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ในกลุมประเทศอาเซียน

จัดทําโดย เรืออากาศเอกนายแพทย อัจฉริยะ แพงมา
รหัส 4060

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการศึกษาขอมูลการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศอาเซียนและเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาระบบนี้มายาวนานเชนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตนแบบการจัดระบบดานนี้
มากวา 100 ป และประเทศญี่ปุนและเขตปกครองพิเศษฮองกงซึ่งเปนประเทศในทวีปเอเชียที่พัฒนา
ระบบมาเปนเวลานานเชนกัน พบวาในกลุมประเทศอาเซียนมีประเทศสิงคโปรไดพัฒนาดานนี้ไป
คอนขางโดดเดนกวาประเทศอื่น ทั้งระบบการเขาถึงการใหบริการ และการปฏิบัติการชวยเหลือโดย
ผา นช องทางหมายเลขฉุ ก เฉิ น 995 มี หน วยงานรับ ผิดชอบการดํ าเนินการที่ชั ดเจนคื อกองกํา ลั ง
ปองกันตนเองแหงสิงคโปร( Singapore Civil Defense Force ) มีระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งนอก
โรงพยาบาลและในโรงพยาบาลที่ เข ม แข็ ง มี ก ารฝ ก อบรมบุ ค ลากรด า นการแพทย ฉุ ก เฉิ นที่ ไ ด
มาตรฐานใกลเคียงกับประเทศที่พัฒนาแลว รวมถึงมีระบบการจัดการดานงบประมาณโดยภาครัฐที่
ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศสิงคโปรมีลั กษณะภูมิประเทศที่มีขนาดเล็ก มีสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีเสถียรภาพสูงกวาประเทศอื่นในอาเซี ยนทําใหสามารถจัดระบบการแพทยฉุกเฉินที่กาว
ไกลและปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามประเทศไทยซึ่งมีระบบการแพทยและ
สาธารณสุขที่เขมแข็งเชนกันจนเปนที่ยอมรับ ในสากลเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางทางการแพทยใน
ภูมิภาค ( Medical hub ) แตการจัดระบบการแพทยนอกโรงพยาบาลของประเทศไทยเพิ่งเริ่มตนมา
ประมาณ 10 ปและเริ่มอยางเปนทางการเมื่อมีการประกาศใหมีพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน
พ.ศ. 2551 ซึ่งในขณะปจจุบันก็อยูในระหวางการพัฒนาระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางเรงรีบ แม
จะมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายแตก็ยังพอมองเห็นความเจริญกาวหนาที่กําลังเกิดขึ้นอยางเปน
ระบบมากขึ้ น ในอนาคตอั น ใกล การจั ด ระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของประเทศไทยในป จ จุ บั น
ดําเนินการโดยสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ในบทบาทของสถาบั นการแพทย ฉุ ก เฉิ นแห ง ชาติ ซึ่ ง เป นหน วยงานของรั ฐ ในกํ า กั บ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินพ.ศ.2551
มาตรา 15 อยูหลายประการเชนการจัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและ
พั ฒ นาระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เป น
ศู น ย ก ลางการประสานงานกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเปนตน และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติการอื่นๆตามที่ กฎหมายอื่นหรือคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด การ
เขาถึงบริการดานการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยใชหมายเลขโทรศัพท 1669 ซึ่งยังแยกจากการ

จ
เขาถึงบริการฉุกเฉินดานอื่นอยูเชนตํารวจ ใชหมายเลข 191 ดับเพลิงใชหมายเลข 199 และมีอีก
หลายหนวยงานและหมายเลขฉุกเฉินจึงทําใหเกิดความสับสนสํา หรับประชาชนเปนอยางมาก การ
บริการดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินผานหมายเลขโทรศัพท 1669 นั้นเปนรัฐสวัสดิการไมเสีย
คาใชจายใดๆโดยหนวยบริการฉุกเฉินจะไดรับเงินอุดหนุนหรือชดเชยจากกองทุนการแพทยฉุกเฉิน
ซึ่งมาจากงบประมาณของรัฐ การพั ฒนาผูป ฏิบัติการฉุก เฉิ นก็ อยูใ นระหว างการดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการการแพทย ฉุ ก เฉิ น เกี่ ย วกั บ ผู ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให มี ก ารศึ ก ษาหรื อ
ฝกอบรมใหไดมาตรฐานและมีการสอบเพื่อใหไดประกาศนียบัตรอันจะหมายถึงการกํากับควบคุม
คุณภาพผูชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินดวย
สํา หรั บหลายประเทศในอาเซี ย นพบว า ยั งไม มี ค วามพร อมในการบริ หารจั ดการด า น
การแพทยและการสาธารณสุขพื้นฐานดานอื่นๆ อาจเกิดจากความไมพรอมทางดานเศรษฐกิจและ
สัง คมดา นอื่ นๆด วยทํา ให ก ารจั ดระบบการช วยเหลื อในกรณีฉุ ก เฉิ นหรื อภาวะภั ยพิ บั ติจึง ยั ง ไม
สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชนประเทศ พมา ลาว กัมพูชา เปนตน หลายประเทศ
ยังไมมีการจัดระบบการรองขอความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินทั่วไปหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ยังไม
มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจนทําใหประชาชนตองขนยายผูปวยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลดวย
ตนเอง สงผลใหมีการเจ็บปวยที่รุนแรงขึ้นหรือเสียชีวิ ตระหวางนําสงสถานพยาบาล นอกจากนี้การ
ดําเนินการใหมีมาตรการในเชิงปองกันภาวะเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินก็ยังขาดการดําเนินการ
เชนกัน
ผูศึกษาไดเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินซึ่งมีอํานาจหนาที่
เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการดานการแพทยฉุกเฉินโดยเสนอใหรัฐบาลไทยรวมมือ
กับทุกประเทศในอาเซียนกําหนดแนวทางความรวมมือในการรวมกันบูรณาการพัฒนาระบบการ
เขาถึงความชวยเหลือดานสุข ภาพในภาวะฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติใหมีความสอดคลอง
กันทุกประเทศตามกรอบแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งไดมีมติรวมกัน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยเริ่ม
พัฒนาระบบการสื่ อสารหมายเลขฉุก เฉิ นหมายเลขเดียวทั้ง ภูมิ ภาค คลา ยกลุม ประเทศทางทวี ป
อเมริกาเหนือซึ่งใชหมายเลข 911 หรือประเทศในภาคพื้นยุโรปซึ่งใชหมายเลข 112 หรือโซนญี่ปุน
เกาหลีใตและไตหวันซึ่งใชหมายเลข 119 เปนตน เพื่อใหประชาชนในอาเซียนมีโอกาสเขาถึงระบบ
การแพทย ฉุ ก เฉิ น ได อ ย า งเท า เที ย มกั น และพั ฒ นาระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ น ทั้ ง ในและนอก
สถานพยาบาลใหมีความสอดคลองและไดมาตรฐานใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาหนวยงาน
รั บ ผิ ด ชอบ การพั ฒ นาระบบการจั ด การ การพั ฒ นาผู ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น รวมถึ ง การจั ด ระบบ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ นอกจากนี้ผู ศึกษาไดเสนอแนวทางดําเนินการดังนี้

ฉ
1. อาเซี ยนควรมี การกํ าหนดทิศ ทางร วมกันในการพั ฒนาระบบการสื่อสารหมายเลข
ฉุกเฉินหมายเลขเดียวใหจดจําไดงายและเขาถึงไดงายทั่วภูมิภาคเพื่อใหสอดคลองกับหัวขอตกลง
B4: Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles การเขาถึงการดูแลสุขภาพและ
สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพเนื่องจากสภาพในปจจุบันชองทางการขอความชวยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินยังมีความหลากหลายเขาถึงไดยาก ขาดความครอบคลุมและการตอบสนองก็ยังลาชา ขาด
องคความรูในการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรและพาหนะรวมถึงอุปกรณการแพทยที่เหมาะสมกับ
สภาพนอกสถานพยาบาล
2. อาเซียนควรมีการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีจากประเทศที่
พัฒนาดานการแพทยฉุกเฉินแลว เชนสิงคโปร หรือประเทศไทยเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจ
ในการปฏิบัติก ารรวมกันและมีมาตรฐานการปฏิบัติการให ใกลเคี ยงกัน ประเทศไทยควรแสดง
บทบาทผูนําดานนี้เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหกับกลุมประเทศอาเซียนที่ยังไมมีความ
พรอมดานการจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน
3. อาเซียนควรมีการบูรณาการระบบการแพทยฉุกเฉินเขาสูระบบความชวยเหลือกรณี
เกิดภัย พิบัติเพื่อให สามารถตอบสนองความชวยเหลือระหว างประเทศไดอย างทันทวงที ภายใต
กรอบความร วมมื อระหว า งประเทศและเพื่ อให ส อดคล องกั บ กรอบความร วมมื อในหัวข อ B7:
Building disaster-resilient nations and safer communities การสรางรัฐที่พรอมรับภัยพิบัติและ
ประชาคมที่ ป ลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น นี้ มี เ หตุ ก ารณ ภั ย พิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง และมี
ผลกระทบในวงกวางตอประชาคมอาเซียน การดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเกิดเหตุโดยการ
วางแผนและการร วมซอมแผนระหว า งประเทศก็จะเกิ ดประโยชน เป นอย า งมากในการช วยกั น
ตอบสนองเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุนที่ 4 ป 2555 ซึ่งแลวเสร็จไดเปนผลจากการชี้แนะ และการใหคําแนะนําเชิงวิชาการจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษา 3 ทานคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร
และ ดร.จิตริยา ปนทอง ซึ่งขาพเจาตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
นอกจากนี้ ขาพเจาใครขอขอบคุณผูบริหารสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ที่สนับสนุน
ให เข ารั บการอบรมหลั กสู ตรนี้ ตลอดจนใคร ขอขอบคุ ณ เจ าหน าที่ กรมการกงสุ ลและเจ าหน าที่
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 อาเซียน
อาเซียนกอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศใน
ภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคความ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดี บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน
ปจจุบันอาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซา
ลาม สหราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทาให
อาเซียนตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ มากมาย เชน โรคระบาด การกอการราย อาชญากรรมขาม
ชาติ พิบัติภัยธรรมชาติ เชน สึนามิ ปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน ความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไม
สามารถแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางกาวกระโดด เปนตน อาเซียนจึงตองปรับตัวเพื่อใหรับมือกับสิ่งตางๆ เหลานี้อยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นใหได
เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือ
อาเซียน ที่เรียกวา ขอตกลงบาหลี 2 เห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ
การใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสํา เร็จภายในป 2563 แตตอมาไดตกลง
รนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป 2558 โดยจะเปนประชาคมที่ประกอบดวย 3 เสาหลักซึ่งเกี่ยวของ
สัมพันธกัน คือ
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซีย น มุง ให ประเทศในภูมิ ภาคอยู
รวมกันอยางสันติ มีระบบแกไขความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพอยางรอบดาน มี
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กรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆ เพื่อให
ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการ
อํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และ
สามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย น เพื่ อใหป ระชาชนแตล ะประเทศ
อาเซียนอยูรวมกัน ภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทาง
สังคม อาเซียนดําเนินงานความรวมมือผานกรอบการประชุมตางๆ โดยการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียน หรือ หัวหนารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน “ ASEAN Summit” จัดเปนประจําทุกป
นอกจากนี้ก็มีการประชุม ในระดับตางๆ ตามบทบาทหนาที่ คือ การประชุมระดับรัฐมนตรี ระดับ
ปลัดกระทรวง ระดับอธิบดี และระดับ เจาหนาที่ ซึ่งไดรับการมอบหมายงานจากการประชุม
ระดับสูงตางๆ การประชุมของอาเซียนแบงแยกตามกรอบ ความรวมมือในแตละสาขา ครอบคลุม
เกือบทุกสาขา เชน ดานเศรษฐกิจ ดานตางประเทศ ดานการเงิน การคลัง ดานศุลกากร ดานการเมือง
ดานสาธารณสุข
จากกรอบความร วมมื อ ดั ง กล า วด า นการแพทย และสาธารณสุ ข ก็ เป นประเด็ น
สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาร ว มกั นของประเทศอาเซี ย นซึ่ ง จะมี ผ ลต อสุ ข ภาพ ชี วิ ต ความเป นอยู ข อง
ประชาชนในภูมิภาคนี้ การแพทยฉุกเฉินในหลายๆประเทศยังไมไดรับการพัฒนาใหทัดเทียมกันจึง
เปนเหตุของการศึกษานี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการชวยชีวิตผูปวยฉุกเฉินใหไดรับการ
ชวยเหลืออยางเหมาะสมเพียงพอ
1.1.2 ความสําคัญของปญหาดานการแพทยฉุกเฉินในอาเซียน
จากเอกสารทางวิ ชาการหลายฉบั บ ที่ ลงตี พิ มพ ใ นวารสารทางการแพทย พ บว า
หลายประเทศในอาเซียนยังประสบปญหาเกี่ยวกับการใหบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉินซึ่ง
เริ่มตั้งแตความรู ความเข าใจตออาการเจ็บปวยฉุ กเฉิน ช องทางการรายงานและการเขา ถึงระบบ
การแพทยฉุกเฉิน การดําเนินการจัดการเพื่อตอบสนองการชวยเหลือ การใหการชวยเหลือเบื้องตน
ในที่เกิดเหตุหรือการปฐมพยาบาล การดูแลรักษาขณะนําสงสถานพยาบาล และการสงตอไปยัง
สถานพยาบาลระดับสูงที่มีขีดความสามารถรักษาอาการเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นจนพนภาวะวิกฤต แมวา
บางประเทศจะมีระบบที่ดีเพียงพอและเปนที่ยอมรับในระดับสากลแลวก็ตาม ประกอบกับแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ค.ศ. 2009 -2015)ซึ่งเกิดจากมติการประชุมสุด
ยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีเปาหมายที่จะทําให
เกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางและเปนสังคมที่รับผิดชอบเพื่อก อใหเกิดความ
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เป น อั นหนึ่ ง อั นเดี ย วกั น และความเป นเอกภาพในหมู ป ระชาชาติ แ ละประชาชนอาเซี ย นโดยมี
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน( BLUEPRINT FOR THE ASEAN SOCIOCULTURAL COMMUNITY 2009-2015 ) มีความครอบคลุมคุณลักษณะดังตอไปนี้
A : การพัฒนามนุษย ( Human Development)
B : การคุมครองและสวัสดิการสังคม ( Social Welfare and Protection )
C : ความยุติธรรมและสิทธิ ( Social Justice and Rights )
D: ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม ( Ensuring Environmental Sustainability )
E: การสรางอัตลักษณอาเซียน ( Building ASEAN Identity )
F: การลดชองวางการพัฒนา ( Narrowing The Development gap )
จากคุณลักษณะดานการคุมครองและสวัสดิการสังคม ( ASCC Blueprint )ได
กลาวถึงมติที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนหลายประการดังนี้
B1: Poverty Alleviation การขจัดความยากจน
B2: Social safety net and protection from the negative impacts Of

integration and Globalization เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมกันจาก
ผลกระทบดานลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน

B3: Enhancing food security and safety การสงเสริมความมั่นคงและความ
ปลอดภัยดานอาหาร
B4: Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles การ
เขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ
B5: Improving capability to control communicable diseases การเพิ่ม
ศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ
B6: Ensuring a drug-free ASEAN การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
B7: Building disaster-resilient nations and safer communities การ
สรางรัฐที่พรอมรับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
จากมติดังกลาวมุงเนนการเขาถึงการรักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทยและยา
ที่เพียงพอและราคาถูก และสงเสริมใหประชาชนอาเซียนดํารงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ ในบทบาท
ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ในกํากับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินพ.ศ.2551 มาตรา 15 อยูหลาย
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ประการเชนการจัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน เปนศูนยกลางการประสานงาน
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้ งในประเทศและต างประเทศที่ ดําเนินงานเกี่ยวกับ การแพทย
ฉุกเฉินเปนตน และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน หรือปฏิบัติการอื่นๆ
ตามที่กฎหมายอื่นหรือคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด ซึ่งจากอํานาจหนาที่ดังกลาวของ
สถาบันการแพทย ฉุก เฉิ นแห งชาติทํ า ให ผู ศึก ษาสนใจเกี่ ยวกั บการดํ า เนินการและการจั ดระบบ
การแพทยฉุกเฉินรวมกับประเทศอาเซียนและเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหบรรลุตาม
ขอตกลงดังกลาวโดยเฉพาะดานการเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ
และการสรางรัฐที่พรอมรับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งมีมาตรการในการดําเนินการ
หลายประการตาม ASCC Blueprint 2009-2015
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศในกลุมประเทศอาเซียนในปจจุบัน
เปรียบเทียบกับประเทศตนแบบดานการแพทยฉุกเฉิน
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน บูรณาการรวมกันของกลุม
ประเทศอาเซียนในอนาคต
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินในอาเซียน
1.3 วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ศึ ก ษาข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพของระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ นของกลุ ม
ประเทศอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวดานการแพทยฉุกเฉิน
1.3.2 ศึ ก ษาข อมู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติย ภู มิ จ ากการสั ง เกตการณ แ ละสื บ ค น จากเอกสาร
สิ่งพิมพและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
1.3.3 ประชากรและกลุมตัวอยางจากประเทศที่พัฒนาแลวดานการแพทยฉุกเฉิน และใน
กลุมประเทศอาเซียน
1.3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลการศึกษาทําโดยการเปรียบเทียบกับ ประเทศตนแบบดาน
การแพทยฉุกเฉินหลายประเทศ
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1.4 ขอบเขตและระยะเวลาการศึกษา
การศึกษานี้จะศึกษาระบบการแพทยฉุกเฉินภาพรวมและการเขาถึงระบบการชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินในประเทศอาเซียนตั้งแตอดีตจนถึงกอนวันเขาศึกษาอบรม
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ไดทราบขอมูลพื้นฐานการบริหารจัดการเชิงระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศ
อาเซียน
1.5.2 ไดแนวทางเบื้ องตนในการพัฒนาระบบการแพทย ฉุกเฉินรวมกั บกลุ มประเทศ
อาเซียนและนําเสนอในเชิงนโยบายตอการพัฒนาตอไป
1.5.3 ไดแนวทางการพัฒนาการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินในอาเซียนและนําเสนอใน
เชิงนโยบายตอการพัฒนาตอไป
1.6 นิยามศัพท การจํากัดความหมายของคําศัพทที่สําคัญ
การแพทย ฉุก เฉิ น หมายความว า การปฏิ บั ติก ารฉุ ก เฉิน การศึ ก ษา การฝ กอบรม การ
คนควาและการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกัน
การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน
ผูปวยฉุกเฉิน หมายความวา บุคคลซึ่ งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซึ่งเปน
ภยันตรายตอการดํ ารงชี วิตหรื อการทํ างานของอวัยวะสําคัญ จําเป นตองไดรับ การประเมิ น การ
จั ดการและการบํ า บั ดรั ก ษาอย า งทั นท ว งที เพื่ อ ป องกั นการเสี ย ชี วิ ตหรื อการรุ น แรงขึ้ น ของการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยนั้น
ปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายความวา การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับแตการรับรูถึง
ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด รักษาใหพนจากภาวะ
ฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดตอสื่อสาร การ
ลํ า เลี ย งหรื อ ขนส ง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการบํ า บั ด รั ก ษาพยาบาลผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ทั้ ง นอก
สถานพยาบาลและในสถานพยาบาล

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ผูศึก ษาได แบง การนํ าเสนอ เปน 3 หั วขอ คือ แนวคิดสังคมวิทยาการแพทย
แนวคิดเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายความรวมมือ และ วรรณกรรม
ทีเกี่ยวของกับการแพทยฉุกเฉิน โดย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดสังคมวิทยาการแพทย
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยา (sociological approach) ที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ มี
ลักษณะและสัมพันธกันทางสังคม ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิดทางสังคมวิทยาการแพทยซึ่ง ดร.จิติ
ศักดิ์ ธาดาเดช ศึกษาไวเปน 3 หัวขอ ประกอบดวย สังคมกับความเจ็บปวย แนวคิดทางการแพทย
และแนวคิดสาเหตุของโรค โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1.1 สังคมกับความเจ็บปวย
บริการทางการแพทยถูกเลือกใชเพื่อการรักษา เมื่อ มนุษยเกิดการเจ็บปวย ภาวะ
สุ ข ภาพและความเจ็ บ ป วย จึ ง เป นปรากฏการณ ท างสั ง คม ที่ มี อิท ธิ พ ลต อการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพตอบุคคลที่เจ็บปวย ทั้งในการใหความหมาย การกําหนดความเจ็บปวย การรักษา รวมถึง
กิจกรรมที่บุคคลควรกระทํา ความผิ ดปกติทางกายที่เกิดขึ้นกับบุคคล มีการใหความหมาย แตกตาง
กันในแตละบุคคล แตละสังคม อาการผิดปกติในบุคคลหนึ่งอาจรับรูเปนความเจ็บปวย ซึ่งอาการ
ดังกลาวในบุคคลอื่น อาจไมใชความเจ็บปวยก็ได ดังนั้นอาการผิดปกติอยางเดียวกัน บุคคลในสังคม
จะรับรู วาเปนความเจ็บปวยตางกันหรือไมก็ได แมแตกระบวนการทางการแพทยที่ผลการวินิจฉัยวา
ผูปวยไมมีโรค แตผูปวยยังเชื่อมั่นวาตนคงมีความเจ็บปวยอยู ก็มี เชน อาการปวดศีรษะ ที่ผลการ
ตรวจทางการแพทยไมยืนยันในสาเหตุหรืออาการและไมสามารถวินิจฉัยไดวาเจ็บปวยดวยโรค
อะไร หรืออาการออนเพลีย มีไขจากหวัด บุคคลตางกลุมในสังคมเดียวกันจะรับรูความเจ็บปวย
แตกตางกัน ผูใชแรงงาน มีแนวโนมรับรูวาอาการดังกลาวไมใชความเจ็บปวย แตเปนอาการปกติที่
เกิดขึ้นจากลักษณะการทํางาน แตบุคคลในสถานภาพทางสังคมสูงมีแนวโนมรับรูวาอาการดังกลา ว
เปนสัญญาณของความเจ็บปวย
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ความเจ็ บ ป ว ยเป น ปรากฏการณ ท างสั ง คม แสดงออกในลั ก ษณะที่ บุ ค คลถู ก
คาดหวังจากสังคม ทําใหบุคคลตองหาทางแกไข ขณะเดียวกันสังคมจะประเมินวาบุคคล ควรหาย
จากความเจ็บปวยหรือยัง ดังนั้น อาการผิดปกติจากความเจ็บปวยจึงถูกรับรูวา เปนสิ่งที่ไม ดี ตองรีบ
ขจัดใหหายโดยเร็ว โดยหาวิธีการรักษาความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น เชน การไปรักษากับแพทย การใช
สมุนไพร การทําพิธีกรรมตาง ๆ การดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกาย การซื้อประกันสุขภาพ
เหลานี้ เปนพฤติกรรมที่บุคคลเรียนรูจากสังคมผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)
เพื่อตอบสนองตอความเจ็บปวย หากบุคคลใดแสดงความยินดีเมื่อตนเองเจ็บปวย สังคมจะตัดสินวา
เปนบุคคลที่มีความผิดปกติ และสรางกฎเกณฑ วิธีการทางสังคมทําใหบุคคลนั้นมีการรับรูตอความ
เจ็บปวย เชน การนินทาจากสังคมรอบขาง ทําใหผูเจ็บปวยตองหาวิธีปฏิบั ติตนเพื่อใหสังคมยอมรับ
Weitz (2001) อธิบายวา บุคคลตองประพฤติสนองตอความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของ
สังคม นอกจากนี้ สังคมยังมีอิทธิพลตอการประเมิน ติดตามวาบุคคลนั้นหายจากความเจ็บปวยหรือ
ยัง โดยกําหนดตัวแทน คือ แพทยใหเปนผูตัดสินวาความเจ็บปว ยยังมีอยูหรือไม หรือบางครั้งบุคคล
รอบขางจะเปนผูกําหนดวาบุคคลนั้น “ควร” หายจากความเจ็บปวยไดแลว เชน บุคคลที่มีอาการ
ผิดปกติและไดทําการรักษามาเปนระยะเวลาหนึ่ง จนบุคคลรอบขางไดพิจารณาจาก ศักยภาพของ
บุคคลในการกระทํากิจกรรม ประกอบกับคําวินิจฉัยจากแพทยแลว มีความเห็นวา บุคคลนั้นไดหาย
จากความเจ็บปวย แตหากบุคคลนั้นยังคงประพฤติราวกับวาตนเองยังความเจ็บปวยอยู สังคมจะ
ผลักดันใหบุคคลนั้นใหดําเนินชีวิตหรือมีการปฏิบัติตนเปนปกติเชนเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไมมี
ความเจ็บปวย
ดังนั้นความเจ็บปวยในทางสังคมวิทยาการแพทยจึงมิใชเพียงแตการเกิดขึ้นของ
ความผิดปกติหรือเปนเพียงปรากฏการณทางกาย หากแตปรากฏการณทางสังคม เปนผูกําหนดวาสิ่ง
นั้นหรืออาการนั้นเปนความผิดปกติหรือไม และความผิดปกตินั้นเปนความเจ็บปวยดวยหรือไม
และสังคมจะคาดหวังรวมถึงถายทอดใหบุคคลมีทัศนะทางลบต อความเจ็บปวย ในการกําหนดทาที
ที่ตอบสนองความเจ็บปวย รวมไปถึงกําหนดบุคคลที่เปนตัวแทนของสังคมในการจัดการกับความ
เจ็บปวย และยิ่งไปกวานั้นความผิดปกติทางกายที่เกิดขึ้นนั้นไดสงผลกระทบที่แตกตางกันตอบุคคล
ตางกัน ไมวาจะเปนผลกระทบตอการใหความหมายความเจ็บปว ย การตอบสนองตอความเจ็บปวย
รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่มีตอบุคคลตางกลุมกัน การกลาวถึงความเจ็บปวยในฐานะที่
เป น ปรากฏการณ ท างสั ง คมจึ ง เป น การกล า วถึ ง มิ ติ ท างสั ง คมในสุ ข ภาพและความเจ็ บ ป ว ย
(Armstrong, 1994; Morgan, 1995) และเปนการกลาวถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีตอสุขภาพและความ
เจ็บปวย (Annandale, 1998; Sermsri, 1999; Weitz, 2001)
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2.1.1.1 ปจจัยที่มีผลตอแบบแผนความเจ็บปวย
แบบแผนความเจ็บปวยของมนุษย แสดงใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาความรูและการใหบริการทางการแพทย ที่สําคัญสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีตอการเกิดโรคดวย ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแบบแผนความเจ็บปวยมี
3 ปจจัย คือ
1) การพั ฒ นาความรู แ ละเทคนิ ค การเพาะปลู ก ทํ า ให ม นุ ษ ย มี แ หล ง
อาหารที่ผลิตไดเองโดยมิตองพึ่งพาแหลงอาหารตามธรรมชาติ มนุษยจึงไมกังวลตอภาวการณกา
รอดอยาก สงผลใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น และความหนาแนนของประชากรที่เพิ่มขึ้นในยุคสังคม
เกษตรกรรม เปนสาเหตุการเกิดภาวะโรคติดเชื้อ
2) การเขาสูสังคมเกษตรกรรมทําใหมนุษยมีการตั้งถิ่นฐานถาวร แตการ
ขาดสุขอนามัยสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย สงผลใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอไดงาย โดยเฉพาะ
โรคติดเชื้อที่มี น้ํา เปนพาหะ มนุษยในยุคนี้มีความเสี่ยงตอการติดเชื้องาย เพราะไมมีระบบระบาย
น้ํา และการกําจัดของเสียตางๆ
3) การพึ่ง พา ขา วเปนแหล งอาหารหลัก แทนการแสวงหาอาหารจาก
ธรรมชาติ การบริโภคอาหารชนิดเดียว ที่ไมคํานึงถึงโภชนาการ สงผลตอภูมิตานตอตานการติดเชื้อ
โรคของมนุษย (Patrick & Scambler, 1986) และการทําการเกษตรเฉพาะฤดูกาล ทําใหปริมาณ
อาหารไมเพียงพอในกลุมคนบางกลุมโดยเฉพาะกลุมคนยากจนทําใหกลุมคนเหลานี้ประสบปญหา
ทางโภชนาการ (Weitz, 2001)
แบบแผนความเจ็บปวยจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรมเกิด
จากปจจัยสังคมที่มีลักษณะที่ซับซอน การลดลงของอัตราการตายและความเจ็บปวยในชวงศตวรรษ
ที่ 19 – 20 และการที่มนุษยมีภาวะสุขภาพดีขึ้นสวนหนึ่งมาจากความกาวหนาทางการแพทยและ
สิ่งแวดลอม จัดเปนปจจัยที่สําคัญทําใหมนุษยมีความสามารถในการตอตานเชื้อโรค และ อยูใน
ภาวะที่เสี่ยงตอการติดเชื้อนอยลง การที่มนุษยมีความมั่นคงทางอาหาร มีแหลงอาหารที่ผลิตไดเอง
สรางความมั่นคงในการดํารงชีพ การลดลงของภาวะโรคติดเชื้อจึงเปนผลมาจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสังคมที่สงผลตอภาวะความเปนอยูของมนุษย การพัฒนาทางการแพทยและสาธารณสุข
สังคมมีอิทธิพลตอแบบแผนความเจ็บปวยของมนุษยในยุคสังคมอุตสาหกรรมที่สวนใหญ เกิดจาก
ความเสื่อมของอวัยวะเปนความเจ็บปวยเรื้อรัง และอุบัติเหตุ ผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
ชีวิ ตและการทํ า งานร วมกั บ ความก า วหน า ทางการแพทย ไ ด ทํ า ให บุ ค คลมี อายุ ยื นยาวขึ้ น ความ
หลากหลายของอาชีพในสังคมอุตสาหกรรมสงผลใหบุคคลมีโอกาสเสี่ยงตอปญหาสุขภาพตาง ๆ
กัน เชน อาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีในกระบวนการผลิต ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอัน

