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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลัง (retrospective cohort) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเสียชีวติ ของผู้ป่วย
อุบตั เิ หตุทไ่ี ด้ รบั บริการโดยชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงผ่านศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสัง่ การจังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
แฟ้ มเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และแบบบันทึกข้ อมูลชุดปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉินระดับ
สูง กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอุบัติเหตุท่รี ับบริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงผ่านศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงราย
ด้ วยอาการน�ำส�ำคัญรหัส criteria based dispatch (CBD) 21 ถึง 25 และผ่านการคัดกรอง emergency severity index (ESI)
ระดับ 1 โดยศึกษาหาปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ ในการปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉิน (response time, on scene time, operation
time) อายุ เพศ กลไกการบาดเจ็บ แบ่งเป็ นกลุ่มที่เสียชีวิต และกลุ่มที่รอดชีวิตถึง 24 ชั่วโมงหลังจากน�ำส่งโรงพยาบาล ผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตอุบตั เิ หตุท่เี ข้ าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด 218 คน แบ่งเป็ นกลุ่มที่เสียชีวิต 58 คน (ร้ อยละ 26.6) และกลุ่มที่รอดชีวิต
160 คน (ร้ อยละ 73.4) ผู้ป่วยกลุ่มที่เสียชีวิตใช้ เวลา operation time มากกว่า 40 นาที (ร้ อยละ 24.1) มีความสัมพันธ์กบั อัตรา
การเสียชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ การใช้ เวลา response time <8 นาที (ร้ อยละ 58.6) และ on scene time <10 นาที (ร้ อยละ
12.1) พบว่าไม่มนี ัยส�ำคัญทางสถิตกิ บั ความสัมพันธ์ของอัตราการเสียชีวิต ดังนั้นจึงสรุปได้ ว่าปัจจัยเรื่องเวลา response time และ
on scene time ของการปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉินไม่สมั พันธ์กบั การเสียชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตอุบตั เิ หตุ ESI ระดับ 1 แต่ operation
time มากกว่า 40 นาที สัมพันธ์ต่ออัตราการเสียชีวติ ของผู้ป่วยที่มากขึ้น จึงควรน�ำส่งผู้ป่วยภายในเวลา 40 นาที การศึกษาครั้งนี้
สามารถ น�ำไปใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับอุบตั เิ หตุของหน่วยปฏิบตั กิ ารระดับสูง การก�ำหนดนโยบาย
หรือตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ พบว่าเวลาอาจจะไม่ใช่ตวั แปรส�ำคัญที่มผี ลต่อการอดชีวติ ของผู้ป่วย
แต่อาจจะมีปัจจัยอื่นที่กำ� หนดคุณภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ ศกึ ษาในครั้งนี้
ค�ำส�ำคัญ: ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน; อุบตั ิเหตุ; เสียชีวิต; emergency severity index ระดับ 1
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บทน�ำ

อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบกเป็ นสาเหตุ
การเสียชีวติ อันดับที่ 5 ของประเทศไทย มีอตั ราผู้เสียชีวติ
23.8 รายต่อแสนประชากร(1) และเป็ นปัญหาที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้ องรับมือกับปั ญหาหลักของการตาย
1 ใน 3 ของประเทศไทย(2) โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ของเขตบริการสุขภาพที่
1 ล้ านนา 3 ปี พ.ศ. 2559 มีการน�ำส่งผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ
ทางถนนทั้งหมดมารับบริการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ�ำนวน 6,486 คน
(3)

ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (emergency care system
หรือ ECS) คือระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ ผ้ ูป่วย
ฉุกเฉินได้ รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้ องกันภาวะ
ทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้น(4) มีการศึกษาพบว่าผู้เสียชีวิต
จากอุบตั เิ หตุและเจ็บป่ วยฉุกเฉินร้ อยละ 50.0 จะเสียชีวติ
ณ จุดเกิดเหตุ ร้ อยละ 30.0 เสียชีวติ ในช่วง 1 ชั่วโมงแรก
ก่อนถึงโรงพยาบาล และอีกร้ อยละ 20.0 เสียชีวิตใน
โรงพยาบาลหลังจากได้ รบั การรักษา โดยผู้เสียชีวติ ร้ อยละ
30.0 มีโอกาสรอดชีวติ ได้ หากผู้ป่วยได้รบั การรักษาเบื้องต้น
อย่างรวดเร็วและถูกต้ องก่อนที่ผ้ ปู ่ วยจะถึงโรงพยาบาล(5)
ซึ่งตรงกับรายงานการเสียชีวติ ก่อนถึงโรงพยาบาลในกลุ่ม
โรคฉุกเฉินต่างๆ โรค 1 ใน 3 อันดับแรกคือ การบาดเจ็บ
และเสียชี วิตจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยช่ วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 พบอัตราป่ วยตายร้ อยละ
6.2 โดยเป็ นการเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล ร้ อยละ
21.0 และเสียชีวิตในห้ องฉุกเฉิน ร้ อยละ 9.0(6) การดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลอยู่ภายใต้ ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(สพฉ.) เน้ นการน�ำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลรวดเร็ว
ที่สดุ โดยผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินให้ การดูแลรักษาเบื้องต้ น
ณ จุ ดเกิดเหตุให้ รวดเร็วและน�ำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยัง
สถานพยาบาลโดยเร็ว(7) ดังนั้นช่วงเวลาการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินที่รวดเร็วส่งผลให้ ผ้ ูป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดจาก
ความพิการหรือเสียชีวติ โดยไม่จำ� เป็ นสูงขึ้น(8) ระยะเวลา
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (emergency operation timing) เริ่ม
ตั้งแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึง
ระบบการรับแจ้ งเหตุท่ผี ้ ูพบเหตุสามารถโทร 1669 เพื่อ
รับแจ้ งเหตุเจ็บป่ วยฉุกเฉิน จะมีเจ้ าหน้ าที่รับแจ้ งการเจ็บ
ป่ วยฉุกเฉิน (call taker) สอบถามอาการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
จากผู้แจ้ งเหตุและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
ตัดสินใจสั่งปฏิบัติการโดยผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(dispatcher) จะเป็ นผู้ควบคุมทรัพยากรในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินอันได้ แก่ ชุ ดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้ น
(first respond unit) ชุ ดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้ น
(basic life support unit) และชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับ
สูง (advanced life support unit - ALS) ให้ ออกไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุโดยค�ำนึงถึงความรุนแรง ความเร่ง
ด่ ว นของอาการเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น และการใช้ เ วลาของ
ชุ ด ปฏิบัติก ารที่ส่ัง การในการเดิน ทางไปถึง ที่เ กิด เหตุ
เป็ นส�ำคัญ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ กำ� หนด
ตัวชี้วดั ระยะเวลาการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน โดยใช้ เวลาตั้งแต่
รับแจ้ งเหตุจนไปถึงที่เกิดเหตุ (response time) ภายใน
8 นาที ความเร็วในการขับรถไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อ
ชั่ วโมง(9,10) แบ่ งเวลาของการน�ำส่งผู้ ป่วยฉุ กเฉิ นเป็ น
response time, on scene time, transport time และ
operation time
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีระบบการให้
บริการในด้ าน pre-hospital care ซึ่งนักปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
การแพทย์เป็ นผู้ออกปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง โดยมี
แพทย์เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ที่โรงพยาบาลปลายทางเป็ นผู้ให้
ค�ำปรึกษา (medical director) ด�ำเนินการโดยศูนย์รับแจ้ ง
เหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.
2559 มีการน�ำส่งผู้ป่วยอุบตั เิ หตุทางถนนด้ วยระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินจ�ำนวน 3,310 ราย เป็ นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ที่นำ� ส่งผู้ป่วยอุบตั เิ หตุทางถนน ที่นำ� ส่งด้ วยชุดปฏิบตั กิ าร
ระดับสูง (ALS) จ�ำนวน 304 ราย(3)
มีการศึกษาพบว่าเวลาจากที่รับแจ้ งเหตุจนถึงที่เกิด
เหตุ (response time) ภายใน 8 นาที ไม่สมั พันธ์กบั การ
รอดชีวิต แต่พบว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บที่มคี วามเสี่ยงระดับ
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ปานกลางถึงรุนแรงจะมีการรอดชีวติ สูงขึ้น หากระยะเวลา
ตั้งแต่ ท่ีรับแจ้ งเหตุจนถึงที่เกิดเหตุภายใน 4 นาที(11)
ส่วนระยะเวลาตั้งแต่ รับแจ้ งเหตุ จนน�ำส่งโรงพยาบาล
(operation time) ภายใน 60 นาที อ้ างอิงจากทฤษฎีช่วย
ชีวิตช่วง Golden hour ที่กล่าวว่า ผู้ประสบอุบตั เิ หตุท่ไี ด้
รับการรักษาอย่างเหมาะสมภายใน 60 นาที ส่งผลให้ การ
สูญเสียชีวิต ความรุนแรง และความพิการของการบาด
เจ็บลดลง หากมีระบบการดูแลที่มีคุณภาพในระยะก่อน
ถึงโรงพยาบาล ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรก
อย่ างถู กต้ องและรวดเร็วจึงมีความส�ำคัญในการดู แล
รักษา(12-14)
ผู้ศกึ ษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่สมั พันธ์
กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากอุบัติเหตุท่ ี
น�ำส่งด้ วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อน�ำข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินต่อไป เพื่อลดอัตราการเสีย
ชีวิตของผู้ป่วย

