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ง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

จากการศึกษาข้อมูล การคัดแยกผู้ป่วยนั้นถือเป็นการคุ้มครองประชาชนในเรื่องสาธารณสุข
และสุขภาพรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ปรับแผนยุทธศาสตร์
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาวะปกติและภัยพิบัติอันได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะภัยพิบัติต่อไปโดยการประกาศให้มี
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ใน
ปัจจุบันด าเนินการโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในก ากับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๕ อยู่หลายประการเช่นการจัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นศูนย์กลาง
การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นต้น และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  หรือ
ปฏิบัติการอ่ืนๆตามที่กฎหมายอ่ืนหรือคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการคัดแยกผู้ป่วยนั้น คือ 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับ ความฉุกเฉิน
และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการบริหารเชิงปฏิบัติการที่จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหา การ
คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินไว้หลายประเด็นทั้งประเด็นการแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็น การ
แก้ปัญหาคุณภาพของการคัดแยกผู้ป่วยที่โยงใยเกี่ยวพันกับปัญหาความแออัดของห้องฉุกเฉิน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในเชิงบริหารด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งแล้วเสร็จได้เป็นผลจากการชี้แนะและการให้ค าแนะน าเชิงวิชาการจากคณะอาจารย์
ที่ปรึกษา ๓ ท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม และ
ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่สนับสนุนให้
เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดจนใคร่ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์       
วโรปการทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดท ารายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ 

ข้าพเจ้าหวังว่าผลการศึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตามสมควร
ต่อผู้อ่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
ปวีณ นราเมธกุล 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ฉ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ช 
ค าย่อ ซ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลัง/ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑ 
๑.๓  วิธีด าเนินการศึกษา ๒ 
๑.๔  ขอบเขตและระยะเวลาการศึกษา ๒ 
๑.๕  ประโยชน์ของการศึกษา ๒ 
๑.๖  นิยามศัพท์/การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญ ๒ 
๑.๗  ข้อจ ากัดในการศึกษา ๓ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๔ 
๒.๑ หลักทฤษฎีด้านกฎหมาย ๔ 
๒.๒ แนวคิดด้านการแพทย์ฉุกเฉินและระบบกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินและ

กฎหมายที่เกี่ยวช้อง ๙ 
บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๑๔ 

๓.๑ ผลการศึกษาหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของประเทศไทย ๑๔ 

๓.๒ ผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการคัดแยกผู้ป่วยในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ๒๐ 

๓.๓  ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ๒๑ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๖ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๖ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ ๒๘ 

บรรณานุกรม ๓๐ 
ประวัติผู้เขียน ๓๑ 



ช 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑ สรุปข้อมูลเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย
กับประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๙  

ตารางที่ ๒ หลักเกณฑ์การประเมินระดับการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่คณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินก าหนด ๒๕  

  



ซ 

ค าย่อ 
 
 

 
กพฉ.  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
สพฉ.  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
พรบ.  พระราชบัญญัติ 
ป.   ประกาศ 
NHTSA   National Highway Traffic Safety Administration



 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑ ภูมิหลัง/ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
การคัดแยกผู้ป่วยนั้นถือเป็นการคุ้มครองประชาชนในเรื่องสาธารณสุขและสุขภาพรองรับ

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและภัยพิบัติอันได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือสร้างความปลอดภัย
แก่ประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะภัยพิบัติต่อไป  

กลจักรส าคัญที่จะน าไปสู่เป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้นคือการพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
อย่างยั่งยืน น าไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขโดยทางสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่บริหารราชการ ตาม พระราชบัญญัติ การแพทย์
ฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๑ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากลที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม มีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตเพ่ือ
รองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารจัดการด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีความม่ันคงและยั่งยืน รวมทั้ง
มีการพัฒนาระบบกฎหมายและบุคลากรทางกฎหมายให้มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้ป่วยที่เป็นเสมือนด่านหน้าในการปฏิบัติการฉุกเฉินเพราะการคัด
แยกผู้ป่วย (Triage) เป็นการจัดกลุ่มผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง เพ่ือน าผู้ป่วยไปส่งยังสถานที่ที่
เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม(deliver the right patient to the right place at the right time) 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีจ านวนมากเกินกว่าจ านวนบุคลากรที่ให้การ
ช่วยเหลือ การท าการคัดแยกผู้ป่วย จะใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีโอกาสรอดชีวิต โดยผู้ที่มี
อาการรุนแรงและมีโอกาสรอดชีวิตไม่มากนัก อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑และแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ต้องการให้
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดย
ได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น และการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีแนวโน้มการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้ามาระดับหนึ่ง  

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยที่
พัฒนา จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของที่เก่ียวข้องกับการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทย 
๑.๒.๓ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางในการพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทย 



๒ 

๑.๓  วิธีการด าเนินการศึกษา  
ศึกษาวิจัยจากเอกสารและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง(Documentary Data) วิเคราะห์จาก

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น หนังสือ เอกสารวิชาการ ค าพิพากษา โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมโดยมุ่งหมายในการน าผลที่
ได้หรือข้อค้นพบไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสาะแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ต่าง ๆ ให้
กว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
๑.๔  ขอบเขตการศึกษาและระยะเวลาศึกษา 

ก าหนดขอบเขตเฉพาะที่ เกี่ยวกับกับการคัดแยกผู้ป่วย เพ่ือพัฒนาให้เอ้ือต่อการบริการ
สาธารณะและการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้ทันต่อความจ าเป็นต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโดยการศึกษานี้เริ่มตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
๑.๕  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๕.๑ ท าให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
ประเทศไทย 

๑.๕.๒  ท าให้เห็นสภาพปัญหาเกี่ยวกับการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทย 
๑.๕.๓  ท าให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทย 
 

๑.๖  นิยามศัพท์/การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญ  
“การคัดแยกผู้ป่วย” (Triage) เป็นการจัดกลุ่มผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง เพ่ือน าผู้ป่วยไป

ส่งยังสถานที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม (deliver the right patient to the right place at 
the right time) เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีจ านวนมากเกินกว่าจ านวน
บุคลากรที่ให้การช่วยเหลือ 

“การแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การ
ค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกัน
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 

“ผู้ป่วยฉุกเฉิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็น
ภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ
และการบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรือ
อาการป่วยนั้น 

“ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” คือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพ่ือแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด
หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไวให้ใช้สัญลักษณ์ “สีแดง” ส าหรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 



๓ 

“ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” คือ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลัน
มากหรือเจ็บปวดรุนแรงอันจ าเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้ นจะท าให้การ
บาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้
เสียชีวิตหรือพิการในระยะต่อมาได้ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีเหลือง” ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 

“ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง” ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะ
เฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการ
สาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะท าให้ 
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ให้ใช้
สัญลักษณ์ “สีเขียว” ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 

“ผู้ป่วยทั่วไป” ได้แก่ บุคคลที่เจ็บป่วยแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรร การ
บริการสาธารณสุขในเวลาท าการตามปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อน
ตามมาให้ใช้สัญลักษณ์ “สีขาว” ส าหรับผู้ป่วยทั่วไป 

“ผู้รับบริการสาธารณสุขอ่ืน” ได้แก่ บุคคลซึ่งมารับบริการสาธารณสุขหรือบริการเพ่ือผู้อ่ืน
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรให้ใช้สัญลักษณ์ “สีด า” ส าหรับผู้รับบริการสาธารณสุขอ่ืน 

 
๑.๗  ข้อจ ากัดในการศึกษา 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ผลท าให้ขาดความสมบูรณ์บางประการแต่งานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือมุ่งพัฒนากฎหมายมหาชนในด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อไป 

 



 

 
บทที่ ๒ 

หลักทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑  หลักทฤษฎีด้านกฎหมาย 
๒.๑.๑  หลักนิติรัฐ  

แนวความคิดว่าด้วยนิติรัฐมีขึ้นเพ่ือจ ากัดอ านาจของรัฐหรือผู้ปกครองให้อยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมาย ค ากล่าวที่ว่านิติรัฐคือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่โดยมนุษย์ดูจะเป็นการให้
ความหมายของนิติรัฐในเบื้ องต้นที่ตรงที่สุด ในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
แนวความคิดว่าด้วยนิติรัฐเริ่มต้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๗ ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาที่มีต่อการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อาจกล่าวได้ว่าเสาหลักที่ค้ าจุนนิติรัฐไว้ก็คือการปกป้องบุคคลจาก
การกระท าตามอ าเภอใจของรัฐหรือผู้ปกครอง แนวความคิดนี้สอดคล้องต้องกันกับพัฒนาการและ
ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ยุคกลางว่าสันติสุขและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามในวงวิชาการเยอรมัน แนวความคิดพ้ืนฐานของนิติรัฐก็คือ การจ ากัดอ านาจของรัฐโดย
กฎหมาย การท าให้รัฐต้องผูกพันอยู่กับหลักการพ้ืนฐานและคุณค่าทางกฎหมายโดยไม่อาจบิดพลิ้วได้ 
ด้วยเหตุนี้หลักนิติรัฐจึงไม่มีความหมายแค่เพียงการบังคับให้รัฐต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
เท่านั้น แต่ยังเรียกร้องให้รัฐต้องด าเนินการในด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นอย่างแท้จริ งใน
สังคมด้วย วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะบรรลุได้ก็แต่โดยการสร้างระบบการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับให้มีองค์กรตุลาการขึ้นมาโดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ) ให้
องค์กรดังกล่าวพิทักษ์ปกป้องคุณค่าในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ที่เรียกว่า “กฎหมายพ้ืนฐาน” ได้เดินตามแนวทางนี้และได้บัญญัติให้หลักนิติรัฐเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ของรัฐธรรมนูญ 

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรของรัฐเรียกร้องให้การ
กระท าขององค์กรนิติบัญญัติต้องผูกพันอยู่กับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับใน
รัฐนั้น องค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายล่วงกรอบท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่ได้ หลักการดังกล่าวนี้  ยัง
เรียกร้ององค์กรบริหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรฝ่ายปกครอง) และองค์กรตุลาการให้ต้องผูกพันต่อ
กฎหมาย ซึ่งหมายถึงต้องผูกพันต่อรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายต่างๆท่ีใช้บังคับอยู่จริงในบ้านเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่องค์กรนิติบัญญัติได้ตราขึ้น กล่าวเฉพาะฝ่ายปกครองหลักการดังกล่าวนี้
เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องกระท าการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และในกรณีที่การกระท าทางปกครองมี
ผลก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของราษฎร ย่อมจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองกระท าการเช่นนั้นได้ 
หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจแล้ว การกระท าทางปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๒.๑.๒  หลักความเสมอภาค  
หลักความเสมอภาคเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าเทียบเท่า

รัฐธรรมนูญ เป็นหลักประกันสิทธิของราษฎรว่าจะต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดย



๕ 

ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่จะบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้อย่าง ชัดแจ้ง
ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้ เช่น 
มาตรา ๕“ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้” มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” ทั้งนี้ เนื้อหาส าคัญของหลักความเสมอภาค
มิได้หมายถึงว่ารัฐจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกัน แต่ภายใต้หลักความเสมอภาค รัฐ “ต้องปฏิบัติต่อ
บุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญ
แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน” จึงจะเป็นหลักความเสมอภาคที่แท้จริง การเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในลักษณะที่แตกต่างกันอันจะถือว่าชอบด้วยหลักความเสมอภาคนั้น 
ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเป็นการแยกความแตกต่าง
ของบุคคลโดยค านึงถึงศาสนา นิกายทางศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือเป็นการแยกความ
แตกต่างของบุคคลโดยไม่มีเหตุผลที่ควรค่าแก่การรับฟังเนื่องจากหลักความเสมอภาคเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปที่มีสถานะเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้น องค์กรของรัฐต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการต้องให้การเคารพต่อหลักการนี้  

๒.๑.๒.๑  หลักความเสมอภาคของบุคคลในการได้รับบริการสาธารณะ 
หลักความเสมอภาคขยายขอบเขตมาสู่การเข้ารับบริการสาธารณะของ