9
เนื่องมาจากการเดินทาง ลักษณะการทํางานแบบสังคมเมืองสงผลใหมนุษยมีโอกาสในการเกิดโรค
และมีปญหาสุขภาพที่ตางออกไปจากสังคมยุคกอน ความเครียดที่เกิดจากการดําเนินชีวิตและการ
ทํา งาน การบริ โภคอาหารที่ มี ไ ขมั นสู ง การบริโภคแอลกอฮอล การออกกํ า ลั ง กายน อยและไม
สม่ํ า เสมอ ความสัม พั นธ ท างสั งคมที่เปลี่ย นรูป สภาวการณ ดังกล าวส งเสริม ใหบุ ค คลมี โอกา ส
เจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และมะเร็งมากขึ้น ในชวงการเปลี่ยนผานทาง
สุขภาพหลังศตวรรษที่ 20 อัตราการติดเชื้อไดกลับสูงขึ้น เนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อเอชไอ
วี ซึ่งเกิ ดขึ้นจาก การเปลี่ยนทัศนะตอครอบครัว ค านิยมเกี่ ยวกับชีวิ ตและความสัมพั นธทางเพศ
กระแสบริโภคนิยม ไดทําใหการกระจายของเชื้อเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
แบบแผนความเจ็ บ ป ว ยได แ สดงให เ ห็ น อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมที่ มี ต อ การ
กําหนดโอกาสและประเภทของความเจ็บปวยของบุคคลในสังคมยุคนั้นๆ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมมีผลกระทบทั้งทางดานบวกและลบตอสภาวะสุข ภาพของคน การพัฒนาความรูและบริการ
ทางการแพทยไมใชปจจัยหลักปจจัยเดียวที่สงผลตอการพัฒนาสุขภาพ หากสุขภาพและการเกิด
ความเจ็บปวยมีความสัมพันธกับสภาวการณทางสังคมดังนั้นแมวาสุขภาพและความเจ็บปวยจะเกิด
ขึ้นกับบุคคลก็ตาม สังคมคงมีอิทธิพลตอสุขภาพและความเจ็บปวยดวย
2.1.1.2 ความเจ็บปวยในสังคมกับ การสาธารณสุข
ตั้งแตกลางศตวรรษที่ 19 เงื่อนไขทางสังคมโดยเฉพาะความยากจนและ
โรคติดเชื้ อตางๆเป นสาเหตุข องสุขภาพและความเจ็บปวยEngels ( 2003, p. 1246) พบว า
ความสัมพันธระหวางการเกิดโรคกับสภาพที่พักอาศัยและสภาพแวดลอม การทํางาน สงผลตอการ
เกิดโรค เปนผลลบที่มาจากการพัฒนาทางสังคมทุนนิยม ซึ่งการจัดระบบหรือเงื่อนไขการทํางานที่
เน นเพิ่ ม ผลกํ า ไรในการลงทุ นมากกว าการคํา นึ งถึ ง ประโยชน และความปลอดภั ย ของพนัก งาน
ความสําคัญของการปรับปรุงเงื่อนไขทางสังคมแวดลอม โดยกระบวนการสาธารณสุขมีผลตอ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม หากการสาธารณสุขตองการพัฒนาสุขภาพของบุคคลใหแข็งแรง สมบูรณ
ตองมีการดําเนินการทางสังคม ดังนั้นการพัฒนาทางการแพทยเพื่อใหมนุษยมีชีวิตยืนยาวขึ้น ตอง
พัฒนาควบคูกับการพัฒนาทางสังคม จึงสามารถสงผลสําเร็จไดอยางรวดเร็วโดยมี รัฐทําหนา ที่
สําคัญคือ ชวยกระจายทรัพยากรทางสังคมอยางเปนธรรม และปรับปรุงระดับโครงสรางทางสังคม
ใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดทุกระดับ (Germov, 2002)
2.1.2 แนวคิดทางการแพทย
ก อ นที่ ก ารแพทย ส มั ย ใหม มี ก ารพั ฒ นาทฤษฏี เ ชื้ อ โรค นั ก การแพทย แ ละ
สาธารณสุขใหความสําคัญกับความสัมพันธของสังคม สิ่งแวดลอม กับภาวะสุขภาพ Hippocrates
กลาววา สุขภาพเปนความสมดุลของอารมณภายในของมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ขณะที่
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Plato ไดเนนใหเห็นถึงการผสานกลมกลืนของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมกับรางกาย
และจิตใจของมนุษย ในยุคกอนทฤษฎีเชื้อโรคพบวา นักการแพทยเนนถึงการอยูรวมกันของรางกาย
และจิตใจที่ผสานสมดุลกับสิ่งแวดลอมทางสังคมซึ่งแนวคิดเชนนี้มีความตางกับแนวคิดในยุคทฤษฎี
เชื้อโรค ในปจจุบัน การพัฒนาทฤษฏีเชื้อโรคของหลุยส ปลาสเตอร ใน ค.ศ. 1878 พบวาความ
เจ็บปวยเกิดจากการที่เชื้อโรคไดเขาไปทําลายอวัยวะในรางกาย เปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนา
ทฤษฎีทางการแพทยสมัยใหม Robert Koch ไดทําใหแนวคิดทฤษฎีเชื้อโรคมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
เมื่อคนพบชนิดของแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ เขาพบวาแบคทีเรียชนิดตาง ๆ กันทําใหเกิดโรค
ตางประเภท การคนพบนี้ทําใหเกิดแนวคิดวาโรคมีสาเหตุจากเชื้อโรคเพียงสาเหตุเดียว โดยเชื้อโรค
เขาสูรางกายไปทําลายอวัยวะตาง ๆ ไดจากหลายทาง เชน ทาง อากาศ อาหาร สัตวที่เปนพาหะ ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของความเจ็บปวยนี้เปนทัศนะทางการแพทยที่สําคัญในชวงตนศตวรรษที่ 19
ทฤษฏีทางการแพทยซึ่งตั้งอยูบนสมมุติฐาน โรคหรือความเจ็บปวยแตละชนิดมี
สาเหตุเฉพาะและแตกตางกัน ตามชนิ ดของเชื้อโรค และเชื้อโรคมีผลตอการทํ าลายอวัยวะและ
กอใหเกิดความเจ็บปวย หากแพทยทําการวินิจฉัยผูปวยวามีความเจ็บปวยดวยโรคใดก็สามารถรูถึง
ชนิดของเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของความเจ็บปวยนั้นไดดวย หลักการนี้ไดสงผลใหแนวคิดทางการ
แพทยเนนศึกษาการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายใหรูวามีลักษณะอยางไร และหากเชื้อ
โรคไดเขาไปทําลายตออวัยวะแลวจะทําอยางไรใหอวัยวะนั้นสามารถกลับมามีลักษณะเปนปกติได
อีก สงผลใหเกิดการรับรูวารางกายและจิตใจตองแยกออกจากกัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การแพทยและสาธารณสุข คือสุขภาพและความเจ็บปวยไมใชการผสมผสานสอดคลองระหวาง
รางกาย จิตใจและสิ่งแวดลอมดังความเชื่อเดิมที่มีมา หากแตเปนผลมาจากการที่มนุษยไดถูกกระทํา
หรือ ถูกบุกรุก โดยเชื้อโรค การรักษาจึงตองหาทาง กําจัด หรือทําใหเชื้อโรคออนกําลัง แนวคิดใน
ยุคเชื้อโรคนี้แยกรางกายออกจากจิตใจ และละเลยความสําคัญของสิ่งแวดลอมทางสังคมโดยสิ้นเชิง
นอกจากนั้นสุขภาพและความเจ็บปวยจึงไมใชเรื่องของสังคม หากแตถูกลดระดับลงไปเปนเพียง
ประสบการณเฉพาะของบุคคลแตละคนทําใหมีการแยกการดําเนินการรักษา โดยแพทยจะทําการ
รักษาทางกาย ขณะที่การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการใดๆ ทางจิตเปนเรื่องทางศาสนาและ
สําคัญนอยกวาการรักษาทางกาย (Germov , 2002)
หลังยุคทฤษฎีเชื้อโรค ปจจุบัน ปญหาสุขภาพไมใชปญหาที่เกี่ยวขอ งกับการติดเชื้อ
และมิไดเกิดจากการที่แพทยไมมีความรูความเขาใจในโรคที่เกิดขึ้น หากแตมีการคนพบวา สุขภาพ
ของประชาชน และความเจ็บปวยบางอยางยังคงอยูแมวาจะมีการคนพบยาที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคนั้น และที่สําคัญ พบวาประชาชนจํานวนมากที่ไมไปใชบริการทางการแพทยเมื่อเจ็บปวย
และในกลุมคนที่ไปใชบริการทางการแพทย ไม ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย เชน ไมมาตาม
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แพทย นัด ไมรับ ประทานยาต อเนื่ องตามที่ แพทยสั่ ง เป นต น สภาวการณ ดัง กล า ว จึ ง เริ่ ม หั นมา
พิจาณาเงื่อนไข และปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความเจ็บป วย เปนจุดเริ่มอีกครั้งใน
การกลับมาทําความเขาใจปญหาสุขภาพโดยใชแนวคิดทางการแพทยกอใหเกิดประโยชนมากมาย
ตอสุขภาพและการรักษาความเจ็บปวยทางสังคม (Germov, 2002)
2.1.2.1 สุขภาพและปญหาสุขภาพ
แนวคิดทางการแพทยสมัยใหมที่เนนปจจัยทางกายภาพและเชื้อโรควา
เปนสาเหตุ ของความเจ็บปวยทํ าใหมีแนวโนมที่ใหบุ คคลตองรั บผิดชอบความเจ็บป วยที่เกิดขึ้ น
เนื่องจากการกระทําที่นําไปสูการสัมผัสหรือนําเชื้อโรคเขาสูรางกายของตนเองดวยวิธีการตาง ๆ
เชน การไม ลางมือกอนรับประทานอาหาร การไมทําสภาพแวดลอมที่พักอาศัยใหถูกสุขลักษณะ
การทํางานโดยไมรูจักปองกันอันตราย ดังนั้นในการปองกันความเจ็บปวยจากการกระทําของบุคคล
แมจะเปนประเด็นที่ทางการแพทยใหความสนใจ แตการใหความสนใจเปนไปในลักษณะของการ
พิจารณาในระดับบุคคลมากกวาการกระทําของบุคคลในดานตาง ๆ ตลอดจนแบบแผนการใชชีวิต
ของบุ ค คลถู ก กํ า หนดโดยโครงสร า งสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื องในระดั บ ที่ กว า งกว า ดั ง นั้ นทาง
การแพทยกลับเนนวาเปน ความผิด และความไมรู ของบุคคลที่มีการกระทําหรือมีการดําเนินชีวิตที่
กอใหตนเองเกิดความเจ็บปวย และการดําเนินชีวิตที่มีผลเสียตอสุขภาพเกิดขึ้น จากการเลือกปฏิบัติ
อยางตั้งใจของบุคคลเอง ความสําเร็จของการแพทยสมัยใหมในการรักษาความเจ็บปวยนําไปสูการ
เพิ่มอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเปนการกลาวอางที่เกินความจริง เพราะการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ย
ของประชากรมิไดเปนผลมาจากการพัฒนาทางการแพทยแตเปนผลมาจากการยกระดับสภาพความ
เป นอยู โดยเฉพาะการปรั บ ปรุง ภาวะโภชนาการที่ ทํ า ให บุ ค คลมี ก ารต อต า นเชื้ อโรคและความ
เจ็บปวยไดมากขึ้น Germov (2002) เสนอวาการยกระดับความเปนอยูของประชาชนทําใหมีผลดีตอ
สุขภาพนั้นมิใชเกิดจาก มือที่มองไมเห็น (invisible hand) ที่มักกลาวอางในทางเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม หากแตเปนการจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อ การสาธารณะสุข และ การ
สุขาภิบาล ที่สงผลตอการเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยของประชากร แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเหตุทาง
สัง คมที่ มีตอสุ ข ภาพมิ ใ หมุ ง เน นตอการพิจารณาร า งกายในฐานะที่ เป นกลไกแบบแยกส วน แต
การแพทยสมัยใหมควรรักษาสมดุลในการพิจารณาปจจัยทางสังคมรวมกับปจจัยทางกายภาพ
การเน นหาทางป อ งกั นความเจ็ บ ป วยโดยหาสาเหตุ ท างพฤติ ก รรมใน
ระดับบุคคล และเรียกพฤติกรรมบุคคลวาเปนปจจัยเสี่ยง (risk factor) และการดําเนินการกับความ
เจ็บปวยที่เกิดจากแบบแผนการดําเนินชีวิต (lifestyle) ของบุคคลกลายเปนจุดเนนของการสงเสริม
สุขภาพ การมุงหาปจจัยเสี่ยงตลอดจนการดําเนินการกับแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลมีผลทํา
ใหแนวทางรักษาสุขภาพเนนไปที่บุคคล และนําไปสูการตําหนิบุคคลวาเปนผูที่กอใหเกิดความ
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เจ็บปวยเชนเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทฤษฏีเชื้อโรคในยุคแรก ซึ่งความเจ็บปวยในสมัย
ตอมาไดวิพากษแนวคิดทางการแพทยที่มีนัยยะของการตําหนิบุคคลที่เปนเหตุแหงความเจ็บปวย
และไดนําไปสูการพัฒนาแนวคิดในการดําเนินการดานสุขภาพหลาย ๆ แนว เชน แนวคิดกาย จิต
สังคม (biopsychosocial model) แนวคิดนิเวศวิทยา (ecological model) ซึ่งแนวคิดทั้งสองยังคงให
ความสําคัญกับแนวคิดทางกายภาพแตไดรวมตัวกําหนดทางสังคม (social determinants) เขาไปดวย
และยังคงมุงเนนไปที่การปรับพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล
แนวคิดในการดําเนินการดานสุขภาพที่ไดรับความสําคัญในปจจุบันเปน
แนวคิดทางสังคม (social model of health) ซึ่งในปจจุบันไดกลายเปนแนวคิดสําคัญของการ
สาธารณสุข แนวคิดนี้ใหความสําคัญในระดับสังคมมากกวาบุคคล โดยเนนสังคมในฐานะที่เปน
ตนเหตุความเจ็บปวย การกระจายแบบแผนความเจ็บปวย ตลอดจนการเนนศึกษาสุขภาพและความ
เจ็บปวยในฐานะที่เปนสิ่ งที่ถูกสังคมสรางขึ้น รวมทั้งการศึกษาองคกรสุขภาพ เชน โรงพยาบาล
วิทยาลัยแพทยในฐานะที่เปนองคกรทางสังคม แนวคิดทางสังคมนี้เนนการปองกันความเจ็บปวย
โดยผานการดําเนินการกับชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน และการปรับสถาบันในเชิงโครงสราง
เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารยกระดั บ ความเป น อยู และคุ ณ ภาพชี วิ ต ป จ จุ บั น แนวคิ ด ทางการแพทย จึ ง ให
ความสําคัญกับสาเหตุของความเจ็บปวยวามิไดเกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว แตประกอบดวย
หลายสาเหตุรวมกัน (multi – factorial causes of illness)
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของแนวคิ ด ทางสั ง คมในด า นสุ ข ภาพหรื อสาธารณสุ ข
แนวทางใหม (The new public health approach) ทางสังคมวิทยาเรียกวาเปนแนวคิดทางสังคมใน
ดานสุขภาพ (The social model of health) แนวคิดทั้งสองมิใชแนวคิดที่มีลักษณะเหมือนกันทีเดียว
แตมีจุดเนนไปที่การพิจารณาเงื่อนไขทางสังคมที่มีตอสุขภาพและความเจ็บปวยตามสิทธิพื้นฐาน
(fundamental humanright) ของความเปนพลเมือง(tulchinsky and varavikova, 2010, pp. 25-53)
โดยมีวิธีดําเนินการในรายละเอียดที่ตางกัน คําวาแนวคิดทางสังคมในดานสุขภาพ จะใชลักษณะที่
เปนการรวมแนวทางการศึกษาทางสังคมในดานสุขภาพตาง ๆ หลายแนว (approach) ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญ คือ พิจารณาบุคคลในบริบททางสังคม และศึกษาสิ่งแวดลอมทางกายภาพในลักษณะที่เปน
หรือ ผลมาจากการจัดการทางสังคม รวมทั้งเขาใจภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยในลักษณะที่เปน
ผลจากกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้น แนวคิดทางสังคมไมได
ปฏิเสธมิติทางกายภาพของความเจ็บปวยหรือปฏิเสธการแพทยสมัยใหม แตเนนใหเห็นวาสุขภาพ
และความเจ็บปวยเกิดขึ้นในบริบททางสังคม (social contexts) และการรักษาที่ไดผลตองกระทํามาก
ไปกวาการดําเนินการทางการแพทยดังนั้นแนวคิดทางสังคมจึงมิไดเกิดขึ้นเพื่อแทนที่แนวคิดทาง
การแพทย หากแตเปนแนวคิดที่ตองมีอยูควบคูกันไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
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ทางดานสุขภาพแกประชาชน ประเด็นการศึกษาของแนวคิดทางสังคมในดานสุขภาพ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
เสนอใหเห็นถึงขอจํากัดของแนวคิดทางการแพทยสมัยใหม ตลอดจนเสนอใหเห็นความไมเทาเทียม
กันทางสุขภาพที่เกิดขึ้น แนวคิดทางสังคมในดานสุขภาพกอรูปจากทฤษฎีและงานวิจัยทางสังคม
วิทยามีอยู 3 ประเด็นคือ (เทพินทร พัชรานุรักษ, 2548, หนา 18-23)
1) แบบแผนและการกระจายความเจ็บปวย สุขภาพและความเจ็บปวยใน
ฐานะที่เปนผลผลิตจากสังคม เปนผลมาจากเงื่อนไขของการดํารงชีวิต การทํางานของบุคคลที่สงผล
ตอสถานะสุขภาพและการเกิดความเจ็บปวย เชน การทํางานในสภาพที่เปนอันตราย การสัมผัส
สารเคมีในกระบวนการผลิต ลักษณะดังกลาวอยูนอกเหนือความสามารถของบุคคลที่จะควบคุม
หรือกํา หนดใหเปนไปอย างเหมาะสมแตเปนผลมาจากโครงสรา งทาง สั งคม เศรษฐกิ จ วิธี การ
ปรับปรุงจึงตองกระทําในระดับโครงสราง เชน การออกกฎหมายควบคุมความปลอดภัยในการ
ทํางาน ดังนั้นเงื่อนไขทางการทํางานและการอยูอาศัยเปนตนเหตุของความเจ็บปวย มีผลกระทบตอ
การหายจากความเจ็บปวยของบุคคล โดยความเจ็บปวยบางชนิดถูกใหคําจํากัดความวาเปนความ
เจ็บปวยในสังคมหนึ่งแตจะไมถือวาความเจ็บปวยในอีกสังคมหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงคําจํากัดความ
วา อาการหรือลักษณะใดที่จัดวาเปนความเจ็บปวยจึงมีความสัมพันธกับความเชื่อทางวัฒนธรรม
การใหคุณคา ศีลธรรม รวมไปถึงอิทธิพลของสถาบันทางการแพทยและสังคมในการกําหนดความ
เจ็บปวย ดังนั้นสุขภาพและความเจ็บปวยจึงมิใชสิ่งที่เปนภววิสัย (objectivity) หากแตเปนสิ่งที่
สังคมสรางขึ้น (social construction)
2) สังคมวิทยาและการศึกษาสุขภาพ เนนศึกษาแบบแผนความสัมพันธ
ทางสังคม โดยมีความเชื่อพื้นฐานวาบุคคลไมสามารถอยูไดตามลําพังได หากแตตองการติดตอ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอาจเปนความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน ความสัมพันธในเชิงความ
รวมมือ ความขัดแยง การตอรอง หรือความสัมพันธในลักษณะการแลกเปลี่ยนผลประโยชนตอกัน
การกระทําของบุคคลอาจถูกเขาใจวาเปนการกระทําโดยสามัญสํานึก แตโดยแท แลว ลวนไดรับ
อิทธิพลจากสังคมแทบทั้งสิ้น แมในเรื่องของความหิวซึ่งเปนสัญชาติญาณของมนุษย ถาพิจารณาวา
ทําไมคนในแตละพื้นที่ในสังคมโลกจึงมีเวลาที่กําหนดในการบริโภคอาหารแตละมื้อไมเหมือนกัน
หรือทําไมคนที่อาศัยอยูในสังคมเดียวกันบริโภคอาหารเวลาเดียวกัน เวลาบริ โภคอาหารที่ตางกัน
สะทอนใหเห็นอิทธิพลของสังคมในการกําหนดเวลาที่สมควรในการทานอาหารและสงผลตอการที่
บุคคลทําการเรียนรูเวลาที่ ควร หิว หรืออีกนัยหนึ่ง สังคมไดมีบทบาทในการจัดระเบียบการบริโภค
อาหาร ดังนั้นสังคมจึงมี อิทธิพลกําหนดการกระทําของบุคคล สังคมวิท ยาเชื่อ วาบุคคลและการ
กระทําเปนผลจากสังคม และโครงสรางทางสังคม (social structure) ที่ประกอบดวย แบบแผน
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ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลและสถาบันทางสังคม ดังนั้นปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
โครงสรางสังคมจึงเปนความสัมพันธที่มีผลตอกันและกัน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและสังคมเปนขอถกเถียงที่ยังไมสามารถหา
ขอสรุปไดวา สังคมเปนผูกําหนดบุคคล หรือบุคคลเปนฝายกําหนดสังคม หากมีปญหาเกิดขึ้นบุคคล
เปนผูที่ตองรับผิดชอบหรือเปนสวนที่สังคมตองรับผิดชอบ อยางไรก็ตามทั้งบุคคลและสังคมตางมี
อิทธิพลตอกันและกัน แนวคิดเรื่องโครงสรางสังคมและบุคคล ทาง สังคมวิทยาที่เนนศึกษาอิทธิพล
ทางสังคมที่กําหนดพฤติกรรมบุคคลและถูกกําหนดจากบุคคล รวมถึงการที่บุคคลสรางหรือปรับ
โครงสรางสังคมไดดําเนินการปรับและสรางพฤติกรรมบุคคล การคิดวิเคราะหโดยแนวทางสังคม
วิทยา (sociological approach) เปนการรับรูสภาพการณทางสังคมผานการเชื่อมโยงระหวางปญหา
ในระดับบุคคลกับปญหาในระดับสังคม ที่เกิดขึ้น เชน การเจ็บปวย หรือ การเสพสารเสพติด หาก
เกิดขึ้นเฉพาะกับบุคลเพียงคนเดียวในสังคม ถือวาเปนปญหาของบุคคล เมื่อใดมีกลุมคนในสังคมมี
ความเจ็ บป วยเหมื อนกั น มี การเสพสารเสพติ ดเหมือนกั น การกระทํ านี้ จะเริ่ ม เป นปญหาสั ง คม
(social problem) เปนการกระทําที่คนสวนใหญยอมรับรวมกันวาเปนการกระทําที่สงผลเสียตอ
สังคมสวนใหญ หรือเกิดเปนประเด็นทางสังคมตองใหความสนใจ (social issue) เปนการกระทําที่
สงผลเสียตอสังคมหรือไม เชน การอนุญาตใหแพทยทําการปลิดชีวิตใหผูปวยในภาวะสุดทายของ
ชีวิต การอนุญาตใหมีการปลูกและใชกัญชาอยางถูกกฎหมายเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของผูปวย
โรคมะเร็งระยะสุดทาย (Giddens, 1998)
3) ลักษณะสังคมวิทยาสุขภาพ (Health sociology) ศึกษาแบบแผนทาง
สังคมของสุขภาพและความเจ็บป วย โดยเฉพาะอยางปรากฏการณของความไมเทาเทียมทางสังคม
ในดานสุขภาพที่เกิดขึ้นในรูปแบบตาง ๆ และคําอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมุงพิจารณาความสัมพันธที่
มีตอกันระหวางบุคคลและโครงสรางสังคมในฐานะที่เปนเหตุของปรากฏการณ ดังนั้นในทางสังคม
วิทยาสุขภาพ สุขภาพและความเจ็บปวยจึงเปนรากฐานจากสังคม จึงเกี่ยวของกับมิติทางโครงสราง
สังคม วัฒนธรรม และเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ดังนั้น นักสังคมวิทยาการแพทยจึงให
ความสนใจกับ แบบแผนสุขภาพและการกระจายความเจ็บปวยในสังคม พฤติกรรมสุขภาพและ
ความเจ็บปวย ระบบการดูแลสุขภาพ ผู ใหบริการสุขภาพ และความสัมพันธระหวางผูใหบริการ
สุขภาพและผูปวย
2.1.2.2 วิทยาการแพทยและสถานะความเปนมนุษย
วิทยาการทางการแพทยถือวาเปนความกาวหนาที่มีลักษณะมุงศึกษาใน
สวนยอยๆ แนวคิดทางการแพทยที่แบงกายออกจากจิต การรักษาความเจ็บปวยจึงมุงรักษาอวัยวะที่
ผิดปกติเพื่อทําการใหกลับคืนสูสภาพปกติ เสมือนมองอวัยวะตาง ๆ ของรางกายเปนเครื่องจักรชิ้น