วิธีการศึกษา

- อุบตั เิ หตุยานยนต์
- ผ่านการคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินมีความรุนแรง ESI
ระดับ 1
เกณฑ์การคัดออก
- ผู้ป่วยที่เสียชีวิต ณ จุ ดเกิดเหตุ ไม่ได้ นำ� ส่งต่อ
จนถึงโรงพยาบาล
- ผู้ ประสบเหตุท่ีติดตามผลการรั กษาจนถึง 24
ชั่วโมงหลังจากน�ำส่งโรงพยาบาลแล้ ว ไม่ทราบผล
การรักษาที่แน่ชัดว่ามีชีวิต หรือเสียชีวิต
- ข้ อมูลเวชระเบียนไม่ครบถ้ วน
เก็บข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ข้ อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น เพศ อายุ กลไกการบาด
เจ็บ (ถูกท�ำร้ ายบาดเจ็บ จมน�ำ้ หน้ าคว�่ำน�ำ้ /บาดเจ็บเหตุ
ด�ำน�ำ้ /บาดเจ็บทางน�ำ้ พลัดตกหกล้ ม อุบตั เิ หตุเจ็บปวด
อุบตั เิ หตุจราจร)
2. ข้ อมูลระยะเวลาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ แก่
response time on scene time และ operation time
3. ผลการเสียชีวิตหรือรอดชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากน�ำส่งโรงพยาบาล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ โปรแกรมสถิติ STATA 12 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ ตัวแปรต่อเนื่องกระจายตามแบบปกติ ใช้ วิธี t-test
ตัวแปรต่อเนื่องกระจายตามแบบไม่ปกติ ใช้ วิธี Wilcox
on rank sum test ตัวแปรบอกลักษณะ ใช้ วิธี Fisher’s
exact test ค�ำนวณค่า crude odds ratio โดยใช้ univariate logistic regression analysis และค�ำนวณค่า adjusted odds ratio โดยใช้ multivariate logistic regression
analysis