ประชาชนด้วย โดยหลักความเสมอภาคนี้ บังคับฝ่ายปกครองว่า ต้องให้บริการต่อบุคคลที่มี
สาระส าคัญอย่างเดียวกันในลักษณะเดียวกันภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันเดียวกัน แต่หลักนี้ไม่ห้ามที่ฝ่าย
ปกครองจะให้บริการต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญในลักษณะที่แตกต่าง เช่น สภาแห่งรัฐ
ฝรั่งเศสเคยตัดสินว่า นักเรียนของโรงเรียนที่อยู่นอกเส้นทางของรถบริการรับส่งนักเรียน มีสถานะที่
แตกต่างจากนักเรียนที่โรงเรียนของตนอยู่ในเขตเส้นทางการเดินรถของรถบริการรับส่ง เมื่อพิจารณา
ในแง่การเข้ารับบริการสาธารณะด้านการคมนาคมขนส่งนักเรียน รัฐจึงอาจปฏิบัติต่อนักเรียนทั้งสอง
เขตแตกต่างกันได้  

๒.๑.๒.๒  หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะ  
หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะ เป็นบ่อเกิด

ของหลักกฎหมายอีกจ านวนมาก และใช้ส าหรับเป็นเหตุผลในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย
ของ นิติกรรมทางปกครองต่าง ๆ เช่น หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระเสียภาษีให้รัฐ 
สภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยว่า กฎเกณฑ์ของเมืองต่างๆ ในฝรั่งเศส ที่ก าหนดการจัดเก็บภาษีรถยนต์ใช้
บังคับ ทั่วเขตเมืองดังกล่าว และไม่ได้ให้เอกสิทธิ์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเขตเมืองนั้นเป็นการเฉพาะ
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายปกครองออกมาจะต้องไม่ไปเพ่ิมภาระให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ท าให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน 

นอกจากนี้ หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะยัง
เป็นบ่อเกิดของหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดของรัฐด้วย เช่น ในคดีคอเทียส (๓๐ 
พฤศจิกายน ๑๙๒๓) ซึ่งเป็นค าพิพากษาที่วางหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดของรัฐ โดย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดี เกิดจากการที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธไม่ใช้ก าลังเข้าจัดการบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตาม ค าพิพากษาของศาลโดยสภาแห่งรัฐ ตัดสินว่า รัฐบาลมีหน้าที่ในการก าหนดวิธีการที่จะ



๖ 

บังคับตาม ค าพิพากษา ขณะเดียวกันก็มีสิทธิปฏิเสธที่จะใช้ก าลังทางการทหารเข้าด าเนินการบังคับ 
หากเห็นว่าการใช้ก าลังบังคับจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองขึ้น การปฏิเสธของ
รัฐบาลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองจึงเป็นการกระท าที่ชอบ
แล้ว แต่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ชนะคดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลที่จะก าหนดว่า ค่าเสียหายดังกล่าว
ชุมชนต้องร่วมรับผิดชอบเท่าไร ค่าเสียหายที่ชุมชนต้องรับผิดชอบ คือ จ านวนความเสียหายที่ฝ่าย
ปกครองต้องชดใช้  

ในระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเคารพศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์น ามา ซึ่งสิทธิเสรีภาพของพลเมือง โดยในธรรมนูญการปกครองประเทศของรัฐต่างๆ 
มักจะรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ของประชาชนไว้ ดังนั้น ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพ
เป็นหลักทั่วไป แต่ทั้งนี้ การใช้สิทธิเสรีภาพของตนจะต้องไม่ไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
และไม่กระทบต่อส่วนรวม ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลมิให้ปัจเจกชนแต่ละ
คนใช้สิทธิเสรีภาพของตนเกินขอบเขตจนไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนหรือกระทบต่อ
ส่วนรวม ซึ่งในการด าเนินการตามหน้าที่ดังกล่าว ฝ่ายปกครองต้องมีอ านาจในการกระท าการ กล่าว
อีกนัยหนึ่งได้ว่าอ านาจในการกระท าของฝ่ายปกครองย่อมเป็นข้อจ ากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
เสมอ จึงเป็นที่มาของหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า สิทธิเสรีภาพเป็นหลักทั่วไป การจ ากัดเสรีภ าพเป็น
ข้อยกเว้น การจ ากัดสิทธิเสรีภาพจะท าได้ก็แค่เพ่ือพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือพิทักษ์
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

หลักนี้มีผลผูกพันต่อทิ้งฝ่ายปกครองและศาลปกครองให้ต้องเคารพ 
ภายใต้หลักเสรีภาพของปัจเจกชนกับการใช้อ านาจหรือข้อจ ากัดเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น โดยฝ่าย
ปกครองจะใช้อ านาจของตนอันเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่า การใช้สิทธิ
เสรีภาพของบุคคลเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจริง ๆ เท่านั้น ในกรณีเป็นข้อ
พิพาทขึ้นสู่ศาลปกครอง ศาลต้องชั่งน้ าหนักว่ามาตรการที่ออกโดยฝ่ายปกครองได้สัดส่ วนกับความ
เสียหายที่เกิดกับเอกชนหรือไม่ ในกรณีที่สงสัย ต้องตีความให้เป็นประโยชน์กับสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกชน เช่น ค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสในคดีเบนจามิน (๑๙ มิถุนายน๑๙๙๓) สภาแห่งรัฐ
ฝรั่งเศสได้พิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งของนายกเทศมนตรีที่ห้ามมิให้จัดประชุมฟังการแสดงปาฐกถา
ของนายเบนจามิน เพราะความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอันอาจเกิดจากการปรากฏตัวของนาย
เบนจามินมิได้ร้ายแรงถึงขนาดที่นายกเทศมนตรีจะไม่สามารถก าหนดมาตรการอ่ืนที่มีผลกระทบที่
รุนแรงน้อยกว่าต่อสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน  

๒.๑.๓  หลักเกี่ยวกับบริการสาธารณะ  
บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มานานนับตั้งแต่มนุษย์เริ่ม

รวมกลุ่มกันเป็นสังคม โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวจัดว่าเป็นบริการสาธารณะที่ผู้จัดท าย่อมจะต้อง
อยู่ภายในกฎเกณฑ์ หรือหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้น ในทางทฤษฎีไม่ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ร่วม ส าหรับ
การจัดให้มีบริการสาธารณะทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะจัดท าขึ้นมาก็  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคม ชุมชน หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัดตลอดจนถึง
ระดับประเทศ “บริการสาธารณะ” ว่าบริการสาธารณะคือ กิจกรรมทุกกิจกรรมซึ่งหากจะด าเนินการ
ให้เป็นผลส าเร็จจะต้องได้รับการจัดท า การจัดการหรือ การควบคุมโดยฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ เพราะการ
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จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสังคมประยูร กาญจนดุล ได้ให้
ความหมายของค าว่าบริการสาธารณะไว้ในหนังสือ“กฎหมายปกครอง” ว่าบริการสาธารณะ หมายถึง 
กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนดังนั้น บริการสาธารณะ ในความหมายของผู้วิจัยสรุป
ได้ว่า หมายถึง หน้าที่ ภารกิจที่ส าคัญที่รัฐบาลต้องจัดท าขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการทางสังคม 

การบริการสาธารณะเป็นภารกิจของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดท า เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยรวม ในการท าหน้าที่ด าเนินบริการสาธารณะนั้น ฝ่ายปกครองต้องอยู่
ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ คือ หลักความเสมอภาค หลักความเป็นกลาง
หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ และหลักบริการสาธารณะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัยเสมอ อยู่ภายใต้แนวคิดพ้ืนฐานที่ต้องการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจากอ าเภอใจของ
ฝ่ายปกครอง แต่หลักสองหลักหลังคือ หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะและหลักบริการ
สาธารณะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเสมอ มีแนวคิดพ้ืนฐานที่แตกต่างออกไป และมุ่งสู่
วัตถุประสงค์คนละอย่างกับสองหลักแรก กล่าวคือ มุ่งเพ่ือช่วยให้ฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๓.๑  หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ      
หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ เป็นพ้ืนฐานแนวความคิดของ

กฎหมายหลาย ๆ เรื่อง หลักนี้ท าให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือ
รักษาความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

๑)  ผลของหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะต่อการปฏิบัติ
ราชการ ท าให้เกิดระบบการรักษาราชการแทน กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง จะต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษาราชการแทน เช่น 
กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ ามีรอง
นายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔) เป็นต้น  

๒)  ผลของหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะต่อบุคลากรภาครัฐ 
ท าให้ในระบบกฎหมายไทย ห้ามมิให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนัด
หยุดงาน 

ส่วนในระบบกฎหมายของต่างประเทศบางประเทศ เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะได้มีผลห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนัดหยุดงาน
เช่นเดียวกันในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ต่อมาสิทธิการนัดหยุดงานได้รับการรับรองไว้ในค า
ปรารภของรัฐธรรมนูญ ปี ๑๙๔๖ และสภาแห่งรัฐได้มีค าพิพากษาในคดี ดีอาอีน ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีสิทธินัดหยุดงานได้ ซึ่งการยอมรับสิทธิการนัดหยุดงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ท าให้เกิด
ปัญหาตามมาว่า การใช้สิทธินัดหยุดงาน อาจท าให้บริการสาธารณะหยุดชะงักซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการ



๘ 

อาจเดือดร้อนได้ ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงหาทางประนอมหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะกับสิทธินัด
หยุดงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการบังคับให้สหภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะนัดหยุดงานต้องแจ้ง
การนัดหยุดงานล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ และในบริการ
สาธารณะบางประเภทที่การหยุดด าเนินการโดยเด็ดขาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์สาธารณะได้ เช่น โรงพยาบาล ต ารวจ ไฟฟ้า ฯลฯ ในบริการสาธารณะเหล่านี้ หากจะนัด
หยุดงานจะต้องจัดให้มีการบริการขั้นต่ า 

นอกจากนี้ ภายใต้หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะยังมีผล
ต่อการลาออกจากราชการของข้าราชการ หรือลาออกจากงานของลูกจ้างของส่วนราชการหรือของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยหลักนี้มีผลให้การลาออกของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอยู่ 

๓)  ผลของหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะยังมีผลต่อระบบ
สัญญาทาง ปกครองด้วย กล่าวคือ ท าให้เกิดหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากกฎหมายแพ่ง เช่น แม้ฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่าย
เอกชนไม่อาจน าหลักสัญญาต่างตอบแทนมาใช้ได้ คือ หลักที่ว่าหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผิดนัดช าระหนี้ 
อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิไม่ช าระหนี้ตอบแทนจนกว่าจะได้รับการปฏิบัติการช าระหนี้ของฝ่ายที่ผิดนัดนั้นได้ 
ซึ่งหลักนี้ไม่อาจน ามาใช้ในสัญญาทางปกครองโดยเฉพาะสัญญาทางปกครองที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
จัดท าบริการสาธารณะได้ เพราะจะท าให้บริการสาธารณะที่เอกชนจัดท าอยู่นั้นขาดความต่อเนื่อง 
และประชาชนผู้ใช้บริการต้องเดือดร้อน ในกรณีเอกชนผิดสัญญาอย่างร้ายแรงที่มีผลท าให้ขัดขวาง
การบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการนั้นแทนคู่สัญญาหรือให้บุคคลภายนอก
เข้าด าเนินการแทนคู่สัญญาโดยเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หรืออาจยึดบริการสาธารณะนั้นกลับมาท า
เองได้ นอกจากนี้ หากเกิดเหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ขึ้น อันอาจกระทบต่อการด าเนินบริการ
สาธารณะตามสัญญาทางปกครอง ท าให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง ซึ่งฝ่ายเอกชน
ต้องรับภาระบางอย่างเพ่ิมมากขึ้นเป็นอย่างมาก หากเหตุนั้นเป็นเพียงเหตุชั่วคราว ฝ่ายปกครองต้อง
เข้าไปช่วยรับภาระที่เพ่ิมขึ้นนั้นบางส่วน เพราะสิ่งที่คู่สัญญาเอกชนด าเนินการเป็นประโยชน์ต่อความ
ต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

๒.๑.๓.๒  หลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอ  
หลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอ มาจากแนวคิดว่า 

บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น บริการสาธารณะที่ดีนั้น
จะต้องสามารถถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพ่ือให้การบริการสาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมมากที่สุดหลักการ
ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยนี้ ท าให้รัฐสามารถจะจัดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
องค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะได้เสมอ เช่น ในขณะที่ลัทธิเสรีนิยมมีอิทธิพล
อย่างสูง รัฐที่ถือลัทธินี้ จะจ ากัดอ านาจหน้าที่ของรัฐเฉพาะกิจการที่จ าเป็นเท่านั้น เช่น การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตัดสินคดี และการต่างประเทศ 
ดังนั้น รูปแบบขององค์กรของรัฐจะเป็นแบบหนึ่ง แต่ต่อมารัฐต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลของข้อความคิดว่า



