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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์
ฉุกเฉินกับนานาชาติที่พึงประสงค์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ก าร
ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ด้ า นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศสมดั ง ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT analysis) ของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทาให้เห็นทั้งข้อดี ข้อด้ อย โอกาสและ
ข้อจากัดได้ชัดเจน และศึกษาแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ของไทยและประเทศต่างๆ ที่
สามารถเป็นตัวอย่างได้นาไปสู่การวางแผนแก้ไขได้อย่างมีทิศทางและเหมาะสม
ความสาคัญและสิ่ งที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการดาเนินงานที่ผ่าน พบว่า
บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ เป็นลักษณะของผู้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและด้านมนุษยธรรมกรณีประเทศไทยเผชิญ
ภาวะภัยพิบัติจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น องค์การอนามัยโลก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
สวีเดน และประเทศอื่น ๆ และจากการศึกษากลไกการจัดการด้านการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติพบว่า มีปัญหาในการบริหารจัดการหลายประการ การ
ขาดหน่วยงานหลักสาหรับทาหน้าที่ประสานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ มีการ
ทางานซ้าซ้อน การทางานมีความสับสน ล่าช้าแต่ละหน่วยงานขาดความชัดเจนในบทบาทของตนเอง
อีกทั้งยังพบว่า หน่วยงานภายในประเทศหลายแห่งและต่างประเทศยังไม่รู้จักและรับรู้บทบาทหน้าที่
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผลการศึกษา พบว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีจุดเด่นหลายประการ อาทิเป็น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่มีพระราชบั ญญัติ เฉพาะด้านการแพทย์ ฉุกเฉินรองรับ การดาเนิน บทบาทการ
ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติ มีแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนมีเครือข่ายระหว่างประเทศหลากหลายที่ยอมรับในบทบาททางวิชาการมีศูนย์
วิชาการภัยพิบัติที่พร้อมรับการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพตลอดจนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยรองรับฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี ด้านการต่างประเทศ เป็นผู้แทนประเทศไทยให้เป็นแกนนา
ร่วมกับประเทศเวีย ดนามในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอาเซียนให้ มีมาตรฐานเดี ยวกัน
เหล่านี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งอีกประการหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ พบ
จุดอ่อนซึ่งเป็นปัญหาการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอยู่หลายประการ ดังเช่น ยังมีช่องว่างการ
ประสานเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความไม่พร้อมของ
บุคลากรด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ขาดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังรองรับการดาเนินงาน รวมทั้ง
ฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศยังไม่มีระบบที่ดี ส่วนข้อจากัดพบในเรื่องของกฎ ระเบียบและกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน บทบาทของหน่วยงานที่มีลักษณะงานเหมือนกันยังไม่
ชั ดเจน อีกทั้งปั ญหาทางการเมืองที่ยังขาดเสถียรภาพ ด้ว ยจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อนและข้อจากัด

จ
ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเพื่อการดาเนินงานต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สพฉ. ต้องพัฒนาบทบาทตนเองสู่ การเป็นหน่ วยงานหลัก (Focal point) ทาง
วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในอาเซียน โดยครอบคลุมถึงบทบาทการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินของอาเซียน และบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในภาวะ
ภัยพิบัติของประเทศและอาเซียน
1.2 สพฉ. ต้องพัฒนาศูนย์วิชาการภัยพิบัติเพื่อยกระดับขึ้นเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิ ช าการด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น อาเซี ย น โดยรวมภารกิ จ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ สถานที่ ระบบสื่อสาร ยานพาหนะและงบประมาณ
2. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายดั ง กล่ า วมี ผ ลในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2.1 สพฉ. น าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่ อคณะกรรมการการแพทย์ฉุ ก เฉิ น
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
2.2 สพฉ. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศและ
อาเซียนเพื่อก้าวสู่ บทบาทการเป็นผู้นาด้านการแพทย์ฉุกเฉินในอาเซียนโดยทาหน้าที่เป็นหน่วยงาน
หลัก (Focal point) และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอาเซียน

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทารายงานการศึกษา บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับ
นานาชาติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในครั้งนี้ ดิฉันใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนให้รายงานฉบับนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ในโอกาสนี้ ดิฉัน จึ งขอขอบพระคุณส าหรับบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นอย่างสู ง คือ
