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บทคัดย่อ
การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุ เฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ปี 2559 ร้ อยละ 19 เป็ นการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินภายใน 8 นาที ท�ำได้ร้อย
ละ 46 ส่งผลให้ อตั ราการเสียชีวติ ก่อนชุดปฏิบตั กิ ารไปถึงจุดเกิดเหตุ 14.93 ต่อประชากรแสนคน สาเหตุมาจากหน่วยปฏิบตั กิ ารมีไม่
เพียงพอและหลายพื้นที่นอกอ�ำเภอเมืองไม่มหี น่วยปฏิบตั กิ าร การทบทวนวรรณกรรมนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระหว่างชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงกับชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐาน โดยคัดเลือกผลการวิจัยได้ 37 เรื่อง
ผลการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ภาพรวมและผลลัพธ์ของผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละกลุ่ม มีอตั ราการรอดชีวติ ในโรงพยาบาล อัตราการรอดชีวติ เมื่อ
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล อัตราการรอดชีวติ 90 วัน ทัง้ สองชุดปฏิบตั กิ ารมีแนวโน้ มดีข้ นึ มาจากปัจจัย ได้ แก่ (1) เวลาในการเข้าถึงจุด
เกิดเหตุภายใน 6 นาที (2) การน�ำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่มศี กั ยภาพ ส�ำหรับผลลัพธ์ของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐานดีกว่าชุด
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงมาจากปัจจัย ได้ แก่ (1) การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐานทีม่ ปี ระสิทธิผล (2) ระยะเวลาทีใ่ ช้ ณ จุดเกิดเหตุ
น้ อย ประกอบกับชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงมีอตั ราท�ำหัตถการไม่สำ� เร็จสูงจึงใช้ เวลา ณ จุดเกิดเหตุนาน ส่วนผลลัพธ์การปฏิบตั ิ
การฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงดีกว่านั้น เป็ นการปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงที่มีแพทย์เป็ น
หัวหน้ าทีม อัตราการท�ำหัตถการส�ำเร็จสูง รวมทั้งยังค้ นพบรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผสมผสานระหว่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูงกับชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐานที่เข้ าถึงจุดเกิดเหตุภายใน 6 นาที (mixed early BLS and ALS) ที่ให้ ผลลัพธ์การ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินดีข้ นึ นอกจากนี้ปัจจัยส�ำคัญอื่นที่ทำ� ให้ ผลลัพธ์ดขี ้ นึ คือ การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้ นโดยผู้พบเหตุ
ค�ำส�ำคัญ: การคัดแยกระดับความฉุ กเฉิน; ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน; ศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการ
่