รูปแบบการวิจยั เป็ นแบบ retrospective cohort study
โดยเป็ นการศึกษาข้ อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และแบบบันทึก
ข้ อมูลชุดปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยศึกษา
ข้ อมูลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุตามเกณฑ์ดงั นี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. อายุเท่ากับหรือมากกว่า 18 ปี
2. น�ำส่งโรงพยาบาลโดยชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับ
สูงผ่านศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่
1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีระดับความ
รุนแรงจากสาเหตุต่อไปนี้
ผลการศึกษา
- ถูกท�ำร้ าย
จากการศึกษาปั จจัยที่ทำ� ให้ กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุเสีย
- จมน�ำ้ หน้ าคว�่ำน�ำ้ บาดเจ็บเหตุดำ� น�ำ้ บาดเจ็บทาง ชีวิต โดยรับบริการชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง (ALS)
น�ำ้
ผ่านศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ 1
- พลัดตกหกล้ ม อุบตั เิ หตุเจ็บปวด
มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวนผู้ป่วย
16
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อุบัติเหตุความรุนแรงระดับ ESI ระดับ 1 น�ำส่งห้ อง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ รวมทัง้ หมด
218 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจ�ำนวน 181 คน (ร้ อยละ
83) อายุเฉลี่ย 35 ปี (35±17.6) โดยกลุ่มผู้รอดชีวิตมี
จ�ำนวน 160 คน กลุ่มที่เสียชีวิต 58 คน ผู้ป่วยเสียชีวิต
58 คน อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิต 38 ปี เวลาเฉลี่ย response
time 9 นาที (9±5.4) เวลาเฉลี่ย on scene time 20 นาที
(20±7.9) เวลาเฉลี่ย operation time 28 นาที (28±11.8)
และผู้ประสบอุบัติเหตุยานยนต์มากที่สดุ รองลงมาเป็ น

พลัดตกหกล้ ม อุบตั เิ หตุเจ็บปวด ถูกท�ำร้ ายบาดเจ็บ และ
จมน�ำ้ ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจัยด้ าน อายุ เพศ response time,
on scene time, operation time, และกลไกการบาดเจ็บ
ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การเสียชีวติ พบ
ว่า ผู้ป่วย response time มากกว่า 8 นาที เปรียบเทียบ
กับผู้ป่วย response time น้ อยกว่าเท่ากับ 8 นาที มีค่า
odds ratio เป็ น 0.78 เท่า ผู้ป่วย on scene time มากกว่า
10 นาที เปรียบเทียบกับผู้ป่วย on scene time น้ อยกว่า

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะกลุ่มประชากรกลุ่มเสียชีวิตและกลุ่มรอดชีวิต
ปัจจัยที่ศกึ ษา

เสียชีวิต (n=58)
คน
ร้ อยละ

รอดชีวิต (n=160)
คน
ร้ อยละ

อายุ (ปี )					
18-30
27
46.6
93
58.1
31-60
23
39.6
44
27.5
61-87
8
13.8
23
14.4
เพศ					
ชาย
51
87.9
130
หญิง
7
12.1
30

81.2
18.8

p-value*

0.374

0.309

Response time (นาที)					
<8
24
41.4
76
47.5
>8
34
58.6
84
52.5

0.446

On scene time (นาที)					
<10
7
12.1
15
9.4
>10
51
87.9
145
90.6

0.612

Operation time (นาที)					
<40
44
75.9
140
87.5
>40
14
24.1
20
12.5

0.055

กลไกการบาดเจ็บ					
อุบตั เิ หตุยานยนต์
42
72.4
136
85.6
ถูกท�ำร้ ายบาดเจ็บ
3
5.2
5
3.1
จมน�ำ้ หน้ าคว�่ำน�ำ้ บาดเจ็บเหตุดำ� น�ำ้ บาดเจ็บทางน�ำ	้
1
1.7
1
0.6
พลัดตกหกล้ ม อุบตั เิ หตุเจ็บปวด
12
20.7
17
10.7

