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º·¤Ñ´Â‹Í
พยาบาลเวชปฏิบตั ฉิ กุ เฉินเปนผูทีม่ บี ทบาทสําคัญในการชวยชีวติ ผูบาดเจ็บฉุกเฉินในระยะกอนถึงโรงพยาบาล
เนื่องจากผู บาดเจ็บฉุกเฉินมีภาวะคุกคามตอชีวิตที่ต องการการประเมินและจัดการดวยความรวดเร็วถูกตอง
เพือ่ ใหอวัยวะสําคัญตอการดํารงชีวติ ไดรับเลือดและออกซิเจนไปเลีย้ งอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิง่ สมองและ
หัวใจ ความรุนแรงของการบาดเจ็บจะเพิม่ มากขึน้ หากผูบาดเจ็บฉุกเฉินไดรับการประเมินและดูแลลาชาไมถูกตอง
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตระยะกอนถึงโรงพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังเกิดเหตุทันที ณ
จุดเกิดเหตุและหลังเกิดอุบตั เิ หตุแลว ดังนัน้ พยาบาลเวชปฏิบตั ฉิ กุ เฉินตองประเมินและชวยเหลือภาวะคุกคามตอ
ชีวิตในผูบาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุดวยทักษะที่รวดเร็วและแมนยํา จึงจะสามารถชวยลดอัตราการเสียชีวิตใน
ผูบาดเจ็บฉุกเฉินได
คําสําคัญ : พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน การชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉิน ระยะกอนถึงโรงพยาบาล

Abstract
The emergency nurse practitioner plays an important role in saving the lives of emergency trauma
patients in prehospital phase. These patients often have life threatening conditions that need proper, rapid
assessment and management to preserve their blood supply and oxygenation of the vital organs, especially
of the brain and the heart. The severity of their injuries can be aggravated by delayed assessment and
management, which can be the cause of immediate or early death in prehospital phase death. Therefore, the
emergency nurse practitioner must assess and handle the dangerous conditions of trauma patients in prehospital
phase rapidly and with proper skill in order to reduce the mortality rate of emergency trauma patients.
keywords : emergency nurse practitioner, emergency trauma patients, pre hospital phase
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การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุทําใหเกิด
ภาวะอันตรายตอระบบรางกายที่สําคัญ ไดแก ระบบ
ทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต เชน ภาวะทาง
เดินหายใจสวนบนอุดกั้น (upper airway obstruction)
ภาวะเลือดออกในชองเยื่อหุมปอดจํานวนมาก (massive hemothorax) เปนตน ซึ่งถือวาเปนภาวะคุกคาม
ตอชีวิต (life threatening) ที่เปนสาเหตุหลักของการ
เสียชีวติ ในผูบาดเจ็บฉุกเฉิน1 โดยสถิตขิ องประเทศไทย
จากการรวบรวมของศูนยขอมูลอุบตั เิ หตุ ในชวงระหวาง
ป 2559-2561 พบวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอปเปน
จํานวนมาก เปนผลใหมีจาํ นวนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวติ
เพิม่ ขึน้ ในแตละป2,3 ซึง่ มีแนวโนมสูงขึน้ จํานวน 341,435
และ 10,493 ราย ป 2560 มีจํานวน 404,937 และ
10,392 ราย ป 2561 มี จํ า นวน 388,317 และ
10,559 ราย ตามลําดับ4
การชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉินระยะกอนถึง
โรงพยาบาลใหมีโอกาสรอดชีวติ เพิม่ ขึน้ ตองจัดการกับ
ภาวะคุกคามชีวิตโดยเร็วคือประเมินและชวยเหลือ
เบื้องตนอยางทันทวงที แมนยํา และถูกตอง1,5-7 ซึ่ง
ผูบาดเจ็บฉุกเฉินคือผูปวยฉุกเฉินทีต่ ามพระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ไดหมายถึงบุคคลไดรับ
บาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันที่เปนอันตรายตอ
การดํารงชีวติ หรืออวัยวะทีส่ าํ คัญ ตองไดรับการประเมิน
การจัดการ และการบําบัดรักษาอยางทันทวงที8 โดย
บทความนีไ้ ดกลาวเฉพาะผูบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ จึงใช
คําวา ผูบาดเจ็บฉุกเฉิน แทน ผูปวยฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ค วามสํ า เร็ จ ของการชวยชี วิ ต
ผูบาดเจ็บฉุกเฉินยังสามารถประเมินไดจากอัตราการ
รอดชีวติ 5,6 โดยมีปจจัยของความสําเร็จในการชวยชีวติ
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือบุคลากร ซึง่ รวมถึงพยาบาลทีเ่ ปนสวน
หนึง่ ของทีมชวยชีวติ ผูบาดเจ็บฉุกเฉินตองมีความรูลึก
เชี่ยวชาญ และมีทักษะในการจัดการกับภาวะคุกคาม
ชีวิตของผู บาดเจ็บ1,6 โดยเฉพาะพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน (emergency nurse practitioner; ENP) มี
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บทบาทสําคัญในการชวยชีวติ ผูบาดเจ็บฉุกเฉินในระยะ
กอนถึงโรงพยาบาลได8 เนือ่ งจากเปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชัน้ หนึง่ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชั้ น หนึ่ ง ที่ ผ านการฝกอบรมหลั ก สู ต รการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินที่สภา
การพยาบาลรับรองและขึ้นทะเบียนเปนพยาบาลเวช
ปฏิบตั ฉิ กุ เฉินจากสภาการพยาบาล กระทําการพยาบาล
การประเมินสภาพและการคัดแยก วินิจฉัยปญหาและ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน โดยกระทําตามวิธที กี่ าํ หนดไวในการ
รักษาโรคเบื้องตนสําหรับผูปวยฉุกเฉิน ตามมาตรา 4
วงเล็บ 3 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ พ.ศ.25289 ซึง่ เทียบเทากับระดับพัฒนา
ของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ คือ มีประสบการณ
ปฏิบัติที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3-5 ปและผานการ
อบรมการชวยชีวิตขั้นสูงในผู ใหญและเด็กมาแลว8
จึงสามารถปฏิบตั กิ ารชวยชีวติ ผูบาดเจ็บไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองและแมนยํา ภายใตความรูเชิงลึกและมีทักษะ
การปฏิบัติที่ชํานาญ1,8
การชวยเหลือผูบาดเจ็บฉุกเฉินระยะกอนถึง
โรงพยาบาลใหมีโอกาสรอดชีวติ ดวยบทบาทของ ENP
มีหลักการคือตองประเมินและจัดการกับภาวะคุกคาม
ตอชีวติ ของผูบาดเจ็บฉุกเฉินไดรวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง
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ภาวะคุ ก คามตอชี วิ ต ในผู บาดเจ็ บ ฉุ ก เฉิ น
ระยะกอนถึงโรงพยาบาล คือ ภาวะทีส่ งผลตอการไดรับ
เลือดและออกซิเจนของเนื้อเยื่อโดยเฉพาะอวัยวะที่
สําคัญตอการดํารงชีวติ ไดแก สมองและหัวใจ ทําใหได
รับเลือดและออกซิเจนไปเลีย้ งไมเพียงพอ หากเกิดนาน
กวา 4 นาที สงผลใหมีความรุนแรงของการบาดเจ็บ
เพิ่มขึ้นได10 หรือเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนที่จําเปนตอง
ไดรับการชวยฟนคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation; CPR) ทั้งในระดับพื้นฐาน (basic life support;
BLS) และขั้นสูง (advanced cardiopulmonary life
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support; ACLS) ตั้งแตระยะกอนถึงโรงพยาบาลจน
กระทั่งนําสงไปยังโรงพยาบาลปลายทาง
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บทความนีผ้ เขี
ู ยนไดรวบรวมถึงแนวทางและ
สอดแทรกสถานการณจริงจากหนึ่งในทีมผูเขียนที่ได
ออกปฏิบตั กิ าร ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดนครปฐม ทีส่ ะทอน
บทบาทของ ENP ในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บตามหลัก
การพยาบาลผูบาดเจ็บฉุกเฉินระยะกอนถึงโรงพยาบาล
ซึง่ อางอิงตามหลักการดูแลผูบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล
ฉบับที่ 8 (Pre-hospital Trauma Life Support eight
edition: PHTLS)11 และหลักการดูแลผูบาดเจ็บขั้นสูง
ฉบับที่ 10 (Advanced Trauma Life Support ninth and
tenth edition: ATLS)10,12-14 นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับการดําเนินงานของการแพทยฉุกเฉินระยะกอนถึง
โรงพยาบาลประกอบดวย 6 ขัน้ ตอน10,11 คือ 1) การพบ
เหตุหรือรับรูวาเกิดเหตุ 2) การแจงเหตุขอความชวย
เหลือ 3) การตอบสนองตอเหตุการณทีเ่ กิดขึน้ หรือการ
ออกปฏิบตั กิ ารของหนวยปฏิบตั กิ าร 4) การดูแลผูบาดเจ็บ
ณ จุดเกิดเหตุ 5) การลําเลียงขนยายและการดูแลผูบาดเจ็บ
ขณะนําสง และ 6) การสงตอผูบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล
ปลายทาง ดังนี้
ตัวอยางสถานการณและการชวยชีวิตผู
บาดเจ็บระยะกอนถึงโรงพยาบาล
ผูพบเห็นเหตุการณทีม่ ผี บาดเจ็
ู
บจากการถูก
ไฟฟาชอต หมดสติ และมีลักษณะของผูมีภาวะหัวใจ
หยุดเตน จึงไดโทรขอความชวยเหลือมาที่ 1669 ซึง่ เจา
หนาที่ไดแนะนําวิธีการกดนวดหัวใจ (CPR) ขณะ
เดียวกันไดสงขอมูลตอไปยังโรงพยาบาลแหงหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐมเพื่อใหการชวยเหลือ โดยสงทีมออก
ปฏิบตั กิ าร ณ จุดเกิดเหตุ คือ ทีมกูชีพขัน้ สูง (advanced
life support; ALS) โดยบริบทของโรงพยาบาลดังกลาว
ในปจจุบัน ทีม ALS ประกอบไปดวย ENP หรือนัก
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย (paramedic) เปนหัวหนาทีม
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สวนสมาชิกทีม ไดแก พยาบาลวิชาชีพทีมปี ระสบการณ
ดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการ
แพทยคนอื่ น และเจาพนั ก งานฉุ ก เฉิ น การแพทย
(emergency medical technician intermediate; EMT-I)
แตในเหตุการณครั้งนี้ หัวหนาทีม คือ ENP นอกจากนี้
ขณะออกปฏิบัติการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ จะมีการ
ถายภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหวตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและไมมีเผยแพรสูสาธารณะ สําหรับสงปรึกษา
แพทยหองฉุกเฉินโรงพยาบาลเทานั้น
เมือ่ ไปถึงจุดเกิดเหตุ ซึง่ มีการทํา CPR ผูบาดเจ็บ
โดยผูพบเห็นเหตุการณอยู ENP หัวหนาทีมไดประเมิน
สถานการณ (scene size-up) โดยพิจารณาความ
ปลอดภัยกอนเปนอันดับแรก คือ สอบถามเจาหนาที่
เกี่ยวกับการตัดไฟเพื่อไมใหตนเองและสมาชิกทีมได
รับบาดเจ็บเพิ่ม เมื่อพิจารณาแลวมีความปลอดภัย
จึงไดเขาไปประเมินผูบาดเจ็บเบื้องตน ซึ่งเนนใหการ
ชวยเหลือเทาที่จําเปน โดยใชเวลาในที่เกิดเหตุไมเกิน
10 นาที9 เมื่อเขาไปประเมินพบวายังไมรูสึกตัว คลํา
ชีพจรทีค่ อไมได จึงมอบหมายให นักปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
การแพทย ประคองกระดูกสวนคอดวยมือ (manual
inline) และเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย (EMT-I)
ใสอุปกรณปองกันกันบาดเจ็บทีก่ ระดูกสันหลังสวนคอ
(cervical collar) รวมกับ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการ
แพทย ใสอุปกรณเปดทางเดินหายใจผานชองปาก
(oropharyngeal airway / oral airway) (ภาพที่ 1) และ
ชวยหายใจดวยการครอบหนากาก (bag-valve-mask;
BVM) ตอกับอุปกรณบีบชวยการหายใจ (self-inﬂating
bag) ตอกับออกซิเจน 12 ลิตร/นาที แลวบีบชวย
หายใจอัตรา 8-10 ครั้ง/นาที10,11 หลังจากนั้น ENP
และเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทยชวยใสกระดานรอง
หลังที่มีจํากัดการเคลื่อนไหวของคอและศีรษะ (long
spinal board with head immobilization) ดวยวิธีการ
พลิกตัวแบบทอนซุง (log roll)
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ภาพที่ 1. แสดงอุปกรณเปดทางเดินหายใจผานจมูก
และผานชองปาก
(ภาพจาก family practice notebook ที่ https://fpnotebook.com/ER/Procedure/OrphrynglArwy,
retrieve เมื่อ 24 กุมภาพันธ 2562)
ในสถานการณผูบาดเจ็บฉุกเฉินรายนีม้ ภี าวะ
วิกฤตที่สําคัญคือ ภาวะช็อกจากหัวใจทํางานผิดปกติ
จากไฟฟาช็อต ทําใหมีปริมาณเลือดไปเลีย้ งสวนตางๆ
ของรางกายไมเพียงพอ สงผลตอปริมาณออกซิเจน
ที่ ไ ปเลี้ ย งสมองลดลง ทํ า ใหคลํ า ไมพบชี พ จรที่ ค อ
บงบอกวาระดับความดันโลหิตตํา่ กวา 90 mm.Hg12-14
หัวหนาทีมจึงมอบหมายใหเจาพนักงานฉุกเฉินการ
แพทย (EMT-I) ทําการเปดเสนเลือดดําเพือ่ ใหสารนํา้
แลวเปลี่ยนทํา CPR กับผูพบเห็นเหตุการณทันที ขณะ
ที่ ENP สงตอขอมูลไปยังแพทยที่หองฉุกเฉินและติด
แผนเครือ่ งกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (autonomic electrical deﬁbrillation; AED) หลังจากนัน้ ENP จึงใหยาชวย
ฟนคืนชีพทางหลอดเลือดดําภายใตคําปรึกษาของแพทย
ที่ส งขอมูลไปให แลวรีบเคลื่อนยายผู บาดเจ็บโดยมี