๙ 

ด้วยรัฐสวัสดิการ ภารกิจของรัฐย่อมมากขึ้น การจัดองค์กรของรัฐก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามภาระที่
เพ่ิมข้ึนนั้น หลักนี้ท าให้รัฐมีอ านาจในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ 
ๆ ท าให้รัฐมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง จัดตั้ง หรือยุบเลิกบริการสาธารณะของรัฐได้ โดยประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิโต้แย้ง 

นอกจากนี้ หลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอ ยังมี
ผลต่อระบบสัญญาทางปกครองด้วย โดยเฉพาะสัญญามอบหมายให้เอกชนด าเนินบริการสาธารณะ 
เพราะบริการสาธารณะไม่ว่าจะจัดท าโดยรัฐหรือโดยเอกชน ยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน และ
ฝ่ายปกครองก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อการด าเนินบริการสาธารณะได้แม้จะได้มอบหมายให้เอกชน
ด าเนินการแล้วก็ตาม ยังคงต้องควบคุมดูแลอยู่เสมอ ดังนั้น จึงท าให้เกิดหลักเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่าย
ปกครองขึ้น กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถสั่งให้เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติช าระหนี้ตามสัญญาได้
เอง โดยไม่ต้องฟ้องศาล สามารถแก้ไขข้อสัญญาฝ่ายเดียวโดยเอกชนไม่จ าต้องยินยอม สามารถสั่งให้
เอกชนท างานเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้ในสัญญาได้ หากงานนั้นอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสัญญา
และรวมถึงสามารถยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวเมื่อวัตถุประสงค์ของสัญญามิได้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ตอบสนองต่อความต้องการของส่วนรวมอีกต่อไป โดยอ านาจเหล่านี้มีอยู่ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปที่
เกิดจากความจ าเป็นในการบริการสาธารณะ อ านาจเหล่านี้ฝ่ายปกครองมีอยู่แม้จะมิได้ระบุเอาไว้ใน
ข้อสัญญาก็ตาม 

 
๒.๒  แนวคิดด้านการแพทย์ฉุกเฉินและระบบกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑  ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระบบสากล 
จากแนวความคิดในระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมีกระบวนการ เป็นขั้นตอนการ

ด าเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ประชาชนผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ลักษณะการ ปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลแบ่งออกเป็น ๖ ระยะตั้งแต่ การพบเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ การปฏิบัติการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและการล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง 

๑) การพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (detection) การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุที่เกิดขึ้น
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ การมีผู้ที่มีความรู้ในการแจ้งเหตุ เมื่อพบเหตุ เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก
เพราะสามารถท าให้หน่วยกู้ชีพมาถึงได้รวดเร็วและให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที สร้างโอกาสการ
รอดชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น 

๒) การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ (reporting) การแจ้งเหตุที่รวดเร็วโดยมีระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีศูนย์รับแจ้งเหตุที่มีเจ้าหน้าที่ท างานประจ าตลอด ๒๔ ชั่วโมงให้
ค าแนะน าการช่วยเหลือเบื้องต้น ที่ส าคัญ ผู้เจ้งเหตุควรต้องมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวมทั้งมีความสามารถให้การดูแลขั้นต้นอย่างเหมาะสม 

๓) การปฏิบัติการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (response) หน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินต้องมีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติการตามค าสั่งและต้องมีมาตรฐานก าหนดระยะเวลาในการ
ออกปฏิบัติการ ระยะเวลาเดินทาง โดยศูนย์รับแจ้งเหตุต้องคัดแยกระดับความรุนแรง ความจ าเป็น
เพ่ือสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสมออกปฏิบัติการ 



๑๐ 

๔) การรั กษาพยาบาลฉุก เฉิน  ณ จุด เกิด เหตุ  ผู้ ปฏิบั ติ การจะประเมิน
สภาพแวดล้อม เป็นอันดับแรก เพ่ือความปลอดภัยของตนและคณะ การประเมินสภาพผู้เจ็บป่วย
เพ่ือให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสม และให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายจาก
แพทย์ ผู้ควบคุมระบบ โดยมีหลักในการดูแลรักษาคือไม่เสียเวลา ณ จุดที่เกิดเหตุมากจนเป็นผลเสีย
ต่อผู้ป่วย 

๕) การล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง หลักที่ส าคัญยิ่ง ในการล าเลียง
ขนย้ายผู้เจ็บป่วย คือ การไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บซ้ าเติมต่อผู้เจ็บป่วย ผู้ล าเลียงขนย้ายจะต้องผ่าน
การฝึกอบรมเทคนิควิธีมาเป็นอย่างดี ขณะขนย้ายต้องจัดให้มีการประเมินสภาพผู้เจ็บป่วยเป็นระยะๆ 

๖) การน าส่งสถานพยาบาล เพ่ือรับการรักษา (transfer to definitive care) 
การน าส่งไปยังสถานพยาบาลที่ใดเป็นการชี้เป็นชี้ตายซึ่งมีผลต่อผู้เจ็บป่วยมาก ดังนั้นการน าส่งจึงต้อง
ใช้ดุลยพินิจประเมินศักยภาพของสถานพยาบาลที่จะสามารถรักษาผู้เจ็บป่วยได้เหมาะสมดีหรือไม่
หากส่งสถานพยาบาลที่ไม่เหมาะสม ไม่พร้อมอาจท าให้เกิดการเสียชีวิต พิการ หรือเกิดปัญหาในการ
รักษาพยาบาล ต่อเนื่องจาก ผลลัพธ์ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่นจ านวนผู้ที่แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ผู้ดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จ านวนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ระยะเวลาในการออกปฏิบัติการ ระยะเวลาการดูแล
รักษา 

๒.๒.๒  พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ท่ีจะการป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นน้อยที่สุด 

และให้มีการจัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือ
ได้รับการบาบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที จากหลักการดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์สาระของแผนหลักฯ 
นับเป็นแผนหลักฯที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเน้นความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เกิดน้อยที่สุด
และการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติให้สามารถรองรับ
ภาวะฉุกเฉินหรือความต้องการในการบ าบัดรักษาของประชาชนอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม ถือเป็นหลักการและเหตุผลที่ดี การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ คือ
การป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นน้อยที่สุด และให้มีการจัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบาบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที 
จากหลักการดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์สาระของแผนหลักฯ นับเป็นแผนหลักฯที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนโดย
เน้นความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกมิติทั้ง
ด้านการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เกิดน้อยที่สุดและการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติให้สามารถรองรับภาวะฉุกเฉินหรือความต้องการในการบ าบัดรักษา
ของประชาชนอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ถือเป็นหลักการและเหตุผลที่ดี 

๒.๒.๓  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัด
แยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๕๔ 

จากมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง
การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วย พ.ร.บ. ฯ ได้ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล และผู้
ปฏิบัติการ ด าเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักการส าคัญตามมาตรา ๒๘ (๑) คือ ต้องตรวจคัดแยก



๑๑ 

ระดับความฉุกเฉิน และจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินตามล าดับเร่งด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 
ดังนั้น หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล และผู้ปฏิบัติการทุกคนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายนี้ จึงต้องเป็นจัดการให้มีแนวทางการคัดแยกผู้ป่วยในระดับประเทศ 

การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินท าได้ในหลายสถานการณ์ ในทุกที่ๆ ที่มีผู้ป่วย เพราะว่า
การแพทย์ฉุกเฉินจะเริ่มตั้งแต่การรับรู้ นั่นหมายความว่า เมื่อไหร่ที่มีการแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ฯ แล้วศูนย์ฯ 
มีการรับรู้รับทราบแล้ว ตัวศูนย์สั่งการเองจะต้องท าหน้าที่ในการคัดแยกโดยทันที เรียกว่าการคัดแยก
ทางโทรศัพท์ (Phone triage) และเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดที่เกิดเหตุ พบผู้ป่วยแล้ว ก็จะต้องท าการคัด
แยก รวมถึงเมื่อน าผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉินแล้ว ก็จะต้องได้ท าการคัดแยกเหมือนกัน การคัดแยกใน
สถานการณ์ต่างกันอาจใช้วิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน แต่หลักเกณฑ์จะต้องเหมือนกัน หลายคนคุ้นเคย
กับค าว่าการ “สกรีน” ซึ่งหมายถึงการคัดกรอง ซึ่งคัดกรองกับการคัดแยกอาจจะมีทั้งความเหมือน
และความต่างอยู่ในตัว แต่ว่าภาษาปัจจุบันส าหรับการแพทย์ฉุกเฉินให้ใช้ค าว่า “คัดแยก” โดยสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์ ซึ่งจะเป็นเกณฑ์กว้างๆ ระดับประเทศ 
เพ่ือที่จะให้แต่ละหน่วย แต่ละสถานพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติการน าไปใช้เป็นเกณฑ์กลาง ขณะนี้ ร่าง
หลักเกณฑ์ได้ผ่านการเสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว และคณะกรรมการฯ ให้ส่งไป
สอบถามความเห็นของอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่ง
ถือว่าเป็นตัวแทนของแพทยสภา เหมือนกับเป็นองค์กรวิชาชีพในการแพทย์ด้านนี้โดย  “มาตรา ๒๙ 
ของ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินฯ ระบุว่า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน กพฉ. มีอ านาจใน
การประกาศก าหนดในเรื่องของประเภท ระดับ อ านาจ หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล เพราะต่อไปจะมีการประกาศว่าผู้ปฏิบัติการ หน่วย
ปฏิบัติการ และสถานพยาบาลมีกี่ระดับ มีกี่ประเภท นอกจากนี้ ในกฎหมายยังมีข้อย่อยที่บอกว่าใคร
ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ก็จะได้รับการสนับสนุน แต่หากไม่ปฏิบัติตาม อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินชดเชย หรืออ่ืน ๆ ที่เป็นเหมือนเงื่อนไขที่มุ่งสร้างแรงจู งใจให้ยึดหลักเกณฑ์เป็น
มาตรฐานการปฏิบัติ 

๒.๒.๔  สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(The National Highway Traffic Safety Act: NHTSA ๑๙๖๖) 

ในรัฐสภาสหรัฐได้ตรา “สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง
แห่งชาติ” ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นถึงความจ าเป็นในการบ าบัดรักษาผู้ประสบอุบัติภัย
ก่อนน าไปถึงโรงพยาบาล ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  

๑) กระทรวงขนส่ง เป็นผู้รักษากฎหมายนี้  
๒) คณะกรรมการคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้วางแนวทางการติดต่อสื่อสาร  
๓) มีการก าหนดสั่งการให้ มลรัฐต่างๆ จัดเตรียมแผนเวชบริการฉุกเฉิน  
๔) การจัดซื้ออุปกรณ์ เป็นไปเพ่ือรองรับเวชบริการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล  
๕) มีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับงบประมาณของท้องถิ่น  
๖) กฎหมายนี้น าไปสู่การพัฒนามาตรฐานส าหรับการออกแบบรถพยาบาลและ

การฝึกอบรมบุคลากรทางเวชกรรมฉุกเฉินการคัดแยกผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉิน 



๑๒ 

๒.๒.๕  สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๑๖ [Emergency Medical 
Services System (EMSS) Act ๑๙๗๓: Public Law ๙๓-๑๕๔] 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ “สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน” จึงได้รับ
การตราขึ้นเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เป็นผลกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๕.๑ คณะกรรมาธิการประชาพิจารณ์แห่งรัฐสภาเสนอแนะว่า โครงการนี้ควร
สามารถท าได้ในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยมาตรฐานของท้องถิ่นนั้นๆ. อย่างไรก็ตาม ในท้องถิ่นหลายๆแห่งจะ
ไม่สามารถจัดตั้งระบบดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม หากปราศจากงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 

๒.๒.๕.๒ สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน มีความยืดหยุ่นและยินยอมให้
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถวางมาตรฐานของตนเองได้ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
การบริการสุขภาพแห่งชาติ 

๒.๒.๕.๓ มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
๑)  การศึกษาและการวางแผนอย่างเหมาะสม (มาตรา ๑๒๐๒) 
๒)  การจัดตั้งและการเริ่มปฏิบัติการของระบบ (มาตรา ๑๒๐๓) 
๓)  การขยายผลและการปรับปรุงระบบที่จัดตั้งขึ้น (มาตรา ๑๒๐๔) 
๔)  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ท าหน้าที่รับผิดชอบ

