
แผนการนิเทศสมรรถนะเฉพาะพยาบาล_แผนกAE_GROW MODEL  

แผนการนิเทศทางคลินิกเรื่อง การป้องกันและจัดการสถานการณ์รนุแรงในห้องฉุกเฉิน 

หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ผู้นเิทศ หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / พยาบาล senior  

ผู้รับการนิเทศ พยาบาลหัวหน้าเวร 

ระยะเวลาการนิเทศ  15-20 นาที    สถานที่ ห้องประชมุหน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน 

วิธีการ Group Supervision  

วัน และเวลา สถานที ่ เรื่อง เล่าการนิเทศทางคลินิก 
นำสู่การจัดการปัญหาเชิงระบบ 

กิจกรรมการนิเทศ /สื่อการสอน ประเดน็เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค ์

วิธีการประเมนิและเกณฑ์
ประเมนิผล 

23 มีนาคม 2564 G   Goal  
1. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นกับแพทย์ พยาบาล 
ผู้ช่วยพยาบาล คนงาน ที่
ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการความรนุแรงที่
เกิดขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับการ
รักษาในห้องฉกุเฉินได้รับ
ความปลอดภัย 

ผู้นเิทศทบทวนสถิติการเกิด
สถานการณ์รนุแรงในห้องฉกุเฉิน 
และเล่าตัวอยา่งเหตุการณ์ความ
รุนแรงที่เกิดขึน้ในห้องฉุกเฉนิหรือ
เหตุการณ์ที่ไดร้ับฟังจากข่าว 
สื่อการสอน : แฟ้ม risk ขา่ว 
หรือสถานการณ์จำลอง 
ผู้นเิทศ : “สวสัดี น้องๆ ทุกคนนะคะ 
วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะ
ได้มาทบทวนแนวทางการปอ้งกันและ
จัดการ”สถานการณ์ความรนุแรงใน

• สร้างเป้าหมายร่วม
ให้กับทีมพยาบาล  

• นโยบายการพฒันา
คุณภาพการจดัการ
ด้านความเสี่ยง  

• นโยบายการพฒันา
คุณภาพบริการ  

ประเมนิจากการมีส่วน
ร่วม 
ความรู้เรื่อง การป้องกัน
และจัดการสถานการณ์
รุนแรงในห้องฉุกเฉิน   
การบอกเป้าหมายของ
การบริหารจัดการ
สถานการณ์รนุแรง ได้  
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วัน และเวลา สถานที ่ เรื่อง เล่าการนิเทศทางคลินิก 
นำสู่การจัดการปัญหาเชิงระบบ 

กิจกรรมการนิเทศ /สื่อการสอน ประเดน็เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค ์

วิธีการประเมนิและเกณฑ์
ประเมนิผล 

ห้องฉุกเฉิน  
พี่จะขอใช้เวลาในการทบทวนแนว
ทางการปฏิบตัิงาน 15-20 นาที โดย
เราจะมาทบทวนแนวปฏิบัตกิาร
ป้องกันและจดัการสถานการณ์ความ
รุนแรงในห้องฉุกเฉิน (WI) 
จากสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น 
น้องๆ เคยได้รบัทราบเกี่ยวกบัข่าว 
ความรุนแรง การบุกเข้ามาทำร้าย
คู่อริ ญาติผู้ปว่ยโวยวาย รอตรวจ
นานทำร้ายแพทย์ พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ในหอ้งฉุกเฉิน ตามข่าวหน้า
หนังสือพิมพ์ สื่อ Social media 
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ในปัจจุบนันี้อยู่ใช่มั้ย
คะ ซึ่งความรนุแรงดงักลา่ว ปัจจุบัน
โรงพยาบาลต่างๆ มีนโยบายการ
ป้องกันความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
เกิดขึ้น พวกเราต้องใหค้วามสำคญั 
วัตถุประสงคเ์พื่อ  
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วัน และเวลา สถานที ่ เรื่อง เล่าการนิเทศทางคลินิก 
นำสู่การจัดการปัญหาเชิงระบบ 