15
หนึ่ ง การรั ก ษาความเจ็ บ ป ว ยโดยการมุ ง รั ก ษาอวั ย วะที่ ผิ ด ปกติ จึ ง เป น เสมื อ นการ “ซ อ ม”
สวนประกอบของเครื่องจักร แนวทางการรักษาเชนนี้ทําใหมนุษยถูกลดคุณคาลงเปนเสมือนวัตถุ ที่
เมื่อไปพบแพทยเพื่อรักษาความเจ็บปวย จึงถูกรับรูและกระทําในลักษณะที่เปนวัตถุที่ตองมีการ
ตรวจเช็คประสิทธิภาพ บํารุงรักษา ซอมแซมหรือแมกระทั่งเปลี่ยนสวนประกอบบางอยาง เพื่อให
เครื่องจักร นี้สามารถทํางานตอไปได ขอวิพากษนี้เนนวาบุคคลเมื่อเจ็บปวยจึงมิไดถูกรับรูและให
คุณคาในความเปนมนุษย และทําใหแพทยละเลยความรูสึก ความคิด หรือประสบการณสวนบุคคล
ของผูปวยในกระบวนการรักษา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาการสื่อสารระหวางแพทยและ
ผูปวยในเวลาตอมา
2.1.2.3 การรักษาแบบแยกสวน
การมุงเนนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดความผิดปกติของอวัยวะนําไปสูการศึกษา
พันธุกรรม ระดับเซลล โมเลกุล ที่มีลักษณะเล็กลง เพื่อคนหาความผิดปกติของอวัยวะ การเนนการ
รักษา บนพื้นฐานความรูของความเจ็บปวยทางการแพทยจึงเปนเพียงความผิดปกติทางกายภาพใน
ระดับเซลลและพันธุกรรมและละเลยความสําคัญกับมิติทางสังคมและจิตวิทยาของความเจ็บปวย
ดังนั้นในขั้นตอนการรักษาความเจ็บปวย บุคคลผูเจ็บปวยจึงไดรับการรักษาโดยตัดขาดจากบริบท
ทางสังคมแวดลอม การรักษาความเจ็บปวยจึงทําเสมือนวาความเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นในสุญญากาศ
สามารถตัดขาดจากบริบ ทแวดลอม และมิ ติสั งคม เชน สภาพแวดลอมการทํา งาน ความยากจน
ความไมเทาเทียมกันระหวางกลุมบุคคลในการใชบริการสุขภาพ จึงเปนสวนที่ไมเกี่ยวของกับการ
รักษาความเจ็บปวยตามแนวคิดทางการแพทย การเนนความเขาใจในสวนที่เล็กลงไปเรื่อย ๆ ทําให
การแพทย เ กิ ด ความชํ า นาญการเฉพาะด า นมากขึ้ น เช น เกิ ด มี ผู เ ชี่ ย วชาญในการรั ก ษาหั ว ใจ
(cardiologist) ผูเชี่ยวชาญในการรักษาตา (ophthalmologist) และการเพิ่มขึ้นของสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญตาง ๆ นี้ ทําใหการรักษาเปนไปในลักษณะแยกสวนมากขึ้นทําใหคารักษาทางการแพทย
เพิ่มสูงขึ้นจากการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจวินิจฉัย การพัฒนายา ที่ใชในการรักษาเฉพาะ
การรัก ษาแบบแยกส วนและการให ค วามสํ า คัญ กั บความชํ า นาญเฉพาะ ที่ ทํ า ให เกิ ดการรับ รู ว า
เงื่อนไขทางกายภาพเปนตัวกําหนดความดอยกวาทางสังคมของบุคคล กลาวคือ บุคคลที่มีลักษณะ
ทางกายภาพสมบูรณจะเปนผูที่อยูในสถานภาพทางสั งคมที่สูงกวา มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาและ
มีสุขภาพที่ดีกวาบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไมสมบูรณ แนวคิดนี้ทําใหละเลยความสําคัญของ
เงื่อนไขทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจที่กําหนดภาวะสุขภาพของบุคคล เปนตัวกําหนดสุขภาพ
นําไปสูการแบงแยกกีดกันทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ เนื่ องจากมีประชากรบางกลุมที่ จัดวา มีลักษณะ
โครงสรางทางรางกายที่มีความแข็งแรงสมบูรณกวาประชากรเชื้อชาติอื่น หรือเพศชายถูก จัดวามี
ความแข็งแรงทางภายภาพมากกวาเพศหญิงตามโครงสรางทางกายภาพและการจัดดังกลาวนําไปสู
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การปฏิบัติทางสังคมที่ไมทําเทาเทียมกันระหวางเพศชายและเพศหญิง ทําใหบุคคล ผูใชแรงงาน
ทาส สตรีผิวดํา ที่ยากจน รวมทั้งกลุมบุคคลอื่น ๆ ไมไดรับความชวยเหลือทางสังคมเนื่องจากการ
รับรูวา การที่บุคคลนั้นตกอยูในสถานะทางสังคมที่ดอยกวาเนื่องมาจากปจจัยทางกายภาพของกลุม
บุคคลนั้นเอง แมวา การจัด ดังกลาวไมมีขอมูลพิสูจนทางวิทยาศาสตรหากแตการรับรูดังกลาวไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดทางการแพทยจนทําใหเหมือนกับเปนความรูในลักษณะสามัญสํานึกที่ยอมรับ
กันในสังคม
2.1.3 แนวคิดสาเหตุของโรค
แนวคิดทางการแพทยที่ใหความสําคัญตอการเกิดความเจ็บปวยวามาจากเชื้อโรค
และเปนเชื้อที่เฉพาะในแตละโรคเพียงสาเหตุเดียวนั้นถูกวิพากษวามีความเปนจริงไดเฉพาะในการ
เกิดความเจ็บปวยที่เปนโรคติดเชื้อเทานั้น Rene Dubos (Dubos, 1965, p. 348 ) พบวาความเจ็บปวย
เปนผลทางออมของบริบททางสิ่งแวดลอมทางสังคมของบุคคลมากกวาผลทางตรงจากเหตุของ
ความเจ็บปวยจากเชื้อโรคเพียงสาเหตุเดียว เขากลาวถึงสภาพการณที่บุคคลบางกลุมแมจะมีการ
สัมผัสตอเชื้อโรคเหมือนกันแตไมไดเกิดความเจ็บปวยจึงมีความซับซอนมากกวาที่จะอธิบายโดยใช
ทฤษฎีเชื้อโรคเพียงแนวคิดเดียว หากแตตองพิจารณาปจจัยหลาย ๆ อยางทั้งเงื่อนไขทางกายภาพ
โภชนาการ ภาวะความเครียดที่มีผลทําใหบุคคลบางกลุมมีโอกาสเกิดความเจ็บปวยงายกวาบุคคล
กลุมอื่น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับ การแพทยฉุกเฉิน
แนวคิดเกี่ยวกับ การแพทยฉุกเฉิน กลาวถึง
ส ว น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ค ว า ม ห ม า ย
ความสํ า คั ญ และตั วอย า งระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ น ในประเทศที่ เ ป นต น แบบโดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
2.2.1 ความหมาย ความสําคัญ ของการแพทยฉุกเฉิน
สมาคมเวชศาสตรฉุกเฉินแหงสหรัฐอเมริกา (American College of Emergency
Physicians: ACEP, 2000) ไดใหนิยาม การแพทยฉุกเฉิน วาหมายถึง ระบบบริการ การแพทย
สําหรับการเจ็บปวยเฉียบพลัน มีความรุนแรงที่บุคคลทั่วไปซึ่งมีความรูระดับปานกลางเชื่อวาตอง
ไดรับการรักษาอยางเรงดวน (Brennan & Krohmer, 2005)
สํา นั ก งานระบบบริ การการแพทยฉุ ก เฉิน ศู นย นเรนทร กระทรวงสาธารณสุ ข
(2548) ใหความหมายของการแพทยฉุกเฉินคือ ระบบบริการทางการแพทยที่จัดใหมี การระดม
ทรัพยากรในพื้นที่หนึ่งๆ ใหสามารถชวยเหลือผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ไดมีโอกาส รับความชวยเหลือใน
กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะพิบัติภัยได โดยจัดใหมีระบบการรับแจงเหตุ ระบบ
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การเขาชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระบบลําเลียงขนยาย และการสงผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ใหแกโรงพยาบาลที่เหมาะสม ไดอยางมีคุณภาพ และรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง (สมชาย กาญจนสุต,
2551)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2551 ได นิ ย าม การแพทย ฉุ ก เฉิ น
หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน
Gonsalves (1988, p. 77) กลาววาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency
Medical Service: EMS) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1909 ในประเทศ สหรัฐอเมริกา จากความทรงจํา
ของ Julian Wise เด็กอายุ 9 ขวบ ที่เห็นผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ําโดยบังเอิญแตกลับไมมีใคร
ชวยเหลือได จึงกลับไปพยายามคิด หาแนวทางในการ ชวยเหลือผูที่ตกอยูในภาวะฉุกเฉินมาตลอด
จนกระทั่ง ค.ศ. 1928 Wise ไดรวบรวมอาสาสมัครกูชีพ “ Roanoke Life Saving and Crew” ขึ้นเพื่อ
สานความฝ นการช วยชี วิ ตคนของตนให เป นจริ ง และสรา งผลงานการช วยชี วิ ต จนหน วยงาน
ราชการทองถิ่ นใหความสนใจและใหการสนับสนุน ถือเป นจุดเริ่ มตนของแนวคิ ดการกู ภัยและ
EMS ตั้ ง แต นั้ นมาแนวคิ ด ให ค วามช วยเหลื อ ผู ป วย และผู บ าดเจ็ บ ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ก อนนํ า ส ง
โรงพยาบาล (pre-hospital care) ไดรับการพิสูจนวาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและพิการไดจริง
บงชี้ใหเห็นความสําคัญของการแพทยฉุกเฉินโดยมีหลักฐานยืนยันวาระบบ EMS สามารถเพิ่ม
โอกาสในการรอดชีวิตในผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินกอนที่จะมารับการรักษาในโรงพยาบาลได
และประสบความสําเร็จมาแลวในทุกพื้นที่ที่ไดนําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติ (division of medical
sciences, 1966 )
การบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น เป น การให ก ารปฏิ บั ติ ก ารช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยที่ มี
ภาวการณเจ็บปวยเฉียบพลันใหพนภาวะวิกฤต เหตุฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะภัยพิบัติ ดวย
ความรวดเร็ว ทันที ถูกตอง เปนการบริการดานการแพทยและสาธารณสุข ที่มีระบบการรับแจงเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการประเมินจัดการรักษาพยาบาล และ การใหคําแนะนําปรึกษาฉุกเฉิน การจัด
ใหมีการระดมทรัพยากรในพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยมีการประสานงานกับหนวยงานอื่น เพื่อเชื่อมโยงการ
จัดหนวยเคลื่อนที่เร็วไปชวยเหลือ ลําเลียงขนยายและนําสงผูปวย ตอไปยังสถานพยาบาลที่มีขีด
ความสามารถเหมาะสม จนกระทั่ ง ผู เ จ็ บ ป ว ยนั้ น พ น จากภาวะฉุ ก เฉิ น ได อ ย า งปลอดภั ย การ
ดําเนินการดังกลาว ชวยลดอัตราการตายจากการบาดเจ็บและปวยฉุกเฉิน ลดความพิการ จากการ
บาดเจ็บ ลดความเจ็บปวด ความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจของผูปวยและครอบครัว
ลดภาระของบุคลากรและระบบบริการสุขภาพ เนื่องการชวยเหลือเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรักษาอยางยิ่ง โดยเฉพาะการจัดเตรียมบุคลากรใหมี
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ความรู ความสามารถ เพื่อใหสามารถบริการ การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงแกผูบาดเจ็บ
ระบบบริการ การแพทยฉุกเฉินเปนการใหบริการเชิงรุก ดังนั้นการดูแลผูปวยฉุกเฉิน จึงเปนแนวคิด
ในการใหบริการเชิงรุกที่เนนการชวยชีวิตขั้นตน ซึ่งมีฐานคิดมาจากความเชื่อที่ บุคลากรทางดาน
วิชาชีพหรืออาสาสมัครหรือประชาชน จําเปนตองมีความรู ตัดสินใจในคุณคาของสิ่งที่มีผลตอการ
ดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน และสามารถตัดสินใจเลือกที่จะใหการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสง
สถานพยาบาลได (ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข, 2551)
2.2.2 ระบบการแพทยฉุกเฉินในสากล
จากแนวความคิดในระบบการแพทยฉุกเฉินซึ่งมีกระบวนการ เปนขั้นตอนการ
ดํ า เนิ นการให บ ริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น เพื่ อก อให เกิ ดผลลั พ ธ ที่ ดี แก ป ระชาชนผู บ าดเจ็ บ และผู
เจ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิ น ลั ก ษณะการ ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น แบ ง ออกเป น 6 ระยะตามความหมายของ
สัญญลักษณการแพทยฉุกเฉินสากลซึ่งมีลักษณะคลายดาว 6 แฉกหรือเรียกวา Star of Life คือ การ
พบเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน การแจงเหตุขอความชวยเหลือ การปฏิบัติการของหนวยการแพทยฉุกเฉิน
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และการลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง โดยมี
รายละเอียดดังตอนี้
ภาพที่ 1 Star of life

1) การพบเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน (detection) การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนเหตุที่เกิดขึ้นที่
ไมสามารถคาดการณไวลวงหนาได การมีผูที่มีความรูในการแจงเหตุ เมื่อพบเหตุ เปนสิ่งที่จําเปน
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มาก เพราะสามารถทําใหหนวยกูชีพมาถึงไดรวดเร็วและใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที สราง
โอกาสการรอดชีวิตของผูปวยสูงขึ้น
2) การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (reporting) การแจงเหตุที่รวดเร็วโดยมีระบบ
การสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ศู นยรับ แจ ง เหตุ ที่ มี เจา หน า ที่ ทํา งานประจํ า ตลอด 24 ชั่วโมงให
คําแนะนําการชวยเหลือเบื้องตน ที่สําคัญ ผูเจงเหตุควรตองมีความรูความสามารถในการใหขอมูลที่
ถูกตอง รวมทั้งมีความสามารถใหการดูแลขั้นตนอยางเหมาะสม
3) การปฏิ บั ติก ารของหน วยการแพทย ฉุ ก เฉิ น (response) หน วยปฏิ บั ติก าร
ฉุกเฉินตองมีความพรอมที่จะออกปฏิบัติการตามคําสั่งและตองมีมาตรฐานกําหนดระยะเวลาในการ
ออกปฏิบัติการ ระยะเวลาเดินทาง โดยศูนยรับแจงเหตุตองคัดแยกระดับความรุนแรง ความจําเปน
เพื่อสั่งการใหหนวยปฏิบัติการที่เหมาะสมออกปฏิบัติการ
4) การรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ผู ป ฏิ บั ติ ก ารจะประเมิ น
สภาพแวดลอม เปนอันดับแรก เพื่อความปลอดภัยของตนและคณะ การประเมินสภาพผูเจ็บปวย
เพื่อใหการดูแลรักษาตามความเหมาะสม และใหการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ไดรับมอบหมาย
จากแพทย ผูควบคุมระบบ โดยมีหลักในการดูแลรักษาคือไมเสียเวลา ณ จุดที่เกิดเหตุมากจนเปน
ผลเสียตอผูปวย
5) การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง หลักที่สําคัญยิ่ง ในการลําเลียง
ขนยายผูเจ็บปวย คือ การไมทําใหเกิดการบาดเจ็บซ้ําเติมตอผูเจ็บปวย ผูลําเลียงขนยายจะตองผาน
การฝ กอบรมเทคนิค วิธี มาเป นอย างดี ขณะขนย ายตองจั ดใหมี ก ารประเมินสภาพผูเจ็บ ปวยเป น
ระยะๆ
6) การนําสงสถานพยาบาล เพื่อรับการรักษา (transfer to definitive care) การนํา
สงไปยังสถานพยาบาลที่ใดเปนการชี้เปนชี้ตายซึ่งมีผลตอผูเจ็บปวยมาก ดังนั้นการนําสงจึงตองใช
ดุลยพินิจ ประเมินศักยภาพของสถานพยาบาลที่จะสามารถรักษาผูเจ็บปวยไดเหมาะสมดีหรือไม
หากสงสถานพยาบาลที่ไมเหมาะสม ไมพรอมอาจทําใหเกิดการเสียชีวิต พิการ หรือเกิดปญหาใน
การรักษาพยาบาล ตอเนื่องจาก ผลลัพธของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เชนจํานวนผูที่แจงเหตุ
ฉุกเฉิน ผูดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉิน จํานวนผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ระยะเวลาในการออกปฏิบัติการ ระยะเวลา
การดูแลรักษา
ระบบการแพทยฉุกเฉินในสากลนี้ไดมีการแบงแนวคิดตามการดําเนินงาน การ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับ บริบทของแตละประเทศเปน 2 แบบใหญๆคือ 1) ระบบที่ออก
ปฏิบัติการโดยแพทย ( Doctor in the field system ) และ 2) ระบบที่ออกปฏิบัติการโดยผูชวยแพทย
( EMT/Paramedic base system ) ซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกตางกันคือระบบแรกมีแพทยออกไปสั่ง
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การรักษาพยาบาลเองในที่เกิดเหตุ ขอดีคือมีแพทยผูเชี่ยวชาญออกไปดูแลผูปวยที่จุดเกิดเหตุ ผูปวย
ไดรับการรักษาโดยตรงจากแพทย แตขอดอยคือระบบนี้ตองมีแพทยจํานวนมากมาเตรียมความ
พรอมตลอดเวลาและมีคาใชจายสูงกวา ประเทศที่นิยมแบบนี้คือประเทศฝรั่งเศส สวนระบบที่สองที่
ออกปฏิบัติการโดยผูชวยแพทยนั้นแพทยไมไดออกไปดวยเพียงสงบุคลากรที่ผานการศึกษาหรือ
ฝ ก อบรมไปแทนโดยที่ แ พทย ค อยกํ า กั บ อยู ใ นที่ ตั้ ง หรื อ สถานพยาบาลยกเว น ในบางกรณี ที่
ผูปวยหนักอาจมีแพทยออกปฏิบัติการรวมดวยโดยใชพาหนะอื่นแยกไปเชน Doctor Heli ในญี่ปุน
หรือรถแพทยในอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเปนตน จุดเดนคือใชแพทยนอยกวา แตขอดอยคือผูชวย
แพทยที่ออกปฏิบัติการนั้นทํางานไดอยางมีขอจํากัดตองมีการระบบการศึกษาหรือฝกอบรมที่ ได
มาตรฐานสูง ผูปวยจึงจะไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสม หากมิเชนนั้นอาจไมปลอดภัยได
2.2.3 ระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการศึกษาเอกสาร พันเอกนายแพทยสุรจิต สุนทรธรรมและคณะ ไดรวบรวม
ขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศสหรัฐ อเมริกาไวดังนี้
ประวัติการพัฒนากอน พ.ศ. 2509 (1966)
กรมบริการสุขภาพฉุกเฉิน (Division of Emergency Health Services: EHS) ซึ่ง
สั ง กั ด อยู ใ นกระทรวงสาธารณสุ ข , ศึ ก ษาธิ ก าร และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (Department of
Health,Education and Welfare) ไดรับมอบหนาที่ใหเปนผูประสานงานเวชบริการฉุกเฉินในระดับ
รัฐบาลกลาง มีหนาที่หลักในการเปนแหลงทรัพยากรและบริการสารสนเทศในขณะเกิดภัยพิบัติ .
การขนสงผูปวยกอนถึงโรงพยาบาลในขณะนั้น สวนใหญดําเนินการโดยสํานักงานสุสานและ
รถพยาบาลเอกชน ซึ่งใชรถสงศพและรถบรรทุกในการขนสง และแทบไมมีการบําบัดรักษาผูปวย
กอนถึงโรงพยาบาลเลย. มีเพียงเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น เชน ในเมืองบัลติมอรที่มีบริการดูแลผูปวย
ฉุกเฉิน (เชน การกูชีพและการรักษาเบื้องตน) ซึ่งมาตรฐานการรักษาพยาบาลสวนใหญเปนเพียงแค
การปฐมพยาบาลตามที่กาชาดแนะนําเทานั้น
สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแหงชาติ พ.ศ. 2509
(The National Highway Traffic Safety Act: NHTSA 1966)
ในราวหลัง พ.ศ. 2500 นักวิชาชีพ, นักการเมือง และประชาชนไดเริ่มตื่นตัวถึงการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการเจ็บปวยและอัตราการเสียชีวิตบนทางหลวง จนกระทั่งเปนผลใหรัฐสภาไดตรา
“สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแหงชาติ ” ขึ้นใน พ.ศ.2509 ซึ่งมีเนื้อหาที่
เนนถึงความจําเปนในการบําบัดรักษาผูประสบอุบัติภัยกอนนําไปถึงโรงพยาบาล ประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้
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1)
2)
3)
4)

กระทรวงขนสง เปนผูรักษากฎหมายนี้
คณะกรรมการคมนาคมแหงชาติ เปนผูวางแนวทางการติดตอสื่อสาร
มีการกําหนดสั่งการให มลรัฐตางๆ จัดเตรียมแผนเวชบริการฉุกเฉิน
การจัดซื้ออุปกรณตามกฎหมายนี้ เปนไปเพื่อรองรับเวชบริการฉุกเฉินนอก

โรงพยาบาล
5) มีการจัดซื้อรถยนตพยาบาล และอุปกรณตางๆ ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
ของทองถิ่น
6) กฎหมายนี้นําไปสูการพัฒนามาตรฐานสําหรับการออกแบบรถพยาบาลและ
การฝกอบรมบุคลากรทางเวชกรรมฉุกเฉิน
“สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแหงชาติ พ.ศ. 2509”
ดังกลาว ไดทําใหมีการดําเนินการฝกอบรมอุปแพทย (paramedics) จํานวนหลายพันคนและ
พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน (emergency medical technicians: EMTs) จํานวนหลายแสนคน
สมุดปกขาว “เวชบริการฉุกเฉิน” (The EMS “White Paper”)
ใน พ.ศ. 2509 สภาการศึกษาวิ ทยาศาสตรแหงชาติ และแพทยสมาคมแห ง
สหรัฐอเมริกาไดจัดทําสมุดปกขาว “เวชบริการฉุกเฉิน” โดยตีพิมพรายงานในหัวขอเรื่อง“การ
เสียชีวิตและความพิการจากอุบัติภัย : โรคที่ถูกลืมในสังคมยุคใหม ” ขึ้น.รายงานดังกลาวนี้ไดศึกษา
การดําเนินการตามการตรา “สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแหงชาติ พ.ศ.
2509” อยางใกลชิด และมีสาระสําคัญที่เนนถึงความบกพรองในการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน , การ
ปฏิบัติการทางเวชกรรมฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยาบาล และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
รวมทั้งเสนอความตองการนักวิชาชีพเฉพาะทางการบาดเจ็บ และจัดตั้งระบบการจดทะเบียนการ
บาดเจ็บ และคณะกรรมการการบาดเจ็บของโรงพยาบาลตางๆ
บทบาทองคการวิชาชีพ
หนวยงานและองคการที่มี อิทธิ พลสํ าคั ญยิ่ง ตอการพั ฒนาของระบบเวชบริ การ
ฉุกเฉินคือ “วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงสหรัฐอเมริกา (American College of Emergency Physicians:
ACEP)” ซึ่งไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511.ในราว พ.ศ. 2513 วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหง
สหรัฐอเมริกาไดจัดทํามาตรฐานเวชปฏิบัติฉุ กเฉิน ซึ่งมีเนื้อหาที่เนนถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้ง
นอกและในโรงพยาบาล และในปเดียวกันนี้ สํานักงานคณะกรรมการบริหารการบริการแหงชาติ
(General Services Administration) ไดป ระกาศใชมาตรฐานสําหรับรถพยาบาลที่จัดซื้อดวย
งบประมาณของรัฐบาลทั้งหมด นอกจากนี้ วิทยาลัยศัลยแพทยแหงสหรัฐอเมริกา (American
College of Surgeons) ยังไดตีพิมพรายการสิ่งอุปกรณที่จําเปนสําหรับรถพยาบาล และจัดทํา
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มาตรฐานการบําบัดรักษาสําหรับการประคับประคองชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดรับการแกไขปรับปรุงใน
เดือนพฤษภาคม 2526 พรอมกับมาตรฐานการประคับประคองชีพ ขั้นสูง ตั้งแต พ.ศ. 2515 มูลนิธิโร
เบิรต วูด จอหนสัน ไดใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับระบบเวชบริการฉุกเฉินในภูมิภาค ซึ่งใน
ระยะตนเนนย้ําถึงระบบการประสานกับผูปวย, การวิจัย และการติดตอสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมี
องคการและกลุมอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉิน
บทบาทรัฐบาล
ใน พ.ศ. 2515 ประธานาธิบดีนิกสันไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 8.5 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ใหสํานักงานคณะกรรมการบริหารการบริการสุขภาพและสุขภาพจิต (Health
Services and Mental Health Administration: HSMSA) สาธิตระบบเวชบริการฉุกเฉินในอาณา
บริเวณตางๆ 5 แหง. การสาธิตดังกลาวนี้มีความสําคัญยิ่งตอการปรับปรุงการบริการขนสงเวชกรรม
ฉุกเฉิน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนไปไดและสามารถทําไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน พ.ศ. 2516
[Emergency Medical Services System(EMSS) Act 1973: Public Law 93-154]
ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2516 “สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน ” จึง
ไดรับการตราขึ้นเพื่อใหมีผลบังคับใชทั่วประเทศ เปนผลกระตุนใหเกิดกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมาธิการประชาพิจารณแห งรัฐสภาเสนอแนะวา โครงการนี้ควร
สามารถทําไดในทองถิ่นตางๆ ดวยมาตรฐานของทองถิ่นนั้นๆ. อยางไรก็ตาม ในทองถิ่นหลายๆ
แหงจะไมสามารถจัดตั้งระบบดังกลาวไดอยางเหมาะสม หากปราศจากงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลาง
2) สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน มีความยืดหยุนและยินยอมใหทองถิ่น
แตละแหงสามารถวางมาตรฐานของตนเองได ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารการ
บริการสุขภาพแหงชาติ
3) มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางใหแกทองถิ่นอยางตอเนื่อง เพื่อ
3.1) การศึกษาและการวางแผนอยางเหมาะสม (มาตรา 1202)
3.2) การจัดตั้งและการเริ่มปฏิบัติการของระบบ (มาตรา 1203)
3.3) การขยายผลและการปรับปรุงระบบที่จัดตั้งขึ้น (มาตรา 1204)
4) คณะกรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรสาธารณสุ ข ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
ศึกษาวิจัยและการฝกอบรม
4.1) การศึกษาวิจัย (มาตรา 1105)
4.2) มาตรา 7 แหงสหรัฐบัญญัติการบริการสาธารณสุข สําหรับการฝกศึกษา
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5) มีการกําหนดองคประกอบของระบบเวชบริการฉุกเฉิน เปน 15 สวน ไดแก
5.1) การสนับสนุนกําลังคน (the provision of man power)
5.2) การฝกอบรมบุคลากร (training of personnel)
5.3) การติดตอสื่อสาร (communication)
5.4) การขนสง (transportation)
5.5) สถานพยาบาลที่รับผูปวย (facilities)
5.6) หนวยเวชวิกฤติ (critical care unit)
5.7) การใชหนวยรักษาความปลอดภัยสาธาณะ (use of public safety
agencies)
5.8) การมีสวนรวมของผูรับบริการ (consumer participation)
5.9) การเขาถึงการดูแลรักษา (accessibility to care)
5.10) การสงตอผูปวย (transfer of patients)
5.11)การเก็บเวชระเบียนมาตรฐาน (standard medical record-keeping)
5.12) การใหสารสนเทศและความรูแกผูบริโภค (consumer information and
education)
5.13) การทบทวนและการประเมินผลอยางอิสระ (independent review and
evaluation)
5.14) การมีสวนรวมในการระงับภัยพิบัติ (disaster linkage)
5.15) ขอตกลงการชวยเหลือระหวางภูมิภาค (mutual aid agreements)
และจําแนกภาวะฉุกเฉินทางคลินิกเปน 7 ประเภท ไดแก:(1) การบาดเจ็บ (trauma)
(2) ไฟลวก (burn)
(3) ภาวะทางหัวใจเฉียบพลัน (acute cardiac)
(4) ทารกที่มีความเสี่ยงสูงและที่คลอดกอนกําหนด (high-risk and premature
infants)
(5) การเปนพิษ (poisoning)
(6) ภาวะทางจิตเวชกรรม (psychiatric)
(7) ภาวะยาและแอลกอฮอลเกินขนาด (drug and alcohol overdose).
6) ระบบเวชบริการฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการใหการศึกษาลวงหนาและติดตามผล
หลังจากระยะกอนถึงโรงพยาบาลดวย
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7) มีการแบงทองถิ่นออกตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะของการบําบัดรักษา
ผูปวย เปน304 เขต เพื่อสนับสนุนการบริการแกผูปวยฉุกเฉินและวิกฤต
8) สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน ไดรับการปรับปรุงแกไขใน พ.ศ. 2519
และ2522
9) มีการใชงบประมาณในระหวาง พ.ศ. 2517 ถึง 2524 ทั้งสิ้นจํานวน 215 ลาน
เหรียญสรอ เพื่อกอตั้งระบบดังกลาว และกอใหเกิดการสรางงานจํานวนหลายแสนราย
10) คณะกรรมการระบบเวชบริการฉุกเฉินตามกฎหมาย ประกอบดวยนักการเมือง
, นักบริหาร, ผูสนับสนุน และนักวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉิน
พลังผลักดันเสริม
กระทรวงกลาโหม, กระทรวงขนสง, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสวัสดิการ ไดรวมมือกันดําเนินการโครงการ “กองทัพชวยเหลือการจราจรและความ
ปลอดภัย (Military Assistance in Traffic and Safety: MAST)” รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ โดยใชขีด
ความสามารถของกองทัพสนับสนุนการขนสง (บางครั้งดวยเฮลิคอปเตอร) รวมกับชุมชนทองถิ่น
ซึ่งรับผิดชอบการจัดการผูปวยในทุกระยะของการบําบัดรักษาผูปวย. คณะกรรมการคมนาคม
แหงชาติ ควบคุมการวางแผนระบบและประสานงานเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุ และการติดตอสื่อสาร
ระบบเวชบริการฉุกเฉินในปจจุบัน
ในปจจุบัน ความรับผิดชอบระบบเวชบริการฉุกเฉินไดรับการถายโอนกระจาย
อํานาจใหแกมลรัฐตางๆ และไมมีกฎหมายควบคุมจากรัฐบาลกลางอีก . ระหวาง 7-8 ปที่ระบบเวช
บริการฉุกเฉินไดรับการบริหารโดยงบประมาณกลาง ทําใหกลุมตางๆ ทั้งประชาชน, เอกชน และ
นักวิชาชีพทั้งหลายจํานวนมาก ไดตระหนักถึงความจําเปนในการมีการบริการขนสงเวชกรรม
ฉุกเฉิน ซึ่งควบคูไปกับการปรับปรุงวิสัยทัศนของการบริการนี้
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดระบบเวชบริการฉุกเฉินของสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน

บทบาทของมลรัฐ
สภานิติบัญญัติแหงมลรัฐเปนผูออกกฎหมายครอบคลุมโครงสรางทั้งหมด เพื่อให
ประชาชนไดรับความปลอดภัยและความเหมาะสมในการรับการบริการ ตัวอยางเชน กฎหมาย
กําหนดระดับขีดความสามารถของการบริการเวชพาหนะ, การฝกศึกษาที่ตองกระทํา, เวชอุปกรณที่
ตองมี และลักษณะการนําและความรับ ผิดชอบของแพทย นอกจากนี้ สํานักงานสาธารณสุขแหงมล
รัฐอาจเปนองคการหลักในการสนับสนุนและพิจารณาใหงบประมาณแกหนวยงานที่ปฏิบัติการเวช
บริการฉุกเฉิน
บทบาทของทองถิ่น
องคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการวางแผน, จัดองคการ และดําเนินการ
ระบบเวชบริการฉุกเฉินในระดับทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ แตละชุมชนตองดําเนินการประเมิน
ทรัพยากร รวมทั้งความจําเปนและปริมาณอุปสงคที่ตองใชเวชบริการฉุกเฉินหรือที่สามารถทําได
โดยอาศัยแนวทางตามสหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน พ.ศ. 2516(public law 93-154)