การศึกษาวิจัยและการฝึกอบรม    
(๑)  การศึกษาวิจัย (มาตรา ๑๑๐๕) 
(๒)  มาตรา ๗ แห่งสหรัฐบัญญัติการบริการสาธารณสุข ส าหรับ

การฝึกศึกษา 
๕)  มีการก าหนดองค์ประกอบของระบบเวชบริการฉุกเฉิน เป็น ๑๕ 

ส่วน ได้แก่ 
(๑)  การสนับสนุนก าลังคน (the provision of man power)  
(๒)  การฝึกอบรมบุคลากร (training of personnel) 
(๓)  การติดต่อสื่อสาร (communication) 
(๔)  การขนส่ง (transportation) 
(๕)  สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วย (facilities) 
(๖)  หน่วยเวชวิกฤติ (critical care unit) 
(๗)  การใช้หน่วยรักษาความปลอดภัยสาธารณะ (use of public 

safety agencies) 
(๘)  การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (consumer participation) 
(๙)  การเข้าถึงการดูแลรักษา (accessibility to care) 
(๑๐) การส่งต่อผู้ป่วย (transfer of patients) 
(๑๑)  การเก็บเวชระเบียนมาตรฐาน (standard medical record-

keeping) 
(๑๒)  การให้สารสนเทศและความรู้แก่ผู้บริ โภค (consumer 

information and education) 



๑๓ 

(๑๓)  การทบทวนและการประเมินผลอย่างอิสระ ( independent 
review and evaluation)  

(๑๔)  การมีส่วนร่วมในการระงับภัยพิบัติ (disaster linkage) 
(๑๕)  ข้อตกลงการช่วยเหลือระหว่างภูมิภาค (mutual aid 

greements) และจ าแนกภาวะฉุกเฉินทางคลินิกเป็น ๗ ประเภท ได้แก่:- 
ก)  การบาดเจ็บ (trauma)  
ข)  ไฟลวก (burn) 
ค)  ภาวะทางหัวใจเฉียบพลัน (acute cardiac) 
ง)  ทารกท่ีมีความเสี่ยงสูงและท่ีคลอดก่อนก าหนด (high-risk 

and premature infants) 
จ)  การเป็นพิษ (poisoning) 
ฉ)  ภาวะทางจิตเวชกรรม (psychiatric) 
ช)  ภาวะยาและแอลกอฮอล์เกินขนาด (drug and alcohol 

overdose) 
๖)  ระบบเวชบริการฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการให้การศึกษาล่วงหน้าและ

ติดตามผลหลังจากระยะก่อนถึงโรงพยาบาลด้วย 
๗)  มีการแบ่งท้องถิ่นออกตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะของการ

บ าบัดรักษาผู้ป่วย เป็น๓๐๔ เขต เพ่ือสนับสนุนการบริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต 
๘)  สหรัฐบัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใน 

พ.ศ. ๒๕๑๙ และ๒๕๒๒ 
๙)  มีการใช้งบประมาณในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๒๔ ทั้งสิ้น

จ านวน ๒๑๕ ล้านเหรียญ เพื่อก่อตั้งระบบดังกล่าว และก่อให้เกิดการสร้างงานจ านวนหลายแสนราย 
๑๐)  คณะกรรมการระบบเวชบริการฉุกเฉินตามกฎหมาย ประกอบด้วย

นักการเมือง, นักบริหาร, ผู้สนับสนุน และนักวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 

๓.๑  ผลการศึกษาหลักการพื้นฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินของประเทศไทย และเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ดังนี้ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งระบบการเงินการคลัง การพัฒนา
บุคลากร การสร้างและการจัดการความรู้และการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมบทบาทภาคี โดยมี
หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมีบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งการส่งต่อที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น และมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือดูแลและรักษาพยาบาลผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม ตามหลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้
ทันสมัยเสมอ และมีบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพในจ านวนที่เพียงพอได้แก่ มี
แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างน้อย จังหวัดละ ๒ คน และมีบุคลากรประเภทต่าง ๆ ใน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพในจ านวนที่เพียงพอตามมาตรฐาน มีระบบการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงินได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ .) ท าหน้าที่ใน
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย 

ผลการศึกษาจากแนวคิดหลักนิติรัฐนั้น ท าให้การคัดแยกผู้ป่วยต้องด าเนินการในด้านต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งแพทย์และผู้ป่วยด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะบรรลุได้ก็แต่โดยการ
สร้างระบบการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ
พ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ ฝ่ายการแพทย์จะออกกฎหมายโดยรับฟังความต้องการของประชาชนไม่ได้ 
รวมทั้งการยึดหลักความเสมอภาค ที่วางหลักหลักว่ารัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญ
อย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
แต่ละคนเป็นที่มาของการคัดแยกผู้ป่วยออกเป็นระดับตามความเจ็บป่วยของแต่ละคนซึ่งอยู่บน
พ้ืนฐาน หลักความเสมอภาคของบุคคลในการได้รับบริการสาธารณะทางการแพทย์ที่ทั่วถึงและเท่า
เทียม ตรงตามที่บัญญัติไว้ ในหมายเหตุท้าย พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่า 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติการด้านการแพทย์ ฉุกเฉินใน
ปัจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
รวมทั้งยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ท าให้มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต 
อวัยวะ หรือเกิดความบกพร่องในการท างานของอวัยวะส าคัญ รวมทั้งท าให้การบาดเจ็บหรืออาการ
ป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร เพ่ือลดและป้องกันความสูญเสียดังกล่าว สมควรก าหนดให้มี



๑๕ 

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนก าหนดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยรับผิดชอบการ
บริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ย่อม
แสดงให้เห็นว่า ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยก
ระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๕๔ หรือที่เรียกว่ากฎหมายการตัด
แยกผู้ป่วยซึ่งเป็นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น มาจากหลัก
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะและหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จัดการบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่อเนื่องตลอดวันเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้ทันท่วงท ี

๓.๑.๑  ผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยในปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้นิยาม การแพทย์ฉุกเฉิน 

หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน โดย
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการให้การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวการณ์เจ็บป่วย
เฉียบพลันให้พ้นภาวะวิกฤต เหตุฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะภัยพิบัติ ด้วยความรวดเร็ว ทันที 
ถูกต้อง เป็นการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีระบบการรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
เพ่ือการประเมินจัดการรักษาพยาบาล และ การให้ค าแนะน าปรึกษาฉุกเฉิน การจัดให้มีการระดม
ทรัพยากรในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเชื่อมโยงการจัดหน่วยเคลื่อนที่
เร็วไปช่วยเหลือ ล าเลียงขนย้ายและน าส่งผู้ป่วย ต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถเหมาะสม 
จนกระทั่งผู้เจ็บป่วยนั้นพ้นจากภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างปลอดภัย การด าเนินการดังกล่าว ช่วยลดอัตรา
การตายจากการบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน ลดความพิการ จากการบาดเจ็บ ลดความเจ็บปวด ความ
ทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาระของบุคลากรและระบบ
บริการสุขภาพ เนื่องการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อการรักษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้สามารถ
บริการ การปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงแก่ผู้บาดเจ็บ ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินเป็นการ
ให้บริการเชิงรุก ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงเป็นแนวคิดในการให้บริการเชิงรุกที่เน้นการช่วยชีวิต
ขั้นต้น ซึ่งมีฐานคิดมาจากความเชื่อที่ บุคลากรทางด้านวิชาชีพหรืออาสาสมัครหรือประชาชน 
จ าเป็นต้องมีความรู้ ตัดสินใจในคุณค่าของสิ่งที่มีผลต่อการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน และสามารถ
ตัดสินใจเลือกที่จะให้การดูแลผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนน าส่งสถานพยาบาลได้ (ศูนย์นเรนทร กระทรวง
สาธารณสุข, ๒๕๕๑) 

จากปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉินตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก่อนมีการตราพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตก่อน



๑๖ 

วัยอันสมควรหรือท าให้เกิดความบกพร่องในการท างานของอวัยวะส าคัญจากภาวะแทรกซ้อน
เนื่องจากไม่ได้รับการบ าบัดรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจใน
มูลค่าที่สูงโดยไม่จ าเป็นและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและความมั่นคง
ของชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดยที่การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการด้านบุคลากรอุปกรณ์ 
และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบประสานการปฏิบัติการ ท าให้
มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการท างานของอวัยวะส าคัญรวมทั้ง
ท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควรเพ่ือลดและป้องกันความสูญเสียดังกล่าว
สมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมาตรา ๑๕ บัญญัติให้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
มีหน้าที่จัดท าแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.)และ
มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ กพฉ.มีหน้าที่เสนอแนะ
หรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ นโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรคอันเกิดจากการด าเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยทุกคนได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมบรรลุตามเป้าหมาย ๘ ประการดังนี้  

๑)  จัดการความรู้ สร้าง และ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย การบริหารจัดการและการปฏิบัติการ 

๒)  พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จัดกลไกการจ่ายเงิน และ
การบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ ให้มีงบประมาณเพียงพอและยั่งยืน 

๓)  สนับสนุนและพัฒนาระบบการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
๔)  พัฒนาความสามารถของประชาชนในการร้องขอและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๕)  พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ครอบคลุมและทั่วถึงให้

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานได้รับการบ าบัดรักษาเฉพาะอย่างทั่วถึงทันท่วงที 
๖) พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล ต่าง ๆ

ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้บริการประจ าตลอดเวลา 
๗)  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๘)  ส่งเสริมการมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีเครือข่าย

อ่ืนๆ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
เพ่ือความเป็นเอกภาพในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการแผนจึงก าหนดให้

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
รับผิดชอบการบริหารจัดการการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน



๑๗ 

การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันอันจะท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการ
เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสากลนี้ได้มีการแบ่งแนวคิดตามการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศเป็น ๒ แบบใหญ่ๆคือ ๑) ระบบที่ออก
ปฏิบัติการโดยแพทย์ ( Doctor in the field system ) และ ๒) ระบบที่ออกปฏิบัติการโดยผู้ช่วย
แพทย์ (Paramedic base system ) ซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันคือระบบแรกมีแพทย์ออกไป
สั่งการรักษาพยาบาลเองในที่เกิดเหตุ ข้อดีคือมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกไปดูแลผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุ ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาโดยตรงจากแพทย์ แต่ข้อด้อยคือระบบนี้ต้องมีแพทย์จ านวนมากมาเตรียมความพร้อม
ตลอดเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ประเทศที่นิยมแบบนี้คือประเทศฝรั่งเศส ส่วนระบบที่สองที่ออก
ปฏิบัติการโดยผู้ช่วยแพทย์นั้นแพทย์ไม่ได้ออกไปด้วยเพียงส่งบุคลากรที่ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมไป
แทนโดยที่แพทย์คอยก ากับอยู่ในที่ตั้งหรือสถานพยาบาลยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ป่วยหนักอาจมีแพทย์
ออกปฏิบัติการร่วมด้วยโดยใช้พาหนะอ่ืนแยกไปเช่น ดอกเตอร์เฮริ ในญี่ปุ่น หรือรถแพทย์ในอังกฤษ
หรือสหรัฐอเมริกาเป็นต้น จุดเด่นคือใช้แพทย์น้อยกว่า แต่ข้อด้อยคือผู้ช่วยแพทย์ที่ออกปฏิบัติการนั้น
ท างานได้อย่างมีข้อจ ากัดต้องมีการระบบการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสูง ผู้ป่วยจึงจะได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม หากมิเช่นนั้นอาจไม่ปลอดภัยได้ 

