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ถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR) 

 
โครงการ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบบริการและสงเสริมการทํางานเปนทีม 

วันท่ี 17 – 18 พฤษภาคม 2561 สถานท่ี ภูไอยรา รีสอรท จังหวัดนครนายก 
จัดโดย ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  รวมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติท่ีดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มีอะไรบาง 

1. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล ใหการบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และตรง

ความตองการของผูรับบริการภายนอก และผูรับบริการภายใน 

2. มีบริหารจัดการและลดความเสี่ยงสําคัญในหนวยงาน 

3. ลดกระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอน 

2. ส่ิงท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) 
1.ระบบบริการหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดรับการพัฒนา 
2.ทีมแพทยและพยาบาล มีความสัมพันธอันดีตอกัน รวมกันทํางานเปนทีม 

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
อยางไร หรือกลับไปทําอะไรท่ีหนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร 
 1.ทบทวนความรูเก่ียวกับ 5 โรคสําคัญ เพ่ือใหผูรับบริการ ไดรับการรักษาท่ีถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย 
 2.จัดอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะ สําหรับแพทยและพยาบาล ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 3.ทบทวนการเก็บขอมูลตัวชี้วัดท่ีสําคํญของหนวยงาน 
4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 
 1.ความรวมมือและการทํางานเปนทีมสหสาขา 
 

สรุป ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู KV: 

 กระบวนการเรียนรูจากการทบทวนความเส่ียงสําคัญ 
1. ความเสี่ยงในกระบวนการดูแลผูปวย Acute coronary syndrome 

1.1 เวลาท่ีใชตั้งแตผูปวยเขามาในโรงพยาบาลจนถึงปรึกษาแพทยอายุรกรรม มากกวา 15 นาที 

จากการทบทวนพบวาสาเหตุมาจาก 

- แพทยขาดทักษะในการแปลผล EKG  

- แพทยมีความเขาใจท่ีผิดในการ Activate ระบบ STEMI คือ เขาใจวาเม่ือเห็น ST-elevate ใน EKG 

ตองเปรียบเทียบกับ EKG เดิมกอนหรือ ตอง repeat EKG อีกครั้งใน 15 หรือ 30 นาทีกอน ถายังคง

เห็น ST-elevation จึงสามารถปรึกษาแพทยอายุรกรรมได  

- หลังทํา EKG เสร็จไมไดแจงใหแพทยทําการอานและแปลผลทันที  
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- เครื่อง Electrocardiogram ไมเพียงพอสาเหตุหนึ่งมาจากการสงตรวจ EKG ท่ีมากเกินความจําเปน, 

เครื่อง EKG สํารองท่ีแผนกใชงานไมได รวมถึงมีผูปวยถูกสงมาทํา EKG จาก OPDในชวงเวลาทําการ

ดวย 

- เครื่อง Electrocardiogram ในบางครั้งตองใชเวลาในการทํา เนื่องจากปญหาเรื่องการเชื่อมตอกับ

เครื่องปริ๊นเตอร, รูป EKG มีสัญญาณอ่ืนรบกวน, รูป EKG ไมมีคุณภาพ  

แนวทางการแกปญหา 

- ทําสื่อท่ีทําใหแพทยสามารถเรียนรูเรื่องการแปลผล EKG ในภาวะ Emergency ไดดวยตนเอง 

- ใหคําแนะนําเรื่องการใช CPG ACS ตั้งแตกอนข้ึนปฏิบัติงาน  

- อบรมพยาบาลแผนกฉุกเฉินในการแปลผล EKG เบื้องตน โดยเนนในกลุม STEMI และจะจัดใหมีการ

อบรมเพ่ือทบทวนความรูทุกป 

- หลังทํา EKG เสร็จทุกแผน ตองมีแพทยเซ็นชื่อกํากับวาไดอานผลแลว พรอมกับลงเวลา  

- เครื่อง EKG ไมเพียงพอ ให priority กับผูปวยท่ีดวนท่ีสุดกอน ผูปวยท่ีสงมาจาก OPD ตองใชเวลา

รอคอย 

- เครื่อง EKG ท่ีมีปญหาการใชงาน มีการเนนย้ําใหรีบแจงซอมทันที และหากไมมีเครื่องท่ีสามารถใช