บทน�ำ

ความบกพร่องในการท�ำงานของอวัยวะส�ำคัญ หรืออาการ
ภาวะการเจ็บป่ วยฉุกเฉินเป็ นภาวะวิกฤตของชีวติ ของ ป่ วยรุ น แรงขึ้ นโดยไม่ ส มควรหรื อ การตายก่ อ นถึง วั ย
แต่ละบุคคล หากไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างเหมาะสม ทัน อันควร สถานการณ์พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจาก
ท่วงที อาจจะท�ำให้ เกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิด สถิติการบริการในห้ องฉุกเฉินพบว่ามีผ้ ูมารับบริการ ณ
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ห้ องฉุกเฉิน ในปี พ.ศ.2559 จ�ำนวน 35 ล้ านครั้งต่อปี
ประมาณร้ อยละ 60 เป็ นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน(1) ส่วนที่เหลือ
เป็ นผู้ป่วยฉุกเฉินประมาณร้ อยละ 40 หรือ 10 ล้ านครั้ง
การเข้ าถึงบริการของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้ วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินต่ อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ห้องฉุกเฉิน
เพียงร้ อยละ 19(2) สอดคล้ องกับข้ อมูลผลการด�ำเนินงาน
ที่จังหวัดรายงานระหว่ างปี 2557-2560 อยู่ระหว่ าง
ร้ อยละ 14-19 ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลสูง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ ใช้ บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น มีแนวโน้ มเพิ่ มมากขึ้น
ระหว่างปี 2558-2560 มีผ้ ูใช้ บริการ 1,362,030 ราย
1,488,815 ราย และ 1,568,952 ราย หรือเป็ นอัตรา
2,094.55 ต่อประชากรแสนคน 2,290.01 ต่อประชากร
แสนคน และ 2,406.19 ต่อประชากรแสนคน ตามล�ำดับ
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รองลงมาเป็ นผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต การปฏิบัติการฉุกเฉินส่วนใหญ่ เป็ นการ
ปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้ น รองลงมา
เป็ นชุ ด ปฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ระดั บ สูง และชุ ด ปฏิบั ติ ก าร
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ตั้งแต่รับแจ้ งเหตุจนชุดปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุในผู้
ป่ วยฉุกเฉินวิกฤตด�ำเนินการได้ ภายใน 8 นาที อยู่ระหว่าง
ร้ อยละ 43-46 เท่านั้นในปี 2558-2560 การเข้ าถึง
บริการการแพทย์ฉกุ เฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน ยังมีความแตก
ต่ างและยังมีความเหลื่อมล�ำ้ กันในแต่ ละพื้นที่ โดยค่ า
เฉลี่ ย อั ต ราการเข้ าถึ ง บริ ก ารของผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ต่ อ
ประชากรแสนคน ปี 2560 เท่ากับ 2,324.57, SD=
1,047 ซึ่งข้ อมูลมีการกระจายสูงมาก แสดงให้ เห็นว่ามี
ความเหลื่อมล�ำ้ ในการเข้ าถึงบริการสูงมาก นอกจากนี้
ความเหลื่อมล�ำ้ ระหว่างเขตอ�ำเภอเมืองกับนอกเขตอ�ำเภอ
เมือง ในปี 2561 มีการเข้ าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตอ�ำเภอเมือง ร้ อยละ 40 ส�ำหรับ
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
ระหว่างปี 2555-2560 พบว่า มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น จากจ�ำนวน
7,776 คน หรืออัตรา 12.06 ต่อประชากรแสนคน เพิม่ เป็ น
13,580 คน หรือเป็ นอัตรา 20.52 ต่อประชากรแสนคน
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ส่วนใหญ่เป็ นการเสียชีวติ ก่อนชุดปฏิบตั กิ ารไปถึงจุดเกิด
เหตุ มีอตั รา 9.86-14.93 ต่อประชากรแสนคน รองลง
มาเป็ นรักษาแล้ ว เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ มีอตั รา 1.414.78 ต่อประชากรแสนคน โดยการเสียชีวิต ณ จุดเกิด
เหตุเป็ นการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินที่ใช้ ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้ ง
เหตุจนชุดปฏิบตั กิ ารไปถึงจุดเกิดเหตุมากกว่า 8 นาที(3)
ช่องว่างส�ำคัญของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน คือ
หน่วยปฏิบตั กิ าร ปี 2558-2560 ที่ได้ มาตรฐานมีจำ� นวน
ไม่เพียงพอต่อการให้ บริการผู้ป่วยฉุกเฉินให้ ได้ ทว่ั ถึงและ
เท่าเทียม ปั จจุ บันหน่วยปฏิบัติการแพทย์มีอยู่เพียง 2
ระดับคือ (1) หน่ วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง มีการ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินโดยชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง มีอยู่
จ�ำนวน 2,789 ชุด ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยปฏิบตั กิ ารสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ ครอบคลุมการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินส�ำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ ได้ รับบริการภายใน
8 นาทีในทุกพื้นที่ (2) หน่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ระดับพื้น
ฐาน มีการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐาน และชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับต้ น ปัจจุบนั
มีชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐาน 1,316 ชุด และมีชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้ น 4,266 ชุด ส่วนใหญ่สงั กัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและมูลนิธิ มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินส�ำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ รุนแรง ส่วน
ใหญ่เป็ นผู้ปฏิบตั กิ ารที่เป็ นอาสาสมัครจึงมีอตั ราการออก
จากงานสูง ส่วนหน่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ระดับเฉพาะทาง
อยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้ องการให้ มีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงครอบคลุมทุกพื้นที่และมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงที่เพียงพอ เพื่อให้ เข้ าถึงและปฏิบัติการ
ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ณ จุดเกิดเหตุภายใน
8 นาที โดยเชื่อมั่นว่าการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง จะ
ท�ำให้ ส่งผลลัพธ์ท่ีดีสัมพั นธ์กับอัตราการรอดชีวิตของ
ผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ง ระหว่ า งการปฏิบั ติ ก าร
ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลและหลังจ�ำหน่าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาล(3) แต่ แนวโน้ มการเพิ่ม
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ ร ะดั บ สู ง ในแต่ ล ะปี ยั ง ไม่
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สอดคล้ องกับความต้ องการด้ านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะ
พื้นที่นอกเขตอ�ำเภอเมืองไม่มหี น่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ทุก
ระดับ ทั้งนี้ด้วยปัจจัยและข้ อจ�ำกัดหลายประการ ได้ แก่
1) การผลิตผู้ปฏิบตั กิ ารระดับสูงได้ เพียงปี ละ 200300 คน เนื่องจากองค์กรในการผลิตผู้ปฏิบตั กิ ารระดับ
สูงยังมีจำ� นวนน้ อย เมื่อผลิตแล้ วยังมีปัญหาการธ�ำรง
รักษาไว้ ระบบ ด้ วยโครงสร้ างและกรอบอัตราในการบรรจุ
ไม่ชัดเจน
2) หน่วยปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นสถานพยาบาลสามารถเพิ่ม
ได้ เพียงเล็กน้ อย
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ คี วามพร้ อมในการ
จัดตั้งหน่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ระดับสูงมีจำ� นวนไม่มากนัก
4) ระบบการเงินการคลังยังไม่ สามารถสนับสนุ น
ส่งเสริมให้ พ้ นื ทีห่ ่างไกลและเข้าไม่ถงึ ระบบได้อย่างเพียงพอ
ดังนั้น การเพิ่มหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการ
แพทย์ ร ะดั บ สูง ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ นที่ จ�ำ เป็ นต้ อ งมี
แผนการพั ฒนาและแผนการลงทุ นที่ตอบสนองทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน ส�ำหรับระยะเปลี่ยนผ่าน
ที่จ ะพั ฒ นาไปสู่ร ะบบปฏิบัติก ารฉุ ก เฉิ นระดับสูง ที่ใ ห้
บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ จ�ำเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรจ�ำนวน
มากและระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อให้ ผ้ ูป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตในพื้นที่ท่ยี ังไม่มีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง
สามารถเข้ าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงมีความจ�ำเป็ น
ที่จะต้ องมีการปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานให้ เข้ าถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้ อมพัฒนาการปฏิบตั กิ ารอ�ำนวยการ สนับสนุ นการปฏิบัติงานและประสานสั่งการชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงร่วมปฏิบตั กิ ารด้ วย เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่ มีการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระหว่างชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ระดับสูงกับชุ ดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ทั้งใน
ผลลัพธ์ภาพรวมและผลลัพธ์ผ้ ูป่วยฉุกเฉินแต่ละกลุ่ม ใน
กลุ่มผู้บาดเจ็บและกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงจ�ำเป็ นต้ องมี
หลักฐานเชิงวิชาการในการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์
44

การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ระหว่างชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับ
สูงกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ในกลุ่มผู้ป่วย
ฉุกเฉินแต่ละประเภท/กลุ่มอาการว่ามีความสัมพันธ์กบั
ผลลัพธ์หลัก คือ อัตราการรอดชีวติ ผลลัพธ์รองในผู้ป่วย
ฉุกเฉินแต่ละประเภท/กลุ่มอาการ เพื่อจะได้ นำ� ผลการ
ศึ ก ษามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ
ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับต่างๆ น�ำไปสูก่ ารสังเคราะห์จดั
ท�ำข้ อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการออกแบบระบบปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินให้ เหมาะสมกับขีดความสามารถในการพัฒนาของ
ประเทศไทย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ระหว่างชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง
กับชุ ดปฏิบัติการฉุ กเฉิ นระดับพื้ นฐาน ในกลุ่ มผู้ ป่วย
ฉุกเฉินแต่ละประเภท/กลุ่มอาการ โดยวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์กบั ผลลัพธ์หลักคือ อัตราการรอดชีวิต ผลลัพธ์
รองในผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภท/กลุ่มอาการ

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ใช้ วิธกี ารทบทวนเอกสารอย่างเป็ นระบบ
จากฐานข้ อ มู ล ที่ตี พิ ม พ์ ง านวิ จั ย เกี่ย วกับ ผลลั พ ธ์ก าร
ปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงกับ
ชุ ดปฏิบัติการฉุ กเฉิ นระดับพื้ นฐาน ใช้ ฐานข้ อมู ลจาก
แหล่งข้ อมูลทั้งในและนอกประเทศ โดยการสืบค้ นอย่าง
รอบด้ านภายใต้ การก�ำหนดขอบเขตของประชากรให้
ครบถ้ วนตามกรอบทีใ่ ช้ ในการทบทวน ได้ แก่ ผลลัพธ์ การ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน อัตรารอดชีวติ อัตราเสียชีวติ ผู้บาดเจ็บ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง ชุดปฏิบตั -ิ
การฉุกเฉินระดับพื้นฐาน Advanced Life Support, Basic Life Support, ALS, BLS, Emergency Treatment,
Advanced Cardiac Life Support, Prehospital, Pre-Hospital Out-Of-Hospital, Emergency, Trauma, Non
Trauma, Out Of Cardiac Arrest, OHCA, Traumatic
OHCA, Outcomes, Survival Rate, Death Rate, ROSC
หลังจากสืบค้ นและดาวน์โหลดเอกสารแล้ ว ผู้ศึกษาได้
ท�ำ การประเมิ น วรรณกรรม เพื่ อ เลื อ กงานวิ จั ย ที่ มี
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การเปรียบเทียบผลลัพธ์การปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระหว่างชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระดับสูงกับชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระดับพื้ นฐาน