กิจกรรมการนิเทศ /สื่อการสอน ประเดน็เชื่อมโยงกับ
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วิธีการประเมนิและเกณฑ์
ประเมนิผล 

1. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
แพทย์ พยาบาล ผูช้่วยพยาบาล 
คนงาน ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ
ความรุนแรงทีเ่กิดขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับการรกัษาใน
ห้องฉุกเฉินไดร้ับความปลอดภัย 
จากวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ นอ้งๆ มี
ข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอกีมั้ยคะ 
ว่าทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญใน
เรื่อง การป้องกันและจัดการ
สถานการณค์วามรุนแรงในห้อง
ฉุกเฉิน 

R  Reality   ข้อเท็จจรงิที่
เกิดขึ้น 
- การทำร้ายพยาบาล
เพราะคิดว่าพยาบาลทำ
เสียงดงัประชด  พูดไม่
เพราะ ท่าทางไม่เป็นมิตร 

- นิเทศแบบกลุ่ม โดยใช้สถานการณ์
จำลอง 
- นิเทศโดยใช ้WI แผนนิเทศแบบ 
GROW MODEL 
พี่จะขอยกตัวอย่าง Case 
สถานการณค์วามรุนแรง ทีเ่กิดขึ้นให้

• การพัฒนาแนว
ทางการป้องกัน
และจัดการ
สถานการณ์
รุนแรงในห้อง
ฉุกเฉิน 

การมีส่วนร่วมของทีมใน
การทำ RCA   
การมองปัญหาครอบคลุม
และเห็นทางออก 
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วัน และเวลา สถานที ่ เรื่อง เล่าการนิเทศทางคลินิก 
นำสู่การจัดการปัญหาเชิงระบบ 
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วิธีการประเมนิและเกณฑ์
ประเมนิผล 

- ตำรวจตามเคสคด ี
- รอนานแล้ว up FB…ไหน
บอกว่า ฉันอาการไม่
เร่งด่วน 
- บุคลากร ต่อว่ากัน  
ประชด ทิ้งเครื่องมือใน OR  
พูดให้เสื่อมเสยี 
- ผู้ป่วยติดยา..ตระเวนฉีด
ยาจากหลาย รพ.”ต้องการ
ยา  MO pethidine” 
- ผู้ป่วยจิตเวชตะโกนด่า 
ทำลายข้าวของ ทำร้าย
ญาติ  ไม่ต้องการ รพ.  
- แนวทางการปฏิบัติไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ
สถานการณค์วามรุนแรงใน
แผนก AE 
- ไม่มีที่กดกริ่งสัญญาณ
เตือนภัย 

พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันและจะเป็น
ประสบการณใ์นการป้องกันและ
จัดการสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นนะ
คะ 
สถานการณ์ “ผู้ป่วยชายถูกทำร้าย
ร่างกาย เพื่อนนำส่งที่ห้องฉุกเฉิน 
ขณะทำการรกัษา มีคู่อริตามมา 7 คน  
และเกิดเสียงดัง ทะเลาะวิวาทหน้า
ห้องฉุกเฉิน และรุมทำร้ายกัน  
สถานการณผ์ู้ป่วยทำร้ายพยาบาล
เพราะคิดว่าพยาบาลทำเสียงดัง
ประชด  พูดไม่เพราะ ท่าทางไม่เป็น
มิตร 
ผู้ป่วยจิตเวช ตระเวนฉดียาจากหลาย 
รพ. ต้องการยา  fentanyl dose 
สูงๆ” ให้ญาตทิี่เป็น Body guard 
มาเฝา้ในเวลาที่พยาบาลเตรยีมยา 
เกิดความไม่ปลอดภัยสำหรบับุคลากร  
 จากสถานการณ์ดังกลา่วที่เกิดขึ้น 

