Discharge summary เท่านั้น นอกจากนั้น Discharge summary ยังเป็นเอกสาร

ส าคัญที่ผู้ให้รหัสโรค (Coder) จะใช้ข้อมูลโรค และการผ่าตัดที่บันทึกไว้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้รหัสโรค

ตามหลักการของ ICD-10 ต่อไป โดย Doctor discharge summary ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้มีเลขที่ผู้ป่วย HN, 

AN และ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักครบถ้วน/บันทึกชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ครบถ้วน

ชัดเจน/บันทึกข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ าหนักแรกเกิดในทารกแรกเกิด ประวัติการตั้งครรภ์และการแท้ง 

ฯลฯ/ต้องมีวันที่รับไว้รักษา และวันที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งจ านวนวันนอนโรงพยาบาล

ครบถ้วน/ช่องรายการที่ไม่มีข้อมูล ต้องใส่เครื่องหมาย – หรือเขียน none แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีข้อมูล/

แพทย์บันทึกโรคหลัก (Principal diagnosis) เพียงโรคเดียวเท่านั้น/บันทึกโรคร่วมครบถ้วนทุกโรคที่พบใน

ผู้ป่วย/บันทึกโรคแทรกครบทุกโรคที่เกิดขึ้นภายหลังผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ไม่บันทึกโรคสลับ

ต าแหน่ง เช่น ต้องไม่เขียนโรคแทรกเป็นโรคหลัก/บันทึกการผ่าตัดครบถ้วนทุกครั้ง/บันทึกหัตถการที่ส าคัญ

ครบถ้วน เช่น การท า tracheostomy ฯลฯ/บันทึกรายละเอียดของโรคแต่ละโรครบทุกแง่มุม ทั้งต าแหน่ง 
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พยาธิสภาพ และสาเหตุของโรค/ไม่ใช้ค าย่อ ในการเขียนชื่อโรค และชื่อการผ่าตัด/ลายมืออ่านออก ชัดเจน/

สรุปลักษณะการจ าหน่าย (discharge status, discharge type)/แพทย์ที่สรุปลงนามรับรอง 

อย่างไรก็ตามการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเกิดจากวิเคราะห์ข้อมูลจ าเป็นในการเก็บเพ่ือน ามา

พัฒนาต่อไป 

6. เป้าหมาย 

        6.1 พยาบาลผู้ปฏิบัติงานมีโปรแกรมบันทึกกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บและ

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ทันสมัย 

        6.2 เพ่ือน าข้อมูลกิจกรรมการพยาบาลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาพัฒนาระบบงานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

        6.3 ผู้ป่วยบาดเจ็บได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพจากการน าใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา  

        6.4 ญาติผู้ป่วยสามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้ผ่านแอปพลิเคชั่น 

7. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนินการ 

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น (พ้ืนที่น าร่องการศึกษา)  

กลุ่มเป้าหมาย  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ านวน 30 คน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานแผนกหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ  และหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

อุบัติเหตุ 30 คน 

8. วิธีด าเนินการ (ให้จ าแนกขั้นตอนตามแบบการเขียนโครงการวิจัยและพัฒนา:R&D) 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ จึงใช้

กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการพยาบาล จึงต้องท าการวิจัยการจัดระบบความคิดของ

บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ระเบียบวิธีวิจัยแบบ “การวิจัยเชิงปฏิบัติ” (action 

research) จึงมีความสอดคล้องในการพัฒนาระบบการดูในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เป็นระเบียบวิธีส าหรับเรียนรู้จากประสบการณ์ เสนอโดยนักจิตวิทยาสังคมชื่อ เคิรท์เลวิน (Kurt Lewin) รวมถึง

วิธีสร้างและจัดการความรู้ในลักษณะของการสอบถาม ( inquiry) ประกอบด้วยเส้นเวียนก้นหอย (spiral) ของ

กิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (acting) การสังเกตผล (observing) และการ

ประเมินสะท้อนกลับ (reflecting) โดยจะมีการกระท าซ้ ากิจกรรมในเส้นเวียนก้นหอยทั้งหมด จนกว่าจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นั้น 

การวิจัยเชิงปฏิบัติเป็นความพยายามในการหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ด้วยการน าความรู้ที่มี

อยู่ไปใช้ปฏิบัติจริงในบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ความรู้

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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สามารถเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมใจที่จะปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการหาความรู้ใหม่ในลักษณะนี้ไม่

จ าเป็นจะต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกเท่านั้น แต่สามารถสร้างกลไกเพ่ือการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้

ปฏิบัติได้เอง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติคือการน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยมีเจตจ านงที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

สังคมด้วยการเพ่ิมองค์ความรู้สู่สังคมนั้น ทั้งนี้จะเป็นการใช้งานองค์ความรู้ภายใต้บริบทที่เป็นจริง มีการศึกษา

สถานการณ์ในสังคมโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในปรากฏการณ์ อันจะน าไปสู่

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้ รูปแบบของกิจกรรมในการสร้างความรู้ใหม่ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

จะเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กิจกรรมในเส้นเวียนก้นหอยเพ่ือค้นหาความรู้

อย่างลุ่มลึก ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือโดยเสมอภาค สร้างความรู้เพ่ือการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสังคมที่ดีข้ึน ผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติจะได้ทั้งองค์ความรู้ใหม่ 

และความสามารถใหม่ในการผลิตความรู้ด้วย 

วิธีด าเนินการศึกษาเริ่มจากปัญหาของการบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ ณ แผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ พบว่ามีการบันทึกในเวชระเบียน ซึ่งมีความยากล าลาก

ต่อการสืบค้นและน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะพัฒนาแบบ

บันทึกกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บผ่านการสร้างบาร์โค้ดและท างานเชื่อมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน

สมาร์ทโฟน ซึ่งเริ่มจากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และก าหนดกรอบแนวคิดในกระบวนการด าเนินการ จัดแบ่ง

การด าเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

          1. ระยะแจกแจงปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์และสืบค้น ปัญหาการบันทึกกิจกรรมทางการ

พยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุร่วมกับศึกษาองค์ความรู้

ที่เป็นช่องว่างของปัญหาจากงานวิจัยและทบทวนแนวปฏิบัติการบันทึกการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยบาดเจ็บจาก

บทความและเอกสารระดับคุณภาพ ตั้งสมมติฐาน วัตถุประสงค์ ก าหนดผลลัพธ์ของผู้ป่วย/ ทางการพยาบาล/

องค์กรที่คาดหวัง และสร้างกรอบแนวคิดการก าหนดผลลัพธ์เชิงระบบของ Donabedian’s Quality 

Framework ในขั้นตอนด าเนินการ 

          2. ระยะพัฒนาแบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาล เริ่มจากการสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที่

ก าหนด การคัดเลือกงานวิจัยตาระดับคุณภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่ตรงและน่าเชื่อถือ 

ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาแบบบันทึกการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บ ส าหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าแผนกฉุกเฉินมีระบบการบันทึก Trauma Registry ใช้เป็นแนวทางในการายงาน

ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือประกอบการรักษา รายงานผลลัพธ์การรักษาพยาบาลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และต้องพัฒนา

ต่อเนื่องมาถึงหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ  
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          3. ระยะทดลองใช้ ภายหลังพัฒนาแบบบันทึกการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ คาดว่าจะน าไปทดลองใช้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน 

จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 30 คน และหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 30 คน 

          4. ระยะประเมินผล การใช้บาร์โค้ดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟน ที่พัฒนาขึ้น จะมีการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  

ขั้นตอนการพัฒนาจะมีการจัดประชุมเพ่ือระดมสมอง โดยผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลกิจกรรมการพยาบาล

ที่ผ่านการวิเคราะห์ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานแผนกละ 3 ครั้งๆ ละ 10 คน  ซึ่งมี 2 แผนก รวมทั้งหมดเป็น 6 

ครั้ง  โดยจะต้องได้ชุดข้อมูลกิจกรรมการพยาบาล ก่อนน าส่งให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

2564 

ม.ค

. 

ก.

พ. 

มี.ค

. 

เม.

ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทบทวนวรรณกรรมวิเคราะห์

ข้อมูลผู้ป่วยที่จะใช้บันทึก

กิจกรรมการพยาบาล 

            

ประชุมระดมสมองพยาบาล

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนข้อมูล

กิจกรรมการพยาบาลที่ผู้วิจัย

วิเคราะห์มา 

            

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์             

ทดลองใช้             

ปรับปรุง             

ส ารวจความคิดเห็น             

เขียนรายงานวิจัย             

เผยแพร่งานวิจัย             
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ(จ าแนกตัวชี้วัดระดับ Output,ระดับoutcome, ระดับ Impact) 

1) ได้แบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาลรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการวิจัยและ

สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (National Platform 2) 

2) ได้ข้อมูลพื้นฐานจ าเป็นตามแบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาลโดยอ้างอิงจากการใช้กระบวนการ

พยาบาล สะท้อนผ่านตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนของระบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บได้รับการพัฒนา

ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 

3) ร้อยละ 80 ผู้ป่วยบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องจากการประสานร่วมกันของพยาบาล

และทีมสุขภาพ 
 

11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) พยาบาลมีการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างครอบคลุม ผ่านการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลการดูแล

ผู้ป่วยบาดเจ็บ  

2) พยาบาลมีข้อมูลจ าเป็นพ้ืนฐานของผู้ป่วยบาดเจ็บในการพัฒนางานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

3) มีการน าโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมา ใช้ในการอบรมพยาบาลผู้ประสานงานของหน่วยบริหาร

จัดการเพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานต่อไปและโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริหารจัดการ (TEA unit) จะน าไปใช้ 

 

 

 

                          ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าโครงการ 

                   (รองศาสตราจารย์ชัจคเณค์ แพรขาว) 

                 รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

                         ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าหน่วยงาน 

(นายธวัชชัย  อ่ิมพูล) 

ผู้อ านวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด 

ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น 


