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หลักการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ในหอผู้ป่วยวิกฤต
The Role of Multidisciplinary Team in PICU Management
รุจิภัตต์ ส�ำราญส�ำรวจกิจ
การรักษาในหอผูป้ ว่ ยกุมารวิกฤต ได้พฒ
ั นาขึน้ ตามล�ำดับในระยะกว่าสิบปีทผี่ า่ นมา ซึง่ รวมถึง วิวฒ
ั นาการ
การรักษาเด็กทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤต (Pediatric Critical Care) การรักษาผูป้ ว่ ยวิกฤต ต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกันเป็น
ทีม (teamwork) ซึง่ เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญมาก ด้วยความซับซ้อนของโรคท�ำให้การร่วมมือในระหว่างทีมผูร้ กั ษา
การสือ่ สารให้ชดั เจน มีความจ�ำเป็นในการรักษาผูป้ ว่ ยในระยะวิกฤต การผสมผสาน ระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญหลายสาขา
ซึ่งในบางครั้ง มีความเห็นแตกต่างกัน ในแนวทางการรักษากับทีมแพทย์เวชบ�ำบัดวิกฤต เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องปรับ
เปลี่ยนการรักษา ให้เหมาะสมที่สุดในผู้ป่วยแต่ละคน1,2 ตัวอย่างการท�ำงานเป็นทีมในหอผู้ป่วยวิกฤต เช่น ผู้ป่วยโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้รับยา เคมีบ�ำบัด (chemotherapy) เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต�่ำ เกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อ
รุนแรงร่วมกับมีภาวะ ช็อก และภาวะหายใจล้มเหลว ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและย้ายลงมารักษาตัวในหอผู้ป่วย
วิกฤต ต่อมาผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ร่วมกับมีภาวะไตวายร่วมด้วย ได้รับการล้างไต อาการไม่ดีขึ้นมีภาวะสมองตาย
จะเห็นได้ว่าการรักษาผู้ป่วยรายนี้ต้องใช้แพทย์ท�ำงานร่วมกันเป็นทีมหลายระบบ ตั้งแต่แพทย์และ พยาบาลประจ�ำ
หอผู้ป่วยวิกฤต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง แพทย์โรคติดเชื้อ แพทย์โรคไต เเพทย์ ทางสมอง และทีมแพทย์ที่ดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย นักจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งการดูแล ผู้ป่วยวิกฤตแต่ละคนจ�ำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายผูเ้ ชีย่ วชาญ หลายหน่วยงาน รวมทัง้ ความร่วมมือจากสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ประสบ
ผลส�ำเร็จในการรักษา
การเรียนรู้ถึงระบบการรักษาที่ซับซ้อน ปัจจัยต่างๆ ข้อจ�ำกัดในการรักษา การสนับสนุนจาก โรงพยาบาล
วัฒนธรรมองค์กร ความเป็นผู้น�ำ การวิจัยพัฒนา รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีส่วนส�ำคัญต่อการ
รักษา ผู้ป่วยในระยะวิกฤต ให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยยึดหลักให้ ความส�ำคัญ กับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับ
แรก 3,4
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ความปลอดภัยของผู้ป่วย ขึ้นกับการท�ำงาน แบบสหสาขาวิชาชีพ (interprofessional team)1,3-7
ในประเทศอังกฤษ มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 1/3 เสียชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤตจากการรักษาที่ผิดพลาด
ประมาณตัวเลขผูป้ ว่ ยเกือบร้อยละ 16 ในผูป้ ว่ ย ทีน่ อนโรงพยาบาลในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว พบว่าเกิดความผิดพลาด
ในการรักษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยประมาณ 44,000–98,000 คนเสียชีวิตทุกปี เนื่องจากเกิดความผิด
พลาดจากการรักษา จากผลงานวิจยั พบว่าความร่วมมือในระหว่าง ทีมรักษา (interprofessional teamwork) ท�ำให้
การรักษามีความปลอดภัย การเพิม่ พูนทักษะความรู้ ความสามารถ ในระหว่างทีม มีผลท�ำให้การรักษามีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

รูปแบบการรักษาผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้ interprofessional team management1,7-9
องค์ประกอบ ของ interprofessional team ใน หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (pediatric intensive care unit,
PICU) ได้แก่
1. พยาบาลกุมารเวชบ�ำบัดวิกฤต มีการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะอยู่ตลอดเวลา
2. ผูช้ ว่ ยแพทย์เวชบ�ำบัดวิกฤต เช่น แพทย์ประจ�ำบ้าน แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด มีการฝึกฝน พัฒนาทักษะ
และความรู้การดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยสม�่ำเสมอ
3. เภสัชกรเวชบ�ำบัดวิกฤต หน้าที่ ของเภสัชกรประจ�ำหอผูป้ ว่ ยวิกฤตมีความส�ำคัญมาก เนือ่ งจาก ผูป้ ว่ ยใน
ระยะวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ท�ำให้การดูดซึมยา และการออกฤทธิ์ ของยา
เปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยมีการใช้ยาพร้อมกันหลายตัว หลายกลุ่ม จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น จ�ำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้
ความช�ำนาญโดยเฉพาะ โดยทางสมาคมเวชบ�ำบัดวิกฤตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แนะน�ำให้มีการฝึกอบรมความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ส�ำหรับเภสัชกรประจ�ำหอผู้ป่วยวิกฤต มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ10
4. นักบ�ำบัดระบบทางเดินหายใจ (respiratory therapist) ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา
จะมีผู้ช่วยที่ท�ำหน้าดูแลปรับเครื่องช่วยหายใจ การพ่นยา การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด (arterial blood gas)
ร่วมกับทีมแพทย์ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ส�ำหรับในประเทศไทย จะใช้ แพทย์และพยาบาลประจ�ำหอผูป้ ว่ ยวิกฤตเป็นผูด้ แู ล
5. ผู้ช่วยดูแลด้านกายภาพบ�ำบัด (rehabilitation therapists/physical therapists)
6. นักโภชนาการ (dietician) จะเป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องโภชนาการของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต ร่วมกับแพทย์
เวชบ�ำบัดวิกฤต เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนการเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
7. นักสังคมสงเคราะห์ (social workers) ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ด้านอื่น ๆ
8. แพทย์เฉพาะทางเวชบ�ำบัดวิกฤตในเด็ก (pediatric intensivists) ท�ำงานร่วมกับทีมพยาบาล แพทย์
สาขาต่างๆ ประสานงาน การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างเป็นระบบ
9. ทีมแพทย์จิตเวชและนักจิตวิทยา
10. ทีมผู้ดูแลพัฒนาการเด็ก (child life specialists)
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ตารางที่ 1 แสดงการท�ำงานเป็นทีมในกิจกรรมต่างๆ ในหอผู้ป่วยวิกฤต ที่ต้องอาศัยความร่วมมือแบบสหสาขา
วิชาชีพ (interprofessional approach) 1,6
กิจกรรม
การดูแลผู้ป่วยในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต

สรุป
การดูแลผู้ป่วยโดยใช้
การท�ำงานเป็นทีม
การสื่อสาร ในระหว่าง
ทีมดูแลเพื่อปรับเปลี่ยน
การรักษา ในทุกๆ วัน
Comprehensive unit การสร้างทีมที่ช่วยลด
base safety program ความเสี่ยง และเพิ่มความ
(CUSP)
ปลอดภัยในการรักษาผู้
ป่วยวิกฤต

จุดเด่น อ้างอิง
ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ
การสื่อสารในระหว่างทีม ทีมแพทย์ เวชบ�ำบัดวิกฤต
ดูแล ผู้ป่วย ทั้งแพทย์
พยาบาล เภสัชกร
พยาบาล ท�ำให้การรักษามี นักโภชนาการ
ประสิทธิภาพ

การสร้างทีมที่ดูแล ระบบ
ความปลอดภัย ในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะ
จะช่วยลด อัตราการติดเชื้อ
รวมถึงอัตราการตายในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตได้
คณะกรรมการดูแลความ สร้างระบบการดูแลผู้ป่วย การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ปลอดภัยของผู้ป่วย
วิกฤตเพื่อให้มีความ
คณะกรรมการทีมผู้ดูแล
ปลอดภัย
ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย
การย้ายผู้ป่วยออกจาก
หอผู้ป่วยวิกฤต
(transition care)

ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
วิกฤตที่ถูกแต่งตั้งให้สลับมา
ท�ำหน้าที่