26
บุคลากร
ในเขตเมื องบุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติงานสวนใหญมั ก เป นพนั ก งานประจํา ซึ่ ง ได แก
พนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะและพนักงานเวชพาหนะ แตในชนบทและทองที่หางไกล
มักจําเปนตองอาศัยอาสาสมัคร, เจาพนักงานพิทักษปา, หรือเจาหนาที่สายตรวจ นอกจากนี้ยังตอง
อาศัยความรวมมือจากประชาชนทั่วไป ดังนั้นความสนใจและการมีสวนรวมของประชาชนจึง
นับเปนองคประกอบสําคัญของระบบเวชบริการฉุกเฉินทุกแหง ใน พ.ศ. 2526 ไดมีการจําแนกการ
บําบัดรักษานอกโรงพยาบาลเปนระดับตางๆ 30 ระดับ ระดับดังกลาวนี้อาจมีลักษณะแตกตางกันไป
ตามความจําเปนและทรัพยากรของมลรัฐและภูมิภาคตางๆ
การฝกศึกษา
การฝกศึกษาเริ่มตั้งแตการใหการศึกษาแกประชาชนทั่วไป หลักสูตรที่จําเปน
ไดแกวิธีการเขาถึงระบบเวชบริการฉุกเฉิน , การกูชีพ (cardiopulmonary resuscitation: CPR)และ
การปฐมพยาบาลอื่นๆ สื่อที่นํามาใชมักเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนกลุมใหญดวยการใหขอมูลนอ ย
ที่สุดเทาที่จําเปนเพื่อการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานระงับภัยเบื้องตน (first responder)
อาจเปนพนักงานผจญเพลิง , ตํารวจ,พนักงานพิทักษปา หรืออาสาสมัคร การฝกศึกษาสําหรับ
พนักงานระงับภัยเบื้องตน ไดแกหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นสูงของกาชาด หรือหลักสูตร
พนักงานระงับภัยเบื้องตนของกระทรวงขนสง การฝกศึกษาสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานในเวช
พาหนะ ซึ่งเรียกวา “พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Technician: EMT)”
จําแนกเปนระดับใหญๆ 3 ระดับ ไดแก
1) พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน – ระดับประจําเวชพาหนะ (Emergency
Medical Technician – Ambulance) คณะกรรมการการฝกอบรมเวชบริการฉุกเฉินแหงชาติ ได
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน -ระดับประจําเวชพาหนะ คือมี
ระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 110 ชั่วโมง ใหมีขีดความสามารถในการประคองชีพขั้นพื้นฐาน
ซึ่งประกอบดวย การกูชีพขั้นพื้นฐาน, การหามเลือด, การใชชุดอัดลมตานช็อก (pneumaticantishock garment), การเขาเฝอกชั่วคราว, การพันแผล และการนําผูปวยออกจากที่เกิดเหตุ ทั้งนี้
พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับประจําเวชพาหนะตองผานการฝกทักษะการปฐมพยาบาล
รวมทั้งการกูชีพ เพื่อใหการดูแลพื้นฐานอยางทันทวงทีในภาวะฉุกเฉินที่มีภยันตรายคุกคามตอชีวิต
กอนถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังไดรับการฝกการนําผูปวยออกจากที่เกิดเหตุอยางปลอดภัย , การ
เขาเฝอกชั่วคราว, การขนสงผูประสบภัยฉุกเฉิน และจากการศึกษาเมื่อไมนานมานี้พ บวา การที่
พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับประจําเวชพาหนะไดรับการฝกใหสามารถใชเครื่องกระตุก
จังหวะการเตนของหัวใจเตนอัตโนมัติ (automatic external defibrillator) สามารถเพิ่มอัตราการรอด
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ชีวิ ตจากหั วใจหยุ ดเต นได อย า งชั ดเจน.หลัก การปฐมภูมิ ใ นการสอนพนัก งานเทคนิ ค การแพทย
ฉุกเฉินระดับประจําเวชพาหนะ คือ “ใหกระทําเฉพาะสิ่งที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกผูปวยมากขึ้น ”
และหัตถการตางๆ ที่อนุญาตใหกระทําได มักไมใครมีอันตราย ดังนั้นจึงไมไดกําหนดใหตองมีการ
ควบคุมทางการแพทยโดยตรง (on-line medical control)
2) พนักงานเทคนิ คการแพทยฉุ กเฉิ น –ระดับ กลาง (Emergency Medical
Technician - Intermediate) พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับกลาง ไดรับการฝกทักษะ
เพิ่มเติมจากพนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับประจําเวชพาหนะ ไดแก การแทงเข็มเปดหลอด
เลือดดํา, การใชกางเกงอัดลม (pneumatic trouser), และการใสทออากาศปดหลอดอาหาร
(esophagealairway) หรือการใสทอหลอดลม (endotracheal intubation)
3) พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน – ระดับอุปแพทย (Emergency Medical
Technician – Paramedic ) พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับอุปแพทยไดรับการฝกทักษะ
เพิ่มเติมจากพนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับกลาง ไดแก การใหยาบําบัดในภาวะเฉพาะ
บางอยาง,การแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจ และการปรับแปรและการกระตุกจังหวะการเตนของหัวใจ
(cardiaccardioversion และ defibrillation) ที่ไมใชอยางอัตโนมัติ
การสื่อสาร
มีการกําหนดเปาหมายของการสื่ อสารไว คือการแจงเหตุอยางรวดเร็ว , การสง
หนวยชวยเหลือทั้งพาหนะและบุคลากรที่เหมาะสมออกไปไดทันที , การแจงโรงพยาบาล และการ
ใหการควบคุมทางการแพทยอยางมีคุณภาพ.สหรัฐอเมริกาไดมีกฎหมายกําหนดหมายเลขฉุกเฉิน ที่
ครอบคลุมภาวะฉุกเฉินทุกประเภท (เชน ตํารวจ, ดับเพลิง) ทั่วประเทศ ไดแก 9-1-1 ซึ่งกําหนดให
เปนหมายเลขโทรศัพทเพียงหมายเลขเดียวที่ขึ้นตนดวย 9 และไมอนุญาตใหมีหมายเลขโทรศัพท 3
ตัวสําหรับกิจการอื่น ขอกําหนดดังกลาวทําใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบเวชบริการฉุกเฉินได
งายและสะดวก ประชาชนไดรับการสงเสริมใหใชหมายเลข 9-1-1 แทนการติดตอโรงพยาบาลหรือ
แพทยโดยตรง เมื่อประสบภาวะที่ตนคิดวาฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งระบบที่รองรับทั้งหลายตองสามารถ
ยืนยันไดวา เมื่อไดรับการรองขอแลวจะสามารถสงหนวยชวยเหลือ
พรอมบุคลากรที่เหมาะสมออกไปไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบตองมีแบบแผนและ
แนววิธีปฏิบัติใหผูรับแจงเหตุ สามารถซักถามเฉพาะปญหาซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนในการจัดลําดับ
ความสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดใหบุคลากรผูปฏิบัติงานในเวชพาหนะตองสามารถติดตอกับ
แพทยผูไดรับการรับรองใหสั่งการรักษาทางไกลได รวมทั้งสามารถติดตอโรงพยาบาลปลายทางได
ทั้งทางตรงและทางออม
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การขนสงเวชกรรม
เวชพาหนะภาคพื้นดินไดรับการพัฒนามาตามลําดับ จนกระทั่งมีขนาดหองที่มี
บริเวณและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดูแลผูปวยและทําหัตถการตางๆ ขณะขนสงเพื่อการรักษา
ชีวิตได ซึ่งตอมารัฐบาลไดมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสําหรับเวชพาหนะดังกลาว.หลักเกณฑ
ในการออกแบบที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูปฏิบัติตองสามารถปฏิบัติการดูแลทางหายใจและชวยการ
หายใจใหแกผูปวยไดอยางปลอดภัยในขณะกําลังขนสง .เวชพาหนะขั้นพื้นฐาน ไดรับการกําหนดให
มีเวชอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับพนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับตน เวชพาหนะขั้นสูง
ไดรับการออกแบบและจัดใหมีเวชอุปกรณเพียงพอใหอุปแพทย , แพทย หรือเวชบุคลากรอื่นๆ
สามารถใหยาและทําเวชหัตถการขั้นสูงได การขนสงภาคพื้นดินเหมาะสมสําหรับผูปวยสวนใหญ
และการขนสงทางอากาศมีขอพิจารณาใชหากระยะเวลามีความสําคัญในการรักษา รวมทั้งการใช
อากาศยานสามารถลดระยะเวลาดังกลาวนี้ลงได
โรงพยาบาลที่รับผูปวย
มีการกําหนดไววา ผูปวยฉุกเฉินควรไดรับการขนสงไปสงยังโรงพยาบาลที่ไดรับ
การกําหนดตามแนวทางเวชปฏิบัติ ยกเวนเมื่อสภาวะของผูปวยจะไดรับการรักษาที่ดีกวาถาไดรับ
การขนสงไปยังโรงพยาบาลอีกแหงหนึ่ง ซึ่งระบบไดพิสูจนแลววา ผูปวยจะไดรับประโยชนภายใต
สภาวะที่คุกคามตอชีวิต
ทองถิ่นหลายแหงไดดําเนินการจัดระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาล และ
บางมลรัฐไดกําหนดไววา กระบวนการดังกลาวนี้ตองไดรับการจัดทําแนวทางไวลวงหนาหรือทําไป
พรอมๆ กับการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉิน. แมในบางพื้นที่อาจไมมีโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน
ตามที่ระบบกําหนด แตระบบเวชบริการฉุกเฉินก็ไมอาจใหความเชื่อมั่นกับการสงตอผูปวยไปยัง
โรงพยาบาลที่ มี ค วามสามารถเพี ย งพอได เ สมอไป ด วยเหตุ นี้ แผนกเวชกรรมฉุ ก เฉิ นของ
โรงพยาบาลในทองถิ่นนั้นๆ จึงตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีขีดความสามารถในการกูชีพและรักษา
เสถียรภาพของผูปวยใหได นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดใหบุคลากรผูปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอก
โรงพยาบาลตองปราศจากพฤติกรรมอันเปนเครื่องมือในการแขงขันทางการตลาดของโรงพยาบาล
เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
หนวยเวชวิกฤติ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพื่อการจัดการปญหาที่ซับซอน ไดรับการบงชี้ไวอยาง
ชัดเจน ไมวาอยูในหรือนอกทองถิ่น หากชุมชนใดไมมีหนวยตางๆ ดังกลาว (เชน หนวยกุมารเวช
วิกฤติสําหรับทารกแรกเกิด , หนวยรักษาการบาดเจ็บไขสันหลัง , ศูนยควบคุมพิษ ) ตองมีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยดังกลาวในชุมชนอื่น
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หนวยรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
ความสัมพันธที่แนบแนนระหวางระบบเวชบริการฉุกเฉิน กับตํารวจและหนวย
ดับ เพลิ งนั บเป นสิ่ ง ที่มี ความสํ า คัญอย า งยิ่ งยวด คณะกรรมการระบบเวชบริ การฉุก เฉิ นตองมี
เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย สาธารณะเปนกรรมการรวมดวย และในทางกลับกันเจา หนา ที่
ผูปฏิบัติงานเวชบริการฉุกเฉินก็ตองมีสวนในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ โดยเฉพาะในการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการแพทยฉุกเฉิน
การมีสวนรวมของผูรับบริการ
ประชาชนไดรับการกําหนดใหมีสวนในการบริหารระบบเวชบริการฉุก เฉินใน
ทองถิ่นของตน โดยมีผูแทนของผูรับบริการ ซึ่งไมไดมีหนาที่ในการใหบริการ เปนกรรมการดวย. มี
การดําเนินการใหประชาชนไดเขาใจถึงสิ่งที่ระบบเวชบริการฉุกเฉินมีให การฝกอบรมประชาชน
ทั่วไปใหสามารถดําเนินการปฐมพยาบาลและรูจักการเขาสูระบบ 9-1-1 นับเปนขั้นตอนที่สําคัญซึ่ง
นําไปสูความสําเร็จของการจัดตั้งระบบเวชบริการฉุกเฉิน
การเขาถึงการดูแลรักษา
ระบบเวชบริการฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาเปนระบบที่ไดรับการกําหนดไววา ตอง
สามารถให หลั ก ประกั น ได ว า ประชาชนทุ ก คนสามารถเข า ถึ ง การดู แลรั ก ษาฉุ ก เฉิ นได โ ดยไม
คํานึงถึงความสามารถในการจายคาบริการ โดยทั่วไป กรรมการระบบเวชบริการฉุกเฉินมักเปน
คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารเขตหรือองคการการเมืองอื่นๆ และในที่สุดคณะผูบริหาร
ซึ่งเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของประชาชนตองเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุด
การสงตอ
ในกรณีที่ผูปวยตองไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ไปยังอีกแหงหนึ่ง
ภายในหรือภายนอกทองถิ่น เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม การสงตอดังกลาวตองทําใหผูปวย
ปลอดภัยและสะดวกที่สุด . ปญหาตางๆ สามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการปฏิบัติตามแนววิธีปฏิบัติที่
โรงพยาบาลทั้ง สองแห ง ได ทํา ความตกลงกันไว ล วงหน า แพทย ผูส ง ผูป วยมี หน าที่ ตองทํา ให
โรงพยาบาลที่รับผูปวยมั่นใจวา จะสามารถปฏิบัติการรักษาตอไดอยางตอเนื่อง และแพทยผูรับ
ผูปวยตองมั่นใจวาไดรับขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับผูปวยที่เพียงพอเมื่อผูปวยมาถึง สิ่งที่ชวยการสงตอ
ผูปวยที่สําคัญ คือการติดตอสื่อสารกับโรงพยาบาลที่รับผูปวยทันทีที่เปนไปไดอยางตอเนื่อง และ
ตองมีเวชบุคลากรที่เหมาะสมเดินทางไปพรอมกับผูปวยตามที่จําเปน
มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน
มีการกํ าหนดให หน วยบริ การเวชพาหนะในภูมิ ภาคหนึ่งๆ ใชแบบรายงานที่
คลายๆกัน เพื่อแพทยและพยาบาลที่รับผูปวยสามารถแปลผลไดงาย. นอกจากนี้แบบบันทึกยังไดรับ
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การออกแบบใหสามารถเก็บขอมูลตางๆ เพื่อใชในการศึกษาผลที่ตามมาของภาวะตางๆ เชนหัวใจ
หยุดเตน การบาดเจ็บ ไดดวย
สาธารณสนเทศและการใหความรูแกประชาชน
มีการดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลเกี่ยวกับระบบเวชบริการฉุกเฉินของ
ทองถิ่นซึ่งมีหลักพิจารณาในการดําเนินการดังตอไปนี้ ไดแก
1) ประชาชนควรเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับจากการมีระบบเวชบริการฉุกเฉิน
2) ประชาชนตองไดรับการเตรียมพรอมในการปฏิบัติการปฐมพยาบาล
3) ประชาชนตองทราบวา ทําอยางไรจึงสามารถเขาถึงระบบเวชบริการฉุกเฉินได
เร็วที่สุด
4) ประชาชนควรเขาใจวา ผูปวยที่ประสบภาวะคุกคามตอชีวิตอาจไมไดรับการ
ขนสงไปสูโรงพยาบาลที่ตนเองเลือกไว
การทบทวนและการประเมินผลอยางอิสระ
สํานักงานบริหารเปนผูดําเนินการใหมีระบบการทบทวนการปฏิบัติของระบบเวช
บริการฉุกเฉินอยางตอเนื่อง การติดตามการติดตอสื่อสาร, การทบทวนเวลาตอบสนอง, และการ
ทบทวนเวชระเบียน เปนวิธีการควบคุมคุณภาพซึ่งนํามาใช นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงผลที่ตามมา
เชน ผลของผูปวยที่หัวใจหยุดเตนและผลของการบาดเจ็บหลายอวัยวะ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือที่ดี
จากแพทย ผูรักษา ผูอํานวยการฝายแพทยของระบบเวชบริการฉุกเฉินเปนผูมีหนาที่จัดใหมีการ
ศึกษาวิจัยเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และมีการกําหนดไววา การทบทวนเวชระเบียนจําเปนตองมีการ
รักษาความลับเปนสวนตัวของผูปวยเปนอยางดี
ความเกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติ
ระบบเวชบริการฉุกเฉินนับเปนสวนหนึ่งของการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ และมี
สวนรวมในการวางแผนและฝกซอมรวมกับหนวยรักษาความปลอดภัยสาธารณะและหนวยอื่นๆ
สํานักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะมีหนาที่ใหขอมูลแกระบบเวชบริการฉุกเฉิน เกี่ยวกับ
ศักยภาพของการเกิดภัยพิบัติหรือภยันตรายที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งโรงพยาบาลตองใหขอมูลเกี่ยวกับ
ขีดความสามารถในการรับผูปวยในภาวะมีภัยพิบัติ
การชวยเหลือระหวางทองถิ่น
สํ า นั ก งานบริ ห ารมี ห น า ที่ ใ นการพั ฒ นาระบบการช ว ยเหลื อ ระหว า งท อ งถิ่ น
ขางเคียงเพื่อไมใหการดูแลฉุกเฉินตองชะงักแมวาหนวยของทองถิ่นเกิ ดเหตุฉุกเฉิน
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การควบคุมทางการแพทย
ระบบเวชบริการฉุกเฉินทุกแหงไดรับการกําหนดใหตองมีการปอนขอมูลและเฝา
ดูแลจากแพทย . แพทยฉุกเฉินไดรับการกําหนดใหมีหนาที่ในการควบคุมทางการแพทยเพื่อให
สามารถดูแลรักษาผูปวยไดอยางดีที่สุด มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การควบคุมทาง
การแพทยประกอบดวยการควบคุมทางตรง (หรือ on-line) และการควบคุมทางออม (หรือ off-line)
การควบคุมทางการแพทยโดยตรง เปนการใหคําสั่ งทางเวชกรรมโดยตรงแก
บุคลากรผูปฏิบัติงานในสนาม ซึ่งอาจเปนในลักษณะบุคคลตอบุคคลหรือการสื่อสารผานทาง
โทรศัพทหรือวิทยุ. ผูอํานวยการฝายแพทยสามารถมอบอํานาจนี้ใหแกแพทยคนอื่นได แตตองมั่นใจ
วาแพทยผูนั้นเขาใจแนวทางเวชปฏิบัติซึ่งพนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินไดรับอนุญาตใหกระทํา
ได. นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝายแพทยยังอาจยอมใหบุคลากรประจําเวชพาหนะ สามารถปฏิบัติตาม
คําสั่งมาตรฐานที่ไดจัดทําไวลวงหนาได เมื่อไมสามารถติดตอแพทยผูควบคุมได
การควบคุมทางออม เปนความรับผิดชอบของผูอํานวยการฝายแพทย การควบคุม
ทางออมประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 อยางคือ (1) การพัฒนาแนววิธีเวชปฏิบัติ (2) การพัฒนา
ความรับผิดชอบทางการแพทย และ (3) การพัฒนาการศึกษาตอเนื่อง.การพัฒนาแนววิธีเวชปฏิบัติ
ต อ งมี ร ายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาซึ่ ง บุ ค ลากรนอกโรงพยาบาลอาจปฏิ บั ติ ไ ด ภ ายใต
ใบอนุญาตของผูอํานวยการฝายแพทย แนววิธีเวชปฏิบัติตองไมกลาวเพียงหลักการรักษา แตตอง
กําหนดวา ตองใชเวชอุปกรณที่มีคุณลักษณะเฉพาะอยางไรบางดวย
การกํากับดูแลทางการแพทยสําหรับพนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินทุกระดับ
เพิ่มขึ้นตามความกาวหนาของระบบ วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงสหรัฐอเมริกาไดประกาศสิ่งที่
จําเปนตองมีในการควบคุมทางการแพทยสําหรับเวชปฏิบัตินอกโรงพยาบาลไววา การดําเนินการ
ทั้งหมดขององคการและการดําเนินการเวชบริการฉุกเฉิน รวมถึงการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้น
กาวหนา ตองมีแพทยรวมดําเนินการเสมอ และการดําเนินการตางๆ ดังกลาวเหลานี้ควรจัดทําตั้งแต
การออกแบบระบบเวชบริการฉุกเฉินกอนที่มีการดําเนินการ
ผลที่ไดรับจากการมีระบบเวชบริการฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา
ผูปวยโรคหัวใจฉุกเฉิน
การประคองชีพขั้นกาวหนา (advanced life support: ALS) เปนวิธีการที่ไดรับการ
พิสูจนแลววา สามารถชวยรักษาชีวิตหลังจากที่หัวใจหยุดทํางานได ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาระยะตนจาก King County Health Department, Seattle ในรัฐวอชิงตัน แสดงใหเห็นวา
ผูปวยถึงรอยละ 16 - 49 ไดรับการกูชีวิตไดเปนผลสําเร็จจากการที่หัวใจหยุดทํางานนอก
โรงพยาบาล จนกระทั่งสามารถจําหนายกลับบานได .ผลการศึกษาการปฏิบัติงานในเมืองมิลวาคี
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(Milwaukee) ในระยะตอมา ก็แสดงใหประจักษไดวา ผูปวยถึงรอยละ 25 สามารถรอดชีวิตได‡ และ
ผูรอดชีวิตจํานวนมาก สวนใหญเปนจากการที่หัวใจหยุดทํางานซึ่งมีผูพบเห็นและมีจังหวะการเตน
ของหัวใจในชวงตนเปนการสั่นพลิ้วของหัวใจหองลาง (ventricular fibrillation: VF). อัตราการรอด
ชีวิ ตดั งกลา วมีค วามสั ม พันธอยา งชัดเจนกั บ ชว งเวลาจากที่ ผูป วยทรุดลงจนถึ งเวลาที่ไ ดรับการ
กระตุกจังหวะการเตนของหัวใจ (defibrillation), และอัตราการรอดชีวิตดังกลาวลดลงอยางเห็นได
ชัด เมื่อระยะเวลาดังกลาวลาชาไปเพียงไมกี่นาที กลาวคือผูปวยรอดชีวิตถึงรอยละ 40 ถาไดรับการ
บําบัดภายใน 4 นาที แตนอยกวารอยละ 10 ถาไดรับการบําบัดหลัง 10 นาที.อยางไรก็ตาม ขอมูลการ
รอดชีวิตจากที่ตางๆ มีความแตกตางกันอยางยิ่ง กลาวคือในระบบบางแหงมีรายงานอัตราการรอด
ชีวิตสูงมาก, แตในบางแหง โดยเฉพาะในนครใหญๆอัตราการรอดชีวิตดังกลาวกลับมีนอยมาก.จาก
ผลที่แสดงใหเห็นวา การรอดชีวิตมีความสัมพันธอยางเดนชัดกับระยะเวลาการไดรับการกระตุก
จังหวะการเตนของหัวใจที่รวดเร็ว ระบบที่เมืองคิงและไอโอวาไดสาธิตใหเห็นวา การฝกให
พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉินระดับประจําเวชพาหนะ ผูซึ่งไปถึงที่เกิดเหตุเปนลําดับแรก
สามารถตรวจพบและบําบัดภาวะหัวใจหองลางสั่นพลิ้วได ทําใหการรอด
ชีวิตจากหัวใจหยุดทํางานมากขึ้น ถาระยะเวลาระหวางการทรุดลงและการไดรับ
การกระตุกจังหวะการเตนของหัวใจนั้นสั้น การศึกษาในชวงตนใชเครื่องกระตุกจังหวะการเตนของ
หัวใจแบบนิรัตโนมัติ (manual defibrillators) แตไดมีการพัฒนาจนกระทั่งเปนเครื่องกระตุกจังหวะ
การเตนของหัวใจแบบอัตโนมัติ (automatic external defibrillators: AED) ซึ่งสามารถประเมิน
สภาพจังหวะการเตนของหัวใจ และถาพบหัวใจหองลางสั่นพลิ้ว ก็จะทําการกระตุกจังหวะการเตน
ของหัวใจดังกลาวใหโดยอัตโนมัติ แมบุคลากรที่ไดรับการฝกศึกษาทางเวชกรรมมานอย เชน
พนักงานดับเพลิง, เจาหนาที่ตํารวจ และพนักงานระงับภัยเบื้องตนอื่นๆ ก็สามารถใชเครื่อง AED นี้
ได จนกระทั่งในปจจุบัน แพทยสมาคมแหงสหรัฐอเมริกาไดยอมรับวา พนักงานระงับภัยเบื้องตน
ควรสามารถทําการกระตุกจังหวะการเตนของหัวใจแบบอั ตโนมัติได และควรเปนมาตรฐานการ
รักษาสําหรับระบบเวชบริการฉุกเฉินทุกแหงในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ดังกลาวขึ้นกับระยะเวลาการไดรับการกระตุกจังหวะการเตนของหัวใจหลังจากหัวใจหยุดทํางาน
อยางทันทวงที การที่ประชาชนตระหนักถึงอาการแสดงของการที่หั วใจหยุดทํางาน, การเขาสูระบบ
เวชบริการฉุกเฉินอยางรวดเร็ว และการรับแจงเหตุฉุกเฉินพรอมทั้งเวชบริการฉุกเฉินที่ทันทวงที
และเหมาะสม นับเปนการเชื่อมโยงภาวะวิกฤตสูการรอดชีวิตที่สูงสุด แมวาการบําบัดภาวะหัวใจ
หยุดทํางานไดรับการเนนในการพัฒนาของระบบเวชบริการฉุก เฉิน แตภาวะหัวใจหยุดทํางานเปน
สวนประกอบเพียงนอยกวารอยละ 3 ของการดําเนินงานใน ระบบเวชบริการฉุกเฉินทั้งหมด ผูปวย
ที่ไดรับการบําบัดและขนสงโดยระบบเวชบริการฉุกเฉินมากที่สุด คือผูปวยที่มีอาการและอาการ
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แสดงที่บงถึงภาวะหัวใจขาดเลือดและการบําบัดที่กระทําบอย ไดแก การบรรเทาอาการเจ็บทรวงอก
ดวยไนเตรทและยาระงับปวดกลุมอนุพันธฝน (narcotic analgesics), การบําบัดภาวะจังหวะการเตน
ของหัวใจผิดปกติดวยยาตานภาวะจังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ , การบําบัดภาวะหัวใจเตนชาที่มี
อาการดวยเครื่องกํากับจังหวะการเตนของหัวใจชนิดภายนอก (external pacemaker), การบําบัด
ภาวะหัวใจหองลางซายลมเหลว (left ventricular failure) ดวยยาขับปสสาวะ และการใสทอ
หลอดลมเพื่อชวยหายใจ ถาจําเปน ผูมีอํานาจในเวชบริการฉุกเฉินสวนใหญก็เห็นพองตองกันวา
การปองกันหัวใจหยุดทํางานและลดการเสียชีวิตจากภาวะทางหัวใจและหลอดเลือดดวยการบําบัด
ภาวะจังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ , อาการเจ็บทรวงอก, และหัวใจลมเหลวเปนประโยชนที่
ไดรับอยางแทจริงจากระบบการประคองชีพขั้นกาวหนา อยางไรก็ตาม ยังไมมีผลการศึกษาวิจัยใดที่
สนับสนุนประเด็นดังกลาวนี้
บทบาทของการประคองชีพขั้นกาวหนาที่วิวัฒนขึ้นมานี้ มีเพื่อสนับสนุนการรักษา
ผูปวยดวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction: AMI).นอกจากการ
บําบัดภาวะแทรกซอนนอกโรงพยาบาล หนวยประคองชีพขั้นกาวหนาอาจชวยใหการรักษาผูปวย
ณ หองฉุกเฉินใหดียิ่งขึ้นได จากรายงานเกี่ยวกับนัยสําคัญของความลาชาของการใหยาละลายลิ่ม
เลือดเพื่อบําบัดผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การขนสงผูปวยโดยหนวยเวชบริการฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาล ซึ่งมีขีดความสามารถในการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 แกน (12-lead EKG) อาจ
ชวยลดเวลาในการรักษาลง และระบบเวชบริการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลไดแสดงใหเห็นวา การให
ยาละลายลิ่มเลือดกอนถึงโรงพยาบาลนั้นปลอดภัยและลดระยะเวลารักษาลงได อยางไรก็ตาม ดวย
เหตุที่การลดอัตราการตายยังไมมีการศึกษายืนยันที่แนชัด รวมทั้งการฝกศึกษา, อุปกรณ, และ
คาใชจายเปนสิ่งที่มีนัยสําคัญ ในปจจุบันการใหยาละลายลิ่มเลือดกอนถึงโรงพยาบาลจึงยังอยูใน
วงจํากัด
ผูปวยบาดเจ็บ
การรักษาผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บโดยเวชบริการฉุกเฉิน มีขอถกเถียงในรายละเอียด
มากกวาการรักษาผูปวยโรคหัวใจ. อยางไรก็ตาม เปนที่เห็นพองตองกันอยางกวางขวางวาการพัฒนา
ระบบการรักษาผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ ดวยการขนสงผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บขั้นวิกฤตไปยังศูนยเวช
กรรมการบาดเจ็บ (trauma center) ที่เหมาะสมอยางรวดเร็วนั้น เปนการรักษาชีวิตผูปวย ระบบเวช
กรรมการบาดเจ็บไดรับการกําหนดใหสามารถขามโรงพยาบาลบางระดับไปได และใหผูปวยไดรับ
การขนสงไปยังศูนยเวชกรรมการบาดเจ็บระดับที่เหมาะสมไดโดยตรง ตามที่ไดกําหนดไวในแนว
วิธีปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลไกของการบาดเจ็บหรือสรีรสภาพของผูปวย การรักษาผูปวยที่ไดรับ
บาดเจ็บโดยพนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน ยังไมเปนที่ตกลงกันอยางชัดเจนวา ควรใหทําไดแค
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ไหน. มีการศึกษาในอุบัติภัยสงครามหนึ่งแสดงใหเห็นวา อัตราการตายของผูปวยที่มีกระดูกตนขา
หัก (femur fracture) ลดลงอยางเห็นไดชัดถาผูปวยไดรับการเขาเฝอกกอนการขนสง , แตจาก
หนังสือปกขาวของแพทยสมาคมแหงสหรัฐอเมริกาเรื่อง “การเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุ:
โรคที่ถูกลืมในสังคมสมัยใหม” รายงานวา ประมาณรอยละ 10 ของผูปวยที่กระดูกคอไดรับบาดเจ็บ
ถูกทําใหแยลงจากการบําบัดกอนถึงโรงพยาบาล และการใหความสนใจระมัดระวังการบาดเจ็บที่คอ
จะชวยลดภาวะแทรกซอนและการตายได .รายงานบางฉบับก็ไดรายงานถึง ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
จากการถูกแทงเขาทรวงอก มีอัตราการรอดชีวิตลดลง หากผูปวยไดรับการรักษาประคองชีพขั้น
กาวหนา (ใหสารน้ําเขาหลอดเลือดดําและใสทอหลอดลม) ณ ที่เกิดเหตุ เนื่องจากการกระทํา
ดังกลาวเปนผลใหผูปวยไดรับการรักษาที่เหมาะสมลาชาลง* และแนะนําวา การชวยเหลือผูปวย
ดวยการขนสงไปสูโรงพยาบาลที่สามารถใหการรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมโดยเร็วที่สุด (scoop
& run)นาจะดีกวาการใหการรักษา ณ จุดเกิดเหตุ (stay & stabilized) จากการศึกษาอื่นๆ ก็ได
รายงานการทํา ให สรี รสภาพกระเตื้องขึ้ น และผลของการบาดเจ็บ ดีขึ้ น เมื่อเปรีย บเทีย บกั บ
ประวัติศาสตรที่ผานมา วรรณกรรมที่สนับสนุนแสดงใหเห็นวา พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน
อาจรักษาทางหายใจ, เปดหลอดเลือดดํา, และใหสารน้ําไดอยางเพียงพอ โดยไมทําใหการขนสง
ผูปวยลาชาลง. วิธีการใหมๆ เชน การใหสารน้ําเขมขน (hypertonic fluid) ไดรับการแนะนําวา
เหมาะสมในการใชในภาคสนาม แตก็ยังคงอยูในระหวางการศึกษาตอไป
จากการศึกษาแบบสุมตัวอยางควบคุม (randomized controlled trial study) แสดง
ใหเห็นวา หากระยะเวลาการเคลื่อนยายผูปวยยิ่งนาน โอกาสที่ผูปวยจะรอดชีวิตยิ่งลดลงและความ
ลาชาดังกลาวสวนใหญเกิดจากความลาชาของผูปฏิบัติ รวมทั้งการใหการรักษาประคองชีพขั้นสูง
(advance life support) แกผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง ณ ที่เกิดเหตุ ไมชวยลดอัตราการตาย เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับเพียงการรักษาประคองชีพขั้นพื้นฐาน (basic life support) ดังนั้น การ
เนนการขนสงผูที่ไดรับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถเหมาะสมอยางรวดเร็ว และ
ใหการรักษาประคับประคองในระหวางทาง จึงนับเปนแนวทาง
สําหรับการดูแลรักษากอนถึงโรงพยาบาล ที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไป
ผูปวยจากการไดรับพิษ
ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานอัตราปวยจากการไดรับพิษ 2.7 รายตอประชากรหนึ่ง
พันคน ใน พ.ศ. 2521 และเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนกระทั่งเปน 9.5 รายตอประชากรหนึ่งพันคนใน พ.ศ.
2536 อยางไรก็ตาม จํานวนการรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลและจํานวนการเสียชีวิตจากการ
ไดรับพิษกลับลดลงอยางเห็นไดชัดเจน คือมีจํานวนการรับผูปวยดังกลาวไวรักษาในโรงพยาบาล
583,000 และ 485,617 ราย,และจํานวนผูเสียชีวิตจากการไดรับพิษ 12,177 และ 705 คน ใน พ.ศ.
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2521 และ 2536 ตามลําดับ ผูปวยดังกลาวถึงรอยละ 80 ติดตอเขาระบบเวชบริการฉุกเฉินและศูนย
ควบคุมพิษทางโทรศัพทจากที่บ านอยูอาศัย นอกจากนั้นติดตอจากโรงพยาบาลรอยละ 15, จาก
บริเวณที่ทํางานรอยละ 2, จากโรงเรียนรอยละ 1 และจากสถานที่อื่นๆ รอยละ 2 ผูปวยดังกลาวถึง
รอยละ 71 ไดรับการรักษา ณ ที่เกิดเหตุนอกโรงพยาบาล และมีเพียงรอยละ 26 เทานั้นที่ตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ในบางกรณี ผูพบเหตุการณที่ไมใชบุคลากรทางการแพทยสามารถใหการ
รักษาผูปวยไดดวยตนเอง โดยอาศัยคําแนะนําจากเจาพนักงานผานทางโทรศัพทเทานั้น จึงนับวา
ระบบการบริการดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง
ผูปวยทางอายุรกรรมและกุมารเวชกรรมอื่นๆ
นอกจากการบําบัดภาวะหัวใจขาดเลือด, การบาดเจ็บ และการไดรับพิษ ระบบเวช
บริการฉุกเฉินยังมีความสําคัญตอการเจ็บปวยฉุกเฉินอื่นๆ เชน ภาวะการหายใจผิดปกติ , การ
เปลี่ยนแปลงระดับการรูสึกตัว, ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม การบําบัดภาวะการหายใจผิดปกติก็
นับเปนหนาที่ที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ของระบบเวชบริการฉุกเฉิน พนักงานเทคนิคการแพทยฉุกเฉิน
ไดรับการฝกทักษะใหสามารถควบคุมทางหายใจดวยการใสทอหลอดลม (endotracheal and
nasotracheal intubation), และไดมีการแสดงใหเห็นวา อุปแพทย
สามารถกระทําหัตถการดังกลาวไดอยางเหมาะสมและมีภาวะแทรกซอนนอย. การ
ควบคุมทางหายใจสําหรับผูปวยที่มีการอุดกั้นทางหายใจสวนบนจากไฟไหม , จากการบาดเจ็บ, จาก
วัตถุแปลกปลอม, หรือจากเนื้อเยื่อบวม (angioedema) อาจชวยรักษาชีวิตได ระบบเวชบริการ
ฉุกเฉินสวนใหญมีการใหยาขยายหลอดลม β2 agonist สําหรับผูปวยโรคหอบหืดและโรคหลอดลม
อุดกั้นเรื้อรัง (COPD) บางระบบมีการใชเครื่องวัดความอิ่มออกซิเจน (pulseoximetry) เพื่อเฝาดู
ภาวะเลือดพรองออกซิเจน อยางไรก็ตาม เครื่องมือดังกลาวมีราคาคอนขางสูง จึงยังไมมีการใชอยาง
แพรหลายเทาใดนัก
สําหรับผู ปวยที่มีระดับ การรูสึก ตัวเปลี่ ยนแปลง การใหกลู โคสและไธอะมิ น
สําหรับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และนาล็อกโซน (naloxone) สําหรับในรายที่สงสัยวาอาจไดรับสาร
อนุพันธฝน (narcotic) เกินขนาดก็สามารถรักษาชีวิตได การควบคุมอาการชักดวยยาไดอะซีแพม
และ/หรือการประคองทางหายใจ สําหรับผูปวยชักตอเนื่อง (status epilepticus) ก็เปนบทบาทที่
สําคัญเชนกัน
ในปจจุบัน ไดมีการเพงความสนใจในการรักษาเด็กมากขึ้น ผูรับบริการประมาณ
รอยละ 5-10 เปนเด็กอายุต่ํากวา 16 ป การรักษาที่กระทําบอยที่สุด คือการบําบัดภาวะฉุกเฉินของ
ทางหายใจทั้งสวนบนและสวนลาง รวมทั้งการไดรับบาดเจ็บ ภาวะหัวใจหยุดทํางานในเด็กมักไม
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ใครไดพบเทาใดนัก และผลการรักษามักไมใครดี เนื่องจากความสามารถของพนักงานเทคนิค
การแพทยฉุกเฉินในการกระทําหัตถการที่เกี่ยวกับหัวใจในเด็กแตกตางกันไป
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ การสรางเครือขายความรวมมือ
2.3.1 ความหมายของความรวมมือ
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความร ว มมื อ ผู ศึ ก ษาได ส รุ ป
เนื้อหาตามที่ ดร.จิติศักดิ์ ธาดาเดชไดรวบรวม ความหมายของความรวมมือ ดังนี้
ความรวมมือรวมใจ (collaboration) มาจากรากศัพท col = รวม labor = แรงงาน
ความร วมมื อร วมใจหมายถึ งปฏิ บัติงานรวมกั นหรื อลงแรงร วมกันในลั กษณะต างๆ เริ่ม ตนจาก
สภาวะที่ขาดความสัมพันธมากอน การทําใหเกิดความสัมพันธที่ยั่งยืนไดจําเปนตองสรางความ
ไววางใจใหเกิดขึ้นเปนดานแรกของการทํางานรวมกัน
ความรวมมือ (co-operation) มาจากรากศัพท co-op หมายถึง สหกรณ operate คือ
ทํางาน หมายถึง รวมมือหมายถึงการทํางานรวมกับคนอื่น เพื่อผลประโยชนรวมกันและมีจุดหมาย
รวมกัน (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546, หนา 305; Schmitz, Baber, & John, 2000, pp. 64-84)
ความรวมมือในฐานะหุนสวน (partnership) มาจากรากศัพท partner หมายถึง
หุนสวนหรือเปนสวนหนึ่ง (part) ของสวนรวม และ ship คือ สถานภาพ ความรวมมือในฐานะ
หุนสวน หมายถึงการปฏิบัติงานรวมกันอยางใกลชิดในฐานะหุนสวนแมวาไมมีความผูกพันหรือ
พันธะสัญญามากอน หุนสวนแตละฝายมีสิทธิหรือความรับผิดชอบเหมือนกัน มีความเสมอภาค
และมีการพัฒนาทักษะไปพรอมๆ กัน
ความรวมมือแบบพันธมิตร (alliance) มาจากรากศัพท ally แปลวา พันธมิตร aance แปลวา ปจจัย (suffix) ทําใหเปนคํานามแปลวา สถานภาพความรวมมือแบบพันธมิตร หมายถึง
การปฏิบัติงานรวมกันแบบพันธมิตรในลักษณะที่รวมตัวกันอยางใกลชิด โดยมีพื้นฐานเชื่อมโยงที่มี
ความผู ก พั น หรื อ พั น ธะสั ญญาระหว า งพั น ธมิ ต ร เป น ความภาคภู มิ ใ จส วนบุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
คุณลักษณะ และคุณสมบัติที่สืบสานพัฒนารวมกันมา
ความรวมมือ มีความหมายคือ การทํางานรวมกันเพื่อแกไขปญหา (Sullivan &
Decker, 2005)
สรุปไดวาความรวมมือรวมใจ (collaboration) เปนความรวมมือที่อาจไมเนนถึง
ผลประโยชนและไมมีพันธะสัญญาผูกมัด ในขณะที่ความรวมมือ (co-operation) เปนความรวมมือ
โดยมี ผลประโยชน และอาจมี หรื อไม มี พันธสั ญญาร วมกั น ส วนความร วมมื อในฐานะหุ นส วน
(partnership) เปนความรวมมือใกลชิดที่มีผลประโยชนรวม ซึ่งอาจมีหรือไม มีสัญญาตอกัน สําหรับ
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ความรวมมือแบบพันธมิตร (alliance) เปนความรวมมืออยางใกลชิดโดยมีพันธะสัญญาระหวางกัน
ในงานวิจัย รูปแบบและขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดบริการอากาศยานพยาบาล ผูวิจัยใชคําวา
ความร วมมือทางการแพทย (collaboration) เพราะเป นความร วมมื อที่ เกิ ดขึ้ นระหว า งสถาบั น
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติกับภาคีสมาชิกที่มาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปนความรวมมือ และ
ชวยเหลือกันทั้งภายในและระหวางหนวยงาน เพื่อการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทางอากาศแก
ประชาชน และความร วมมื อทางการแพทย ยั ง หมายถึ ง การปฏิ บั ติง านร วมกั น ของแพ ทย และ
พยาบาลในการดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู ป ว ยบนพื้ น ฐานของการให เ กี ย รติ ใ นองค ค วามรู และ
ประสบการณ ของแต ล ะวิ ช าชี พ เพื่ อรวมกัน ตั้ง เปา หมาย วางแผน แก ไขป ญหา ตั ดสินใจ และ
รับผิดชอบในการดูแลผูปวย
2.3.2 ลักษณะของความรวมมือ
ลักษณะของความรวมมือ โดยทั่วไปแลวการหาความรวมมือมีหลายลักษณะ อาจ
เขารวมในกระบวนการตัดสินใจ หรือมีบทบาทหนาที่ในการนําโครงการไปปฏิบัติ โดยสนับสนุน
ทรัพยากรตาง ๆ เชน แรงงาน วัสดุ หรือความรวมมือในองคการหรือกิจกรรมเฉพาะดาน เขารวมใน
ผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนา และรวมในการประเมินโครงการประสานความรวมมือ
จากลักษณะของการทํางาน แบบความรวมมือที่กลาวมาขางตน พบวาสมาชิกที่เขา
มาร ว มมื อ ทํ า งานประกอบด ว ย 2 ส ว น คื อ สมาชิ ก กลุ ม งาน และสมาชิ ก สนั บ สนุ นตามความ
เหมาะสมซึ่งการทํางานแบบความรวมมือ ขึ้นอยูกับเปาหมายที่จะทําและสามารถแบงออกเปน 3
ลั ก ษณะ คื อ แบบเครื อข า ย (networks) แบบประสานงาน (coordination) และ แบบร วมมื อ
(collaboration)
2.3.3 รูปแบบของความรวมมือ
รูปแบบ (model) คือรูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรมซึ่งบุคคลแสดงออกมา
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อชว ยให
ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชใน
การสืบสอบหาคําถาม ความรู ความเขาใจ ในปรากฏการณตาง ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2548, หนา 220)
รูปแบบของความรวมมื อ หมายถึง ความรวมมือในกระบวนการทํา งานในการ
ดําเนินการแบบมีสวนรวมในการคิด กระทํา การลงมือปฏิบัติ การปรับปรุงงาน การพัฒนางาน การ
ติดตามประเมินผล ซึ่งมีผูเสนอรูปแบบความรวมมือไวมากมาย
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2.3.4 องคประกอบของความรวมมือ
Dougherty and Larson (2005, pp. 244-253) พบวาองคประกอบของความรวมมือ
ระหวางแพทยและพยาบาลไดแก ภาวะผูนํา (leadership) การศึกษารวมกัน (shared education) การ
ประสานงาน (coordination) การให ค วามร ว มมื อ (cooperation) สั ม พั น ธภาพเชิ ง วิ ช าชี พ
(professional relationships) การสื่อสาร (communication) การแสดงออกที่เหมาะสม (assertion)
การวางแผนร วมกั น (planning) การตั ดสิ นใจร วมกั น (shared decision-making) การรั บ รู
ประสิท ธิ ผลของหน วยงาน (perceived unit effectiveness) สั ม พันธภาพแบบความรวมมื อ
(collaborative relationship) การดูแลในลักษณะตางจากการรักษา (caring as opposed to curing) เอก
สิทธิของพยาบาล (nurse autonomy) อํานาจบังคับบัญชาของแพทย (physician authority) การ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (professional practice) อิทธิพลของการพยาบาล (nursing influence) สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ (physical environment) ความเหนียวแนนในทีม (team cohesion) การจัดการความ
ขัดแยง (conflict management) และวัฒนธรรมองคกร (culture)
สมาคมพยาบาลแหงอเมริกาไดใหองคประกอบของความรวมมือระหวางแพทย
พยาบาลไว 4 ดานรายละเอียดดังนี้ (American Nurses’ Association, 1980) (1) ดานการคุมอํานาจ
รวมกัน (mutual power-control) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธระหวางแพทย พยาบาล ที่ตางรับรูคุณคา
ซึ่งกันและกัน และรับรูวาโอกาสเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับการดูแลรักษา
ผูปวย มีอํานาจในการตัดสินใจรวมกันในการวางแผนและกําหนดการดูแลรักษาพยาบาล มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในการสนทนาใหขอมูลขาวสารกับผูปวยและครอบครัว และมี
การติดตอ และมีการติดตอสื่อสารกับทีมสุขภาพเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ใชในการตัดสินใจรวมกัน
ในการรักษาพยาบาล (2) ดานการมีสวนรวมและแบงแยกขอบเขตการปฏิบัติงาน (separate and
combine practice sphere) หมายถึง การที่แพทยและพยาบาลมีความรับผิด ชอบในการแบงแยก
ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน แสดงบทบาทหน า ที่ ใ นขอบเขตวิ ช าชี พ ของตนเอง อย า งถู ก ต อ งตาม
มาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งมีสวนรวมตอความรับผิดชอบในงานที่ตองทํารวมกันโดยมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความเปนอิสระตอกัน และความ
พรอมตอการปฏิบัติงานรวมกัน เนนรับผิดชอบงานของตน และรับผิดชอบงานที่ตองทํารวมกัน (3)
ดานการเอาใจใสรวมกัน (mutual concerns) หมายถึง การนําความรู ทักษะความสามารถทางวิชาชีพ
ในการแกปญหา และกําหนดแผนการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยรวมกันโดยใชพฤติกรรมใหค วาม
รวมมือและพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมรวมมือกันในการทํางาน มีการแกไขปญหาความ
ขั ด แย ง และตระหนั ก ในหน า ที่ ข องกั น และกั น (4) ด า นการร ว มรั บ รู เ ป า หมายในการดู แ ล
รักษาพยาบาลผูปวย (common patient goals) หมายถึง การรับรูเปาหมายของแตละวิชาชีพ มีการ
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ประยุกตเปาหมายที่แตกตางกันเพื่อการปฏิบัติงาน ตางรับรูจุดมุงหมายในการทํากิจกรรมการรักษา
และการพยาบาล ชวยเหลือกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของวิชาชีพ และเปาหมายที่รวมกันกําหนดไว
ในความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูปวย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ผลการศึกษาระบบการแพทยฉุกเฉินจากประเทศตนแบบดานการแพทยฉุกเฉิน
จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของระบบการแพทยฉุกเฉินในหลายประเทศที่มี
ผลการดํ า เนินงานด า นนี้เป นประจั กษ และเป นที่ย อมรั บ กั นในระดั บ สากล ยกตั วอยา งใน ทวี ป
อเมริกา เชนประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปเอเชียเชนญี่ ปุน เขตบริหารพิเศษฮองกง เปนตน เพื่อ
นํ า มาเป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการศึ ก ษาและการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บในการศึ ก ษานี้
ดังตอไปนี้
3.1.1 ผลการศึกษาขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.1.1 แนวคิดการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกา
การบริการดานการแพทยฉุกเฉินหมายถึงการปฏิบัติการดานการแพทยซึ่ง
รวมถึงการประเมินและการจัดการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับบาดเจ็บและเจ็บปวยกระทันหัน
นอกสถานพยาบาล การบริ ก ารด า นการแพทย ฉุ ก เฉิ น นั้ น เป น การบู ร ณาการระหว า งงานด า น
สาธารณสุข ดานความปลอดภัย และการดูแลผูปวยฉุกเฉิน โดยการสงทรัพยากรและความชวยเหลือ
ที่เหมาะสมนั้นไปยังผูปวยถึงจุดเกิดเหตุในชวงเวลาที่เหมาะสมหรือทันเวลา การเตรียมการเพื่อการ
ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินอยางเหมาะสมเพื่อชวยเหลือผูบาดเจ็บหรือเจ็บปวยฉุกเฉินในกรณีเกิด
ภาวะภัยพิบัติก็เปนสิ่งสําคัญที่ระบบการแพทยฉุกเฉินตองดําเนินการดวยเชนกัน
3.1.1.2 ขอมูลพื้นฐานของระบบการแพทยฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบูรณาการการชวยเหลือดานการแพทยฉุกเฉิน
และการชวยเหลือดานภาวะฉุกเฉินอื่นๆผานระบบการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท 911 ซึ่งมีขอมูล
ดานการแพทยฉุกเฉินดังนี้
1) หนวยงานดานการแพทยฉุกเฉิน
จากการประมาณการหนวยปฏิบั ติการดานการแพทยฉุกเฉินที่ผา น
การรับรองทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นจํานวน 19,971 หนวย มีพาหนะฉุกเฉินจํานวน 81,295
คัน จํานวนมากกวารอยละ 93 ของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินดัง กลาวตอบสนองตอการสั่งการของ
ศูนยสั่งการ 911 ซึ่งมีการตอบสนองและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินคิด เปนรอยละ 65 ตอบสนองโดย
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ไมมีการเคลื่อนยายคิดเปนรอยละ 28 จากหนวยปฏิบัติการเคลื่อนยายผูปวยทั้งหมดที่ไดรับอนุญาต
พบวา รอยละ 5 บริการเฉพาะการเคลื่อนยายผูปวยไมฉุกเฉิน มากกวารอยละ 4 บริการฉุกเฉินเฉพาะ
ดานและมีการเคลื่อนยา ยผูป วยด วยอากาศยานและทางภาคพื้ นรวมกัน และประเภทของหนวย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อแบงตามระดับความชํานาญแลวพบวาระดับ EMT-Basic มีจํานวนมากกวา
กวารอยละ 51 ระดับ EMT-paramedic มีจํานวน รอยละ 38 และระดับ EMT-Intermediate มีจํานวน
รอยละ 9 ตามลําดับ
2) บุคลากรวิชาชีพดานการแพทยฉุกเฉิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีบุคลากรวิชาชีพดานการแพทยฉุกเฉินทั้ง
3 ระดับคือ EMT Basic, Intermediate, and Paramedic จํานวนประมาณ 826,111 คน มีแพทย
อํานวยการจํานวน 8,459 คน หากแบงตามระดับความชํานาญไดดังนี้คือ ระดับ EMT-Basic คิดเปน
รอยละ 64 ระดับ EMT- Paramedic คิดเปนรอยละ 24 ระดับ EMT-Intermediate คิดเปนรอยละ 6
เปนเพศชายรอยละ 67 เพศหญิงรอยละ 33 สวนใหญชวงอายุจะอยูระหวาง 20-49 ป
3) ระบบขอมูลดานการแพทยฉุกเฉิน
การเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งประเทศพบวา 44 รัฐมี
การเก็บขอมูลตามมาตรฐานกลางของประเทศ แต มีเพียง 11 รัฐเทานั้นที่เก็บขอมูลไดครบถวนรอย
ละ 100
4) การสื่อสารดานการแพทยฉุกเฉิน
พบวา 33 มลรัฐ หรือ รอยละ 66 ของประเทศระบบโทรศัพทไรส าย
เขาหาหมายเลข 911 มีความครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตรและประชากรเกินกวารอยละ 70 และ
เพียง 15 มลรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 30 เทานั้นที่การติดตอหมายเลข 911 เกิดขึ้นภายในมลรัฐของ
ตนเอง เนื่องจากทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกามีศูนยจายงานดานการแพทยฉุกเฉินเพียง 18 แหง
เทานั้น มีรอยละ 70 ของมลรัฐทั้งหมดมีการแจงเหตุฉุกเฉินทางสื่อสารสาธารณะอื่นเชน email,
SMS เปนตน
5) ขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินและการชวยเหลือ
ในป ค.ศ. 2009 รายงานการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยประมาณ 36,698,679 ราย การเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินทั้งสิ้น 28,004,642 ราย 25
มลรัฐ หรือรอยละ 50 ของทั้งประเทศมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติดานการแพทยฉุกเฉินขึ้นมาใช
เองและบังคับใชทั้งมลรัฐในวงกวางแตสวนที่เหลือมีเพียงการดําเนินการของทองถิ่นแตไมไดบังคับ
ใชในวงกวาง
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6) การจัดงบประมาณดานการแพทยฉุกเฉิน
จากการรวบรวมขอมูลพบวาหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินของมล
รัฐได รับเงิ นสนั บสนุนจากมลรัฐรอยละ 33 จากคา ปรับของความผิ ดที่เกิ ดจากการจราจรหรื อ
คาธรรมเนียมของการใชพาหนะคิดเปนรอยละ 19 จากการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลกลาง
คิดเปนรอยละ 7 และจากแหลงอื่นๆรอยละ 5
3.1.2 ผลการศึกษาขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนจัดระบบการแพทยฉุกเฉินแบบบูรณาการระหวาง Fire Department
และ Emergency Medical System เขาดวยกัน โดยการสนับสนุนงบประมาณดานการรักษาพยาบาล
ผูปวยจากรัฐบาลกลางผาน Health and Social Welfare Ministry งบประมาณดาน Fire Management
ผานสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใตการควบคุมดูแลของ Local Government
สัง คมญี่ปุ นเติบ โตเป นสั งคมผูสู งอายุ มีภาวะการเจ็ บ ปวยสู งมากขึ้นจํา เป นต อง
พัฒนาระบบและเทคโนโลยี การสื่อสารสั่งการเพื่อรองรับเหตุ ฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและภาวะภัย
พิบัติโดยจัดระบบใหมีการสื่อสารสั่งการใน Fire Department ใชหมายเลข 119 หมายเลขเดียว
รองรับทั้งเรื่องภัยพิบัติและภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน
ระบบการสื่อสารสั่งการใน Fire Department เมื่อรับแจงเหตุผานหมายเลข
โทรศัพทฉุกเฉิน 119 ก็จะพิจารณาซักถาม แจกแจงเหตุและสถานที่เกิดเหตุ เพื่อตัดสินใจตอบสนอง
ความชวยเหลือตามระดับความรุนแรง เมื่อสั่งการหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินที่เกี่ยวของ เชน Fire
Station, Ambulance หรือ Doctor Heli ก็จะทําหนาที่ควบคุมกํากับติดตามยานพาหนะ ดวย
ระบบสื่อสาร จนสงสถานพยาบาลที่เหมาะสม
จุดเดนเพื่อนําสูการพัฒนาการดําเนินงานดานรับแจงเหตุและสั่งการ หมายเลขรับ
แจงเหตุฯเบอรเดียวทั้งประเทศ คือหมายเลข 119 มีระบบการสื่อสารสั่งการที่ทันสมัย มีระบบการ
ควบคุม กํากับติดตามการดําเนินงาน บูรณาการ Fire Department และ Emergency Medical System
เขาดวยกัน การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นและหนวยงานเอกชนเปน
สัดสวนที่เหมาะสม
3.1.3 ผลการศึกษาขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉินในเขตบริหารพิเศษฮองกง
ฮองกงเปนเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดิมเปนอาณานิคม
ของสหราชอาณาจักร ฮองกงมีภูมิประเทศเปนเกาะอยูในบริเวณทะเลจีนตอนบน มีเนื้อที่ประมาณ
2,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 6 ลานกวาคน และมีลักษณะเปนนครใหญคลาย
กรุงเทพมหานคร บริการการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในฮองกงในป จจุบัน สวนใหญ
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ดําเนินการโดยมูลนิธิเซนตจอหนแหงเยรูซาเล็ม (Saint John of Jerusalem) ภายใตการสนับสนุน
ของรัฐบาล
ประวัติความเปนมา
มูลนิธิเซนตจอหนแหงเยรูซาเล็มไดเขามาในฮองกงเมื่อราวหนึ่งรอยกวาปที่ผานมา
คือใน พ.ศ. 2427 และไดดําเนินการเพื่อบําเพ็ญประโยชนตอมวลมนุษยดวยการบริการรักษาผูปวย
เจ็บเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน, การบริการเวชพาหนะสําหรับการขนสงผูปวย และการดูแลรักษาขณะ
ขนสง ตลอดจนใหบริการรักษาพยาบาลหรือบริการที่เกี่ยวของ ทั้งตอชุมชนและการสนับสนุน
รัฐบาล ภายใตปรัชญาวา “Profide and Pro Utilate Hominum” ซึ่งหมายถึงการมีความเชื่อถือโดยไม
ตองการการพิสูจน และไดรับการยอมรับใหดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 2533
โครงสรางการบริหารงานของสมาคมหนวยเวชพาหนะเซนตจอหน
สมาคมหนวยเวชพาหนะเซนตจอหน (Saint John Ambulance Association
&Brigade) เปนหนวยงานมูลนิธิเอกชน ซึ่งไมแสวงหากําไร มีการแบงการดําเนินการออกเปน
หนวยงาน 2 หนวยที่มีความรับผิดชอบตางกัน คือหนวยเวชพาหนะเซนตจอหนฮองกง (TheSaint
John Ambulance Brigade Hong Kong) และสมาคมเวชพาหนะเซนตจอหน (The Saint John
Ambulance Association)
หนวยเวชพาหนะเซนตจอหนฮองกง (The Saint John Ambulance Brigade
Hong Kong)
หนวยงานนี้มีหนาที่รับผิดชอบเปนผูใหบริการปฐมพยาบาล, การขนสงผูปวย และ
การดูแลรักษาในระหวางการขนสง นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการจัดใหมีโรงพยาบาลเพื่อใหการ
ดูแลเด็ก, ผูสูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งการจัดรถพยาบาลไวในบริเวณที่มีการแขงขันกีฬาหรือที่มี
การชุมนุมของคนหมูมาก ตลอดจนสงบุคลากรไปกับกลุมที่คาดวาอาจมีโอกาสเกิดเหตุเจ็บปวย
ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุได เชน กลุมทองเที่ยว งานแสดงกิจกรรมตางๆ การบริการขนสงผูปวยดวย
รถพยาบาลนั้น เริ่มดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2459 โดยมีการจัดตั้งสถานีสั่งการและปฏิบัติก ารรักษา
ผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ซึ่งมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรผูปฏิบัติงานกับหนวยงาน
ดังกลาวนี้ สวนใหญเปนอาสาสมัครซึ่งมีพื้นฐานความรูอยางต่ําเทียบเทาชั้นมัธยมศึกษา (secondary
school standard) แตก็ มีอาสาสมัค รจํ านวนมากที่ มีพื้นฐานความรูระดั บปริญญาหรือสูงกวา .
นอกจากนี้ยังมีแพทยและพยาบาลมากกวา 100 คนที่รวมเปนอาสาสมัครอยูในหนวยงานนี้ มีการ
จัดการกระจายของสถานีบริการโดยอาศัยพื้นฐานจากขอมูลความหนาแนนของประชากรในแตละ
เมือง และตําแหนงของเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง
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สมาคมเวชพาหนะเซนตจอหน (The Saint John Ambulance Association)
สมาคมนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นกอนหนวยเวชพาหนะเซนตจอหนฮองกง (The Saint
John Ambulance Brigade Hong Kong) เปนเวลานาน สมาคมดังกลาวมีหนาที่รับผิดชอบในการให
ความรูแกประชาชนที่เปนสมาชิกดานหลักวิชาการ ตลอดจนการปฏิบัติในดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน, สุขอนามัยสวนบุคคล และการพยาบาลผูปวยแบบตางๆ นอกจากนี้ ยังดําเนินการ
สนับสนุนเอกสารวิชาการ, การพิมพ และการกระจายแจกจายหนังสือเอกสารวิชาการ หรืออุปกรณ
ชวยสอนตางๆ รวมทั้งจัดใหมีการทดสอบความรู จนถึงการใหประกาศนียบั ตรรับรองความรูกับ
สมาชิกที่จบหลักสูตร
บุคลากรที่ทําหนาที่สอนมี 3 ระดับ คือระดับอาจารยอาวุโส (senior training
officer),ระดับอาจารย (training officer) และระดับผูชวยอาจารย (training assistants) ทั้งสามระดับ
ดังกลาวนี้เปนผูทํางานเต็มเวลา โดยไดรับความชวยเหลือจากกลุมแพทยอาสาสมัคร ที่ไมไดทํางาน
เต็มเวลา
โครงสรางการจัดการเวชบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาล
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลแตละแหง มีบทบาทสําคัญในการดูแล
ผูปวยอุบั ติเหตุและฉุ กเฉินเชนเดีย วกับ การดูแลผูป วยนอกโรงพยาบาล. รัฐบาลไดกํ าหนดให
โรงพยาบาลของรัฐจํานวน 14 แหง ปฏิบัติภารกิจใหการบริการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน
สูง ตั้ง แต ในชุม ชน ทั้ งในกรณี ที่ ชุม ชนแสดงความตองการหรื อกรณีที่ พิจารณาวา ชุม ชนกํา ลั ง
ตองการใชบริการ ดังนั้นจึงมีการแบงการใหบริการของแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเปน 2 สวน ไดแก
1) การบริการดูแลผูปวยนอกโรงพยาบาล โดยมีคณะทํางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ซึ่งประกอบดวยกลุมแพทย และพยาบาล
2) การบริการดูแลผูปวยที่โรงพยาบาลทั้งนี้การปฏิบัติทั้งสองสวนมีแนวทางที่
เหมือนกัน คือการลงทะเบียนประวัติและการตรวจสอบประวัติ และการคัดแยกผูปวยตามความ
เรงดวนที่ผูปวยตองไดรับการรักษา.การลงทะเบียนประวัติและการตรวจสอบประวัติ ซึ่งแสดงถึง
โรคประจําตัว, ยาที่ใชอยูเปนประจํา, ประวัติการเจ็บปวยตลอดจนการรักษา, ประวัติการแพยา และ
การบันทึกทางการแพทยที่มีความสําคัญ ทั้งนี้โดยมีการประสานกับระบบขอมูลทะเบียนราษฎรที่มี
อยูติดตัวประชาชนที่เรียกวา “Smart Card”
การคัดแยกผูปวยตามความเรงดวนที่ผูปวยตองไดรับการรักษา (triage)
แบงเปน 4 ระดับ คือวิกฤต (critical), เรงดวน (urgent), กึ่งเรงดวน (semi-urgent)
และไมเรงดวน (non-urgent) ซึ่งมีการกําหนดวัตถุประสงคของการคัดแยกผูปวยไว ไดแก
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1) เพื่ อให มี ค วามชั ดเจนและแน นอนในการประเมิ นสถานภาพผู ป วยว า มี
ความถูกตองในการจัดลําดับความเรงดวน
2) เพื่อลดโอกาสความลาชาในการรักษาโดยไมจําเปน
3) เพื่อเปนการใหคําแนะนําในการรักษาพยาบาลเบื้องตน
4) เพื่อใหมีแนวทางในการตรวจเพื่อวินิจฉัย (diagnostic test) และใหการรักษา
ไดทันที
5) เพื่อใหมีการใชบุคลากรและทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
จัดระบบการเคลื่อนยายผูปวยสูหนวยงานอื่นที่เหมาะสมตามสภาวะของผูปวยและเงื่อนไขที่กําหนด
6) เพื่อเปนการลดการคั่งคางและความสับสนของผูปวยรวมทั้งเจาหนาที่
7) เพื่อใหการติดตอสื่อสารกับกลุมผูปฏิบัติงานดานเวชบริการนอกโรงพยาบาล
8) เพื่อเปนการกําหนดใหชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของผูปวย, ระยะเวลาในการคัด
แยกผูปวย และการดําเนินการรักษาพยาบาลอยางเปนระบบ
9) เพื่อใหการฝกศึกษาแกบุคลากร รวมทั้งฝกการตัดสินใจที่ถูกตอง
องคประกอบตางๆ ของระบบเวชบริการฉุกเฉินในฮองกง
1) การอํานวยการทางการแพทย (medical direction) ระบบงานเวชกรรมฉุกเฉิน
ในฮองกงนั้นมีการรวมงานระหวางองคการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทั้ง 2 สวนนี้มีการรับผิดชอบ
ทางวิชาการอยางชัดเจนโดยคณะแพทย
2) หน ว ยงานขนส ง ผู ป ว ยก อ นถึ ง โรงพยาบาลและระหว า งโรงพยาบาล
(prehospital and interfacility transport agencies) เปนหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสวน
ของภาครัฐนั้นรับผิดชอบโดยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐบาล 14 แหงและสวน
ภาคเอกชนนั้น คือมูลนิธิ Saint John of Jerusalem ดังกลาวขางตน
3) การรับแจงเหตุ (dispatch) การติดตอสื่อสาร (communications) มีการจัดระบบ
แจงเหตุฉุกเฉินโดยใชหมายเลขโทรศัพท “999” การจัดใหมีหนวยบริการรับแจงเหตุฉุกเฉิน ซึ่งทํา
หนาที่ใหคําแนะนําในการรัก ษาพยาบาลเบื้องตน, การคัดแยกผูปวย และการประสานงานระหวาง
หน ว ยงานซึ่ ง ให ก ารดู แ ลรั ก ษานอกโรงพยาบาลและแผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาล
ปลายทางโดยเครือขายการสื่อสารที่กําหนดไวเปนระบบเดียวกัน
4) แนววิธีปฏิบัติในการคัดแยกผูปวย, การรักษา, การขนสง และการสงต อ
ทั้งหมดนี้ มีการจัดเปนระบบที่มีความชัดเจน และมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอยูในระบบใหญดังกลาว
ขางตน