คณะอาจารย์ให้คาปรึกษา จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล เอกอัครราชทูต
เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ เอกอัครราชทูตจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ให้โอกาสเข้ารับการอบรมและให้ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์พร้อมข้อชี้แนะ รวมทั้ง
นางวนิชยา ทองแนบ ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ นายบุญฤทธิ์ เพร็ชรักษ์ รองผู้อานวยการสานัก
จั ดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน และนางสาวสายัณห์ กองโกย ผู้ อานวยการส่ ว นให้ ความร่ว มมือกับ
ต่างประเทศ 1 กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ทาให้ได้ข้อมูลสาคัญในการวิเคราะห์รายงานฉบับนี้ ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตธีรวัตร ภูมิจิตร
และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ดูแลเอาใจใส่ ด้วยดีตลอดหลักสูตร
และท้ายสุดคือเพื่อนร่วมรุ่นนักบริหารการทูตรุ่นที่ 7 ปี 2558 ที่เป็นกัลยาณมิตรและให้กาลังใจซึ่งกัน
และกันตลอดการอบรมที่ผ่านมา
คุณค่าและประโยชน์ของรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา
แด่บุพการี บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุ กท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา
และประสบความสาเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
ธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
กรกฎาคม 2558
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
3.2 ท่าทีของต่างประเทศกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย
3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)
3.4 ความเห็นของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทการประสาน
ความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาประเทศ
3.5 วิเคราะห์บทบาทสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ: กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล เมื่อวันที่
25 เมษายน 2558–20 พฤษภาคม 2558
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน

ง
ฉ
ช
ซ
ฌ
1
1
2
2
3
4
4
11
16
17
18
18
25
26
30
32
34
34
35
36
38
39

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 หน่วยงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ตารางที่ 2 ท่าทีของต่างประเทศกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย
ตารางที่ 3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis บทบาทการประสานความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

19
25
26

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10

รูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
Disaster Life Cycle
ความสัมพันธ์ของเวลาในการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์สมมุติในการจัดการภัยพิบัติในอาเซียน
ความเชื่อมโยงของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 17 ด้าน
กรอบแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรอบแนวคิดในการศึกษา
โครงสร้างของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
แสดงระบบปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติ

6
9
9
14
15
15
16
17
20
23

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนับเป็นบทบาทสาคัญประการหนึ่งที่ผู้นาหลาย
ประเทศให้ความส าคัญเพราะนอกจากจะเอื้อประโยชน์ในการทาให้เกิดการร่วมมือกันรักษาและ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนและเป็นการระงับกรณีความขั ดแย้งที่มาจากการแข่งขันทาง
การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นหนทางประสานประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้าน
การค้า การทหาร ตลอดจนวัฒนธรรมที่ทาให้ผู้นาหลายประเทศเห็นความสาคัญในการจัดตั้งองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อประสานผลประโยชน์ด้านต่างๆ
ส าหรั บ ประเทศไทยรั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ด้ ว ยการก าหนดให้ น โยบายด้ า นการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ทาให้
หน่วยงานส่วนราชการหลายส่วนมีการกาหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้น และมีการ
พัฒนาและยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยมี กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคเป็นทิศทางในการขับเคลื่อน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือชื่อย่อว่า สพฉ. เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 โดยไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
มีฐ านะเป็ น นิ ติบุ คคลและอยู่ ในกากั บของรัฐ มนตรี จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่ อเป็น หน่ ว ย
รับผิดชอบ บริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ เกิด
ความร่ ว มมือในการปฏิบั ติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่ว มกันโดยครอบคลุ มถึงการประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งระบุเป็นอานาจหน้าที่ของสถาบัน ตามมาตรา 15 (7) เป็นศูนย์กลาง
ประสานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศที่ ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การแพทย์ฉุกเฉิน