 
๓.๑.๒  ผลการศึกษาข้อมูลระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา

องค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์ประกอบของระบบที่วิทยาลัยฉุกเฉินแห่งสหรัฐอเมริกา (American College 

of Emergency Physicians) แนะน าไว้มีด้วยกัน ๑๔ ด้านคือการอ านวยการทางการแพทย์ 
(medical direction ) หน่วยงานที่ขนส่งผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital transport 
agencies ) หน่วยงานที่ขนส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล(inter-facility transport agencies ) การ
จัดส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน (emergency medical dispatch) การติดต่อสื่อสาร
(communications) เกณฑ์วิธีปฏิบัติ(protocols )ในการคัดแยกผู้ป่วย(triage) การบ าบัดรักษา 
(treatment ) การขนส่ง (transport ) และการส่งต่อ (transfer) หน่วยรักษาเฉพาะทาง (specialty 
care units)โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย (receiving facilities ) การฝึกศึกษา (training) การเงิน 
(financing ) การตรวจสอบและการรับรองคุณภาพ (audit and quality assurance) การให้ความรู้
สารสนเทศแก่ประชาชน (public information and education) การช่วยเหลือระหว่างกัน 
(mutual aid) การมีส่วนรับในการระงับภาคี (disaster) องค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้ง 
๑๔ ด้าน จ าเป็นต้องมีการจัดองค์กร การรวมตัว และการประสานงาน เพ่ือการดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
กพฉ. และแพทย์ผู้อ านวยการระบบต้องมั่นใจว่าองค์ประกอบที่จ าเป็นแต่ละส่วนมีอยู่ในระบบและ
ปฏิบัติงานได้ตามแผน ภาระหน้าที่ทางการแพทย์ภายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นกระบวนการที่
เป็นพลวัต บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในการสั่งการทางเวชกรรมทางไกล ควรมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
โครงสร้างของระบบการจัดองค์กรซึ่งเป็นความรับผิดชอบของแพทย์ผู้อ านวยการระบบในการวางแผน
ด าเนินงานเพื่อลดความบกพร่องที่อาจเกิดในแต่ละองค์ประกอบ 



๑๘ 

๓.๑.๒.๑ ระบบการคัดแยกผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การบริการทางแพทย์ฉุกเฉินและการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาพบว่ามาตรฐานของห้องฉุกเฉินทุกแห่งต้องมีระบบคัดกรองผู้ป่วยระบบคัดกรองของ
ผู้ป่วยหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า triage ถือเป็นปราการด่านแรกของห้องฉุกเฉินเพ่ือช่วย
พิจารณาความเร่งด่วนของการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคที่มี
มากน้อยแตกต่างกันไประบบคัดกรองของผู้ป่วยนั้นเป็นการจัดแบ่งระดับความรุนแรงของอาการ
เพ่ือให้แพทย์พิจารณาเร่งรีบให้การรักษาตามความรีบด่วนของอาการได้อย่างเหมาะสมกล่าวคือถ้า
ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วแพทย์ก็ต้องรีบท้าการรักษาพยาบาลโดย
ทันทีแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงน้อยก็สามารถรอคอยให้แพทย์ท้าการรักษาผู้ป่วยรายอ่ืนๆที่มีอาการ
รุนแรงมากกว่าให้เสร็จก่อนได้หรือแพทย์สามารถนัดผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนักให้มารับการรักษาใน
วันถัดไปยังห้องตรวจผู้ป่วยนอกในเวลาราชการก็ได้ดังนั้นระบบคัดกรองนับเป็นกุศโลบายหนึ่ง เพ่ือ
ช่วยลดความแออัดของห้องฉุกเฉินไปพร้อมกับท้าให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างแท้จริงได้รับการ
รักษาพยาบาลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปด้วยการแบ่งระดับความรุนแรงของโรคตามระบบคัด
กรองทั่วโลกมีแตกต่างกันในหลายแบบทั้งระบบที่แบ่งความรุนแรงของอาการออกเป็น ๓,๔ หรือ ๕ 
ระดับก็ได้ซึ่งพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกายังคงใช้ระบบคัดกรองที่หลากหลายแตกต่างกันในแต่ละ
โรงพยาบาลเช่นเดียวกับประเทศไทยส าหรับประเทศออสเตรเลียสามารถจัดท้าระบบคัดกรองเป็น
ระบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศได้โดยทางประเทศออสเตรเลียเลือกใช้ระบบคัดกรองแบบ๕ระดับได้แก่
ระดับวิกฤตระดับฉุกเฉินระดับเฉียบพลันระดับรักษาเบื้องต้นและระดับที่ไม่รุนแรงซึ่งผู้ป่วยในกลุ่ม
สุดท้ายนี้แพทย์สามารถแนะน้าให้ผู้ป่วยมารับการตรวจในวันอ่ืนๆแทนได้การมีระบบคัดกรองที่เป็น
ระบบเดียวกันทั้งประเทศท าให้สามารถให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมในมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งใช้ภาษาเดียวกันส าหรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังช่วยลดความแออัด
ของห้องฉุกเฉินได้อีกด้วย 

 จากการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่า สภาการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติและแพทยสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดท าสมุดปกขาว 
“เวชบริการฉุกเฉิน” โดยตีพิมพ์รายงานในหัวข้อเรื่อง“การเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติภัย: โรคที่
ถูกลืมในสังคมยุคใหม่” ขึ้น.รายงานดังกล่าวนี้ได้ศึกษาการด าเนินการตรากฎหมายคัดแยกผู้ป่วยที่
ส าคัญฉบับหนึ่งที่ชื่อว่า “สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๙” และมีสาระส าคัญที่เน้นถึงความบกพร่องในการคัดแยกผู้ป่วย ,ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน, การ
ปฏิบัติการทาง เวชกรรมฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยาบาล และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บ 
รวมทั้งเสนอความต้องการนักวิชาชีพเฉพาะทางการบาดเจ็บ และจัดตั้งระบบการจดทะเบียนการ
บาดเจ็บ และคณะกรรมการการบาดเจ็บของโรงพยาบาลต่างๆโดยจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
ในเรื่อง “สหรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๙” และรัฐ
บัญญัติระบบเวชบริการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๑๖[Emergency Medical Services System (EMSS) Act 
๑๙๗๓: Public Law ๙๓-๑๕๔] พบว่ากฎหมายดังกล่าว ได้ท าให้มีการออกกฎเกณฑ์การด าเนินการ
ฝึกอบรมอุปแพทย์ (paramedics) จ านวนหลายพันคนและพนักงานเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉิน 



๑๙ 

(emergency medical technicians: EMTs) จ านวนหลายแสนคน เป็นต้นแบบแนวทางในการผลิต
บุลากรด้านการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศไทยในปัจจุบัน  

๓.๑.๒.๒ บทบาทองค์การวิชาชีพต่อการคัดแยกผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินใน
ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

หน่วยงานและองค์การที่มีอิทธิพลส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาของระบบเวช
บริการฉุกเฉินคือ “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งสหรัฐอเมริกา (American College of Emergency 
Physicians: ACEP)” ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑.ในราว พ.ศ. ๒๕๑๓ วิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดท ามาตรฐานเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นถึงการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยาบาล และในปีเดียวกันนี้ ส านักงานคณะกรรมการบริหารการบริ การ
แห่งชาติ (General Services Administration) ได้ประกาศใช้มาตรฐานส าหรับรถพยาบาลที่จัดซื้อ
ด้วยงบประมาณของรัฐบาลทั้งหมด นอกจากนี้ วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American 
College of Surgeons) ยังได้ตีพิมพ์รายการสิ่งอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับรถพยาบาล และจัดท า
มาตรฐานการบ าบัดรักษาส าหรับการประคับประคองชีพขั้นพ้ืนฐาน การคัดแยกผู้ป่วยทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๖ พร้อมกับมาตรฐานการประคับประคอง
ชีพขั้นสูง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ มูลนิธิโรเบิร์ต วูด จอห์นสัน ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนส าหรับระบบเวช
บริการฉุกเฉินในภูมิภาค ซึ่งในระยะต้นเน้นย้ าถึงระบบการประสานกับผู้ป่วย , การวิจัย และการ
ติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีองค์การและกลุ่มอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบเวชบริการฉุกเฉิน 

๓.๑.๓  บริบทของการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตามจริงแล้วปฐมบทของระบบการคัดแยกผู้ป่วยของไทยนั้นพัฒนาและคัดลอก

รูปแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีความเหมือนในทางระบบและระเบียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งดังแสดงโดยย่อตามตารางนี้ 

 
ตารางท่ี ๑  สรุปข้อมูลเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยกับประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศ 
หมายเลขการเข้าถึง
การคัดแยกผู้ป่วย 

ผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

พาหนะฉุกเฉิน กองทุนจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ 

สหรัฐอเมริกา ๙๑๑ เหมือนกัน ระดับสูง ม ี NHTSA 
ไทย ๑๖๖๙ เหมือนกัน ระดับสูง ม ี สพฉ 
NHTSA หมายถึง National Highway Traffic Safety Administration 
สพฉ หมายถึง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพ้ืนที่ไม่กว้างใหญ่เท่าประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีการใช้

ระบบคัดกรองที่แตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลไปทั่วทั้งประเทศเช่นเดียวกันกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีระบบคัดกรองที่เข้มแข็งแล้วก็ตามพยาบาลผู้ถือว่าเป็นก าลัง



๒๐ 

ส าคัญในการเลือกคัดกรองก็ยังคงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎได้อย่างเคร่งครัดนักการมารับการรักษาที่
ห้องฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมักมีบริษัทประกันสุขภาพท้าหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
รักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ฉุกเฉินเมื่อผู้ป่วยมารับการคัดกรองยังห้องฉุกเฉินแล้วถึงแม้ยังไม่ได้รับ
การตรวจจากแพทย์ก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในปริมาณมากโขอยู่ถ้าผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาจาก
แพทย์แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะมีบริษัทประกันสุขภาพของผู้ป่วยมารับผิดชอบให้ดังนั้นผู้ป่วยก็ไม่ต้อง
ควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองดังนั้นผู้ป่วยรายนี้แม้มีอาการไม่รุนแรงแต่ลักษณะค่อนข้าง
ยากจนถ้าวันนี้ไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ก็คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงซึ่งจ้าต้อง
จ่ายเองโดยไม่มีบริษัทประกันสุขภาพมาจ่ายให้เป็นแน่แท้ดังนั้นทางพยาบาลคัดกรองท่านนั้นจึงเลื่อน
ระดับความรุนแรงของโรคขึ้นไปตามระดับความล้าบากยากจนของชีวิตของผู้ป่วยท่านนั้นมีความ
พยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาความแออัดในห้องฉุกเฉินอยู่มากมายในปัจจุบันนี้ยังไม่พบวิธีแก้ปัญหาที่
สมบูรณ์แบบแต่อย่างใดซึ่งการแก้ปัญหาความแออัดของห้องฉุกเฉินถือเป็นความท้าทายอันหนึ่งของ
แพทย์ฉุกเฉินการแก้ปัญหาความแออัดมักประกอบด้วยการสร้างตัวสกัดกั้น (barrier)ขึ้นมาเพ่ือกั้น
ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงให้มารับการรักษาในเวลาปกติแทนการมายังห้องฉุกเฉินแต่ทั้งนี้ควรต้อง
สร้างที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยเพ่ือให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนักกลุ่มนี้ได้รับการบรรเทาอาการใน
เบื้องต้นอย่างทั่วถึงพร้อมกันกับไม่เบียดบังเวลาที่แพทย์ควรใช้ไปเพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ
เร่งด่วนฉุกเฉินอีกด้วยกล่าวโดยรวมแล้ววิธีการแก้ปัญหาความแออัดในห้องฉุกเฉินจึงมีหลักใหญ่ๆ
เพียง๒ประการคือการสร้างตัวสกัดกั้นและการสร้างสถานที่รองรับที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ใน
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนนั่นเองโดยกรมบริการสุขภาพฉุกเฉิน (Division of Emergency Health 
Services: EHS) ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข, ศึกษาธิการและสวัสดิการสังคม (Department 
of Health, Education and Welfare) ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานเวชบริการฉุกเฉินใน
ระดับรัฐบาลกลางมีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งทรัพยากรและบริการสารสนเทศในขณะเกิดภัยพิบัติ .
การขนส่งผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลในขณะนั้นส่วนใหญ่ด าเนินการโดยส านักงานสุสานและ
รถพยาบาลเอกชนซึ่งใช้รถส่งศพและรถบรรทุกในการขนส่งและแทบไม่มีการบ าบัดรักษาผู้ป่วยก่อนถึง
โรงพยาบาลเลย. มีเพียงเฉพาะบางพ้ืนที่เท่านั้นเช่นในเมืองบัลติมอร์ที่มีบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (เช่น
การกู้ชีพและการรักษาเบื้องต้น) ซึ่งมาตรฐานการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่การปฐม
พยาบาลตามท่ีกาชาดแนะน าเท่านั้น 

 
๓.๒  ผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการคัดแยกผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย 