46
5) โรงพยาบาลที่รับผูปวย (receiving facilities) มีการกําหนดโรงพยาบาล
ปลายทางไวลวงหนาอยางชัดเจน คือเปนโรงพยาบาลในความดูแลของรัฐ 14 แหง
6) การฝกศึกษา (training) การตรวจสอบ และการรับรองคุณภาพ (audit and
qualityassurance) มีรัฐบาลเปนผูกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา สวนการปฏิบัติการใหการศึกษานั้นมีทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรผูปฏิบัติงานตองไดรับใบอนุญาต (license) ซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมและมีการฝกฝนอยางตอเนื่อง
7) การเก็บคาบริการ การใหบริการดานเวชกรรมฉุกเฉินเปนการบริการแบบให
เปลากับประชาชน ทั้งที่ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8) การให ค วามรู และสารสนเทศแก ป ระชาชน (public information and
education) สวนใหญดําเนินการโดยมูลนิธิ Saint John Ambulance ดังกลาวขางตน
9) การปฏิบัติเมื่อมีสาธารณภัย (disaster) และการชวยเหลือระหวางหนวยงาน
(mutualaid) เนื่องจากฮองกงเปนเมืองขนาดเล็กมีขนาดประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาชน
ประมาณ 6 ลานคน การเกิดสาธารณภัยหลายครั้งในหลายปที่ผานมา มีผลใหเกิดพัฒนาการของ
ระบบใหมีการประสานชวยเหลือระหวางกันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในฮองกง ไดมีการจัดใหมีการซอมการปฏิบัติเมื่อมีสาธารณภัยอยางสม่ําเสมอและ
สมจริงสมจัง โดยเนนที่การเกิดสาธารณภัยอันมีเหตุจากเครื่องบินตกและการเกิดสาธารณภัยที่
สถานีรถไฟ มีแผนการปฏิบัติเมื่อมีสาธารณภัยเปนแผนระดับชาติที่มีหนวยงานตางๆ เกี่ยวของดวย
จํานวนมาก
3.2 ผลการศึกษาการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินในกลุมประเทศอาเซียน
ในปจจุบันอาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม
สหราชอาณาจัก รกั มพูช า สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซีย สาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นั้นมีขอมูลพื้นฐานดานการแพทยและสาธารณสุขที่แตกตาง
กันคอนขางมาก อันเนื่องมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไมเทาเที ยมกันทําใหระบบการ
จัดการดานการแพทยฉุกเฉินมีความแตกตางกัน ซึ่งขอมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิของการแพทยฉุกเฉิน
ของประเทศอาเซียนมีดังตอไปนี้
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3.2.1 ผลการศึกษาขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย
3.2.1.1 ความเปนมากอน พ.ศ.2551
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยแมจะลาชาเมื่อเทียบกับ
ประเทศ ที่พัฒนา แตก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตั้งแตชวงเวลารัชกาลที่ 5 จนถึง พ.ศ. 2551 โดย
เริ่มตนจากกิจกรรมการกุศลโดยไมคิดผลตอบแทนในการชวยเหลือในลักษณะการกูภัยและการชวย
เก็บศพผูเสียชีวิต โดยมูลนิธิตาง ๆ ของชาวจีนในประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ซึ่ง
กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 และมูลนิธิรวมกตัญูตั้งแต พ.ศ. 2513 ซึ่งไดใหความชวยเหลือผูปวยขั้นตน
และลําเลียงนําสงโรงพยาบาล เมื่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนมูลนิธิรับภาระ
ไม ไ หว และจากการที่ บุ ค ลากรขาดประสบการณ ไ ม มี ความรู ค วามสามารถและไมมี อุป กรณ ที่
เหมาะสม ทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพการใหบริการ และไมสามารถตอบสนองตอปญหาอุบัติเหตุ
ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงไดทดลองจัดตั้งหนวยบริการเพื่อการชวยเหลือผูปวยบาดเจ็บฉุกเฉินใน
องคกร ของภาครัฐในลักษณะตาง ๆ ตามลําดับดังนี้
กรมตํ า รวจ จั ด ตั้ ง หน ว ยบริ ก ารเพื่ อ การช ว ยเหลื อ ผู บ าดเจ็ บ โดยการ
แบบอยางมาจากการดําเนินการที่ตํารวจตระเวนชายแดนไดเรียนรูระวางดําเนินภารกิจตามเสด็จ
สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี คือ
พ.ศ. 2512 ไดมีการจัดตั้งหนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรม
ราชชนนี (พอสว.) เพื่อออกใหบริการตรวจรักษาผูปวยในเขตทุรกันดาร
พ.ศ. 2515 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหดําเนินงาน “หนวยแพทยทางวิทยุ” ครั้งแรกในประเทศไทย พระราชทานนามวา “แพทย
อาสาทางอากาศ” ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “งานหนวยแพทยทางวิทยุ” ถือเปนจุดกําเนิดและเปน
ตนแบบแหงการแพทยฉุกเฉินทางอากาศในระดับพลเรือนของไทย
พ.ศ. 2523 กรมตํารวจไดจัดตั้งศูนยรถพยาบาลขึ้นเพื่อชวยเหลือผูบาดเจ็บ
ที่รองขอมาทางโทรศัพทและวิทยุ โดยไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง เพื่อจัดระบบการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บที่เปนเครือขายของโรงพยาบาลตา ง ๆ และได จัดทําแผนรวมมือกันระหวา ง
โรงพยาบาลตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครกับศูนยสงกลับของกรมตํารวจโดยพัฒนาเครือขายวิทยุ
สื่อสารรวมระหวางโรงพยาบาลซึ่งมีสังกัดตางกัน มีระบบรถพยาบาลฉุกเฉินที่ใชของศูนยสงกลับ
เปนหนวยงานหลัก แตความรวมมือดังกลาวมีปญหาและอุปสรรคตามมาคอนขางมากเนื่องจากขาด
ความรวมมือของโรงพยาบาลตาง ๆ ดวยกันเอง
พ.ศ. 2529 กระทรวงกลาโหม โดยพลเอกอาทิตย กําลังเอก ไดพัฒนากอง
กํ า ลั ง รั ก ษาพระนครและจั ดให มี โทรศั พ ท ส ายด วน 123 บริ ก ารเหตุ ดวนแก ป ระชาชน มี หน วย
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รถพยาบาลฉุกเฉิน ประมาณ 40 คัน ใหบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตไดใหบริการไมนาน
ก็ยุติเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง
พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลขอนแกน เริ่มจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุและหนวยกูชีพ
ขั้ นที่ โรงพยาบาลขอนแก นซึ่ ง ถื อเป นต นแบบในการดํ า เนิ นการก อตั้ ง และพั ฒนาหน วยบริ ก าร
การแพทย ฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลในตา งจัง หวัดอยา งตอเนื่อง นั บ เป นหน วยกู ชี พแห งแรก ใน
ภูมิภาคที่ตั้งขึ้นและดําเนินการภายใตการดูแลกํากับจากโรงพยาบาล ภายหลังจากการทดลองนํารอง
การบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญและสวนภูมิภาคพบวา ยังเกิดปญหาอื่น ๆ เชน โครงสรางหลัก
แตละระดับ ศูนยสั่งการ แหลงงบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ หลักสูตรตาง ๆ ของบุคลากรระดับ
ปฏิ บั ติง าน การเชื่ อมโยงระบบจากโรงพยาบาลสู ระบบท องถิ่ น ทํ า ให ภาพรวมของหน วยกู ชี พ
ระดับประเทศยังไมเดนชัดและหลายหนวยขนาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน(สํานักงานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน, 2551)
พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ดําเนินการโครงการพระราชดําริ “ตํารวจชวยผูปวยฉุกเฉิน” โดยพระราชทานทรัพยสวนพระองค
18 ลานบาท ใหกองบัญชาการตํ ารวจนครบาลจัดตํารวจจราจรเปนหนวยเคลื่อนที่เร็ วชวยเหลื อ
ผูบาดเจ็บทุกกรณี ตอมากระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทยไดงบประมาณจํานวน 150 ลาน
บาท สนับสนุนใหจัดทําระบบบริการการแพทยฉุกเฉินขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถี และไดกอสราง
อาคาร EMS พรอมเปดดําเนินการบางสวนในป พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2538 กรมการแพทยไดจัดตั้ง “ศูนยกูชีพนเรนทร” โรงพยาบาลราช
วิถีขึ้นอยางเปนทางการ ใหบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและขนยายทั้งผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินใน
พื้นที่ระยะเวลา ไมเกิน 15 นาที โดยมีหมายเลข 1669 เปนหมายเลขแจงเหตุในสวนของกรมการ
แพทย และ 1554 ในสวนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตการใหบริการยังไมทั่วถึง ขาดงบประมาณที่
เหมาะสมในการดําเนินการ จนตองขอความชวยเหลือจากองคกรภายนอกระบบราชการ อยางไรก็
ตาม “ศูนยกูชีพนเรนทร” ถือเปนตนแบบหนึ่งของหนวยกูชีพที่ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลจาก
โรงพยาบาลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดมีการ
บรรจุ แ ผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น โดยเน น ให มี ก ารขยายตั ว การให บ ริ ก าร
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุสูจังหวัดภูมิภาคและชวยผลักดันจังหวัดที่มีความพรอมใหนํารอง
คูขนานกับ การจั ดตั้ง ศูนยกู ชีพที่ โรงพยาบาลราชวิถี (สํ านักงานระบบบริ การการแพทยฉุก เฉิน ,
2551)
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พ.ศ. 2539 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน และสถาบันพระ
บรมราชชนก ร ว มจั ด ทํ า หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รสาธารณสุ ข (กู ชี พ ) ขึ้ น เป น แห ง แรก เป น
หลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรดานบริการการแพทยฉุกเฉินเฉพาะทางหลักสูตรแรกของประเทศไทย
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมีการ
บรรจุแผนพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเขาในสวนของแผนงานอุบัติเหตุและสาธารณภัย
โดยกํ า หนดให มี ก ารจั ด ตั้ ง แผนพั ฒนาระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก จั ง หวั ด แต เน นถึ ง
ความสามารถในการจัดหนวยบริการมากกวาการจัดระบบบริการ สงผลใหโรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทั่วไปจํานวน 90 แหงมีหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยเนนการชวยเหลือผูประสบ
อุบัติเหตุเปนหลัก แตพบวายังมีขอจํากัดในการใหบริการ เนื่องจากขาดกฎหมายระบบการเงินการ
คลังรองรับ อีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู ทักษะและเจตคติในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
ในการชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดแผนพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไปสูระดับชุมชน โดย
เนนใหชุมชนมีสวนรวมและการสรางเครือขายของทองถิ่นใหมีความคลอบคุลมพื้ นที่ทั่วประเทศ
และจัดใหมีระบบการเงินการคลังที่เหมาะสมรองรับ
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุข ได ประกาศให การ
พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนนโยบาย 1 ใน 4 ประการของกระทรวงสาธารณสุข มีการ
จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ศู น ย น เรนทร กระทรวงส าธารณสุ ข ขึ้ น เพื่ อ
รับผิดชอบขัดเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาหนวยบริการใหคลอมคลุมและมีคุณภาพ ไดมีการจัดสรร
งบประมาณพั ฒนาระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น 10 บาทต อหั วประชากรที่ จ ดทะเบี ย น โดย
สํานักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนแหลงงบประมาณ
ในป ง บประมาณ 2546 กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ จั ด สรร
งบประมาณบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลใหโดยเฉพาะ (จายตามรายหัวประชากร
สิทธิบัตรประกันสุขภาพในพื้นที่จังหวัดนั้น ) ถือเปนแหลงงบประมาณหลักของการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินตั้งแตนั้นมา และกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการใหทุก จังหวัดใหระบบ
หลักประกันสุขภาพดําเนินการในจังหวัดนํารองและขยายผลอยางตอเนื่อง โดยนํารองเริ่มใหบริการ
ระยะที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในพื้ น ที่ 7 จั ง หวั ด คื อ
กรุงเทพมหานคร ขอนแกน นครราชสีมา นครสวรรค เพชรบุรี ลําปาง และสงขลา และไดขยายการ
ใหบริการ
ระยะที่ 2 เมื่ อวั นที่ 10 มี น าคม พ.ศ. 2547 เพิ่ ม 8 จั ง หวั ด รวมเป น 15
จั ง หวั ด ได แ ก เชี ย งใหม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา สมุ ท รปราการ สุ ร าษฏร ธ านี
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อุบลราชธานี และในเดือน เมษายน พ.ศ. 2547 เพิ่มอีก 7 จังหวัด รวมเปน 22 จังหวัด ไดแก ชลบุรี
ปราจีนบุรี เชียงราย พะเยา พิษณุโลก ภูเก็ต และกระบี่ จนกระทั่งเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได
ใหบริการการแพทยฉุกเฉินคลอบคลุมครบ 76 จังหวัด
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
เนื่องจากการขยายตั วอยางตอเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีการจัดทํ าแผนยุ ทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงฉลองสิริ
ราชสมบั ติ ค รบ 60 ป ของพระบาทสมเด็ จพระเจ า อยู หั ว จึ ง เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย 5 ประการ (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน , 2551)
ดังนี้ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งระบบการเงินการคลัง การ
พัฒนาบุคลากร การสรางและการจัดการความรูและการพัฒนาเครือขายและสงเสริมบทบาทภาคี
โดยมีเปาหมายของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในป พ.ศ. 2553 คือผูปวยฉุกเฉินระดับวิกฤต
และเรงดวนอยางนอย รอยละ 50 ไดรับการชวยเหลือหรือสงดวยระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน อัตราการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินลดลงจากป พ.ศ. 2549 อยาง
นอย รอยละ 15 มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน โดยมีหนวยปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินที่ไดรับการครอบคลุมทุกหมูบาน และมีบริการการแพทยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลทุกแหงทั่ว
ประเทศ รวมทั้งการสงตอที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น และ
มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่พรอมชวยเหลือดูแลและรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยฉุกเฉินในภาวะ
ภัยพิบัติไดอยางเหมาะสม และ มีบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพในจํานวนที่
เพี ย งพอได แก มี แพทยเฉพาะทางเวชศาสตร ฉุ กเฉิ นอย างน อย จัง หวัดละ 2 คน และมี บุ คลากร
ประเภทตาง ๆ ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพในจํานวนที่เพียงพอตามมาตรฐาน มี
ระบบการสรางแรงจูงใจในการทํางานบริการการแพทยฉุกเฉิน ทั้งดานการเงินและที่ไมใชการเงิน
พ.ศ. 2551 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
พ.ศ. 2551 ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.)
และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใน
ประเทศไทย
3.2.1.2 ระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยในปจจุบัน (ตั้งแต พ.ศ.2551 เปน
ตนมา)
จากป ญ หาการเจ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิ น ตั้ ง แต อ ดี ต ที่ ผ า นมาก อ นมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน บงชี้อยางชัดเจนวาภาวการณเจ็บ ปวยฉุกเฉินเปนสาเหตุสําคัญของ
การเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรหรือทําใหเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญจาก
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ภาวะแทรกซอนเนื่องจากไมไดรับการบําบัดรักษาที่เหมาะสมอยางทันทวงที กอใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจในมูลคาที่สูงโดยไมจําเปน และสงผลกระทบตอการพัฒ นาศักยภาพของทรัพยากร
บุคคล และความมั่นคงของชาติ ในป พ.ศ. 2551 จึงมีการตราพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.
2551 ขึ้น ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2551 เปนตนไปเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินในป จจุบันยังขาดระบบ
บริหารจัดการดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน รวมทั้งยังขาดหนวยงาน
รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ทําใหมีผูปวยฉุกเฉินตองสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความ
บกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดยไม
สมควร เพื่อลดและปองกันความสูญเสียดังกลาว สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉินขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน โดยมาตรา 15
บัญญัติให สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) มีหนาที่จัดทําแผนหลั กเกี่ยวกับการแพทย
ฉุกเฉินเสนอตอคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 บัญญัติให กพฉ. มีหนาที่เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ นโยบาย
ดานการแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณที่ตองการให
ผูปวยฉุกเฉินในประเทศไทยทุกคนไดรับการชวยเหลือทางการแพทยอยางทั่วถึงเทาเทียมบรรลุตาม
เปาหมาย 8 ประการดังนี้
1) จัดการความรู สราง และ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รองรับการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารจัดการและการปฏิบัติการ
2) พั ฒ นาระบบการเงิ นการคลั ง ด า นการแพทย ฉุ ก เฉิ น จั ด กลไกการ
จายเงิน และการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ ใหมีงบประมาณเพียงพอและยั่งยืน
3) สนับสนุนและพัฒนาระบบการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉิน
4) พัฒนาความสามารถของประชาชนในการรองขอและชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบื้องตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม
5) พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินนอกรพ.ใหครอบคลุมและทั่วถึง ให
ผูป วยฉุ ก เฉิ นไดรับ ปฏิ บั ติก ารฉุก เฉินที่ ได ม าตรฐาน ได รับการบํ า บั ดรั ก ษาเฉพาะอย า งทั่ วถึ ง
ทันทวงที
6) พั ฒ นาระ บบป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เ ฉิ น ของหน ว ย ปฏิ บั ติ ก ารแล ะ
สถานพยาบาล ตาง ๆ ใหไดมาตรฐานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหบริการประจําตลอดเวลา
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7) ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งให ร ะบบ
การแพทยฉุกเฉินมีความเขมแข็งและยั่งยืน
8) สงเสริมการมีบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกร
ภาคีเครือขายอื่น ๆ ในระบบการแพทยฉุกเฉินใหเขมแข็งและยั่งยืน
เพื่อความเปนเอกภาพในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการแผนจึง
กําหนดให กพฉ.และ สพฉ. เปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
รับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และ
การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน อันจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการคุมครอง
สิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน
ปจจุบันระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยไดจัดใหมีองคประกอบ
ลักษณะ และมาตรฐานใหสอดคลองกับสากลดังตอไปนี้
1) ลักษณะการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (2551) ไดแบง ลักษณะการ
ทํางานของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การเจ็บปวยและการพบเหตุ (Detection) การเจ็บปวยฉุกเฉินเปน
เหตุใหเกิดขึ้นอยางไมสามารถคาดการณไดลวงหนา การจัดวางระบบของการสํารวจ คนหาคนที่
ประสบเหตุ จึงตองออกแบบใหสามารถกระทําไดเร็วที่สุด คลอบคลุมทุ กพื้นที่
(2) การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting) โดยระบบสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและมีเลขหมายที่จําไดงาย มีศูนยรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
(3) การออกปฏิ บั ติ ก ารของหน ว ยบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น
(Response) โดยทั่วไปแบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ Advance Life Support และระดับ Basic Life
Support ตองมีความพรอมเสมอในการออกปฏิบัติงานและมีมาตรฐานระยะเวลาตามที่กําหนด
(4) การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) การ
ประเมินสภาพแวดลอมเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคณะ และประเมินสภาพผูเจ็บปวยเพื่อให
การดูแลรักษาตามความเหมาะสม ทีมบุคลกรตองมีความรู มีประสบการณและเจตคติที่ดีในการ
ชวยเหลือผูปวย
(5) จ.การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง (Care in transit)
ยึดหลักการไมทําใหเกิดการบาดเจ็บซ้ําเติมตอผูเจ็บปวย
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(6) การนําสงสถานพยาบาล (transfer to definitive care) สามารถนํา
สงไปรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม โดยประเมินสภาพผูปวยและความพรอมศักยภาพ
ของโรงพยาบาลที่สงไปรักษาควบคูกัน
2) องคประกอบของระบบการแพทยฉุกเฉิน
องค ป ระกอบของระบบที่ วิ ท ยาลั ย ฉุ ก เฉิ น แห ง สหรั ฐ อเมริ ก า
(American College of Emergency Physicians) แนะนําไวมีดวยกัน 14 ดานคือ การอํานวยการทาง
การแพทย (medical direction ) หนวยงานที่ขนสงผูปวยกอนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital transport
agencies ) หนวยงานที่ขนสงผูปวยระหวางโรงพยาบาล(inter-facility transport agencies ) การ
จัดสงความชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉิ น (emergency medical dispatch) การติดตอสื่อสาร
(communications) เกณฑ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ( protocols )ในการคั ด แยกผู ป ว ย(triage) การบํ า บั ด รั ก ษา
(treatment ) การขนสง (transport ) และการสงตอ (transfer) หนวยรักษาเฉพาะทาง (specialty care
units)โรงพยาบาลที่รับผูปวย (receiving facilities ) การฝกศึกษา (training) การเงิน (financing ) การ
ตรวจสอบและการรับรองคุณภาพ (audit and quality assurance) การใหความรูสารสนเทศแก
ประชาชน (public information and education) การชวยเหลือระหวางกัน (mutual aid) การมีสวนรับ
ในการระงั บ ภาคี (disaster) (สุ ร จิ ต สุ น ทรธรรม, 2552 หน า 24-25) องค ป ระกอบของระบบ
การแพทยฉุกเฉินทั้ง 14 ดาน จําเปนตองมีการจัดองคกร การรวมตัว และการประสานงาน เพื่อการ
ดูแลผูปวยใหดีที่สุด กพฉ. และแพทยผูอํานวยการระบบตองมั่นใจวาองคประกอบที่จําเปนแตละ
สวนมีอยูในระบบและปฏิบัติงานไดตามแผน ภาระหนาที่ทางการแพทยภายในระบบการแพทย
ฉุกเฉินเปนกระบวนการที่เปนพลวัต บุคคลากรที่เกี่ยวของในการสั่งการทางเวชกรรมทางไกล ควร
มีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสรางของระบบการจัดองคกรซึ่งเปนความรับผิดชอบของแพทย
ผูอํานวยการระบบในการวางแผนดําเนินงานเพื่อลดความบกพรองที่อาจเกิดในแตละองคประกอบ
3) มาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
การปฏิ บัติการด านการแพทยฉุ กเฉิ นที่ ผา นมายั งขาดระบบบริ หาร
จั ดการด า นบุ ค ลากร อุ ป กรณ และเครื่ องมื อช วยเหลื อผู ป วยฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง ยั ง ขาดหน วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบประสานการปฏิ บั ติ ก าร ทํ า ให ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ต อ งสู ญ เสี ย ชี วิ ต อวั ย วะหรื อ เกิ ด ความ
บกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งทําใหอาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นโดยไมสมควร เพื่อ
ลดและปองกั นความสูญเสี ยดังกลาว จึ งมีประกาศใช พ.ร.บ. การแพทยฉุ กเฉิน พ.ศ. 2551 โดย
กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ( กพฉ.) ขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการแพทยฉุกเฉินมีความทันสมัย สอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพสัง คมเศรษฐกิ จ ความกา วหน าทางเทคโนโลยี ดา นการแพทย และค านิ ยมของประชาชน
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ผูรับบริการและกําหนดใหมี สพฉ.เปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการในการกําหนดมาตรฐาน
และหลักเกณฑ เกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน ตามมติเห็นชอบของ กพฉ. เปนแนวทางสงเสริม
สําหรั บการนําไปประยุกตใ ช ต อผูปฏิ บัติการ หนวยปฏิบัติก าร สถานพยาบาล องคก รตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการประสานระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปน
หลักประกันใหแกประชาชนไทยทุกหมูเหลา ตลอดจนชาวตางชาติ ผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินในประเทศ
ไทยจะไดรับบริการมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
หลักเกณฑการจายเงินเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉิน เปนการระดมทรัพยากรในพื้นที่หนึ่ง ๆ ใหสามารถชวยเหลือผูอยูอาศัยในพื้นที่ใหมีโอกาส
รับความชวยเหลือ ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ โดยมาตรา 33 แหง
พระราชบั ญ ญั ติฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2551 ให จัดตั้ ง “กองทุ น การแพทย ฉุ ก เฉิ น ” เพื่ อสนั บ สนุ นการ
ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหกับผูปฏิบัติ หนวยปฏิบัติการ
หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการในเขตพื้นที่
หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลเพียงพอ รวมถึ งสงเสริมการ
มีบทบาทตามความพรอม ความเหมาะสม และความจําเปนของประชาชนในทองถิ่น เพื่อกําหนด
หลักเกณฑใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุนการแพทยฉุกเฉิน การจายเงินเพื่อ อุดหนุน
หรือชดเชย การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
หลักเกณฑการพัฒนาผูปฏิบัติการฉุกเฉินและหลักเกณฑการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน นั้นคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินไดออกขอบังคับ กพฉ.วาดวยการรับรององคกรและ
หลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการและการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่อง การ
ให ป ระกาศนี ย บั ตรและการปฏิ บั ติก ารฉุ ก เฉิ นของผู ป ฏิ บั ติก าร พ.ศ.2554 เพื่ อกํ า หนดให มี
คณะอนุ ก รรมการรั บ รององค ก รและหลั ก สู ตรการศึ ก ษาหรื อฝ ก อบรมผู ป ฏิ บั ติก ารและการให
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม หรือ อศป. ทําหนาที่
เปนสภาวิชาชีพในการควบคุมกํากับหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการรวมถึงการให
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะของผูปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด 2 ประเภท คือ
1) ประกาศนียบัตรประเภทปฏิบัติการแพทย มีระดับดังตอไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
(2) ประกาศนียบัตรเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย
(3) ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย
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(4) ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
2) ประกาศนียบัตรประเภทปฏิบัติการอํานวยการ มีระดับดังตอไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(2) ประกาศนียบัตรผูกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(3) ประกาศนียบัตรผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(4) ประกาศนียบัตรผูประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(5) ประกาศนียบัตรพนักงานรับแจงการเจ็บปวยฉุกเฉิน
3.2.1.3 ขอมูลพื้นฐานของระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย
จากขอมูลสถิติในระบบการแพทยฉุกเฉิน ประจําป 2554 (ขอมูลระหวาง
วันที่ 21 ก.ย. 53 - 20 ก.ย. 54) ประเทศไทยไดจัดใหมีการชวยเหลือดานการแพทยฉุกเฉิน แยกจาก
การชวยเหลือดานภาวะฉุกเฉินอื่นๆโดยผานระบบการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท 1669 ซึ่งมีขอมูล
ดานการแพทยฉุกเฉินดังนี้
1) หนวยงานดานการแพทยฉุกเฉิน
พบวาหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระจายอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้ง
ในภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน 9,648 หนวยและมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง 1,796 ชุด ระดับกลาง 40 ชุด ระดับตน 1,796 ชุด ระดับเบื้องตน 7,771 ชุด
ตารางที่ 1 แสดงหนวยปฏิบัติการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยปฏิบัติการ
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท)ทั้งหมด
1.1 พื้นที่อปท.ที่มีบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.2 พื้นที่อปท.ที่ยังไมไดจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน
2. ชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
2.1 ระดับสูง (ALS)
2.2 ระดับกลาง (ILS)
2.3 ระดับตน (BLS)
2.4 ระดับเบื้องตน (FR)