• สร้างเครือขา่ย
การทำงาน
ร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพทั้งในและ
นอกองค์กร 

• ผลักดันเชิง
นโยบายระดับ
โรงพยาบาล 

• การพัฒนา
สมรรถนะการ
แก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจ  
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วัน และเวลา สถานที ่ เรื่อง เล่าการนิเทศทางคลินิก 
นำสู่การจัดการปัญหาเชิงระบบ 

กิจกรรมการนิเทศ /สื่อการสอน ประเดน็เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค ์

วิธีการประเมนิและเกณฑ์
ประเมนิผล 

- ไม่มีแนวทางในการ
ประสานงานกับตำรวจ 

น้องๆ ท่านใดมีประสบการณ์ในการ
จัดการสถานการณ์ดังกล่าวนี้มั้ยคะ 
หรือมีสถานการณ์อื่นๆ อีกม้ัยที่
เกิดขึ้นในเวรของตนเองเพือ่จะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ 
ผู้นเิทศ : นำเสนอระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่อง การป้องกันและการจัดการ
สถานการณค์วามรุนแรงในห้อง
ฉุกเฉิน  

1. วัตถุประสงค ์
2. ขอบเขต 
3. คำจำกัดความ 
4. หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6. แผนผงัการไหลของงาน 
7. ตัวชี้วัด 

น้องๆ ท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับ
ระเบยีบปฏิบตัิงานเรื่อง การป้องกัน
และการจัดการสถานการณค์วาม
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วัน และเวลา สถานที ่ เรื่อง เล่าการนิเทศทางคลินิก 
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วิธีการประเมนิและเกณฑ์
ประเมนิผล 

รุนแรงในห้องฉุกเฉิน หรือไม่เข้าใจใน
ส่วนไหนมั้ยคะ พี่จะได้ทวนและเน้น
ย้ำในแตล่ะประเด็น 

O   Option   ทางเลือกที่
เราทำได้คืออะไรบ้าง   

1. จัดทำแผนเผชิญ
ความรุนแรง 

2. ประชุม ทำแผน  
3. ซ้อมแผน 
4. ประเมนิผลการ

ซ้อมแผน 
ผู้รับผิดชอบ บุคลากร  
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจำหน้าห้อง
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง   
บุคลากร ด้านการ
รักษาพยาบาลอยู่ประจำจุด
คัดกรองเพื่อให้คำอธิบาย
ผู้ป่วย   

ผู้นเิทศ :  
นิเทศเน้นย้ำเรือ่งขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์ความ
รุนแรง พยาบาลจะต้องมีเครื่องมือใน
การประเมินผู้ป่วย โดยใชห้ลักคำว่า 
“ S.T.A.M.P ”   
ใช้ได้ทั้งกับผู้ป่วยญาติ และผู้คนทั่วไป 
ซึ่งได้แก่  
S: Staring & eye contact จ้องตา
มากผิดปกต ิ
T: Tone and volume of voice 
พูดจาเสียงดงั / น้ำเสียงแขง็กร้าว 
A: Anxiety ดูวิตกกังวล 
M: Mumbling พูดพึมพาคนเดียว 
P: Pacing เดินกลับไปกลับมา 
พยาบาลโดยเฉพาะหัวหน้าเวรจะต้อง

• การพัฒนา
วัฒนธรรมการ
จัดการความเสี่ยง
โดยใช้ข้อมูล
ความจริง จาก 
RCA อย่างจรงิจัง  