ประเมินผูบาดเจ็บอยางรวดเร็วอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ
การบาดเจ็บอื่นๆ ตามรางกาย โดยใชหลักการการดู
และคลําตามหลัก DCAP BTLS10,11 และใชเวลาไมเกิน
90 วินาที ไดแก
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Deformity; D หมายถึง การผิดรูปของแขน/ขา
Contusion; C หมายถึง ผิวหนังชํ้าเลือดโดย
ไมมีบาดแผลเปด
Abrasion; A หมายถึง บาดแผลถลอก
Puncture / Penetrating; P หมายถึง บาดแผล
จากการแทงหรือถูกยิงเขารางกาย
Burn; B หมายถึง บาดแผลจากการถูกไฟไหม
หรือนํ้ารอนลวก
Tenderness; T หมายถึง ผิวหนังตึงรวมกับมี
อาการปวดบริเวณนั้นๆ
Laceration; L หมายถึง บาดแผลฉีกขาด
Swelling; S หมายถึง ผิวหนังบวมรวมกับมี
อาการปวดบริเวณนั้นๆ
ผลการประเมินรางกายผูบาดเจ็บพบวาไมมี
การบาดเจ็บเพิ่มเติมตามรางกาย นอกจากรอยไฟฟา
ช็อตทีฝ่ ามือมือเปนรอยไหมมีดาํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1 x 1.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นรีบนําสงไป
ยังโรงพยาบาลปลายทางทันที โดยใชเวลาชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 5 นาที
ขณะนําสงผู บาดเจ็บ ENP และทีมไดดูแล
ผูบาดเจ็บโดยยึดหลักตามการปฏิบตั กิ ารสงตอผูบาดเจ็บ
ระหวางสถานพยาบาล8 ไดดูแลและประเมินผูบาดเจ็บ
อยางตอเนื่อง ทั้งการติดตามประเมินคลื่นไฟฟาหัวใจ
(electrocardiography; ECG) และทําการ CPR ตลอด
ตามขอบงชี้ ซึ่ง ECG แสดงเปนการเตนผิดจังหวะของ
หัวใจหองลางแบบสั่นพริ้ว (ventricular ﬁbrillation;
VF) (ภาพที่ 2) จึงทําการกระตุกหัวใจผูบาดเจ็บดวย
เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ (deﬁbrillator) ทันทีและให
ยาชวยฟนคืนชีพทางหลอดเลือดดําภายใตคําปรึกษา
ของแพทย จนกระทั่งนําสงผูบาดเจ็บถึงโรงพยาบาล
ปลายทางที่ใหการดูแล ณ หองฉุกเฉินตอไป โดยขณะ
นั้นผูบาดเจ็บไมรูสึกตัว คลํา ชีพจรที่คอได อัตราการ
เตนของหัวใจ 110-140 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
80-100/60-70 มิลลิเมตรปรอท หายใจตามจังหวะ
การบีบ self-inﬂating bag 8-10 ครั้ง/นาที และความ
อิ่มตัวของออกซิเจน 90-95%
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ภาพที่ 2. แสดงตัวอยางเตนผิดจังหวะของหัวใจหองลางแบบสั่นพริ้ว
(ภาพจาก https://www.researchgate.net/ﬁgure/ECG-of-VF-10_ﬁg2_305698431retrieve เมื่อ 24
กุมภาพันธ 2562)
นอกจากนี้ การชวยเหลือผูบาดเจ็บจากจุด
เกิดเหตุในเบื้องตน เมื่อตองนําสงไปยังโรงพยาบาล
ปลายทางเพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยและสามารถใหการ
ดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง ENP ตองมีการบันทึก
ทางการพยาบาลรวมดวย และหากสามารถสอบถาม
ขอมูลกับผู บาดเจ็บหรือญาติได ควรซักประวัติตาม
หลักของ AMPLE10,11 เพือ่ ประกอบเปนขอมูลเพิม่ เติม
สําหรับการดูแลตอไป สําหรับแนวทางการซักประวัติ
ตาม AMPLE มีดังนี้
Allergy; A หมายถึง แพยาและแพอาหาร
Medication; M หมายถึง ยาทีร่ บั ประทานเปน
ประจํา