0.108

*ค�ำนวณโดยใช้ Fisher exact test ที่ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.05
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1
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เท่ากับ 10 นาที มีค่า odds ratio เป็ น 0.75 เท่า และ
ผู้ป่วย operation time มากกว่า 40 นาที เปรียบเทียบกับ
ผู้ป่วย operation time น้ อยกว่าเท่ากับ 40 นาที มีค่า odds
ratio เป็ น 2.23 เท่า ผู้ป่วย operation time มากกว่า 40
นาที อย่างไรก็ตาม มีเพียง 2 ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั
การเสียชีวิตอย่ างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ
operation time และกลไกการบาดเจ็บจากการจมน�ำ้ หน้ า
คว�่ำน�ำ้ บาดเจ็บ เหตุดำ� น�ำ้ บาดเจ็บทางน�ำ้ เป็ นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ดังแสดงตารางที่ 2
เมื่อปรับความแตกต่างปัจจัยเรื่องอายุ เพศ และกลไก

การบาดเจ็บ น�ำมาวิเคราะห์ด้วย multivariate logistic
regression พบว่า ผู้ป่วยกลุ่ม response time มากกว่า 8
นาที มีโอกาสเสียชีวิต adjusted odds ratio 0.66 เท่าของ
กลุ่มที่ response time น้ อยกว่าเท่ากับ 8 นาที ผู้ป่วยกลุ่ม
on scene time มากกว่า 10 นาที มีโอกาสเสียชีวิต adjusted odds ratio 0.72 เท่าของกลุ่มที่ on scene time
น้ อยกว่าเท่ากับ 10 นาที ผู้ป่วยกลุ่ม operation time
มากกว่า 40 นาที มีโอกาสเสียชีวิต odds ratio 1.84 เท่า
ของกลุ่มที่ operation time น้ อยกว่าเท่ากับ 40 นาที
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวนี้ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสถิติ
กับการเสียชีวิต (ตารางที่ 3) กล่าวคือ ปัจจัยเรื่องเวลา

ตารางที่ 2 การศึกษาปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเสียชีวิตโดยใช้ univariate analysis
ปัจจัยที่ศกึ ษา
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Crude Odds ratio

p-value

95% CI

อายุ (ปี )			
18 - 30			
31 - 60
1.80
0.082
61 - 87
1.20
0.698

0.93-3.49
0.48-2.98

เพศ			
ชาย			
หญิง
1.68
0.249

0.69-4.07

Response time (นาที)			
<8 			
>8
0.78
0.423

0.42-1.43

On scene time (นาที)			
<10 			
> 10
0.75
0.561

0.29-1.95

Operation time (นาที)			
<40 			
> 40
2.23
0.040

1.03-4.77

กลไกการบาดเจ็บ			
อุบตั เิ หตุยานยนต์			
ถูกท�ำร้ ายบาดเจ็บ
1.94
0.377
จมน�ำ้ หน้ าคว�่ำน�ำ้ บาดเจ็บเหตุดำ� น�ำ้ บาดเจ็บทางน�ำ	้
2.29
0.047
พลัดตกหกล้ ม อุบตั เิ หตุเจ็บปวด
3.24
0.410

0.45-8.47
1.01-5.17
0.20-52.89
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response time น้ อยกว่า 8 นาที และ on scene time น้ อย
กว่า 10 นาที ของการปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉินไม่สมั พันธ์
กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตอุบตั เิ หตุ ESI ระดับ 1 แต่
operation time มากกว่า 40 นาที สัมพันธ์ต่ออัตราการ

เสียชีวิตของผู้ป่วยที่มากขึ้น โดยกลุ่มผู้เสียชีวิตที่ operation time มากกว่า 40 นาที เสียชีวิตด้ วยสาเหตุหลัก คือ
การบาดเจ็บของสมอง รองลงมาคือ การบาดเจ็บหลาย
ส่วน ดังแสดงตารางที่ 4