มาตรฐานทางระเบียบวิธวี ิจัยน�ำเข้ าสู่การวิเคราะห์ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลลัพธ์การปฎิบัติ
การฉุกเฉินระหว่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงกับชุด
ปฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ระดั บ พื้ นฐานนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวน
เอกสารจากแหล่งวารสารและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการ
แพทย์ การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น การบริ ก ารสุข ภาพ และ
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ครอบคลุมฐานข้ อมูลทั้งในและต่าง
ประเทศโดยใช้ หลักการประเมินมาตรฐานการวิจัยและ
ผลงานวิจยั (4) เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งมีราย
ละเอียดตั้งแต่การระบุคำ� ค้ น แหล่งสืบค้ นวรรณกรรม การ
ประเมินมาตรฐานวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำ
เสนอและสรุปผล ซึ่งหลั กฐานเชิ งประจักษ์ท่ีน�ำมาใช้
ประโยชน์น้ ี ต้ องสามารถสืบค้ นและดาวน์โหลดเอกสาร
ฉบับเต็มเท่านั้น มีการตีพิมพ์ระหว่างปี 2010-2020 ใน
กรณีท่มี งี านวิจยั จ�ำนวนน้ อย จะสืบค้ นกลับไปถึงปี 2000
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วนครอบคลุมและมีความต่อเนื่อง
แหล่ งข้ อมูลที่ทำ� การสืบค้ นหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ใน
ฐานข้ อมู ล ของสถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
สถาบันวิจัยระบบธารณสุข วารสารวิชาการสาธารณสุข
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขและวารสารไทยทุกฉบับที่

อยู่ในฐานข้ อมูล TCI, Pubmed, Pre MEDLINE, Science
Direct, SCOPUS, Ovid MEDLINE, Google Scholar,
Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR), Cochrane Database of Systematic Reviews และ Reference
List พบผลการวิจัยที่เกี่ยวข้ องรวม 88 เรื่อง เมื่อน�ำมา
วิเคราะห์ความถูกต้ องเหมาะสมด้ านระเบียบวิธวี ิจัยและ
ความเกี่ยวข้ อง คงเหลือ 37 เรื่อง ซึ่งน�ำมาจ�ำแนกระดับ
ความน่าเชื่อถือตามระเบียบวิธวี ิจัย ดังตารางที่ 1 ทั้งนี้
แหล่งข้ อมูลที่นำ� มาวิเคราะห์มีการกระจายในทวีปเอเชีย
ยุโรป และอเมริกา (ตารางที่ 2)

ผลการศึกษา

จากการสืบ ค้ น พบว่ า มี งานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งและ
สามารถเข้ าถึงผลการวิจยั ได้ 88 เรื่อง เมื่อน�ำมาวิเคราะห์
ความถู กต้ องเหมาะสมด้ านระเบียบวิธีวิจัยและความ
เกี่ยวข้ องประเมินแล้ วว่าอยู่ในมาตรฐานงานวิจัยที่จะน�ำ
มาใช้ ในการทบทวนวรรณกรรมและอ้ างอิงได้ 37 เรื่อง
ประเด็นที่พบจากการทบทวนวรรณกรรมมีดงั นี้
1. ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินภาพรวม พบผลการ
วิจัย 7 เรื่อง โดยผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินภาพรวม

ตารางที่ 1 ผลการวิจยั เปรียบเทียบผลลัพธ์การปฎิบตั ิการฉุ กเฉินระหว่างชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระดับสูงกับชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน
ระดับพื้ นฐาน จ� ำแนกตามระเบียบวิธีวิจยั
ระเบียบวิธวี ิจัย
1. Systematic review and meta-analysis: randomized controlled trials and
other controlled trials in humans
2. Systematic review and meta-analysis: randomized and observational studies
3. Systematic review and diagnostic meta-analysis
4. Systematic review
5. Compared before and after studies
6. Prospective studies
7. Observational studies
8. Non-systematic review
9. Retrospective case-control studies using matched controls
รวม
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

จ�ำนวนเรื่อง ร้ อยละ
1

3

1
1
2
6
10
3
2
11

3
3
5
16
27
8
5
30

37

100
45

Comparison of Performances of Emergency Medical Operation between Advanced and Basic Life Support Teams
ตารางที่ 2 การกระจายของแหล่งข้อมู ลผลการวิจัยเปรียบเทียบผลลัพธ์การปฎิบตั ิการฉุ กเฉิ นระหว่างชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
ระดับสูงกับชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระดับพื้ นฐาน จ� ำแนกตามทวีป/ประเทศ
ทวีป/ประเทศ