งานไดในแผนกฉุกเฉิน ใหทําการยืมเครื่องจาก OPD cardio 

2. ความเสี่ยงในกระบวนการดูแลผูปวยกลุม Acute stroke 

2.1 Time to first physician ภายใน 5 นาทีในผูปวย acute strokeไมตรงตามเปาหมาย 100%  

จากการทบทวนพบสาเหตุมาจาก 

- ผูปวยไมสามารถใหขอมูลได ตองรอญาติเพ่ือใหขอมูล 

- ประวัติท่ีให ณ จุดคัดกรองเขาไมไดกับ Acute stroke จึงไมมีการตามแพทยประเมินตามเวลา

เปาหมายได  

3. ความเสี่ยงในกระบวนการดูแลผูปวย Sepsis  

3.1 อัตราการไดรับยาปฏิชีวนะในผูปวย Sepsis ภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแตมาถึงโรงพยาบาล และภายใน 1 

ชั่วโมงนับตั้งแตใหการวินิจฉัยภาวะ Sepsis เปาหมายท่ี 100% 

จากการทบทวนพบสาเหตุมาจาก  

- ความเขาใจของผูปฏิบัติงานในการใหยาปฏิชีวนะในผูปวยกลุมนี้ไมตรงกัน ในการเริ่มตนนับเวลาท่ีจุด

ไหนของการรักษา 

- แพทยมักไมลงเวลาในการวินิจฉัย Sepsis ทําใหการเก็บขอมูลไมครบถวน 

- เกณฑในการประเมินภาวะ Sepsis ยังไมชัดเจน และไมมีการนํา CPG มาใชใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน ทําใหการวินิจฉัยลาชา สงผลใหการใหยาปฏิชีวนะชาไปดวย 

- ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสมกับผูปวยแตละราย บางตัวเปนยาควบคุมตองมีการขอแพทยอายุรศาสตรโรค

ติดเชื้อกอนจึงจะสามารถใหได 

- แพทยไมสั่งใหยาปฏิชีวนะหลังใหการวินิจฉัย Sepsis เนื่องจากยังไมสามารถเก็บ Specimen จาก 

source ท่ีสงสัยการติดเชื้อ  

3.2 การใหสารน้ําในผูปวย Sepsis ไมเพียงพอ 
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จากการทบทวนสาเหตุมาจาก 

- แพทยไมม่ันใจในการใหสารน้ําในกลุมผูปวยบางกลุม เชน สูงอายุ โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ กลัววา

หลังใหสารน้ําอาจจะเกิดภาวะน้ําเกินได 

- แพทยไมปฏิบัติตาม CPG ในการใหสารน้ํา 

แนวทางการแกปญหา 

- ทบทวนแกไข และนํา CPG มาใชใหไดในผูปวยทุกรายท่ีวินิจฉัย sepsis  

- ใชหลักเกณฑสเดียวกันในการคัดกรองผูปวย sepsis เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาอยางรวดเร็วมาก

ข้ึน  

4. Unplanned CPR 

จากการทบทวนสาเหตุมาจาก 

- แพทยใหการวินิจฉัยโรคท่ีอาจเปนสาเหตุของ Cardiac arrest ลาชา  

- แพทยใหการรักษาโรคหรือภาวะท่ีเปนสาเหตุของ cardiac arrest ลาชา  

- การคัดกรองผูปวยใหอยูระดับความรุนแรงต่ํากวาความเปนจริง (under-triage) 

แนวทางการแกไขปญหา 

- ใชเกณฑการประเมินผูปวยเพ่ือเฝาระวังการเกิด cardiac arrest 

- จัดอบรมการ triage สําหรับพยาบาล และมีการประเมินทุกป  

- จัด CPR review เพ่ือทบทวนข้ันตอนและหาจุดท่ีสามารถพัฒนา และการปองกันการเกิด cardiac 

arrest ใน ER 

5. Time-in/Time-out เปาหมาย ≤60นาที ปจจุบันคาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ..... 

การท่ีอยูปวยใชเวลาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินนาน โดยเฉพาะกลุมผูปวยวิกฤต ซ่ึงตองใชทรัพยากรบุคคลใน

แผนกเปนจํานวนมากในการดูแล บวกกับแผนกฉุกเฉินมีผูปวยรายใหมเขามาตลอดเวลา กอใหเกิดความ