Past history; P หมายถึง การเจ็บปวยในอดีต
รวมถึงโรคประจําตัว
Last meal; L หมายถึง อาหารมือ้ สุดทายทีร่ บั
ประทาน
Event / environment; E หมายถึง ลําดับการ
เกิดเหตุการณของการเกิดอุบัติเหตุหรือกลไกการเกิด
อุบัติเหตุ
แตผู บาดเจ็บรายนี้ไมสามารถใหขอมูลได
เนือ่ งจากอยูในภาวะหัวใจหยุดเตนและไมรูสึกตัว รวม
กับไมมีญาติ
เมื่อนําสงผู บาดเจ็บฉุกเฉินถึงโรงพยาบาล
ปลายทางถือเปนขั้นตอนสุดทายของการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บฉุกเฉินในระยะกอนถึงโรงพยาบาล ซึง่ หนาที่

สําคัญของ ENP คือผูรวบรวมขอมูลผูบาดเจ็บเพือ่ สงตอ
ใหกับโรงพยาบาลปลายทางในการรักษาอยางตอเนือ่ ง
ตามหลักการ MIST (Mechanism of injury, Injury,
Sign and symptom, Treatment)10,11 ไดขอมูลสรุปดังนี้
ผูบาดเจ็บจากการถูกไฟฟาชอต มีรอยไฟฟา
ช็อตทีฝ่ ามือมือเปนรอยไหมมีดาํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ระมาณ 1 x 1.5 เซนติเมตร ไมมีเลือดออก ณ จุดเกิด
เหตุ ผูบาดเจ็บไมรูสึกตัว คลําชีพจรที่คอไมได ไดรับ
การ CPR อยางตอเนื่อง ไดรับสารนํ้าทางหลอดเลือด
ดํารวมกับยาชวยฟนคืนชีพทางหลอดเลือดดําภายใต
คําปรึกษาของแพทย ใส cervical collar และเปดทาง
เดินหายใจใหโลงดวย oropharyngeal airwayและชวย
หายใจดวยการครอบหนากากตอกับ self-inﬂating
bag) ดวยออกซิเจน 12 ลิตร/นาที แลวบีบชวยหายใจ
อัตรา 8-10 ครั้ง/นาที โดยตลอดการ CPR ผูบาดเจ็บ
มี ECG แสดง ventricular ﬁbrillation จึงไดรับการกระ
ตุกไฟฟาหัวใจ 4 ครัง้ และเมือ่ ถึงโรงพยาบาลปลายทาง
ผูบาดเจ็บยังไมรูสึกตัว คลํา ชีพจรที่คอได อัตราการ
เตนของหัวใจ 110-140 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
80-100/60-70 มิลลิเมตรปรอท หายใจตามจังหวะ
การบีบ self-inﬂating bag 8-10 ครั้ง/นาที ความอิ่ม
ตัวของออกซิเจน 90-95% และไดรับการชวยเหลือ
อยางตอเนือ่ งในระยะของโรงพยาบาล (hospital phase)
ตอไป
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การชวยเหลือผูบาดเจ็บฉุกเฉินโดยทีมชวย
เหลือที่มีทักษะและประสบการณ ทําใหสามารถชวย
เหลือไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมตามกระบวนการ
พยาบาล ทั้งการประเมินสภาพ การวิเคราะหวางแผน
การพยาบาลและตัดสินใจทางคลินิกในปญหาสุขภาพ
เปนภาวะเรงดวน นําไปสูการจัดการไดอยางทันทวงที
และประเมินผลตลอดการชวยเหลือ ในมิตขิ องการชวย
เหลือดูแลหรือรักษาผูบาดเจ็บฉุกเฉินทัง้ บทบาทอิสระ
และบทบาทไมอิสระที่อยูภายใตคําปรึกษาของแพทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพทีส่ อดคลองกับหลักการพยาบาล
ผูบาดเจ็บฉุกเฉินระยะกอนถึงโรงพยาบาลและหลักการ
ดูแลผู บาดเจ็บขั้นสูง ทําใหผู บาดเจ็บไดรับการชวย
เหลือดูแลอยางครอบคลุมและตอเนือ่ งจนกระทัง่ สงตอ
ไปถึงโรงพยาบาลปลายทางตอไป

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ขอขอบคุณทีมผูเขียนและสถานการณตัวอยาง
ทีเ่ ปนความรูในพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ตอไป
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