การวิจัยพบว่าสภาพปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวทางการพัฒนาการคัด
แยกผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนั้นก็คืออัตราการเสียชีวิตและพิการเป็นจ านวน
มากของผู้ป่วยฉุกเฉินอันเกิดจากปัญหาการคัดแยกผู้ป่วยที่ล้าช้าขาดระบบการจัดการที่ดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่หรือมีผู้ป่วยจ านวนมากพร้อมๆกันผู้วิจัยพบว่าปัญหาการปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านมายังขาดระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติการ ท าให้ผู้ป่วย
ฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิตอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการท างานของอวัยวะส าคัญ รวมทั้งท าให้
อาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร เพ่ือลดและป้องกันความสูญเสียดังกล่าวซึ่งมีผลท าให้การคัด



๒๑ 

แยกผู้ป่วยขาดประสิทธิภาพ จึงมีประกาศใช้ พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกฎหมาย
ดังกล่าวได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความทันสมัย สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และค่านิยมของประชาชนผู้รับบริการและ
ก าหนดให้มี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นหน่วยรับผิดชอบการบริหารจัดการในการก าหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นแนวทางส่งเสริมส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ ต่อผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ 
สถานพยาบาล องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนชาวต่างชาติ ผู้
ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยจะได้รับบริการมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดย
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดตั้ง “กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน” เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติ หน่วย
ปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการปฏิบัติการใน
เขตพ้ืนที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลเพียงพอ รวมถึง
ส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจ าเป็นของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินการจ่ายเงิน  เพ่ือ
อุดหนุนหรือชดเชย การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางบก ทางน้ าและทางอากาศ 

 
๓.๓  ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การคัดแยก (Triage) เป็นการจัดกลุ่มผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง เพ่ือน าผู้ป่วยไปส่งยัง
สถานที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม(deliver the right patient to the right place at the 
right time) เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีจ านวนมากเกินกว่าจ านวน
บุคลากรที่ให้การช่วยเหลือ การท า triage จะใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีโอกาสรอดชีวิต โดยผู้
ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสรอดชีวิตไม่มากนัก อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือ ปัญหาเริ่มจาก
กระบวนการคัดแยก (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที) โดยมีผู้รับผิดชอบพยาบาลวิชาชีพท าหน้าที่ประเมิน
สภาวะผู้ป่วยเบื้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสภาวะอาการเพ่ือคัดแยกและส่งผู้ป่วยเข้ารับ
การตรวจรักษาซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากเพราะถ้าคัดแยกผู้ป่วยผิดการรักษาอาจ
ผิดพลาดล่าช้าเป็นอันตรายแก่ชีวิตของผู้ป่วยแต่ในทางปฏิบัติข้าพเจ้ากลับพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่
ประจ าเวรการคัดแยกผู้ป่วยมักเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยเพราะต้องเข้าเวรตลอดทั้งกลางวัน
และกลางคืนท าให้พยาบาลอาวุโสเลือกที่จะไม่เข้าเวรดังกล่าวซึ่งต้องหาแรงจูงใจที่เป็นรางวัลหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้เพราะเป็นต้นธารแห่งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งถ้า
การคัดแยกผู้ป่วยถูกต้องนั้นผู้ป่วยอาการฉุกเฉินมากส่งไปหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  (ER) เพ่ือรับ
การตรวจรักษาให้การช่วยเหลือทันทีส่วนผู้ป่วยอาการเร่งด่วนส่งไปหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพ่ือ
รับการตรวจรักษาภายใน ๑๕ – ๓๐ นาทีและผู้ป่วยทั่วไปส่งไปหน่วยงานเวชระเบียนตามช่องทาง
ด่วน (Fast track) ต่างๆเพ่ือลงทะเบียนได้แก่ ผู้ป่วยอาการไม่เร่งด่วน (ตรวจรักษา ๓๐ – ๖๐ นาที) 



๒๒ 

หรือผู้ป่วยมีใบนัดตรวจหรือผู้ป่วยทั่วไป (Walk in) เมื่อพยาบาลประเมินอาการแล้วให้ติดต่อ
หน่วยงานเวชระเบียนจึงส่งไปรอที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกต่างๆเช่นแผนกสูตินรีเวชกรรมแผนก
ศัลยกรรมแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมกระดูกแผนกจักษุแผนกโสตศอนาสิกหรือหน่วยงาน
กายภาพบ าบัด ปัญหาอีกประการหนึ่งคือหลักการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน(Triage) ตามระดับความ
รุนแรง (รหัสแดง หรือ E = Emergency), (รหัสเหลือง หรือ U = Urgent),(รหัสเขียว หรือ N = Non 
urgent) ก่อนจัดส่ง/สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามความเร่งด่วนนั้นยังมี
ความแตกต่างกันเรื่องของสีและระดับการคัดแยกของแต่ละโรงพยาบาลถ้ารักษาที่โรงพยาบาลเดียวก็
ไม่ประสบปัญหาแต่ถ้าเป็นกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลอาจมีปัญหาได้ซึ่งแก้ปัญหาโดย
การให้ความรู้ ความเข้าใจและอธิบายสภาพการบังคับใช้กฎหมายการคัดแยกผู้ป่วยตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินและ
มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้วิจัยเข้าท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมโดยท าการการคัดแยก อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยทั่วไปการท าการคัดแยก ครั้งแรก 
(primary triage) มักจะกระท าที่จุดเกิดเหตุ ในต าแหน่งที่พบผู้ป่วย เรียกว่า triagesieve คือ การ
ตรวจดูอย่างรวดเร็วเพ่ือจัดกลุ่มผู้ป่วยในเบื้องต้น โดยพบข้อดีของการคัดแยกแบบดังกล่าวว่า
เนื่องจากต้องกระท าอย่างรวดเร็วและใช้ข้อมูลไม่มาก การท า triage sieve จึงอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ แต่ก็จะสามารถปรับแก้ไขได้ในภายหลัง การท า triage sieve จะพิจารณาจาก ผู้ป่วย
เดินได้เองหรือไม่ การประเมินการประเมินการหายใจชีพจร การท าคัดแยก (Triage) ครั้งที่สอง 
(secondary triage) มักกระท าที่จุดรักษาพยาบาล หรือขณะน าส่ง เรียกว่า triage sort โดยเมื่อ
ผู้ป่วยมาถึงจุดรักษาพยาบาล หรือในโรงพยาบาล จะถูกท า คัดแยก (Triage) อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ณ จุดนี้
จะมีบุคลากรและอุปกรณ์มากขึ้น การท า คัดแยก (Triage) จะมีการใช้ข้อมูลมากขึ้น กระบวนการนี้ 
เรียกว่า triage sort  

ข้อดีในการใช้ท า Triage sort โดยวิธีนี้คือ ท าได้เร็ว แม่นย า สามารถเรียนรู้และน าไปใช้ได้
ง่าย อีกทั้งยังเป็นการวัดค่าทางสรีรวิทยาที่ต่อเนื่องจาก triage sieve อย่างไรก็ตามการจัดกลุ่มวิธีนี้ 
บอกได้เพียงว่า กลุ่มใดหนักหรือเบา และต้องการการดูแลรักษาที่รีบด่วนกว่ากัน แต่ไม่ได้บอกถึง
อวัยวะที่บาดเจ็บ ซึ่งจะท าให้บอกไม่ได้ว่า รายใดต้องส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาใด  

อีกทั้งกรณี Dead case หมายถึงทุกกรณีที่ผ่านระบบการคัดแยกที่ เสียชีวิตแล้วนั้นในรถ
ระหว่างน าส่ง และเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน(ไม่รวมที่เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ และเสียชีวิตก่อนหน่วย
ปฏิบัติการไปถึง) ควรมีการประชุม Dead case Conference ระหว่างโรงพยาบาลเพ่ือหาสาเหตุ 
แนวทางแก้ไข ใน ระดับจังหวัดหรือต่ ากว่าระดับจังหวัดตามความเหมาะสมเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างหน่วย 

ดังนั้นโดยสรุปจึงควรพัฒนา ท าการการคัดแยก (Triage) ให้เป็นกระบวนการที่ซึ่งต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (dynamic) ไม่ใช่ท า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านั้น ทั้งนี้เพราะอาการของผู้ป่วยอาจดีขึ้นหรือเลวลงได้เสมอ ดังนั้นการท าการคัดแยก จึงต้อง
กระท าหลายครั้งในระหว่างกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยอาจท า ณ จุดเกิดเหตุ จุดรักษาพยาบาล ก่อน



๒๓ 

เคลื่อนย้าย ก่อนส่งโรงพยาบาล เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือระหว่างให้การดูแลรักษาในห้องฉุกเฉิน 
นอกจากนี้อาจท าการคัดแยก เพ่ิมเติมเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง 

๓.๓.๑  สรุปผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศ
ไทย จากการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

รายนามบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในหลายช่วงเวลาโดย
ประจักษ์และทางโทรศัพท์ ได้แก่  

๑) นายแพทย์ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครนายก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  

๒) นายแพทย์สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

๓) นายแพทย์ วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ศัลยแพทย์สมอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์  

๔) นายแพทย์ อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัย ที่ ๑ กรุงเทพฯ 
อดีตนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจ าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕) เรืออากาศเอกแพทย์หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพล  

๖) อาจารย์แพทย์หญิงธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยวางแนวทางในการสัมภาษณ์และค าถามดังต่อไปนี้ 
๑) ข้อดีข้อเสียและสภาพปัญหาของที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศ

ไทยของการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทย 
๒) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ นโยบาย และกฎหมาย อันเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศ  
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศไทยที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสากลนั้นพบว่าแนวคิด ข้อเท็จจริงต่างๆว่าระบบการคัดแยกผู้ป่ว ยในการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนหรือข้อเสียอยู่มาก ตั้งแต่ปัญหากฎหมายการคัดแยก
ผู้ป่วย การปฏิรูประบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินจะต้องเริ่มที่การสร้างระบบปฐมพยาบาล โดยผู้พบเห็น
การเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ถูกต้องและไม่มีภาวะแทรกซ้อน การรวบรวมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้เป็น
เอกภาพ จนผู้พบเห็นเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุได้สะดวก และศูนย์รับแจ้งเหตุสามารถประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการได้ทันที มี “หน่วยฉุกเฉินชุมชน” มีหน่วยรักษาพยาบาล ณ จุดเกิด
เหตุ ทั้งแบบเคลื่อนที่เร็วและแบบเพ่ิมเติม มีหน่วยเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่ วยที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
และไม่มีผิดเป้าหมาย มี “ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน” ในโรงพยาบาลที่สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพปละประสิทธิผล และมีระบบประกันสุขภาพผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนอย่างถ้วนหน้า
และเป็นธรรม  



๒๔ 

ระบบห้องฉุกเฉินและโรงพยาบาล ผู้ให้สัมภาษณ์อ้างถึงระบบประกันสุขภาพยาม
ฉุกเฉินจากการส ารวจของ “ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยการสนับสนุนของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินในกรุงเทพฯร้อยละ ๖๐ และในต่างจังหวัดร้อยละ 
๔๐ ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด และผู้ป่วยที่คิดว่าจะเดือดร้อนค่ารักษาพยาบาลมีถึง
ร้อยละ ๗๖ นอกจากนั้นผู้ป่วยฉุกเฉินกว่าร้อยละ ๙๗ ต้องรับผิดชอบในการเดินทางไปยังห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเองด้วย ผู้ป่วยฉุกเฉินจ านวนมากจึงไม่สามารถไปโรงพยาบาล และหลายรายถูกปฏิเสธ
การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล หรือถูกผลักไสไปยังโรงพยาบาลอ่ืน แม้กฎระเบียบห้ามไม่ให้
โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินก็ตาม จึงจ าเป็นต้องมี “ระบบประกันสุขภาพยามฉุกเฉิน” 
อย่างเร่งด่วน ถ้า “ระบบประกันสุขภาพ”โดยรวมยังต้องใช้เวลาพินิจพิจารณาอีกนาน เพราะการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง และเป็นสาเหตุแห่งการทุกข์ทรมานอย่างฉับพลันทั้งต่อ
ผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม ในประเทศไทย มีผู้ใช้บริการห้องฉุกเฉินประมาณ ๖ ล้านครั้ง/ปี ค่ารักษา 
๒,๗๘๕ บาท/ครั้งโดยเฉลี่ย หรือประมาณ ๑๖,๗๑๐ ล้านบาท/ปี ซึ่งน่าจะมีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณก้อนนี้ส าหรับภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่ตก
ประมาณ ๒ แสนล้าน /ปี  