• การพัฒนา
สมรรถนการ
แก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจ   

• การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
จากผู้ปฏิบัติ  

ข้อเสนอ/ข้อคดิเห็นของ
ทีม  
เกี่ยวกับการจดัการ
สถานณ์ความรุนแรงที่
เกิดขึ้น  
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ขอความร่วมมือกับตำรวจ
และตรวจการเป็นระยะ 1-2
ครั้ง/วนั 
   กายภาพ/สิ่งแวดล้อม  
Double door / scan 
จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์
การให้บริการ ณ หน่วย
ผู้ป่วยนอกอุบตัิเหตุฉุกเฉนิ/
ห้องฉุกเฉิน  
มีการรายงานความคืบหนา้
การตรวจรักษาผ่านทาง
หน้าจอที่หน้าห้องฉุกเฉิน 
หรือให้ข้อมลูผู้ป่วยเป็น
ระยะ กำหนดระยะเวลารอ
คอย 
จัดให้มีกริ่งสญัญาณเตือน
ภัย หรือกริ่งเรียก รปภ/
ตำรวจ 
มีระบบการจัดการ CCTV 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ป่วย
และญาติจากหลักการที่พี่นำเสนอ 
เพื่อจะได้แก้ปญัหาและจัดการได้
ทันเวลา 
เมื่อมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้น 
พยาบาลหัวหน้าเวรสามารถขอความ
ช่วยเหลือจาก รปภ. ที่อยู่หน้าห้อง
ฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ ซึ่ง
เขาจะมีการเรยีกทีมสนับสนนุ โดยจะ
ทำตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ
หน่วย รปภ. เป็นแผนต่างหาก ซึ่งเรา
จะได้มีการซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงาน
รักษาความปลอดภัยในโอกาสต่อไป 
ผู้นเิทศ: มีเครื่องมือการประเมิน
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอีกเครื่องมือ
คือ OAS : Overt Aggression 
Scale ซึ่งเป็นแบบประเมินพฤติกรรม
ก้าวร้าวรนุแรง (OAS : Overt 
Aggression Scale for objective 
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การตรวจสอบความพร้อม
ของกล้องวงจรปิดหรือ 
CCTV 
จำกัดญาติทีเ่ข้ามาในห้อง
ฉุกเฉิน (พืน้ที่ตรวจรักษา) 
  

rating of Verbal and physical 
aggression คำแนะนำ : แบบ
ประเมนิชุดนี้ ใช้สำหรับการประเมนิ
ลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของ
ผู้ป่วย ต่อตนเอง หรือต่อผู้อืน่ที่แสดง
ออกมาทั้งทางคำพูดและการกระทำ 
หรือต่อทรัพยส์ิน โดยให้พยาบาล 

 
เมื่อเราประเมนิได้ต้องมีการรายงาน
แพทย์เจ้าของไข้ ทีมพยาบาลด้วยกัน
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เพื่อเฝ้าระวังความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
และสามารถทีจ่ะป้องกันได ้
น้องๆ มีข้อซกัถามเพิ่มเติมมั้ยคะ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น 
 

W wrap up การสรุป ผล
การกระทำที่ตอ้งปฏิบัติ
ต่อไป 

1. การตระหนัก  
2. การซ้อมแผน  
3. การประเมินผลการ

ปฏิบัต ิ
4. ประเมนิผลทางด้าน

บุคลากร/สิ่งแวดล้อม 
5. การใช้ผลการวิจัย 

สังเกตการปฏิบัติงาน 
ประเมนิผลร่วมกันเป็นกลุ่มหลังการ
ซ้อมแผน 
สะท้อนกลับผลการปฏิบัต ิ
ให้ผู้รบัการนิเทศทำ AAR 
ผู้นเิทศ : หลังจากเราซ้อมแผนเสร็จ
แล้ว เชิญน้องๆ เข้ามาในหอ้งประชุม
อีกครั้งนะคะ เพื่อเราจะได้ประเมิน
และสรปุผลการซ้อมแผนในวันนี ้
ผู้นเิทศ : น้องๆ เปน็อย่างไรบ้างคะ
หลังจากที่เราได้ซ้อมแผนการป้องกัน
และจัดการสถานการณ์ความรุนแรง
ในห้องฉุกเฉินแล้วในวนันี ้