จากการดาเนินงานที่ผ่าน พบว่า บทบาทการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะเป็นลักษณะผู้รับความช่วยเหลือทั้งจาก
ประเทศญี่ปุ่น องค์การอนามัยโลก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวีเดนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลื อ
ทางด้านวิชาการ การส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ
รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือเมื่อประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติ เช่น ภัยสึนามิเมื่อปี 2547 ภัย
น้าท่วมเมื่อปี 2554 เป็นต้น และจากการศึกษากลไกการจัดการด้านการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติทั้งช่วงสึนามิและน้าท่วม ยังมีปัญหาในการบริหาร
จั ด การหลายประการ การขาดหน่ ว ยงานหลั ก ส าหรั บ ท าหน้ า ที่ ป ระสานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการทางานซ้าซ้อน สับสน และล่าช้าแต่ละหน่วยงานขาดความ
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ชัดเจนในบทบาทของตนเอง อีกทั้งยังพบว่า หน่วยงานภายในประเทศหลายแห่งและต่างประเทศยัง
ไม่รู้จักและรับรู้บทบาทหน้ าที่ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากที่ผ่ านมา
บทบาทของสถาบันส่วนใหญ่มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน การ
พัฒนามาตรฐานระบบปฏิบัติ การ การพัฒนาบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงมีความประสงค์ที่จะ
ศึกษาถึงบทบาทการประสานความร่ว มมื อด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติที่พึงประสงค์ ข อง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าควรมีบทบาทอย่างไรบ้างในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาประเทศ
ที่พึงประสงค์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1.2.2 เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสาหรับ
สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติให้เป็นไปตามบทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์
ฉุกเฉินกับนานาชาติที่พึงประสงค์
1.3 ขอบเขตการศึกษาวิธีการดาเนินการ และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษาวิธีการดาเนินการ
ศึกษาบทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติที่พึง
ประสงค์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1.3.2 วิธีการดาเนินการ
1) ดาเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบ Mixed method research design โดยศึกษา
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและความต้องการในการพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทการประสาน
ความร่ ว มมือด้านการแพทย์ ฉุกเฉินกับนานาชาติจากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่มีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทั้งการประมวล
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป
2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รายงานส่วนบุคคล (Individual study) จากหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 1–6 ประจาปี 2552–2557
3) ศึกษาข้อมูลทุตติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ เอกสาร/รายงานทางราชการ
รายงาน/บทความ บทวิเคราะห์/ข้อมูลของสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
4) ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนาข้อมูลมาประมวล
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มเชิ ง กลยุ ท ธ์ และใช้ แ นวทางการบรรยายแบ บพรรณนา (descriptive
approach) เพื่ อ น าเสนอการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาในภาพรวม พร้ อ มทั้ ง แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าว
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1.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช้ แ บบสอบถามที่ ผู้ ศึ ก ษาสร้ า งขึ้ น ส าหรั บแบบสอบถามความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับ
บทบาทการประสานความร่วมมือกับนานาชาติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในระดับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติการ
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
1.4.1 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดบทบาทที่พึงประสงค์ของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติ
1.4.2 ผลการศึ ก ษาจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การน าไปจัด ท าเป็ น ข้ อ เสนอเชิ งนโยบายต่อ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อบรรจุในแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 แนวคิดระบบสุขภาพ (Health system)
แนวคิดระบบสุ ขภาพของ World Health Organization (World Health Organization.
The World health report 2000) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการคือ การดาเนินงาน
และเป้าหมาย
2.1.1.1 ด้านการดาเนินการ
การด าเนิ น การของระบบสุ ข ภาพมี อ งค์ ป ระกอบหลายด้ า น ซึ่ ง มั ก มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของระบบสุขภาพนั้นๆ ในการดาเนินการของระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้
1) องค์ ก ร/หน่ ว ยงานควบคุ ม ดู แ ลการให้ บ ริ ก ารระบบบริ ก าร
(Stewardship) การให้ บ ริ ก ารทางระบบสุ ขภาพจ าเป็ นต้ อ งมี องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานพิเ ศษในการ