จ�ำนวนเรื่อง ร้ อยละ

1. เอเซีย ได้ แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลี ไทเป ไต้ หวัน
2. ยุโรป ได้ แก่ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สหรัฐอาณาจักร สก๊อตแลนด์ สเปน โปรตุเกส
สโลวีเนีย อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก
3. อเมริกา ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
รวม

ทั้งอัตราการรอดชีวิตเมื่อเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และอัตราการรอดชีวิตเมื่อจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ของผู้ป่วยที่ได้ รับการดูแลและน�ำส่งโดยชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับพื้นฐานมีผลลัพธ์ดกี ว่าชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ระดับสูง(5) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Isenberg DL และ
Bissell R(6) และการศึกษาของ Kondo Y และคณะ(7)
พบว่าชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงมีอตั ราเสียชีวติ สูงกว่า
ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน 2.5 เท่า แต่ผลการ
วิจัยที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS-Physician) มี
อัตรารอดชีวติ ของผู้ป่วยฉุกเฉินสูงกว่าชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐาน (BLS-EMT)(8) นอกจากนี้ มีผลการวิจัย 3
เรื่องที่ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน(9-11)
2. ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินจ�ำแนกรายโรค/กลุ่ม
อาการ พบผลการวิจัย 30 เรื่อง ดังนี้
2.1 ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในผู้ป่วยหัวใจหยุด
เต้ นนอกโรงพยาบาล (out of hospital cardiac arrest;
OHCA) มีการวิจยั 12 เรื่อง พบว่า ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้ นนอกโรงพยาบาลของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐานดีกว่าชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ระดับสูง มีผลการวิจยั 4 เรื่อง ทั้งอัตราการรอดชีวิตเมื่อ
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและอัตราการรอดชีวิต 90
วัน(12) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Ahn KO และคณะ(13)
พบว่า อัตราการรอดชีวติ เมื่อจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 2.3 อย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากปัจจัยการ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินที่มปี ระสิทธิผล ระยะเวลาในการเข้ าถึง
46

8
15

22
41

14

38

37

100

จุดเกิดเหตุภายใน 6 นาที และใช้ เวลา ณ จุดเกิดเหตุน้อย
ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน การน�ำผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลที่มศี กั ยภาพ นอกจากนี้ปัจจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้
อัตราการรอดชีวิตเมื่อจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพิ่ม
ขึ้นร้ อยละ 3.5 อย่างมีนัยส�ำคัญ คือ การช่วยฟื้ นคืนชีพ
ของผู้พบเห็นเหตุการณ์ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Chiang และคณะ(14) พบอัตราการรอดชีวิตในไทเปที่ชุด
ปฏิบัติการระดับพื้นฐานช่ วยชีวิตผู้ป่วยหั วใจหยุ ดเต้ น
นอกโรงพยาบาล (BLS prehospital termination of resuscitation rules; BLS TOR) มีความแม่นย�ำในการ
ท�ำนายดีกว่าชุดปฏิบัติการระดับสูงช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจ
หยุดเต้ นนอกโรงพยาบาล ทั้งสองชุดมีแนวโน้ มผลลัพธ์
การปฏิบตั ิการดีข้ นึ อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
ที่ผสมผสานระหว่างชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐานที่
เข้ าถึงจุดเกิดเหตุภายใน 6 นาทีและสั่งการชุดปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินระดับสูง (mixed early BLS and ALS) มีการ
ท�ำนายผลลัพธ์แม่นย�ำใกล้ เคียงกับ BLS TOR รวมทั้งยัง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Sanghavi และคณะ(15) อัตรา
การรอดชีวติ เมื่อจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่
ได้ รับการช่ วยเหลือด้ วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้น
ฐาน 4.0 (95%CI, 2.3-5.7) และอัตราการรอดชีวิต
90 วัน 2.6 (95% CI, 1.2-4.0) ส่วนการวิจัย 2 เรื่อง
ที่ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงมีอตั รารอดชีวติ ของผู้ป่วย
หั ว ใจหยุ ด เต้ น นอกโรงพยาบาลสูง กว่ า ชุ ด ปฏิบั ติ ก าร
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน โดยมีอัตราเสียชีวิตน้ อยกว่ า(16)
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การเปรียบเทียบผลลัพธ์การปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระหว่างชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระดับสูงกับชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉินระดับพื้ นฐาน