ตารางที่ 3 การศึกษาปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั กับกลุ่มเสียชีวิตด้วย multivariable analysis
ปัจจัยที่ศกึ ษา
Response time
On scene time
Operation time

>8 นาที
>10 นาที
>40 นาที

Crude Odds ratio

p-value

95% CI

0.66
0.72
1.84

0.24
0.51
0.14

0.35 - 1.30
0.26 - 1.95
0.82 - 4.13

ตารางที่ 4 สาเหตุของการเสียชีวิตในกลุ่มผูป้ ่ วย operation time มากกว่า 40 นาที
สาเหตุของการเสียชีวิต
บาดเจ็บที่ศรี ษะ
บาดเจ็บหลายส่วน
- บาดเจ็บที่ศรี ษะ
- บาดเจ็บที่ทรวงอก
- บาดเจ็บที่ท้อง
- บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและเส้ นประสาท
- บาดเจ็บที่กระดูก

วิจารณ์

การศึกษานี้เป็ นการศึกษาหาปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การ
เสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากอุบตั เิ หตุท่นี ำ� ส่งด้ วย
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ เพื่อจัดท�ำแนวทางการดูแลรักษาและ
เพิ่มโอกาสรอดชีวิตแก่ผ้ ูป่วย โดยเฉพาะ response time
น้ อยกว่าเท่ากับ 8 นาที จากแนวทางการประเมินตัวชี้วัด
ของกระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดให้ response time น้ อย
กว่าเท่ากับ 8 นาที เป็ นตัวชี้วัดคุณภาพของชุดปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Byrne J และคณะ พบว่า response time มากกว่า 7 นาที
มีความสัมพันธ์กบั การเสียชีวติ ของผู้ป่วยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ p <0.01(15)
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

จ�ำนวน (คน)
10
4
3
2
1
1
1

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Pons และคณะ รวม
ถึงการศึกษาของ Newgard CD และคณะ พบว่า response
time มากกว่า 8 นาที ไม่สมั พันธ์กบั การเสียชีวิตในผู้ป่วย
จากการประสบอุบตั เิ หตุ(12,16) Lerner EB และคณะ พบ
ว่าปั จจัยเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไม่
สัมพันธ์กับการเสียชีวิต อย่ างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่
ปั จจั ยที่สัมพั นธ์กับการเสียชี วิต คืออาการบาดเจ็บที่
รุนแรงขึ้น และอายุท่เี พิ่มขึ้น(14) เช่นเดียวกับ Lichtveld
RA และคณะ พบว่าระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ารการแพทย์
ฉุกเฉิน ไม่สมั พันธ์กบั อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่
อาการบาดเจ็บที่รุนแรง HTI-ISS score เพิ่มทุก 1
คะแนน เพิ่มอัตราตายร้ อยละ 5 และอายุเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี
ผู้ป่วยมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้ อยละ 5 ซึ่งทั้งสองเป็ น
19
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ปั จจัยที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ หลังเกิดอุบัติเหตุข้ ึน(17) ซึ่ง
ตรงกับผลการศึกษาพบว่า เมื่อน�ำผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจาก
อุบตั เิ หตุ ESI ระดับ 1 มาศึกษาติดตามผลการรักษาจนถึง
24 ชั่วโมงหลังจากถึงโรงพยาบาลพบปั จจัย response
time และ on scene time ไม่สมั พันธ์กบั การเสียชีวิต แต่
operation time ที่มากกว่า 40 นาทีมคี วามสัมพันธ์กบั การ
เสียชีวิต
จากผลการศึกษาสามารถกล่าวได้ ว่าระยะเวลาที่ใช้ ใน
การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินแต่ละช่ วงเวลา operation
time เป็ นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการเพิ่มหรือลดโอกาสความ
สูญเสียของการเสียชีวติ หากใช้ เวลาส�ำหรับการปฏิบตั กิ าร
แพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นโอกาสความสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้น ไม่
ว่าจะล่าช้ าในกระบวนการขั้นตอนใด จะส่งผลให้ เกิดความ
เสี่ยงจากอาการแทรกซ้ อนเพิ่มขึ้น โดยอาจส่งผลให้ เกิด
การเสียชีวิตหรือพิการโดยไม่จำ� เป็ น หากใช้ เวลาส�ำหรับ
การปฏิบัติแพทย์การฉุกเฉินน้ อยลงโอกาสความสูญเสีย
ก็จะลดลง(18,19)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ สามารถน�ำ ไปใช้ ใ นการปรบปรุ ง
คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับอุบัติเหตุของหน่ วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง การก�ำหนดนโยบาย หรือ
ตัวชี้วดั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ
พบว่ า เวลาอาจจะไม่ ใ ช่ ตั ว แปรส�ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
รอดชีวติ ของผู้ป่วยแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นทีก่ ำ� หนดคุณภาพ
ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่การศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้ กล่าว
ถึงหรือยังไม่ได้ ศกึ ษาในครั้งนี้