รับผิดชอบ เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและดูแลองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย องค์กร/หน่วยงาน
นี้ยังส่งผลต่อเป้าหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยรัฐบาลมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย สนับสนุน
และควบคุมดูแลการให้บริการ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กร/หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการ
ควบคุมกากับดูแลมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีบทบาท
หน้าที่ขององค์กรในการกาหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ การเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ การ
จัดระบบปฏิบัติการและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทบาทอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
2) งบประมาณและการจั ดสรร (Financing and resource allocation)
การได้งบประมาณในการจัดการระบบสุขภาพนั้นมาได้จากหลายแหล่งทั้งภาษีประชาชน หรือการ
ประกันสุขภาพในการจัดสรรงบประมาณจะทาโดยองค์กร/หน่วยงานที่ควบคุมดูแลระบบสุขภาพเพื่อ
การนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การได้มาซึ่งงบประมาณและการจัดสรรที่
เหมาะสมจะส่งผลให้การเตรียมทรัพยากรและการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อเป้าหมายด้านการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรมโดยตรงอีกด้วย
3) การเตรียมทรัพยากร (Creating resources) ในระบบสุขภาพการ
เตรียมทรัพยากรให้มีความพร้อมนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งทรัพยากรที่กล่าวถึงได้แก่ การลงทุนทั้งด้าน
สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ โดยได้รับอิทธิพลจากองค์กร/
หน่วยงานควบคุมการให้บริการและการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรนั้น การเตรียมทรัพยากรใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้น ประกอบด้วย การเตรียมสถานที่ให้บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ยานพาหนะในการออกปฏิบัติการ และการเตรียมบุคลากรในทุกระดับเพื่อรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึง
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บุ คลากรที่ป ฏิบั ติง านในระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉินจ าเป็น ต้ อ งได้รั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะเฉพาะทาง
การเตรียมบุคลากรนอกเหนือจากอัตรากาลังยังต้องคานึงถึงการศึกษาหรือการฝึกอบรม และขอบเขต
ความสามารถของบุคลากรในการให้บริการด้วย
4) การจั ด ระบบบริ ก าร (Delivering service) การด าเนิ น งานของ
องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ การจัดสรรงบประมาณ และการเตรียมทรัพยากรด้าน
ต่างๆ มีอิทธิพลโดยตรงต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสากล
(อ้างในอัจฉริยะ แพงมา, 2555) นั้นประกอบด้วย การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการพบเหตุ (detection)
การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ (Reporting) การปฏิบัติการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (Response)
การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene care) การลาเลียงขนย้ายและการดุแลระหว่างนาส่ง
(Care in transit) การนาส่งสถานพยาบาล (Transfer to Definitive care)
2.1.1.2 ด้านเป้าหมาย
เป้าหมายของระบบบริการการแพทย์ฉุ กเฉิน ประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 ส่วน ดังนี้
1) ภาวะสุ ขภาพ (Health) ภาวะสุ ขภาพที่ดีขึ้น เป็น เป้ าหมายหลั ก ที่
ส าคั ญ ของระบบสุ ข ภาพ ในระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น เป้ า หมายด้ า นภาวะสุ ข ภาพ ได้ แ ก่
ระยะเวลาการตอบสนองต่อการเรียกใช้บริการ อัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ (วีระพั นธ์ สุพรรณ
ไชยมาตย์ และวิทยา ชาติบัญชาชัย, 2551)
2) การตอบสนองของผู้ใช้บริการ (Responsiveness) การตอบสนอง
ของผู้ใช้บริการในระบบสุขภาพเป็นความคาดหวังของผู้ใช้บริการในสิทธิที่ควรจะได้รับการรักษาทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการการป้องกันความเป็นส่วนตัว เคารพในศักดิ์ศรีและความ
ปรารถนาของผู้รับบริการ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินการตองสนองของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ความ
คาดหวังความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Ong ME, Cho J., Ma MH,
Tanaka H., Nishiuchi T..and Al Sakaf O., et al., 2013)
3) การกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม (Fair financial contribution)
ในระบบสุขภาพ หมายถึง การกระจายงบประมาณให้มีความสมดุลกับความแตกต่างของบุคคล การ
กระจายงบประมาณในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ การอุดหนุนชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉิน การ
พัฒนาระบบการแพทย์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการรักษา และการพัฒนาบุคลากรในระบบ
2.1.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
เป็ น เครื่ องมือในการประเมินสภาพแวดล้ อมองค์กรหรือหน่วยงาน ส าหรับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอก การวิเคราะห์ SWOT เกิดจากแนวคิดของ Albert S. Humphrey ในทศวรรษ 1960 เป็น
การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง
(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารของ
องค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อธุรกิจองค์กร และจุดแข็ง
จุดอ่อนและความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อ มูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
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กาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร โดย SWOT เป็นคาย่อที่มี
ความหมาย ดังนี้
S = Strengths
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
W = Weaknesses จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
O = Opportunities โอกาสที่จะดาเนินการได้
T = Threats อุปสรรค ข้อจากัดหรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงานขององค์กร
1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ในส่วนของ S และ W จะเป็นการ
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยที่ S จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง
ที่มีอยู่เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีจุดแข็งในเรื่องใดบ้าง เช่นชื่อเสียงขององค์กร การได้ระบบ ISO เป็นต้น
โดยเน้นการวิเคราะห์จุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์กร ในส่วนของ
W จะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่นเดียวกัน ก็จะเป็นการวิเคราะห์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีจุดอ่อนในเรื่องใดบ้างเช่น การมีระเบียบข้อบังคับมากและล้าสมัย ขั้นตอน
ที่มีมาก ยังใช้การตลาดเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เป็นต้น โดยเน้นการวิเคราะห์จุดอ่อนที่มักเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์กร
2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นการวิเคราะห์ใน 2 ส่วนคือ
โอกาส (O) และข้อจากัด (T) ในการวิเคราะห์ตัว O จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรมี
โอกาสในเรื่องใดบ้าง ซึ่งในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสหรือช่องทางอื่นอีกไหมที่สามารถทาให้
องค์กรมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ Productivity ที่เพิ่มขึ้นอีก เช่น มีความต้องการ (Demand)
ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น มีความต้องการของตลาดระดับที่สูง มีโอกาสดึงภาคเอกชนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
มีตลาดและลูกค้ากลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้เข้าไป เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ตัว T ก็จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก รมี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งใดบ้ า ง ทั้ ง นี้ การวิ เ คราะห์ ข้ อ จ ากั ด ซึ่ ง เป็น การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยเน้นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
องค์กรซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่น สภาพเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน นโยบายรัฐ การเมือง กฎหมาย เป็นต้น
.3) การใช้ เ ทคนิ ค SWOT เพื่ อ ประเมิ น องค์ ก ร หลั ง จากที่ มี ก ารประเมิ น
สภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดแล้ว ก็จะนาข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตารางการวิเคราะห์ที่นาข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ประเภทต่างๆ
ดังภาพที่ 1
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)

สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (O)
ข้อจากัด (T)

ภาพที่ 1 รูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
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ในการนาเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดโดยที่การประเมินสภาพแวดล้อม
ที่ระบุให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์กรส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
โอกาสและข้อจากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์กรกล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกาหนดกลยุทธ์
ที่เทคนิค TOWS Matrix ขึ้นกับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด
อย่างละเอียด
2) การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจุ ด แข็ ง กั บ โอกาส จุ ด แข็ ง กั บ ข้ อ จ ากั ด
จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสั มพันธ์ในข้อมูล แต่ล ะคู่
ดังกล่าว ทาให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
(1) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก (SO Strategy) ได้ ม าจากการน าข้ อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงรุก
(2) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้อ งกั น (ST Strategy) ได้ ม าจากการน าข้ อ มู ล การประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็น จุดแข็งและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกันได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจากัดเพื่อที่จะนามากาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากองค์กรมีจุ ดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดจาก
ภายนอกที่องค์กรควบคุมไม่ได้ แต่องค์กรสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกั นข้อจากัดที่มาจาก
ภายนอกได้
(3) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง แก้ ไ ข (WO Strategy) ได้ ม าจากการน าข้ อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรมีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไข
จุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ได้
(4) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รั บ (WT Strategy) ได้ ม าจากการน าข้ อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจากัดภายนอกที่องค์กรไม่
สามารถควบคุมได้
2.1.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยใช้วงจรของภัยพิบัติ (Disaster Life Cycle) ซึ่งได้มี
การแบ่ งเพื่อจั ดการปั ญหาและผลที่เกิดจากภัยพิบัติตามช่วงเวลาต่างๆออกเป็น 2 ลั กษณะ โดย
หน่ ว ยงานกลางเพื่ อ จั ด การภั ย ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ เรี ย กว่ า Federal Emergency
Management Agency (FEMA) โดยที่ ว งจรนี้ มิ ไ ด้ ห มายความว่ า เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น แล้ ว จะต้ อ ง
เกิดขึ้นอีกโดยไม่รู้จบ แต่เป็นการแบ่งให้เห็นความสาคัญในกระบวนการประกอบด้วย
1) การตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น (Response) คือการปฏิบัติอย่างทันทีทันใด
เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยชีวิตป้องกันอันตรายและความสูญเสียต่างๆ เช่น
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การค้นหาช่วยชีวิต การกู้ภัย การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหารและยา การจัดทาที่พัก
ชั่วคราว การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการนาส่งโรงพยาบาล เป็นต้น
2) การฟื้ น ฟู บู ร ณะความเสี ย หาย (Recovery) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ด าเนิ น การเมื่ อ
เหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง
ซึ่ ง อาจจะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา 5–10 ปี มาตรการที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การซ่ อ มแซมโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย การจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนใหม่ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนที่ประสบภัยสาหรับมาตรการฟื้นฟูบูรณะในระยะยาวจะนาไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อไป
3) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือกิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและ
ความรุนแรงของภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติเนื่องจากการ
ป้องกันและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกัน ในหลายประเทศจึงใช้มาตรการทั้ง 2
ด้านควบคู่กัน การบรรเทาความสูญเสียจากภัยพิบัติเป็นเรื่องกว้างขวางและครอบคลุ มการดาเนินงาน
หลายด้าน จึ งต้องการการประสานงานที่ดี มาตรการที่ ส าคัญ ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆ การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยการวางแผนควบคุมการใช้ที่ดิน การปรับ
แผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนผ่านการให้
การศึกษาและฝึกอบรมการวิเคราะห์ ประเมิน เรียนรู้การจัดการเพื่อให้มีความพร้อมและลดความ
สูญเสียหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีก (Risk Reduction)
4) การป้องกัน (Prevention) คือ การดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้
ภัยพิบัติและความสูญเสียเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพ ย์สินและชุมชน เช่น การสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้าท่วม
การควบคุมไฟป่ า การออกกฎหมายห้ ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยและการกาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
5) การเตรียมความพร้อม ( Preparedness) การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับรัฐบาล องค์กรปฏิบัติ ชุมชน และปัจเจกบุคคลในการเผชิญกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการป้องกันและบรรเทาต้องการการผลักดันในเชิงนโยบาย ขณะที่
การเตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติจานวนมากที่ต้องประสานงานกัน มาตรการที่
สาคัญ ได้แก่ การจั ดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจ้ง
เตือนและระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฝึกซ้อมและอบรมให้ความรู้แก่สาธารณชนด้วย
เนื่องจากในกรณีที่การเตรียมพร้อมของรัฐมีข้อจากัด การเตรียมพร้อมในระดับบุคคลและครัวเรือนจะ
สามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินไว้ได้เช่นกัน ดังปรากฏในภาพที่ 2 วงจรของภัยพิบัติ
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ภาพที่ 2 Disaster Life Cycle
ที่มา: FEMA แหล่งที่มา http://www.xenoveritas.org/node/66
นอกจากนี้ ยั งมีการเพิ่มเติมการพัฒ นา (Development) คือขั้นตอนการพัฒ นา
ภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติเป็นเรื่ องที่มีขอบเขตกว้างกว่าการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
เท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น แล้วทาการ
ปรับปรุงระบบการดาเนินงานต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
โดยจะเห็นว่าระยะเวลาในการจัดการตามช่วงเวลา ช่วงเวลาที่นับว่าเป็นวิกฤติที่สุด คือช่วงที่เกิดภัย
พิบัติ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของเวลาในการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
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การให้ความช่วยเหลือช่วงที่เรียกว่า Golden Time อาจเป็นนาทีหรือชั่วโมง ซึ่ง