แหง
7,852
5,397
2,455
11,138
1,796
40
1,796
7,771

รอยละ
100
68.73
31.27
100
16.43
0.36
13.70
69.36

2) บุคลากรวิชาชีพดานการแพทยฉุกเฉิน
ในประเทศไทยมีผูปฏิบัติการฉุกเฉินหลายประเภทดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรวิชาชีพดานการแพทยฉุกเฉิน
ผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน
คน
รอยละ
1) แพทยฉุกเฉิน
247
0.20
2) แพทย
1,237
1.01
3) พยาบาล*
15,049
12.24
4) เจาพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย
873
3.13
5) พนักงานฉุกเฉินทางการแพทย
3,849
3.13
6) อาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย
101,690
82.71
รวม
122,945
100
*ในชวงแรกที่นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยยังไมมีในระบบ พยาบาลมีบทบาทมากในการเปน
ผูชวยแพทยปฏิบัติการฉุกเฉินแทน
3) ระบบขอมูลดานการแพทยฉุกเฉิน
การเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งประเทศทุกจังหวัดใช
โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ( ITEMS) ยกเวนกรุงเทพมหานครอยูในระหวาง
การพัฒนาโปรแกรมของตนเอง
4) การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ
การเตรียมพรอมในการรับภัยพิบัติในประเทศไทยเปนบทบาทหลัก
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 โดยมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเปนผูกํากับดูแล และมีแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งไดแบงงานและหนวยงานที่รับผิดชอบ
เปน 17 แผน มีนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติดังนี้
(1) พัฒนาและสงเสริมระบบปองกันสาธารณภัยและลดผลกระทบ
ใหมีประสิทธิภาพ โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และ
การมีภูมิ คุมกันในตัวที่ดีเปนบรรทัดฐานในการปองกันและแก ไขปญหาสาธารณภัยอย างยั่งยื น
สอดคลองกับภูมิสังคม
(2) พัฒนาและสงเสริมระบบการเตรียมความพรอม ใหทุกภาคสวน
ในสังคมสามารถรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเพิ่มบทบาทของประชาชน หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ
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(3) พั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให
สามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ และมีเอกภาพ
(4) พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะ ใหสามารถตอบสนองตอบตอความ
ตองการของผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
(5) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงหนวยงานเครือขายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
(6) สถาบั นการแพทยฉุ กเฉิ นแห งชาติ ก็เป นหน วยงานหนึ่งภายใต
กรอบการดําเนินงานตาม แผนตรียมพรอมดานการแพทยและการสาธารณสุขซึ่งเปน 1ใน 17 ดาน
รวมกับกระทรวงสาธารณสุข
5) การสื่อสารดานการแพทยฉุกเฉิน
ในประเทศไทยไดจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุและการตอบสนองตอภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทยโดยแยกจากการรับแจงเหตุฉุก เฉินอื่นๆผานทางหมายเลขโทรศัพท 1669 และ
วิทยุสื่อสารอื่นๆโดยมีศูนย รับแจงเหตุและสั่ งการชวยเหลือในตางจัง หวัดจํานวน 78 ศูนย ใน
กรุงเทพมหานคร 1 ศูนย โดยมีศูนยสื่อสารสั่งการนเรนทรเปนศูนยประสานวานระดับประเทศอีก 1
ศูนย รวมทั้งสิ้น 80 ศูนย
6) ขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินและการชวยเหลือ
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินและการชวยเหลือ
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
จํานวนปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทั้งหมด
ประเภทเหตุการณ
1)การชวยเหลือเหตุการณผูปวยฉุกเฉิน
2)การชวยเหลือเหตุการณจารจร
3)การชวยเหลือเหตุการณอื่นๆ
การเรียกใชหมายเลข 1669
ระยะเวลาการเขาชวยเหลือ(Response Time)
1) ภายใน 10 นาที
2) มากกวา 10 นาที
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ(สีแดง)ที่มาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน

ครั้ง
1,473,877

รอยละ
100

854,291
357,415
262,171
1,083.021

57.96
24.25
17.79
35.40

1,054,401
260,770
99,112

71.54
17.69
9.75
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7) งบประมาณดานการแพทยฉุกเฉิน
ระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยไดดําเนิน งานภายใต “กองทุน
การแพทยฉุกเฉิน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปน
คาชดเชยใหกับผูปฏิบัติ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูป ฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการหรือ
สถานพยาบาลเพียงพอ รวมถึงสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม ความเหมาะสม และความ
จําเปนของประชาชนในทองถิ่น เพื่อกําหนดหลักเกณฑใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจไดรับ การอุดหนุนจาก
กองทุนการแพทยฉุกเฉิน การจายเงินเพื่ออุดหนุนหรือชดเชย การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
3.2.1.4 ปญหาในการจัดบริการการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย
จากการศึ ก ษาเอกสารพบว า การดู แ ลก อ นนํ า ส ง สถานพยาบาลยั ง มี
ประสิทธิภาพนอยและไมครอบคลุมใหบริการแกผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจของ
สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข วา ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของประเทศไทยยังอยูในสภาพที่ขาด
แคลน การปฐมพยาบาลการเคลื่อนยายผูปวยของญาติที่ใกลชิด อาสาสมัครกูชีพ หรือแมกระทั่ง
บุคลากรดานสุขภาพยังขาดทักษะในการชวยเหลือผูที่บาดเจ็บฉุกเฉิน การประสานงานในการแจง
เหตุรับสงผูที่บาดเจ็บฉุกเฉิน ระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง โครงสรางและกลไกการ
จัดการระดับชาติ โครงสรางพื้นฐานทางดานกายภาพของสถานที่ การสงตอผูปวย องคความรูที่
ถูกตองในการจัดการรับภัยพิบัติ และองคความรูการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบในระดับชาติ ไมมี
คุณภาพและไมมีประสิทธิภาพ และ การใหบริการการแพทยฉุกเฉินจึงมีปญหา ดังนี้
1) ปญหาเกี่ยวกับหนวยใหบริการ ไมมีสถานที่และตองปฏิบัติงานแยก
เปนอิสระ เนื่องจาก การบริการการแพทยฉุกเฉินเป นงานใหญ สําหรับโรงพยาบาล การขอกําลังคน
และแบ ง พื้ น ที่ ม าจั ด ตั้ ง หน ว ยทํ า ได ค อ นข า งยาก โดยเฉพาะขาดทั้ ง กํ า ลั ง คนและงบประมาณ
สนั บ สนุ น หน ว ยให บ ริ ก ารของชมรม หรื อ มู ล นิ ธิ ไ ม มี เ อกภาพ ในการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ย
ให บ ริ ก ารที่ ไ ม สั ง กั ดรั ฐ เดิ ม กลั วถู ก ลดบทบาท และแข ง ขั น การปฏิ บั ติ และหน ว ยที่ ส มั ค รขึ้ น
ทะเบียน มีคุณสมบัติไมครบเกณฑตามที่กําหนด อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบานที่รวมกลุม
สมัครขึ้นทะเบียนไมผานการอบรมหลักสูตรการชวยฟนคืนชีพพื้นฐาน พาหนะรถยนตที่ใชเปนรถ
กระบะไมมีหลังคา ไมมีเตียงสําหรับผูปวย ไมมีไฟฉุกเฉิน และไมพร อมใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
เนื่องจากติดภารกิจงานประจํา
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2) ปญหาเกี่ยวกับศูนยรับแจงเหตุ ไมมีเจาหนาที่ประจําศูนยรับแจงเหตุ
ประจําอยูตลอดเวลา เนื่องจากใชเจาหนาที่รวมกับงานอื่น มีการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินไม
ตรงตามวัตถุประสงค การสื่อสารระหวางหนวยใหบริการและศูนยรับแจงเหตุระหวางปฏิบัติงานไม
สามารถใชไดในทุกพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานกวาง และศูนยรับแจงเหตุมอบภารกิจใหหนวย
ใหบริการเขาพื้นที่ลาชา
3) ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านและระบบการประสานงาน ที ม
บุ ค ลากรของหน ว ยให บ ริ ก ารที่ โรงพยาบาลจั ดขึ้ น ขาดความมั่ นใจในการออกให บ ริ ก ารนอก
โรงพยาบาล ที ม บุ ค ลากรของหน วยงานให บ ริ ก ารที่ โ รงพยาบาลจั ดตั้ ง ขึ้ นไม พ ร อ มให บ ริ ก าร
ตลอดเวลา มีการแขงขันออกไปใหบริการที่จุดเกิดเหตุแหงเดียวกัน อาสาสมัครกูภัยปฏิบัติงานเกิน
หนาที่ไมตรงหนาที่ ไมมีแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ชัดเจนระหวางการบริการชั้นสูง
และพื้นฐาน และโครงสรางระบบบริการการการแพทยฉุกเฉินไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
4) ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การเงิ น ภาระค า ตอบแทนให บุ ค ลากรขึ้ น เวร
ปฏิบัติงาน และความไมชัดเจนในเรื่องของงบประมาณดําเนินโครงการเนื่องจากการใหงบประมาณ
ขาด ความชัดเจน
5) ปญหาเกี่ยวกับการใหความรูแกประชาชน ในเรื่องการประชาสัมพันธ
การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยหมายเลขโทรศัพท 1669
จากปญหาเกี่ยวกับการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน พบวา การใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนอยางมากโดยเฉพาะในสวนของผูออก
ปฏิบัติงานที่เปนอาสาสมัครกูชีพระดับตําบล มีการประเมินสภาพของผูปวยที่มีอาการหนัก หรือ
การแจ ง ขอความช ว ยเหลื อ ของประชาชน ไม ค รอบคลุ ม ทํ า ให ใ ช เ วลานาน การรั บ รู ข องภาค
ประชาชนยังเขาไปไมทั่วถึง ไมทราบเบอรโทรศัพท 1669 และการจัดตั้งหนวยใหบริการองคการ
บริการสวนตําบล ผูบริการยังไมเห็นถึงความสําคัญ จากปญหาดังกลาว ผูใหขอมูล 4 ราย สะทอน
ใหเห็นวา ระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ระบบชวยเหลือตาง ๆ ยังคงมีความลาชา และไม
ทั่วถึง ทําใหประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลซึ่งเปนหนวย
สาธารณสุขของรัฐได การชวยเหลือเบื้องตนจาก ตัวบุคคลและหนวยบริการในแตละทองถิ่นสวน
ใหญ ไ ม มี คุ ณ ภาพ และไม ไ ด ม าตรฐาน ขาดทั ก ษะ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ เป น อุ ป สรรคต อ การ
ใหบริการแกประชาชน และผูปวยที่สําคัญ คือ ขาดระบบการประสานการชวยเหลื อเมื่อเกิดมีภัย
พิบัติใหญ ๆ ดังนั้น การใหบริการการแพทยฉุกเฉินจะสามารถดําเนินงานใหสําเร็จได จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการพัฒนาคุณภาพอยางบูรณาการครั้งยิ่งใหญทั่วประเทศและอยางจริงจัง
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โดยทุกหนวยที่เกี่ยวของตองเขามารวมมือเพื่อยกระดับ การใหบริ การการแพทยฉุกเฉินไทยใน
ระดับชุมชนและระดับตาง ๆ ใหไดมาตรฐานสากล
3.2.2 ผลการศึกษาขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศสิงคโปร
จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศ
สิงคโปรที่เคยมีการรายงานในเอกสารวิจัยเมื่อป ค.ศ.2000 พบวาระบบการแพทยฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลของประเทศสิงคโปรเริ่มเมื่อป ค.ศ. 1960 ถึง 1976 ซึ่งเริ่มจากหนวยฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลและมีรถฉุกเฉิน 2 ประเภทคือ 1) รถฉุกเฉินจาก central ambulance services โดย
โรงพยาบาล Singapore general hospital เปนผูใหบริการโดยผูปวยฉุกเฉินสามารถโทรไปยังหอง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดยตรงและทีมพยาบาลฉุกเฉินก็จะออกไปพรอมรถฉุกเฉิน บริการนี้เปด
ตลอด 24 ชั่วโมงและไดใหบริการไป 10,000 รายตอป ระยะเวลาการตอบสนองเฉลี่ยประมาณ 25
นาที 2) รถฉุกเฉินที่ดําเนินการโดยหนวยดับเพลิงของประเทศสิงคโปร ( Singapore Fire Brigade)
โดยรับบริการเฉพาะอุบัติเหตุและเหตุไฟใฟมเทานั้น แตอยางไรก็ตามพบวาการดําเนินการทั้ง 2
ประเภท สรางความสับสนใหกับประชาชนเปนอยางมาก ในป ค.ศ.1977 จึงไดมีการควบรวมการ
ดําเนินงานเขาดวยกันเปน Emergency Ambulance Services ภายใตการประสานดําเนิ นงานของ
หนวยดับเพลิงของสิงคโปร แตก็ยังไมมีระบบการทํางานที่ชัดเจนภายใตคําสั่งของแพทยมีเพียง
แพทยอาจเขารวมใหคําปรึกษาเปนบางรายเทานั้น
ในป ค.ศ. 1989 ระบบบริการของ Emergency Ambulance Services ก็ไดถูกปรับ
ใหทํางานภายใตกองกําลังปองกันตนเองแหงประเทศสิ งคโปร Singapore Civil Defense Force (
SCDF) และหนวยแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลSingapore General Hospitalไดเริ่มการฝกอบรม
การใชเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติใหกับบุคลากรประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน และไดมีการรวมกัน
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ตอมาในป ค.ศ. 1992 พบวาในประเทศสิงคโปรมีปญหาการจราจรติดขัดมากจน
ทําใหการตอบสนองตอการออกปฏิบัติการฉุกเฉินลาชาจึงไดพัฒนาหนวยมอเตอรไซคกูชีพฉุกเฉิน
ขึ้นเรียกวา Motorcycle-based Fast Response Medic (FRM) เพื่อชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน และลดระยะเวลาในการตอบสนองจาก 15 เปน 8 นาที จากนั้นก็ไดมีการพัฒนา
ใหมีระบบมากขึ้นเรื่อยๆ จนในป ค.ศ. 1995 ไดเริ่มใหมีการเรียนการสอนของผูปฏิบัติการฉุกเฉินที่
มีความชํานาญมากขึ้นคือระดับ paramedic โดย Singapore Civil Defense Force ( SCDF) รวมกับ
โรงเรียนแพทยทหารและ Paramedic Academy of The Justice Institute of British Columbia ไดจัด
การศึกษาดานนี้เปนเวลาไมต่ํากวา 18 เดือน และมีระดับเทียบเคียงกับ EMT-Ds ของแคนาดาและ
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สหรัฐอเมริกา และผูผานการศึกษาไดมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินทั้งในประเทศ
และตางประเทศในกรณีประสบภัยพิบัติ
ขอมูลในขณะนั้นพบวามีรถพยาบาลฉุกเฉินจํานวน 20 คัน ประจําอยูที่สถานี
ดับเพลิง 13 แหง และชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินประมาณ 60,000-70,000 รายตอป โดยรองขอความ
ชวยเหลือฉุกเฉินทุกประเภทผานระบบโทรศัพทฉุกเฉินหมายเลข 995 ซึ่งเจาหนาที่จะเปนผูคัดแยก
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยหรือภาวะฉุกเฉินอื่น
3.2.3 ผลการศึกษาขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม
มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟลิปปนส
เนื่องจากขอมูลของการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินและการเขาถึงระบบบริการดาน
การแพทยฉุกเฉินของประเทศดังกลาวขางตนมีคอนขางจํากัดแตจากการสังเกตการณที่ผูศึกษาไดไป
ทราบเปนขอมูลปฐมภูมิและจากการสืบคนขอมูลทุติยภูมิทางอินเตอรเน็ตพอจะสรุปไดดังนี้
ประเทศพม า ลาว มี ร ะบบการให บ ริ ก ารทางการแพทย ที่ มุ ง เน น การตั้ ง รั บ ที่
สถานพยาบาล และยั ง ไม มี ระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ นนอกโรงพยาบาลในลั ก ษณะบริ ก าร
สาธารณะซึ่งบริหารจัดการจากภาครัฐโดยตรง แตอาจมีบริการรถพยาบาลเคลื่อนยายผูปวยระหวาง
โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่จํากัดเทานั้น ประเทศพมาเริ่มมีการอบรม
แพทยเฉพาะทางด านการแพทยฉุกเฉิ นซึ่งดําเนิ นการสอนโดยกลุม แพทยจากตางประเทศ สวน
เจาหนาที่อื่นที่ปฏิบัติงานฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลนั้นยังมีอยูอยางจํากัด ในประเทศพมามีการจัดตั้ง
มูลนิธิการกุศลโดยพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในการจัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินและมีอาสาสมัครฉุกเฉิน
แต ยั งขาดอุ ป กรณ เครื่องมือและองค ค วามรูที่ ถู ก ตองเหมาะสม การจั ดให มีหมายเลขโทรศั พ ท
ฉุกเฉินดานการรองขอความชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นจึงยังไมเกิดขึ้นในภาพรวมของ
ประเทศ อาจมี เ พี ย งหมายเลขโทรศั พ ท ข องโรงพยาบาลซึ่ ง อาจไม ไ ด รั บ การตอบสนองอย า ง
ทันทวงทีและไมครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ และอาจมีคาใชจายสูงเนื่องจากยังไมไดจัดการใน
ลั ก ษณะรั ฐ สวั ส ดิ ก ารแบบสาธารณะ ทํ า ให ป ระชาชนในประเทศดั ง กล า วต อ งเดิ น ทางมายั ง
โรงพยาบาลเองโดยพาหนะอื่นซึ่งไมใชรถที่จัดไวเปนการเฉพาะซึ่งจะสงผลใหอัตราการเจ็บปวย
หรือเสียชีวิตกอนถึงสถานพยาบาลยังมีสูง
ประเทศกัมพูชาเริ่มมีการจัดระบบใหมีหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 119 และจัดใหมี
รถพยาบาลฉุกเฉินพรอมทีมชวยเหลือนอกโรงพยาบาลในระดับเบื้องตน ( First Responder ) และยัง
จํ า กั ด อยู ใ นเมื อ งใหญ ห รื อ บางพื้ น ส วนใหญ จะมี ป ระจํ า ในโรงพยาบาลแต ก็ ตอ งเสี ย เวลาเดิ น
ทางไกลหลายสิบกิโลเมตรทําใหก ารตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินลาชาและขาดประสิทธิภาพ และ
การจัดระบบการแพทยฉุกเฉินในกัมพูชายังลาหลังอยูมาก

62
ประเทศเวีย ดนาม เวี ยดนามเป นประเทศที่ไ ด ชื่ อว า เปนจุ ดเริ่ ม ตนของระบบ
การแพทยฉุกเฉินในประวัติศาสตรเนื่องจากการสูรบในสงครามเวียดนามแตประเทศเวียดนามเพิ่ง
เริ่มมีการพัฒนาแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตรฉุกเฉินเมื่อป ค.ศ. 2010 ที่ผานมา จึงยังไมมีระบบ
การบริหารจัดการดานการชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
แตจากขอมูลบางแหลงไดรายงานมามีความพยายามจะเริ่มจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุทางการแพทย
ฉุกเฉินในประเทศเวียดนามในป ค.ศ. 2001 และเริ่มดําเนินการรับการรองขอความชวยเหลือผาน
หมายเลขฉุกเฉิน 115 ในกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามและอีก 10 ใน 64 จังหวัดของเวียดนาม
การดําเนินการดังกลาวยังมีปญหาและอุปสรรคเปนอยางมากไมวาจะเปนเรื่องบุคลากร อุป กรณ
การแพทยและอื่นๆ หนวยงาน USAID ของสหรัฐอเมริกาเคยชวยเหลือโดยรับแพทยชาวเวียดนาม
ไปฝกอบรมการชวยชีวิตฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาเพื่อนําเอาความรูนั้นมาถายทอดใหเกิดการพัฒนา
องคความรูดานฉุกเฉินในประเทศเวียดนาม รายงานขอมูลดังกลาวไดระบุวาไดมีการชวยเหลื อ
ผูปวยฉุกเฉินผานหมายเลขโทรศัพท 115 มากกวา 30,000 รายตอปใน 2-3ปที่ผานมา
ประเทศมาเลเซี ย มาเลเซี ย เริ่ ม มี ก ารจั ด ระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ น Emergency
Medical Assistance Service ( เดิมชื่อ Emergency Ambulance Service ) อยางเปนทางการเมื่อป
1972 โดยมีการออกกฎหมาย St. John Ambulance of Malaysia Acts 1972 ซึ่งกําหนดใหมี
หนวยงานรับผิดชอบดานการแพทยฉุกเฉินชื่อ St. John Ambulance of Malaysia ( SJAM) มีการ
กระจายการใหบริการดานการแพทยฉุกเฉินซึ่งเรียกวา Emergency Medical Assistance Service (
EMAS ) ทั่วทั้งประเทศมาเลเซียผานการรองขอความชวยเหลือทางหมายเลขโทรศัพท 999 ซึ่งมี
บริการรถพยาบาลฉุกเฉินและไมฉุกเฉิน มีการสรางเครือขายประชาชนปฐมพยาบาลไปยังกลุม
เยาวชนโดยการเปดรับเปนสมาชิกและจัดใหมีกิจกรรมดานการใหความรูและการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินในชุมชนซึ่งเรียกวา St. John Cadet และมีกิจกรรมดานตางๆมากมาย แตยังไมมีขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและงบประมาณที่สามารถสืบคนได
ประเทศบรูไ นดารุ สซาลาม มี การจั ดระบบการแพทย ฉุก เฉิ นโดยหน วยงานชื่ อ
Emergency Medical Ambulance Service Brunei Darussalam ( EMAS )ซึ่งเปนหนวยงานที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ มีรถพยาบาลและผูปฏิบัติการฉุกเฉินออกปฏิบัติการ ผานชองทางการรองขอ
ความชวยเหลือทางหมายเลขฉุกเฉิน 991 แตรายละเอียดการดําเนินงานดานตางๆยังไมสามารถ
สืบคนได
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร เ ป น เกาะจํ า นวนมาก การจั ด ระบบ
การแพทย ฉุ ก เฉิ นในอิ นโดนี เซี ย ในป จจุ บั นมี ช องทางการเข า ถึ ง ความช วยเหลื อด า นการแพทย
ฉุกเฉินผานทางหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินสาธารณะ 118 แตก็ยังจํากัดพื้นที่การใหบริการอยูในเพียง
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5 เมืองใหญเทานั้น ยังไมไดเปนรัฐสวัส ดิการสําหรับประชาชนดังนั้นเมื่อมีการขอใชการบริการ
รถพยาบาลฉุกเฉินจะมีคาใชจายเกิดขึ้น การเขาถึงบริการจึงนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร
ของประเทศอินโดนีเซีย ยกตัวอยางในกรุงจากาตารที่มีประชากรประมาณ 10 – 12 ลานคน มีการ
รองขอความชวยเหลือผานหมายเลขโทรศัพท 118 วันละ 50 – 75 รายเทานั้น และมีรถพยาบาล
ฉุกเฉินพรอมออกใหบริการเพียง 26 คันเทานั้น ทําใหระบบการเขาถึงยังขาดประสิทธิภาพ
ในประเทศฟลิปปนสมีการกอตั้งวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินโดยกลุมแพทยฉุกเฉิน และ
ดําเนินการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางดานการแพทยฉุกเฉินขึ้น โดยมีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
สําหรับประชาชนในกรุงมนิลาโดยผานชองทางหมายเลขฉุกเฉิน 16-911 ซึ่งการบริการดังกลาวไม
เสี ยค าใชจายในกรณีฉุ ก เฉิ น แต อาจมี การเรีย กเก็ บค าใชจายเพิ่ มเติม ในบางกรณี แต การบริก าร
ดังกลาวยังไมครอบคลุมทั้งประเทศอาจทําใหประชากรสวนอื่นไมไดรับการบริการฉุกเฉินอยาง
ทั่ วถึ ง ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการแพทย ฉุ ก เฉิ น นอกสถานพยาบาลนั้ นมี ก ารจั ดให มี ก าร
ฝกอบรมผูชวยแพทยในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลอยางเปนรูปธรรม สวนดาน
งบประมาณการจัดระบบการบริการนี้ของภาครัฐยังไมสามารถสืบคนขอมูลที่ชัดเจนได
3.3 สรุ ปข อ มู ล การศึ ก ษาด า นการแพทย ฉุ ก เฉิ นเปรี ย บเที ยบระหว า งประเทศที่ พั ฒ นาแล ว กั บ
อาเซียน
จากข อมู ล การศึ กษาดา นการแพทยฉุ ก เฉิ นในประเทศที่พั ฒนาแล วกั บ ประเทศ
อาเซียนสามารถสรุปตามความคิดเห็นของผูศึกษาเปนตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4 สรุปขอมูลเปรียบเทียบการดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉินในประเทศอาเซียน
ประเทศ/หัวขอ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
ฮองกง
ไทย
สิงคโปร
พมา
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
บรูไน
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส

การเขาถึงระบบ/
บุคลากร/
หมายเลขฉุกเฉิน ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
911
มีทุกระดับ
119
มีทุกระดับ
999
มีทกุ ระดับ
1669
มีทกุ ระดับ
995
มีทกุ ระดับ
ไมมีขอมูล
มีระดับพื้นฐาน
ไมมีขอมูล
มีระดับพื้นฐาน
119
มีระดับพืน้ ฐาน
115
มีระดับพืน้ ฐาน
999
มีทุกระดับ
991
มีทุกระดับ
118
มีทุกระดับ
16-911
มีทุกระดับ

พาหนะ
ฉุกเฉิน
ALS
ALS
ALS
ALS
ALS
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
FR
FR
ALS
ALS
ALS
ALS

กองทุน
มี
มี
มี
มี
มี
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
มี
มี
มี
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศอาเซียนและเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาระบบนี้มายาวนานเชนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตนแบบการจัดระบบดานนี้มา
กวา 100 ป และประเทศญี่ปุนและเขตปกครองพิเศษฮองกงซึ่งเปนประเทศในทวีปเอเชียที่พัฒนา
ระบบมาเปนเวลานานเชนกัน พบวาในกลุมประเทศอาเซียนมีประเทศสิงคโปรไดพัฒนาดานนี้ไป
คอนขางโดดเดนกวาประเทศอื่น ทั้งระบบการเขาถึงการใหบริการ และการปฏิบัติการชวยเหลือโดย
ผานชองทางหมายเลขฉุกเฉิน 995 มีหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินการที่ชัดเจนคือกองกําลัง
ปองกันตนเองแหงสิงคโปร( Singapore Civil Defense Force ) มีระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งนอก
โรงพยาบาลและในโรงพยาบาลที่ เข ม แข็ ง มี ก ารฝ ก อบรมบุ ค ลากรด า นการแพทย ฉุ ก เฉิ นที่ ไ ด
มาตรฐานไกลเคียงกับประเทศที่พัฒนาแลว รวมถึงมีระบบการจัดการดานงบประมาณโดยภาครัฐที่
ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศสิงคโปรมีลักษณะภูมิประเทศที่มีขนาดเล็ก มีสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีเสถียรภาพสูงกวาประเทศอื่นในอาเซีนยทําใหสามารถจัดระบบการแพทยฉุกเฉินที่กาว
ไกลและปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามประเทศไทยซึ่งมีระบบการแพทยและ
สาธารณสุขที่เขมแข็งเชนกันจนเปนที่ยอมรับในสากลเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางทางการแพทยใน
ภูมิภาค ( Medical hub ) แตการจัดระบบการแพทยนอกโรงพยาบาลของประเทศไทยเพิ่งเริ่มตนมา
ประมาณ 10 ปและเริ่มอยางเปนทางการเมื่อมีการประกาศใหมีพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน
พ.ศ. 2551 ซึ่งในขณะปจจุบันก็อยูในระหวางการพัฒนาระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางเรงรีบ แม
จะมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายแตก็ยังพอมองเห็นความเจริญกาวหนาที่กําลังเกิดขึ้นอยางเปน
ระบบมากขึ้ น ในอนาคตอั น ไกล การจั ด ระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของประเทศไทยในป จ จุ บั น
ดําเนินการโดยสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ในบทบาทของสถาบั นการแพทย ฉุ ก เฉิ นแห ง ชาติ ซึ่ ง เป นหน ว ยงานของรั ฐ ในกํ า กั บ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินพ.ศ.2551
มาตรา 15 อยูหลายประการเชนการจัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัด การและ
พั ฒ นาระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เป น
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ศู น ย ก ลางการประสานงานกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเปนตน และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉิน หรือปฏิบั ติการอื่นๆตามที่ กฎหมายอื่นหรือคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด การ
เขาถึงบริการดานการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยใชหมายเลขโทรศัพท 1669 ซึ่งยังแยกจากการ
เขาถึงบริการฉุกเฉินดานอื่นอยูเชนตํารวจ ใชหมายเลข 191 ดับเพลิงใชหมายเลข 199 และมีอีก
หลายหนวยงานและหมายเลขฉุกเฉินจึงทําใหเกิดความสับสนสําหรับประชาชนเปนอยางมาก การ
บริการดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินผานหมายเลขโทรศัพท 1669 นั้นเปนรัฐสวัสดิการไมเสีย
คาใชจายใดๆโดยหนวยบริการฉุกเฉินจะไดรับเงินอุดหนุนหรือชดเชยจากกองทุนการแพทยฉุกเฉิน
ซึ่งมาจากงบประมาณของรัฐ การพั ฒนาผูป ฏิบัติการฉุก เฉิ นก็อยูใ นระหว างการดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการการแพทย ฉุ ก เฉิ น เกี่ ย วกั บ ผู ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให มี ก ารศึ ก ษาหรื อ
ฝกอบรมใหไดมาตรฐานและมีการสอบเพื่อใหไดประกาศนียบัตรอันจะหมายถึงการกํากับควบคุม
คุณภาพผูชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินดวย
ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินขนาดใหญหรือภัยพิบัติก็มีหลายหนวยงาน 17 ดานบูรณาการ
รวมกันในการจัดการรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติดวยเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่ ป ระสบภั ยและไดรับ การเจ็ บ ป วยจากการเกิ ดภั ยพิ บั ติดังกล า วดัง หลายๆ
เหตุการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยกตัวอยางเชนเหตุการณภัยพิบัติมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2554 และจากบทเรี ย นดั ง กล า วทุ ก หน ว ยงานก็ ไ ด เ ริ่ ม ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยใหดียิ่งขึ้น ในสวนสถาบันการแพทยฉุกเฉิน แหงชาติก็ไดรวมมือกับหลายหนวยงานทุก
ภาคสวนพัฒนาขีดความสามารถทั้งดานแผนดําเนินการ อุปกรณชวยเหลือและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความชํานาญเพิ่มขึ้น
สํ า หรั บ หลายประเทศในอาเซี ย นพบว า ยั ง ไม มี ค วามพร อมในการบริ หารจั ด การด า น
การแพทยและการสาธารณสุขพื้นฐานดานอื่นๆ อาจเกิดจากความไมพรอมทางดานเศรษฐกิจและ
สัง คมดา นอื่ นๆด วยทํา ให ก ารจั ดระบบการช วยเหลื อในกรณีฉุ ก เฉิ นหรื อภาวะภั ยพิ บั ติจึง ยั ง ไม
สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชนประเทศ พมา ลาว กัมพูชา เปนตน หลายประเทศ
ยังไมมีการจัดระบบการรองขอความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินทั่วไปหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ยังไม
มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจนทําใหประชาชนตองขนยายผูปวยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลดวย
ตนเอง สงผลใหมีการเจ็บปวยที่รุนแรงขึ้นหรือเสียชีวิตระหวางนําสงสถานพยาบาล นอกจากนี้การ
ดําเนินการใหมีมาตรการในเชิงปองกันภาวะเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินก็ยังขาดการดําเนินการ
เชนกัน
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากในป พ.ศ.2558 นี้อาเซียนกําลังดําเนินการตามขอตกลงทั้ง 3 ดาน คือ (1)
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุงใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบ
แกไขความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพอยางรอบดาน มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยและ
มั่นคง (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแขงขัน
กับภูมิภาคอื่นๆ ได เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน (3) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกัน ภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้อ
อาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม นั้น เพื่อใหบรรลุขอตกลงดังกลาว ผู
ศึกษาจึงขอเสนอใหคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินซึ่งมีอํานาจหนาที่เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
ในการดําเนินการดานการแพทยฉุกเฉินโดยเสนอใหรัฐบาลไทยรวมมือกับทุกประเทศในอาเซียน
กําหนดแนวทางความรวมมือในการรวมกันบูรณาการพัฒนาระบบการเขาถึงความชวยเหลือดาน
สุขภาพในภาวะฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติใหมีความสอดคลองกันทุกประเทศตามกรอบ
แผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งไดมีมติรวมกันในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยเริ่มพัฒนาระบบการสื่อสาร
หมายเลขฉุกเฉินหมายเลขเดียวทั้งภูมิภาค คลายกลุมประเทศทางทวีปอเมริกาเหนือซึ่งใชหมายเลข
911 หรือประเทศในภาคพื้นยุโรปซึ่งใชหมายเลข 112 หรือโซนญี่ปุน เกาหลีใตและไตหวันซึ่งใช
หมายเลข 119 เปนตน เพื่อใหประชาชนในอาเซียนมีโอกาสเข าถึงระบบการแพทยฉุกเฉินไดอยาง
เทาเทียมกันและพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาลใหมีความสอดคลอง
และไดมาตรฐานใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาหนวยงานรับผิดชอบ การพัฒนาระบบการ
จัดการ การพัฒนาผูปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการจัดระบบงบประมาณเพื่อสนั บสนุนการดําเนินการ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
จากประวั ติ ศ าสตร ก ารพั ฒนาระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ นในประเทศที่ พั ฒนาแล ว
พบว า โครงสร า งพื้ น ฐานของประเทศด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งและด า นสาธารณสุ ข มี
ความสํา คัญและจํ าเปนตอการพั ฒนาระบบการแพทยฉุ กเฉินเป นอยา งมาก ดั งนั้ นเพื่อให กรอบ
แผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ASCC Blueprint 2009-2015 ดําเนินไปได
อยางเปนรูปธรรมผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะเชิงการดําเนินการดังนี้
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(1) อาเซี ย นควรมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางร ว มกั น ในการพั ฒ นาระบบการสื่ อ สาร
หมายเลขฉุกเฉินหมายเลขเดียวใหจดจําไดงายและเขาถึงไดงายทั่วภูมิภาคเพื่อใหสอดคลองกับหัว
ขอตกลง B4: Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles การเขาถึงการดูแล
สุ ข ภาพและส ง เสริ ม การดํ า รงชี วิ ตที่ มี สุ ข ภาพเนื่ อ งจากสภาพในป จจุ บั นช องทางการขอความ
ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินยังมีความหลากหลายเขาถึงไดยาก ขาดความครอบคลุมและการตอบสนอง
ก็ยังลาชา ขาดองคความรูในการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรและพาหนะรวมถึงอุปกรณการแพทยที่
เหมาะสมกับสภาพนอกสถานพยาบาล
(2) อาเซีย นควรมีก ารถา ยทอดหรือแลกเปลี่ ยนองคค วามรูและเทคโนโลยี จาก
ประเทศที่พัฒนาดานการแพทยฉุกเฉินแลว เชน สิงคโปร หรือประเทศไทยเพื่อใหเกิดความรูและ
ความเขาใจในการปฏิบัติการรวมกันและมีมาตรฐานการปฏิบัติการใหไกลเคียงกัน ประเทศไทยควร
แสดงบทบาทผูนําดานนี้เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหกับกลุมประเทศอาเซียนที่ยังไมมี
ความพรอมดานการจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน
(3) อาเซียนควรมีการบูรณาการระบบการแพทยฉุกเฉินเขาสูระบบความชวยเหลือ
กรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อใหสามารถตอบสนองความชวยเหลือระหวางประเทศไดอยางทันทวงทีภายใต
กรอบความรวมมือระหวางประเทศและเพื่อใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือในหัวขอ B7:
Building disaster-resilient nations and safer communities การสรางรัฐที่พรอมรับภัยพิบัติและ
ประชาคมที่ ป ลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น นี้ มี เ หตุ ก ารณ ภั ย พิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง และมี
ผลกระทบในวงกวางตอประชาคมอาเซียน การดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเกิดเหตุโดยการ
วางแผนและการร วมซอมแผนระหว า งประเทศก็จะเกิ ดประโยชน เป นอย า งมากในการช วยกั น
ตอบสนองเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
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