สอดคล้ องกับการศึกษาของ Seamon MJ และคณะ(17)
พบว่ าอัตรารอดชีวิตเมื่อจ�ำหน่ ายออกจากโรงพยาบาล
มาจากปั จจัยที่สำ� คัญคือ เวลาในการเข้ าถึงจุ ดเกิดเหตุ
ภายใน 6 นาที ทั้งโดยชุ ดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
(ALS initially) หรือ ALS and early BLS นอกจากนี้มี
การศึกษาของ Andrew Lockey(18) เฉพาะชุดปฏิบตั กิ าร
ฉุ กเฉิ นระดับสูง หลั งผ่ านการอบรมหลั กสูตร Adult
Advanced Cardiac Life Support ให้ ผลลัพธ์ดขี ้ นึ อย่างมี
นัยส�ำคัญ ทั้งผลลัพธ์หลัก ได้ แก่ อัตราการรอดชีวิตหลัง
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล อัตราการรอดชีวิต 30 วัน
ผลลัพธ์รอง คือ อัตราการกลับมาของการไหลเวียนเลือด
(ROSC) อย่างไรก็ตามยังมีผลการวิจัย 5 เรื่อง พบว่า
ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน(10,19-22) แต่ทง้ั สองระดับให้ ผลลัพธ์
การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินมีแนวโน้ มที่ดขี ้ นึ
2.2 ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในผู้ป่วยหัวใจหยุด
เต้ นจากการบาดเจ็บ (Traumatic Cardiac Arrest; CA)
มีผลการวิจัย 3 เรื่อง พบว่า การศึกษาของ Fukuda (23)
ที่ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงที่มีแพทย์เป็ นหัวหน้ าทีม
(ALS-physician) มีอตั ราการรอดชีวิต 30 วันสูงกว่า
ALS-Paramedic และ BLS นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัย
ของ Evans(24) ประเทศแคนาดาเปรียบเทียบอัตรารอด
ชีวติ ของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้ นจากการบาดเจ็บ จาก 2 ฐาน
ข้ อมูล (ROC Epistry-Trauma1, PROPHET) พบว่า
ผู้ป่วยจากฐานข้ อมูล Epistry-Trauma1 มีอตั รารอดชีวิต
สูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนฐานข้ อมูล PROPHET มี
อัตรารอดชีวิตน้ อยกว่า สาเหตุเนื่องมาจากอัตราความ
ส�ำเร็จการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ (Supraglottic) น้ อยกว่าการ
ได้ รับ Bag-Mask Ventilation ส่วนการศึกษาของ Di
Bartolomeo (25) ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินไม่มคี วาม
แตกต่างกัน และการพยากรณ์โรคไม่ดี
2.3 ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) มีผลการวิจัย 2 เรื่อง โดยผลการศึกษา
ของ Björklund E และคณะ(26) ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงท�ำให้ อตั ราเสีย
ชีวิตน้ อยกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน แต่การ
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ศึกษาของ Sanghavi และคณะ(27) พบว่า ผลลัพธ์การ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
ดีกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง เนื่องจากชุดปฏิบัติ
การฉุกเฉินระดับสูงท�ำให้ อตั ราเสียชีวิตสูงกว่า
2.4 ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินในโรคกล้ ามเนื้อ
หัวใจตาย (Myocardial Infarction) มีผลการวิจยั 3 เรื่อง
โดยผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของ Ryynänen และ
คณะ(12) พบว่า มี 5 การศึกษาที่ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินในผู้ป่วยกล้ ามเนื้อหัวใจตายของชุดปฏิบัติการ
ฉุ ก เฉิ น ระดั บ สูง ให้ ผ ลลั พ ธ์ห ลั ก ดี ก ว่ า ชุ ด ปฏิบั ติ ก าร
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน เนื่องจากชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับ
สูงท�ำให้ อตั รารอดชีวิตสูงกว่าชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินระดับ
พื้นฐาน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Mellado Vergel(28) แต่ผลการศึกษาของ Sanghavi และคณะ(27) พบ
ว่า การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในผู้ป่วยกล้ ามเนื้อหัวใจตายของ
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานให้ ผลลัพธ์หลักดีกว่า
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง เนื่องจากชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูงท�ำให้ อตั ราเสียชีวิตสูงกว่า
2.5 ผลลั พ ธ์ก ารปฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ในโรคลมชั ก
(epileptic seizures) มี ผลการวิจัย 1 เรื่อง โดยผลการ
ศึกษาทบทวนวรรณกรรม Ryynänen และคณะ(12) พบว่า
มี 2 การศึกษาทีร่ ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในผู้ป่วยต่อโรคลมชัก
ของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงให้ ผลลัพธ์หลักดีกว่าชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน เนื่องจากชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูงท�ำให้ อตั รารอดชีวิตสูงกว่าชุดปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
2.6 ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินในภาวะหายใจ
ล�ำบาก (respiratory distress) ผลการวิจัย 2 เรื่อง โดย
ผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรม Ryynänen และคณะ(12)
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Stiell IG(29) พบว่า การ
ปฏิบัติการฉุกเฉินในผู้ป่วยภาวะหายใจล�ำบากของชุ ด
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ระดั บ สู ง ให้ ผลลั พ ธ์ ห ลั ก ดี ก ว่ า ชุ ด
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐาน มาจากปัจจัยส�ำคัญ คือ
สมรรถนะของผู้ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง และการเข้ าถึง
จุ ดเกิดเหตุท่รี วดเร็ว ท�ำให้ ผ้ ูป่วยหายใจล�ำบากมีอัตรา
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รอดชีวิตสูงกว่า
2.7 ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บทัว่ ไป
(trauma) มีผลการวิจัย 5 เรื่อง โดยผลการศึกษา 2 เรื่อง
เป็ นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของ Kondo Y และ
คณะ(7) ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานให้ ผลลัพธ์หลักดีกว่าชุด
ปฏิบัติก ารฉุ ก เฉิ น ระดับ สูง เพราะอัต ราเสีย ชี วิต ของ
ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง สูงกว่า 2.5 เท่า เนื่องจาก
ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงมีระยะเวลาที่ใช้ ณ จุดเกิด
เหตุมาก ส่งผลต่อการเสียชีวิตสูงกว่า สอดคล้ องผลการ
ศึกษาของ Eckstein M(30) ผู้บาดเจ็บทั่วไปมีอตั รารอด
ชีวิตจากการได้ รบั bag mask ventilation สูงกว่าผู้บาดเจ็บ
ทีไ่ ด้ รบั pre-hospital endotracheal intubation 5.3 เท่า
อย่างมีนัยส�ำคัญ แต่การศึกษาของ Frankema SP และ
คณะ(31) พบว่า การปฏิบัติการฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บของ
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงที่มีแพทย์เป็ นหัวหน้ าทีม
(ALS-Physician) ให้ ผลลัพธ์หลักดีกว่าชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ส่วนผลการศึกษาของ Gomesa E
และคณะ(32) ศึกษาเฉพาะชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
พบว่า การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระหว่างการปฏิบตั กิ ารนอก
โรงพยาบาลท�ำให้ อตั ราเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลงกว่าการ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินเมื่อมาถึงศูนย์อบุ ตั เิ หตุอย่างมีนยั ส�ำคัญ
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Sukumaran S และคณะ(33)
ไม่มคี วามแตกต่างกัน
2.8 ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บที่มี
บาดแผลทะลุ (Penetrating Injuries) มีผลการวิจัย 1
เรื่อง โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของ Ryynänen
และคณะ(12) พบว่า 5 การศึกษาที่ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผลทะลุของชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับพื้นฐานให้ ผลดีกว่ าชุ ดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง และ 5 การศึกษาที่มผี ลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน
2.9 ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บที่
ศีรษะหรือผู้บาดเจ็บหลายระบบ (head injuries or multiple injuries) มีผลการวิจัย 4 เรื่อง พบว่า ผลการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมของ Ryynänen และคณะ(12) มี 2 การ
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ศึกษาที่การปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูงมีผลลัพธ์อตั ราการรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงกว่าชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สอดคล้ องกับผลการ
ศึกษาของ Osterwalder JJ(34) ที่อตั ราการเสียชีวติ ในการ
ปฏิบตั กิ ารของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงต�่ำกว่า แต่ผล
การศึกษาของ Sanghavi(27) Klemen P และ Grmec S(35) พบ
ว่ า ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บของชุ ด
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐาน มีอตั ราเสียชีวติ ของผู้ป่วย
ต�่ำกว่าชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงอย่างมีนัยส�ำคัญ
2.10 ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินในบาดเจ็บจาก
การกระทบหรือกระแทก (blunt trauma) ผลการวิจัย 3
เรื่อง โดยผลการศึกษาของ Thomas SH และคณะ(36) พบ
ว่าการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บจากการกระทบหรือ
กระแทกของชุ ด ปฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ระดั บ พื้ นฐาน ให้
ผลลัพธ์หลักดีกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Lee A และคณะ(37) และผล
การศึกษาของ Stiell IG และคณะ(38) เพราะการปฏิบตั -ิ
การฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงมีอตั ราเสีย
ชีวิตสูงกว่า