นอกจากนั้น เงินอีกประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี หรือประมาณ ๑๘ บาท/คน/ปี 
จะสร้างหลักประกันให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับบริการน าส่งโรงพยาบาลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
โดยประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤติจะได้รับการดูแลรักษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจาก
รถพยาบาลพร้อมบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยเฉพาะด้วย ประชาชนจึง
ต้องร่วมกันผลักดันให้นักการเมืองและข้าราชการเร่งจัดสรรงบประมาณจ านวนนี้ เพ่ือลดความตาย 
ความพิการ และความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยฉุกเฉินประมาณ ๖ ล้านราย/ปีลงให้ได้ 

ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลบางส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐยังเป็น
จุดอ่อนที่แพทย์และพยาบาลส่วนใหญ่ไม่อยากปฏิบัติงาน เพราะต้องได้ภาระหนัก เครียด เสี่ยงต่อการ
เสียชื่อเสียง และการถูกฟ้องร้อง และยังได้ผลตอบแทนเท่ากับหรือน้อยกว่าบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนที่
งานสบายกว่ากันมาก จึงต้องมีการหมุนเวียนแพทย์ไปตรวจรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน และแพทย์ที่
อ่อนอาวุโสและประสบการณ์ โดยเฉพาะแพทย์ที่จบใหม่มักจะถูกบังคับให้รับงานนี้  จึงเกิดความ
ผิดพลาดง่ายและไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เวชศาสตร์ฉุกเฉิน” และ “ระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน” เนื่องจากห้องฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล การจะปฏิรูประบบห้องฉุกเฉินได้ จึงต้อง
ปฏิรูประบบโรงพยาบาลด้วยโดยปัญหาความแออัดของห้องฉุกเฉินที่เป็นปัญหาต่อการบังคับใช้
กฎหมายการคัดแยกผู้ป่วยอย่างยิ่ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพ่ือให้การคัดแยกผู้ป่วยท าได้รวดเร็วและ
ลด ความแออัดในห้องฉุกเฉินว่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลียที่ชื่อว่า  Royal 
Melbourne Hospital นั้นได้มีการจัดตั้งคลินิกพิเศษขึ้นอยู่ ข้างๆห้องฉุกเฉิน โดยคลินิกนี้มุ่งตรวจ
เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่ฉุกเฉินซึ่งมารับการรักษานอกเวลาราชการ ทั้งนี้คลินิกนี้มุ่งเน้น
ให้การรักษาเบื้องต้นเพ่ือบรรเทาอาการให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการทั่วไปและท้าการนัดผู้ป่วยมาตรวจกับ
แพทย์ในเวลาปกติต่อไป ในประเทศไทยเคยมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจัดตั้งคลินิกในลักษณะเดียวกันนี้ 



๒๕ 

แต่ผลกลับกลายเป็นว่า ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพากันมารับการตรวจรักษา ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา
นี้กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นและผู้ป่วยไม่ต้องลางานเ พ่ือมา
โรงพยาบาลแต่อย่างใด เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่า คลินิกนี้ให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารอ
ตรวจเป็นจ้านวนมากไม่ทันจนต้องส่งผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาต่อยังห้องฉุกเฉินมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
กลวิธีนี้กลับกลายเป็นยิ่งเพ่ิมความแออัดให้แก่ห้องฉุกเฉินมากยิ่งขึ้นไปอีก  

กลวิธีการลดความแออัดอีกแบบหนึ่งของโรงพยาบาล Royal Melbourne 
Hospital ในประเทศออสเตรเลียคือมีการจัดแพทย์ฉุกเฉินไปดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
ห้องฉุกเฉินเพ่ือกลับไปรักษาต่อเนื่องที่บ้านได้แล้วแต่ผู้ป่วยอาจยังมีความจ้าเป็นต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องหรือสังเกตอาการเพ่ิมเติมบางอย่างที่บ้าน เช่น ควรได้รับการท้าแผลที่บ้านทุกวัน หรือควรมี
การตรวจเยี่ยมดูอาการต่อเนื่องในช่วง ๑-๒ วันหลังออกจากห้องฉุกเฉินแล้ว รวมทั้งผู้ป่วยบางรายที่
ควรได้รับการฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าสู่หลอดเลือดท่ีบ้านต่อไปสักระยะเวลา ทั้งนี้การใช้กลวิธีนี้ก็สามารถช่วย
ลดความแออัดของห้องฉุกเฉินได้อีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งผู้ป่วยยังสามารถได้รับการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อในช่วงแรกๆหลังออกจากห้องฉุกเฉินไปแล้วด้วยและใช้หลักเกณฑ์
การประเมินเพ่ิมคัดแยกผู้ป่วยตามตารางประกาศของ คณะกรรมการการแพทย์ฉุ กเฉินแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 

ข้อดีประการหนึ่งของระบบการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทยคือการที่ได้น า
รูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้นั้นย่อมเห็นจุดอ่อนหรือข้อด้อยที่มีการแก้ไขอยู่
ตลอดเวลาจึงง่ายแก่การแก้ไขปรับปรุงมาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอีกทั้งสามารถเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ค าแนะน าได้รวมทั้งบุคลากรการแพทย์ของไทยจ านวนมาก
ต่างคุ้นเคยในระบบดังกล่าว  

 
ตารางท่ี ๒  หลักเกณฑ์การประเมินระดับการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

ก าหนด 
 

ชื่อเรียก สัญลักษณ์ ความเร่งด่วนในการปฏิบัติการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (คุกคามชีวิต) สีแดง (เข้ม) ทันที (ESI ๑ และ ๒) 

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน สีเหลือง หลังสีแดง (ESI ๓) 
ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง สีเขียว หลังสีเหลือง (ESI ๔) 

ผู้ป่วยทั่วไป สีขาว ที่อ่ืน/หลังสีเขียว (ESI ๕) 
ไม่มีผู้ป่วย 

(รับบริการสาธารณสุขอ่ืน) 
สีด า เวลาอื่นหรือที่อ่ืน 

กพฉ หมายถึง คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
 
 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาสามารถเกิดแนวทางการพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยนั้นโดยได้น าข้อมูลการวิจัย

นี้มาจัดท า หลักพ้ืนฐานของการคัดแยกผู้ป่วย เพราะการ Triage หรือการคัดแยกหมายถึงการจ าแนก
ประเภทผู้ป่วยและจัดล าดับการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยตามความเร่งด่วนโดยการประเมินและการ
ตัดสินใจระบุความรุนแรงของภาวะคุกคามชีวิตด้วยความรวดเร็วตามเกณฑ์ที่ก าหนดทันทีตั้งแต่ผู้ป่วย
มาถึงหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพ่ือให้การช่วยเหลืออย่างทันเวลา และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ
รักษายังพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อไปซึ่งกฎหมายการคัดแยกผู้ป่วยจะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคัด
แยก ซึ่งเปรียบเสมือนตัวชี้วัดดังนี้ 

๑) เพ่ือค้นหาภาวะคุกคามชีวิต(Life-Threatening) หรือภาวะเร่งด่วนของผู้ป่วย 
๒) เพ่ือส่งผู้ป่วยไปรักษาในบริเวณท่ีเหมาะสมกับความเร่งด่วน(Appropriate Area) 
๓) เพ่ือลดภาวะปัญหาผู้ป่วยล้น(Emergency Department Crowding) 
๔) เพ่ือประเมินผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง(Ongoing Assessment) 
๕) เพ่ือให้ข้อมูลกับญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นที่น่าสนใจมากจากการท าวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยกลับพบว่าปัญหาเล็กๆที่ทุกคนมองข้าม

กลับเป็นสิ่งส าคัญที่อาจท าให้การคัดแยกผู้ป่วยไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้นั้นคือการบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้นั้นเองที่ยังมีหลายมาตรฐานในต่างพ้ืนที่รวมทั้งการที่ภาครัฐละเลยการให้ความรู้ความ
เข้าใจต่อประขาขนในกฎหมายฉบับนี้ ดังเห็นได้จากปัญหาการพิพาทระหว่างผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยกับ
บุคลากรทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินจากปัญหาเรื่องการคัดแยกผู้ป่วย การแบ่งประเภทผู้ป่วยตาม
อาการหนัก เบาอยู่เป็นประจ า รวมทั้งการที่กฎหมายการคัดแยกผู้ป่วย นิยามการ “ปฐมพยาบาล” 
หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉินที่เริ่มต้นกระท าเพ่ือรักษาชีวิตหรือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขณะรอ
คอยปฏิบัติการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยเวชกรรมซึ่งต้องไม่มีการท าหัตถการในร่างกาย
เว้นแต่การให้ยาสามัญประจ าบ้านหรือยาของผู้ป่วยตามที่แพทย์สั่งไว้และหมายรวมถึงการแจ้งการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระท าตามค าแนะน าของแพทย์หรือผู้ช่วยเวชกรรมและการ
ช่วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุและขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้ง
การกระท าอ่ืนใดที่ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ก าหนดเพ่ิมเติมให้เป็นการปฐมพยาบาล แต่ยังไม่
ก าหนดการกระท าอ่ืนใด ที่ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินมีอ านาจก าหนดได้นั้นท าให้การใช้
อุปกรณ์บางประเภทยังไม่เกิดความชัดเจนในแง่ของกฎหมาย ผู้ปฏิบัติอาจเกิดความไม่ม่ันใจได้ 

ส าหรับประเทศไทย แนวทางการแก้ปัญหาของการคัดแยกผู้ป่วยที่ไม่อาจจัดการผู้ป่วยใน
ห้องฉุกเฉินได้นั้นข้าพเจ้าพบว่าวิธีลดความแออัดของห้องฉุกเฉินเพ่ือเกิดประสิทธิภาพของการคัดแยก
ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นวิธีหนึ่งนั้นอาจท าโดยการจัดให้มีพ้ืนที่ว่างในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่งของโรงพยาบาลเพ่ือ



๒๗ 

เป็นหอผู้ป่วยส ารอง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสามารถใช้พ้ืนที่นี้เพ่ือท้าการรองรับผู้ป่วยหลังจากได้รับการ
รักษาเบื้องต้นจนพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งหรืออยู่ใน
ขั้นตอนรอคอยเตียงของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลอยู่ ท าให้ห้องฉุกเฉินถูกแบ่งเป็น ๒ส่วนโดยพ้ืนที่ส่วน
ที่หนึ่งคือ ห้องฉุกเฉินเดิมซึ่งให้การรักษาแก่ผู้ป่วยซึ่งมีอาการรุนแรงและจ้าเป็นต้องได้รับการดูแล
รักษาเบื้องต้นจนพ้นขีดอันตราย ถ้าผู้ป่วยรายใดพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องได้รับการเฝ้าสังเกตอาการ
นานมากกว่า ๖ ชั่วโมงก็จะถูกย้ายไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ที่จัดรอไว้ดังกล่าวแล้วข้างต้นซึ่งมีชื่อ เรียกแบบ
ไม่เป็นทางการว่า ห้องฉุกเฉินสาขา ๒ นั่นเอง ซึ่งห้องฉุกเฉินสาขา ๒ นี้เป็นพ้ืนที่ว่างของหอผู้ป่วยแห่ง
หนึ่งซึ่งมีอุปกรณ์ที่ให้การรักษาอย่างเพียงพอแก่ผู้ป่วยซึ่งมีอาการไม่รุนแรงมากนัก ผู้ป่วยที่ถูกสังเกต
อาการเป็นเวลานานหรืออยู่ระหว่างรอเตียงเพ่ือรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลก็จะถูกน้ามารอยังหอ
ผู้ป่วยแห่งนี้ ดังนั้นภาพโดยรวมจึงดูเหมือนว่า ผู้ป่วยทั้งหมดในห้องฉุกเฉินถูกแบ่งเป็น ๒ ส่วนโดยที่ใช้
บุคลากรทางการแพทย์ของห้องฉุกเฉินในจ้านวนเท่าเดิมแต่แยกคนท างานออกไปใน ๒ พ้ืนที่ ท าให้
บรรยากาศในห้องฉุกเฉินเดิมและห้องฉุกเฉินสาขา ๒ ซึ่งใช้เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยดูโล่งไป
ถนัดตาทั้ง ๒ แห่ง ทั้งนี้เพราะเป็นการกระจายผู้ป่วยออกไปในพ้ืนที่ที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิมที่มีห้อง
ฉุกเฉินเพียงแห่งเดียว ท าให้ลดสภาพความแออัดลงได้อย่างชะงัด อันส่งผลให้บุคลากรผู้ท างาน
ทั้งหลายในห้องฉุกเฉนิลดความกดดันและความเร่งรีบในการท้างานลงได้อย่างมากมาย นอกจากนี้การ
มีพ้ืนที่ที่มากขึ้นยังสามารถท้าให้ตั้งเตียงของผู้ป่วยให้อยู่ห่างกันได้พอสมควรเป็นการเพ่ิมความเป็น
ส่วนตัวของผู้ป่วยแต่ละรายรวมทั้งมีพ้ืนที่ว่างพอส าหรับญาติมาเฝ้าดูแลอยู่ข้างเตียงของผู้ป่วยมากขึ้น 
การแยกจ านวนของผู้ป่วยทั้งหมดในห้องฉุกเฉินเดิมออกไปไว้ใน ๒ พ้ืนที่จึงเป็นการลดความแออัดได้
อย่างชะงัดและสร้างความสบายใจรวมทั้งลดความตึงเครียดในการรักษาพยาบาลที่มีต่อทั้งบุคลากร
ทางการแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ป่วยผู้รอรับการรักษาได้อีกด้วย 