ทีม แพทย์ และพยาบาล
รวมถึงผู้ช่วยในหอผู้ป่วย
วิกฤต นักสังคมสงเคราะห์
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
การส่งต่อ หรือการ
มีงานวิจัยพบว่าการสร้าง ทีมแพทย์และพยาบาลใน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก
ระบบการส่งต่อ ผู้ป่วย
หอผู้ป่วยวิกฤต
จากหอผู้ป่วยวิกฤต อาจ การใช้ check list อย่าง เภสัชกร
จะท�ำให้เกิดข้อผิดพลาด เป็นระบบ จะท�ำให้เกิด ทีมรักษาที่หอผู้ป่วยที่รับ
ได้ การสร้างระบบการส่ง ความผิดพลาดน้อยลง
ย้ายผู้ป่วย
ต่อเพื่อลดผลข้างเคียง
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ตารางที่ 1 แสดงการท�ำงานเป็นทีมในกิจกรรมต่างๆ ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือแบบสหสาขา
วิชาชีพ (interprofessional approach) 1,6 (ต่อ)
กิจกรรม
End of Life Care

สรุป
ในบางกรณีการรักษา
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
มีความจ�ำเป็นต้องเตรียม
แผนการรักษาผู้ป่วยใน
ระยะสุดท้าย การเตรียม
ผู้ป่วยให้มีความพร้อมใน
วาระสุดท้าย เพื่อลด
ความกังวลของครอบครัว
และเพื่อให้การรักษาใน
หอผู้ป่วยวิกฤต มีความ
เหมาะสมและสมบูรณ์
การสร้างเสริมแนวทาง การใช้ sedation
เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ scoring system ในหอ
เครื่องช่วยหายใจ เช่น ผู้ป่วยวิกฤต ให้เหมาะสม
การใช้แนวทางการให้ยา หรือ การใช้ แนวทางการ
นอนหลับ (sedation
ปรับลดระดับยา นอน
protocol) หรือการใช้ หลับ เพื่อให้ คนไข้ตื่น
spontaneous breath- พร้อมที่จะถอดเครื่อง
ing trial
ช่วยหายใจ ได้เร็วขึ้น
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
วิกฤต ภายในโรง
ภายในโรงพยาบาล มีแนวโน้ม
พยาบาล
ที่จะเกิดผลข้างเคียงได้
บ่อย การเตรียมผู้ป่วย
การติดตามสัญญาณชีพ
ในระหว่าง เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย เป็นสิ่งส�ำคัญ

จุดเด่น อ้างอิง
ประกอบไปด้วยทีมแพทย์
ในหอผู้ป่วยวิกฤต โดย
ประสานงาน ปรึกษากับ
ทีมดูแล ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่
ตอบสนองต่อการรักษา
และมีโอกาสเสียชีวิตสูง

ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ
ทีมแพทย์เวชบ�ำบัดวิกฤต
พยาบาล ทีมแพทย์ดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ครอบครัวผู้ป่วย เภสัชกร
นักสังคมสงเคราะห์ นัก
จิตวิทยา

มีงานวิจัยที่ใช้วิธีการลด ทีมแพทย์เวชบ�ำบัดวิกฤต
ระดับเครื่องช่วยหายใจ พยาบาล
โดยใช้ การฝึกให้หายใจเอง เภสัชกร
ทุกวันพร้อมกับหยุดการให้
ยา นอนหลับจะท�ำให้
ผู้ป่วยสามารถถอด
เครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้น
มีงานวิจัยพบว่า
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
ภายในโรงพยาบาลโอกาส
เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น
จากระดับยา sedations,
hemodynamics,
respiration systems
การสร้างระบบ checklists
หรือ การวางนโยบายของ
รพ. จะช่วยลดผลข้างเคียงได้