วิจารณ์

ผลลัพธ์การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินภาพรวมและกลุ่มผู้ป่วย
ฉุกเฉินแต่ละประเภท/กลุม่ อาการของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ทัง้ สองระดับ ทัง้ อัตราการรอดชีวติ ในโรงพยาบาล อัตราการ
รอดชีวติ เมื่อจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล อัตราการรอด
ชีวติ 90 วัน มาจากปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่ (1) ระยะเวลาในการ
เข้าถึงจุดเกิดเหตุทร่ี วดเร็วภายใน 6 นาที (2) การน�ำผู้ป่วย
ส่ ง โรงพยาบาล/ศู น ย์ อุ บั ติ เ หตุ ท่ีมี ศั ก ยภาพ ส�ำ หรั บ
ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐานดีกว่าชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง มาจาก
ปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่ (1) การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
ที่มปี ระสิทธิผลและอัตราความส�ำเร็จในการปฏิบตั กิ ารสูง
(การช่ วยฟื้ นคืนชีพ การใช้ หน้ ากากช่ วยหายใจ การใช้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัต)ิ (2) ระยะเวลา
ที่ใช้ ณ จุดเกิดเหตุของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
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น้ อย นอกจากนี้ อัตราการท�ำหัตถการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ณ จุด
เกิดเหตุของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง (ALS Paramedic)
ไม่สำ� เร็จสูงและใช้ เวลา ณ จุดเกิดเหตุนาน ส่งผลให้ อตั รา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ส่วนผลลัพธ์การ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงดีกว่า
ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพื้นฐานนั้น เป็ นการปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงที่มีแพทย์เป็ น
หัวหน้ าทีม (ALS Physician) มีความเชี่ยวชาญและอัตรา
การท�ำหัตถการส�ำเร็จสูง รวมทั้งยังค้ นพบรูปแบบการ
ปฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ผ สมผสานระหว่ า งชุ ด ปฏิบั ติ ก าร
ฉุกเฉินระดับพื้นฐานทีเ่ ข้าถึงจุดเกิดเหตุภายใน 6 นาทีและ
สัง่ การชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง (mixed early BLS and
ALS) ให้ ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินที่ดีข้ ึนและการ
ลงทุนต�่ำกว่า นอกจากนี้ ปัจจัยส�ำคัญอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้อตั รารอด
ชีวติ สูงขึ้น คือ การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การช่วย
ฟื้ นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัต)ิ
โดยผู้พบเห็นเหตุการณ์
ข้อเสนอแนะส�ำหรับประเทศไทยในการน�ำผลการศึกษา
มาประยุกต์ใช้
1) วิเคราะห์ ผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉินของชุ ด
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับต่างๆ เพื่อน�ำมาออกแบบ
ระบบการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินที่เหมาะสมกับบริบท
พื้ นที่แ ละรายโรคให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น
ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) ทบทวนหลักสูตรผลิตและพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดท�ำแผน
แม่บทก�ำลังคนให้ สอดคล้ องนโยบายการพัฒนา
ระบบปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
3) เร่งรัดและพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น
ของประชาชน
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Abstract
Comparison of Performances of Emergency Medical Operation between
Advanced Life Support Team and Basic Life Support Team
Ura Suwannaruk
National Institute for Emergency Medicine, Thailand
Journal of Emergency Medicial Services of Thailand 2021;1(1):42-52.
Accessibility to Emergency Medical Service of Emergency Patients in 2016 was found at 19 percent, while 46
percent could deliver the services within eight minutes resulting in the mortality rates of the patients before arriving hospitals at 14.93 per one hundred thousand population. The causes were identfied to be insufficiency of emergency medical
agencies and even not available in some remote areas. This literature review had the objective to compare performances of
emergency medical operation between Advanced Life Support Team and Basic Life Support Team. There were 37 reports
selected. Data collected were related to overall performances and results from each group of patients including survival rates
in the hospital, survival rates when discharged and survival rates within 90 days. Performances of both teams were found to
be improved due to (1) achieving six-minute response time; and (2) improved capacity of the team to transport the patients.
In the case where performances of the Basic Life Support Team were better than the Advanced Life Support Team, the factors
could be traced to (1) efficient basic life support; and (2) minimal time spent to reach the scene together with the failure of
the Advanced Life Support Team to perform intervention and use more time on the scene. In the case where performances
of the Advanced Life Support Team were better than the Basic Life Support Team, the factors could be traced to the reason
in which the Advanced Life Support Team had a physician as team leader, and more successful intervention. There was a
combination of the Advanced Life Support Team with the Basic Life Support elements using six minutes to reach the scene
(mixed early BLS and ALS) which lead to better operation performances. Other factor would be the first aid given by the
bystanders.
Keywords: systematic review, outcomes, Advanced Life Support Team, Basic Life Support Team
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