• การพัฒนา
วัฒนธรรมการ
จัดการ
สถานการณ์
ความรุนแรง
อย่างจริงจัง  

• การพัฒนา
สมรรถนะการ
แก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจ   

• สร้างการมีส่วน
ร่วมในการ
แก้ปัญหาจากผู้

ข้อเสนอ/ข้อคดิเห็นของ
ทีม รับฟังผลการสะท้อน
กลับของทีม จาก
สถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น การ
ปฏิบัตตามแผนการนิเทศ
แบบ และมีการสังเกตการ
ปฏิบัติงานและการ
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้น นำไป 
CQI ต่อ 
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น้องๆ รู้สึกว่ามีจุดไหนที่พยาบาล
หัวหน้าเวร/พยาบาลในห้องฉุกเฉิน 
ทำได้ดี ลองให้น้องๆ แสดงความรู้สึก
ก่อนนะคะ และมีจุดไหนที่คิดว่า
จะต้องเพิ่มเตมิ ในส่วนที่รูส้ึกว่า
ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์มั้ยคะ ลองให้
พยาบาลหัวหน้าเวรเล่าให้พวกเราฟัง 
ดีมั้ยคะ 
ผู้นเิทศ : พี่ขอชื่นชมน้องพยาบาล
หัวหน้าเวร ทีไ่ด้มีการซ้อมแผนใน
วันนี้นะคะ น้องสามารถประเมิน
พฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็ว ไวต่อความรู้สึกของผู้ป่วย
และญาติ ทำให้เราสามารถที่จะ
รายงานแพทย์เจ้าของไข้และผู้จัดการ
ห้องฉุกเฉินไดท้ันท่วงที ก่อนที่จะเกิด
ความรุนแรงมากขึ้น 
หัวหน้าเวร สัง่การไดด้ี ปฏิบัติตาม
แผนได้ครอบคลุม สามารถใช้

ปฏิบัติ  
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เครื่องมือในการประเมนิพฤติกรรม
ก้าวร้าวของผู้ป่วยได้ดี แต่ขอให้
เพิ่มเติมในส่วนที่การประเมินความ
รุนแรงที่จะเกดิขึ้นกับทีม ไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ พยาบาลคนอื่นๆ จากการ
ซ้อมในครั้งนี้ พบว่า แพทยก์็เข้าไป
ตรวจผู้ป่วย ญาติก็ยังโวยวาย เรา
กลัวว่าญาติจะเขา้ไปทำร้ายแพทย์ ที่
กำลังตรวจผู้ป่วย ในส่วนนี้เราต้อง
ระมัดระวัง เรือ่งการสื่อสารกันในทีม 
แต่จากสถานการณ์ในวันนี้ น้อง
สามารถทำได ้ดีมาก พี่มองว่า เมื่อ
เกิดสถานการณ์จริง ที่ไม่มีพี่อยู่ในเวร
น้องจะมีความมั่นใจและสามารถ
ปฏิบัติได้ พี่เชือ่ว่าน้องสามารถที่จะ
จัดการสถานการณ์ได้เป็นอยา่งดี  
หรือถ้าปฏิบัตแิล้วมีข้อสงสัย สามารถ
โทรปรึกษาพี่ได้ตลอดเวลานะคะ 
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วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วม
ซ้อมแผนการป้องกันและจดัการ
สถานการณ์รนุแรงในห้องฉกุเฉินนะ
คะ พี่จะนำแนวปฏิบัติที่เราซ้อมใน
วันนี้ การประเมินและการสรุปผลการ
ซ้อม เก็บไว้ในแฟ้มระเบียบ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้
น้องๆ ได้มาศกึษาในเวลาว่างๆ หรือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น 
สามารถนำไปเป็นแนวทาง ในการ
จัดการความรนุแรงที่เกิดขึ้น  เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับแพทย์ 
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล คนงาน ที่
ปฏิบตัิงานในห้องฉุกเฉินและจะทำให้
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในหอ้งฉุกเฉิน
ได้รับความปลอดภัยนะคะ  
ขอขอบคุณทกุคนมากค่ะ 
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