ทีมแพทย์เวชบ�ำบัดวิกฤต
พยาบาล
เภสัชกร
ทีมแพทย์ที่ดูแลระหว่าง
การเคลื่อนย้าย และทีม
แพทย์ปลายทาง
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ตารางที่ 2 แสดงสิ่งที่ท้าทายของการรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยกุมารวิกฤต 1,6
สิ่งที่ท้าทาย
กิจกรรมในการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารวิกฤต
ผู้ป่วยวิกฤตมักมีความซับซ้อน มีปัญหาการทำ�งานผิด ทีมแพทย์ต้องทำ�งานรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต ของ
ปกติของอวัยวะหลายระบบ
หลายระบบจำ�นวนมากในเวลาพร้อมกัน ดังนั้นการ
บริหารจัดการข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง จึงมีความ
สำ�คัญ
ผู้ป่วยวิกฤต มักมีอาการไม่คงที่
การเปลี่ยนแปลงอาการรวดเร็วจาก อาการที่คงที่ เป็น
ไม่คงที่ สลับไปมา
ข้อมูลจากผู้ป่วยรวมถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ ทีมแพทย์ต้องนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้วยความรวดเร็ว
การ ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน
และถูกต้อง รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ติดตามอาการใกล้ชิด
จำ�นวยผู้ป่วยวิกฤต มีจำ�นวนหลายคนในเวลาเดียวกัน ทีมแพทย์ ต้องบริหารจัดการปัญหาผู้ป่วยวิกฤต
จำ�นวนบุคลากรจำ�กัด ต่อจำ�นวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยการเรียงลำ�ดับของความเสี่ยง ความ
ความซับซ้อนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
สำ�คัญของปัญหา และให้การรักษาด้วยความรวดเร็ว
ปลอดภัย และถูกต้อง
แผนภูมิที่ 1 แสดง ความสัมพันธ์ องค์ประกอบและปัจจัยส�ำหรับ การ ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม 6
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นอกจากนี้การท�ำงานในหอผู้ป่วยกุมารวิกฤตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความผิดพลาด จ�ำเป็นต้องมี
การฝึกฝนและเพิ่มทักษะ เพื่อให้มีความช�ำนาญ มีความคล่องตัวอยู่ตลอดเวลา เช่น การฝึก ซ้อมท�ำการกู้ชีพ เพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่อง11 มีการปฏิบตั งิ านร่วมกับทีมผูร้ กั ษาทีห่ อผูป้ ว่ ยทัว่ ไป เพือ่ เป็นการป้องกันไม่ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการทรุด
ลงจนต้องเข้ามารักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต เราสามารถสร้างกลไก การวินจิ ฉัย เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีการทรุดลง และปรับเปลีย่ น
แผนการรักษาที่รวดเร็วด้วยการใช้ ระบบ scoring system เช่น pediatric early warning score (PEWS) หรือ
search out severity score (SOS), การสร้าง rapid response team (RRT) หรือ medical emergency team
(MET) หรือ high acuity response team (HART) หรือที่เราเรียกว่า ทีมดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต9,12-13 ซึ่งเป็นทีมที่
มีความช�ำนาญในการประเมินและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวิกฤต โดยทีมจะไปประเมินและรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ สี ญ
ั ญาณเตือนว่า
จะเข้าสู่ภาวะวิกฤต เพื่อป้องกันการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่ ผู้ป่วยที่มีความเป็น
ไปได้วา่ จะมีระบบหายใจหรือระบบหัวใจล้มเหลวเกิดขึน้ ผลจากการจัดตัง้ ทีมนี้ ทัง้ ในและต่างประเทศพบว่ามีผปู้ ว่ ย
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลลดลง อัตราการเสียชีวติ จากภาวะหัวใจหยุดเต้นลดลง จ�ำนวนวันทีต่ อ้ งนอนโรง
พยาบาลหรือนอนใน ICU ลดลง และอัตราการตายของผูป้ ว่ ยในลดลง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ระบบ activation
ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการติดต่อประสานงานที่ เป็นระบบจะท�ำให้การส่งต่อ การรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยกุมาร
วิกฤตเป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือสามารถ ปรับเปลีย่ นการรักษา ให้ผปู้ ว่ ยทีร่ กั ษาอยูบ่ นหอผูป้ ว่ ยทัว่ ไปให้มอี าการดีขนึ้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยเข้ามารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต หรือช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการคงที่ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้า
หอผูป้ ว่ ยวิกฤต ส่งผลให้ลดอัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นทีต่ อ้ งใช้การกูช้ พี ทีห่ อผูป้ ว่ ย ท�ำให้ผลลัพธ์ของการรักษา
ผู้ป่วยที่อาการแย่ลงเฉียบพลันได้ผลดีย่ิงขึ้น อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยทีมจะมีขนาดเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กทั้งทีมอาจจะมีแค่คนเดียว หรือบางทีมอาจจะมีถึง 6 คน สมาชิก
ทีมอาจจะประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ดแู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต นักบ�ำบัดระบบทางเดินหายใจ (respiratory
therapist) เภสัชกร ผู้ช่วยแพทย์ แต่ส่วนใหญ่แล้วทีมจะประกอบด้วย พยาบาล และ respiratory therapist เป็น
หลัก โดยเน้นว่าต้องเป็นคนทีส่ มัครใจและมีทกั ษะในการดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤต โดยทีจ่ ะเข้าไปดูผปู้ ว่ ยทันทีเมือ่ มีการร้องขอ
และสามารถให้ค�ำปรึกษาได้รวดเร็ว เหมาะสม ซึ่งจะมีรายละเอียด อธิบายเพิ่มเติม ในบทความ ของการใช้ระบบ
rapid response team ต่อไป
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