แออัดของผูปวยในแผนก ผูปวยไดรับการดูแลรักษาลาชาและไมมีประสิทธิภาพ  

จากการทบทวนพบวาสาเหตุมาจาก 

- ผูปวย unstable แพทยไมใหเคลื่อนยาย,หอผูปวยไมพรอมรับผูปวย, รอเตียง,ไมมีเตียง,รอยายเตียง 

- แพทยทําหัตถการท่ีหองฉุกเฉินกอนข้ึนหอผูปวยเชน การเจาะหลัง ,การเปดเสนเลือดดําบริเวณคอ ,

การเก็บสิ่งสงตรวจ(น้ําในชองทอง) 

- ระยะเวลาท่ีแพทยหองฉุกเฉินตรวจ→รอผลทางหองปฎิบัติการ→ปรึกษาแพทยเฉพาะทาง→การ

นอนโรงพยาบาล 

แนวทางการแกปญหา 

- ผูปวยกลุม resuscitate และ emergent หลัง resuscitation เบื้องตนแลว มีเตียงพรอมท่ีหอผูปวย

ให admit ผูปวยไดทันที  

- ลดระยะเวลาในข้ันตอนการดูแลรักษาหากแพทยเวรฉุกเฉินประเมินแลววาจําเปนตองสังเกตอาการ

ในโรงพยาบาล หลังใหการรักษาเบื้องตน ใหปรึกษาแพทยเฉพาะทางไดเลย ไมจําเปนตองรอผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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- เนื่องจากพ้ืนท่ีในหองฉุกเฉิน และอัตรากําลังของพยาบาล ER มีจํากัด ทางภาคจําเปนตองมีการ

จํากัดเวลาในการสังเกตอาการ ER ไดไมเกิน 6 ชั่วโมง หากมีความจําเปนตองสังเกตอาการนานกวา

นั้นใหแพทยพิจารณาปรึกษาแพทยเฉพาะทางเพ่ือ admit  

 

ทบทวน Knowledge Managementเรื่องการติดตามผูปวยท่ี hemoculture ข้ึนเช้ือ 

 ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงาน 

- ขอมูลในระบบของผูปวยไมมีการอัพเดตโดยเวชระเบียน ทําใหไมสามารถติดตอผูปวยหรือญาติได

เม่ือผลตรวจผิดปกติ 

- ผูปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินเห็นวา เรื่องการติดตามผูปวยท่ีผล H/C ข้ึนเชื้อควรเปนของหนวยงาน

อ่ืนเชน IC ซ่ึงอาจจะตองนําเรื่องเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ IC ตอไป 
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ผูเขารวมกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดในกระบวนการดูแลรักษาผูปวยในหองฉุกเฉิน 
วันท่ี 17 – 18 พฤษภาคม 2561 

ณ ภูไอยรา รีสอรท จังหวัดนครนายก 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ สังกัด ลงนาม หมายเหตุ 

1 นางสาวสมพร  สังขแกว งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  คุณเอ้ือ 

2 พญ.นิโลบล  ยาทองไชย ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  คุณอํานวย 
3 พญ.พันธุทิพย  สุวิทวัส ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  คุณอํานวย 
4 นางสาวธัญพร  ชูเกิด งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  คุณลิขิต 
5 นางสาวสรัลรัตน  สุขศิลป ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  คุณกิจ 
6 นางสาวศิโรรัตน  โพธิ์ลังกา งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
7 นางสาวพรนภา   นนตรี งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
8 นางสาววิไลพร  อ่ิมจันทร งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
9 นางสาวเยาวลักษณ  เสือผู งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
10 นางสาวนัดดา  โพธิ์ทอง งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
11 นางสาววิชญาดา  สิงหสมบุญ งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
12 นางสาวนงนภสั  ฉัตรมณี งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
13 นางสาวภิญญดา  อ่ิมเจริญ งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
14 นางสาวประกายดาว  รักสนิท งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
15 นางสาวจุฬารัตน  สืบสําราญ งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
16 นายอดิศักด์ิ  โสแพทย งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
17 นายภาคภูมิ  มูลผล งานการพยาบาลอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  คุณกิจ 
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