การศึกษาว่ามีการสอดคล้ องกันหรือไม่และควรติดตาม
ผลการศึกษา เช่น การเสียชีวิตต่อเนื่องไปจนถึง 30 วัน
ซึ่งเป็ นการวัดผลลัพธ์ระยะยาว เป็ นต้ น
สรุป
ปัจจัยเรื่องเวลา response time และ on scene time
ของการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไม่ มีความสัมพันธ์กับ
การเสียชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ ESI ระดับ 1 แต่
operation time มากกว่า 40 นาที มีความสัมพันธ์กบั อัตรา
การเสียชีวติ ของผู้ป่วยที่มากขึ้น จึงควรน�ำส่งผู้ป่วยภายใน
เวลา 40 นาที
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Abstract
Factors Associated with Mortality Rate in Trauma Patients Transported by
the Advanced Life Support Unit of Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiang Rai Province, Thailand
Rudklao Wongchaisuriya, Kriangsak Pintatham, Yuttana Kowjiriyapan, Pornteera Promyuang
Emergency Department, Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiang Rai Pfrovince, Thailand
Journal of Emergency Medical Services of Thailand 2021;1(1):14-22.
The objective of this study was to identify factors related to death among trauma patients receiving advanced emergency care services (EMS) through the Chiang Rai Emergency Medical Dispatch Center and Ambulance Operation Center
(AOC). The study was conduct as a retrospective cohort study through a review of pre-hospital care forms of trauma patient forms in the Chiang Rai Emergency Medical Dispatch Center and Ambulance Operation Center from January 2017
to December 2018. Data collected for analysis included the response time, on scene time, operation time, age, sex, and
mechanism of injury among the dead and survivor groups up to 24 hours after hospitalization. The study patients were
those who exhibited symptoms 21 to 25 of Criteria-Based Dispatch (CBD) and Emergency Severity Index (ESI) screening
level 1. Multiple logistic regression analysis was applied to determine the variables associated with the survival. As for the
results, there were 218 critical emergency patients: 58 deaths (26.6%) and 160 survivors (73.4%). In the dead group,
the response time was <8 minutes for 34 people (58.6%), and the on-scene time was <10 minutes for 7 people (12.1%),
and there was no statistical significance in regard to mortality rate. On the other hand, the operation time was found to be
significantly associated with the survival since 44 people (75.9%) with an operation time of less than 40 minutes survived
(p<0.05). In conclusion, among the patients were delivered by the advanced life support unit (ALS), there was no correlation between the mortality and the response time over 8 minutes. However, higher mortality rate was found to be correlated
with operation time over 40 minutes.
Keywords: emergency medical service; prehospital trauma; death; ESI level 1
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