 กลวิธีการลดความแออัดอีกแบบหนึ่งมีการจัดแพทย์ฉุกเฉินไปดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้
ออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อกลับไปรักษาต่อเนื่องที่บ้านได้แล้วแต่ผู้ป่วยอาจยังมีความจ้าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องหรือสังเกตอาการเพ่ิมเติมบางอย่างที่บ้าน เช่น ควรได้รับการท้าแผลที่บ้านทุกวัน  หรือ
ควรมีการตรวจเยี่ยมดูอาการต่อเนื่องในช่วง ๑-๒ วันหลังออกจากห้องฉุกเฉินแล้ว รวมทั้งผู้ป่วยบาง
รายที่ควรได้รับการฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าสู่หลอดเลือดที่บ้านต่อไปสักระยะเวลา ทั้งนี้การใช้กลวิธีนี้ก็
สามารถช่วยลดความแออัดของห้องฉุกเฉินได้อีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งผู้ป่วยยังสามารถได้รับการดูแลรักษา
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อในช่วงแรกๆหลังออกจากห้องฉุกเฉินไปแล้ว 

ประการสุดท้ายเป็นความสับสนที่ตอนตรากฎหมายการคัดแยกซึ่งได้คัดลอกกฎหมายคัด
แยกของสหรัฐอเมริกา ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีด า” ส าหรับผู้รับบริการสาธารณสุขอ่ืนและจัดหรือแนะน า
ให้ผู้รับบริการสาธารณสุข ได้รับบริการที่ประสงค์จากบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ในเวลาหรือบริเวณอ่ืน 
ซึ่งไม่ได้จัดไว้เพ่ือปฏิบัติการแพทย์ ตามความเหมาะสม ซึ่งคนบางกลุ่มเขามีความเชื่อว่าสีด าคือคน
เสียชีวิต จึงเห็นควรหลีกเลี่ยงเพราะไม่เหมาะกับบริบทของคนไทย 

 



๒๘ 

๔.๒  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงกฎหมายและเชิงนโยบายส าหรับการบริหารจัดการที่จะ

เป็นแนวทางการพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศดังต่อไปนี้ 
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย 

๑) ควรวางหลักกฎหมายการคัดแยกผู้ป่วยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สร้างเกณฑ์และ
ระเบียบปฏิบัติ ที่เหมาะสมส าหรับบริการของห้องฉุกเฉินในแต่ละโรงพยาบาล เช่น ห้องฉุกเฉินควรจะ
ออกกฎ ระเบียบ การตรวจเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บหนักเท่านั้น หรือควรจะตรวจผู้ป่วยที่ไม่
ฉุกเฉินหรือไม่เจ็บหนักด้วยเฉพาะกรณีไม่มีคนไข้ฉุกเฉินเท่านั้น โดยให้แพทย์ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๒) ออกกฎ ระเบียบ การหมุนเวียนเตียงในหอผู้ป่วย เพ่ือให้มีเตียงว่างส าหรับการ
รับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ซึ่งต้องการการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพ่ือจะ
จ าหน่ายผู้ป่วยได้เร็วขึ้น 

๔.๒.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการบริหารจัดการ 
๑) การสร้างจารีตประเพณีโดยการปลูกจิตส านึก ให้บุคลากรทุกคนโดยเฉพาะ

ผู้บริหารโรงพยาบาล ตระหนักว่า ห้องฉุกเฉินเป็น“ห้องรับแขก” ของโรงพยาบาลและบุคลากรทุกคน
มีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องท าห้องฉุกเฉินให้เป็น “ห้องรับแขก” ที่ทุกคนปรารถนาจะเข้าโดย 

(๑) การปรับปรุงสถานที่ให้โปร่งใส สะอาด สดใส และใช้งานได้เต็มท่ี 
(๒) การจัดหาอุปกรณ์การตรวจรักษาต่าง ๆ ให้พอเพียง และอยู่ในสภาพที่

พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา 
(๓) การจัดหาบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล ที่สนใจและชอบงาน

ผู้ป่วยฉุกเฉิน เข้าประจ าห้องฉุกเฉิน (ไม่บังคับและไม่หมุนเวียน) และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ตาม
ลักษณะงานและผลงาน 

(๔) การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการบ ารุงรักษาสถานที่ 
อุปกรณ์ และบุคลากร เป็นต้น 

๒) ออกกติการ่วมกันในการแบ่งเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาล เพ่ือลด
ภาวะผู้ป่วยที่ชอบตระเวนไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ และผู้ป่วยที่ชอบเดินทางไกลโดยไม่จ าเป็น 
หรือไม่มีใบส่งตัวจากแพทย์ การส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพ่ือให้ผู้ป่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและไม่เสียสุขภาพจากการเดินทาง แล้วยังลดจ านวนผู้ป่วยต่างเขตลงได้ เป็นต้น 

๓) การพัฒนาระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพ่ือให้การตรวจรักษาในห้องฉุกเฉินเป็นไป
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยการจัดตั้ง 
“ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน” ขึ้นในโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาให้ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ประกอบด้วย 

(๑) จุดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้าออกได้สะดวกและอยู่ใกล้ห้องฉุกเฉิน มี
บุคลากรพร้อมรถเข็นและเตียงเข็นคอยรับผู้ป่วยจากรถหรือเรือที่น าผู้ป่วยมาส่งได้ทันที และมีสถานที่
ส าหรับจอดรถหรือเรือที่น าผู้ป่วยมาส่งชั่วคราว 



๒๙ 

(๒) ระบบจัดท าและ/หรือค้นหาเวชระเบียนได้อย่างเร่งด่วน โดยตัดตอน
ขั้นตอนที่ท าให้ล่าช้าทั้งหมด โดยเฉพาะขั้นตอนที่จะสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับที่อยู่ 
ครอบครัว หรือสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

(๓) ระบบคัดกรอง ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจ าแนกผู้ป่วยที่เร่งด่วน ส าหรับการ
รักษาพยาบาลตามล าดับความฉุกเฉินและความรุนแรงของอาการ 

(๔) ระบบตรวจรักษา โดยแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ความพร้อมของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ส าหรับการตรวจ
รักษา และการตรวจทางห้องปฏิบัติที่สะดวกรวดเร็วและตรงเป้าหมาย มีห้องสังเกตอาการที่ผู้ป่วย
นอนพัก 

(๕) ระบบตรวจรักษาต่อเนื่อง ที่สามารถรองรับการตรวจรักษาเพ่ิมเติม
ให้แก่ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาต่อเนื่อง รวมทั้งเสียงในหอผู้ป่วยที่จะสามารถรองรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย 

(๖) ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่ดีและ
เหมาะสมที่สุดจากโรงพยาบาลอื่น ในกรณีที่โรงพยาบาลแรกไม่สามารถให้บริการนั้นได้ 

(๗) ระบบประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ต ารวจ สังคมสงเคราะห์ 
สถานที่พักฟ้ืนคนป่วย คนพิการ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(๘) ระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ และมีระบบงานที่เอ้ืออ านวยต่อการ
วิจัยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา “เวชศาสตร์ฉุกเฉิน”และ 
“ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน” ด้วย 

(๙) ระบบช่วยเหลืองานฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เช่น ฝึกอบรมบุคลากรใหม่
และการฝึกอบรมต่อเนื่อง สนับสนุนเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยี และวิชาการใหม่ ๆ เป็นศูนย์กลาง ใน
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับหน่วยฉุกเฉินรักษาพยาบาลฉุกเฉินต่าง ๆ  
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๑๓๑ ง๔ พฤศจิกายน /๒๕๕๔. 

ประยูร กาญจนดุล. ค าบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙. 
สุรจิต สุนทรธรรมและคณะ. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉิน ๒๕๔๒. 
วรเดช จันทรศร. การน านโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิกฟอร์แมท, ๒๕๔๐.  
ASCC Blueprint ๒๐๐๙-๒๐๑๕. 
D. Zolo. “The Rule of Law : A Critical Reappraisal.” in P. Costa / D. Zolo (eds.). The 

Rule of Law History, Theory and Criticism. Dordrecht: Springer, ๒๐๐๗. 
J. Stone. The Province and Function of Law. Cambridge: Harvard University Press, 

๑๙๕๐; P. Van Dijk. Judicial Review of Governmental Action and the 
Requirement of a Interest to Sue. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 
๑๙๘๐. 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 

ชื่อ – นามสกุล ผศ.ดร. ปวีณ นราเมธกุล 
 
ประวัติการศึกษา  

๒๕๓๒  อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ระดับ มัธยมศึกษาปลาย- ปริญญาเอก  
  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พ.ส.ว.ท.) 
๒๕๓๖ หลักสูตรเตรียมแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่น ๑๙ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒๕๓๘ Auckland University of Technology (AUT) New Zealand Certificate of 

Advanced English (CAE) 
๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 
๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะศิลปะศาสตร์ (หลักสูตร ๑ ปี) 

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (นักกฎหมาย) ป.อ.อ. (กฎหมาย) 
Certificate in English for Specific Careers (Law) Cert. in ESC (Law)  

๒๕๔๕ เนติบัณฑิตยสภา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายฯ 
๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ 
๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรงุเทพมหานคร ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(น.ม.) 

สาขากฎหมายมหาชน  
๒๕๔๖ The University of Wisconsin-Madison USA. Certificated English for 

Lawyer 
๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต นักวิจัยกฎหมาย 
๒๕๔๘  ส านักงาน ก.พ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายมหาชน 
๒๕๔๙  สมาคมนักกฎหมายอเมริกัน ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพนักกฎหมาย  
๒๕๕๑  ปริญญาเอก Doctor of Public Administration (D.P.A.) Research 

Methodology (Law Approach ) UNP Hawaii Program  
๒๕๕๓  Certificate in General Course on Intellectual Property องค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – WIPO) ภายใต้
องค์การสหประชาชาติ 

ประสบการณ์การฝึกอบรม 
Aeromedical Transportation สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ 

กองทัพอากาศ 
Maritime and Aquatic life saving กองเวชศาสตร์ใต้น้ าและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ 

กองทัพเรือ 
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Incident Command System Course (ICS) US Forest service Department of 
Agriculture USA 

Mass Casualty Simulation System Course (MACSIM) Vastra 
Gotalandsregegionen 

Göteborg University Sweden 
National Incident Management System Program (NIMS) USA 
Emergency Mass Casualty Course ASIA PRE-HOSPITAL AND FIRE RESCUE 

FEDERATION ASSOCIATION (APFA) SAFETY HEALTH ENVIRONMENT STANDARD 
Risk & Crisis Management การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติเพ่ือความมั่นคง

ขององค์กร Defence Technology Institute 
  
ประสบการณ์ในการท างาน  

อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

สามัญสมาชิกสมาคมนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ 
กรรมการที่ปรึกษาด าเนินการด้านผังเมืองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชุมชน  
สามัญสมาชิกเนติบัณทิตสภา 
ตัวแทนจดทะเบียนสิทธิบัตร (Patent Agent) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
อนุกรรมาธิการฯ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ผู้อ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) กระทรวง
สาธารณสุข และที่ปรึกษากรรมาธิการสิทธิมนุษยชน รัฐสภา 

 