หากมีการเตรียมการได้ดีทีมให้ความช่วยเหลือจะสามารถเข้าค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติได้
แต่ห ากเสี ย เวลาในการเข้าช่ว ยเหลื อนานไปเกินกว่า 14 วันแล้ ว จะไม่ทาให้ เกิดประโยชน์ในการ
ช่ว ยเหลื อผู้ บ าดเจ็ บ ให้ ร อดชีวิต ได้ งานช่ว ยเหลื อภัยพิบั ติจึ งจะมุ่ง ไปในส่ ว นของการฟื้ น ฟู ส ภาพ
(Recovery) ของบ้านเรือน ทรัพย์สิน
2.1.4 แนวคิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2.1.4.1 ความร่วมมือ (Co–operation)
มาจากรากศัพท์ co–op หมายถึง สหกรณ์ Operate คือ ทางาน ความ
ร่วมมือ จึงหมายถึง การทางานร่วมกับคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและมีจุดหมายร่วมกัน (สิทธิโ ชค
วรานุสันติ, 2546; Schmitz, baber and John, 2000)
2.4.2.2 ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วน (Partnership)
มาจากรากศัพท์ partner หมายถึง หุ้นส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่ง (part) ของ
ส่วนรวม และ Ship คือ สถานภาพ ดังนั้น ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนหมายถึงการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนแม้ว่าไม่มีความผูกพันหรือพันธะสัญญามาก่อน หุ้นส่วนแต่ละฝ่ายมีสิทธิ
หรือความรับผิดชอบเหมือนกัน มีความเสมอภาคและมีการพัฒนาทักษะไปพร้อมๆ กัน
2.1.4.3 รูปแบบของความร่วมมือ
คาว่า รูปแบบ (Model) คือ รูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรมซึ่ ง
บุ คคลแสดงออกมาในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ง เช่น เป็นคาอธิบาย เป็นแผนผั ง ไดอะแกรมหรื อ
แผนภาพเพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่น สามารถเข้าใจได้ชัดเจน นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องมือทาง
ความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสวนหาคาตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ (ทิศนา แขมมณี,
2548)
รูปแบบของความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมือในกระบวนการทางานใน
การดาเนินการแบบมีส่วนร่วมของความคิด กระทา การลงมือปฏิบัติ การปรับปรุงงาน การพัฒนางาน
การติดตามประเมินผล ซึ่งมีผู้เสนอรูปแบบความร่วมมือไว้มากมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับเหตุของการให้ความ
ช่วยเหลือของแต่ละประเทศ และจากการศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพและบทบาทของไทยในการ
เป็นประเทศผู้ให้ (New Donor) พบว่า ในกลุ่มประเทศผู้ให้ที่มีระดับรายได้ที่ค่อนข้างสู งและเป็น
ประเทศที่มีการพัฒนาถึงระดับหนึ่ง จะมีการให้ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นการให้ ความ
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม การให้ความช่วยเหลือเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือเป็นการให้
ความช่วยเหลือเพื่ออานวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจของประเทศตนที่ได้ลงทุนในประเทศนั้นๆ เป็นต้น
รู ป แบบการให้ ความช่ว ยเหลื อที่พบ ได้แก่ การให้ ความช่ว ยเหลื อทางด้านวิช าการ การให้ ความ
ช่วยเหลือด้านเงินกู้ การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบทหลักการที่ว่านโยบายด้านการ
ต่างประเทศเป็ น ส่ ว นประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริห ารราชการแผ่ นดิ น
ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย นับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญ ที่มีปรากฏในคาแถลงนโยบายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 (ซึ่งภารกิจการสร้างความ
ร่วมมือกับนานาชาติมีการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมือระดับต่างๆ ดังนี้
2.2.1.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน
นับจากอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)
(กรมอาเซียน, 2557) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง
สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ภาพการรวมตัวและเกิดความร่วมมืออย่างรอบด้าน
ปรากฏชัดเจนในปี 2546 เมื่อผู้นาอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนที่
เรี ย กว่ า ข้ อ ตกลงบาหลี 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรื อ Bali Concord II) เป็ น การ
ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN community) คือ การให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือ
ประชาคมเดียวกันให้เสร็จภายในปี2563 (ค.ศ. 2020) โดยด้านการเมืองให้จัดตั้ง “ประชาคมการเมือง
คว ามมั่ น คง ”หรื อ ASEAN Political Security Community (APSC) ด้ า นเศรษฐ กิ จ ให้ จั ด ตั้ ง
“ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น”หรื อ ASEAN Economic Community (AEC) และด้านสั งคมและ
วั ฒ นธรรม ให้ จั ด ตั้ ง “ประชาสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น” หรื อ ASEAN Socio–Cultural
Community (ASCC) ซึ่งถือเป็น 3 เสาหลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ต่อมา ผู้นาอาเซียนเห็นชอบให้
เร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเร่งให้แล้วเสร็จในปี 2558
ในกรอบความร่ ว มมื อ ทั้ ง 3 เสาหลั ก ดั ง กล่ า วด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขก็เป็นประเด็นสาคัญของการพัฒนาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเด็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ที่ปรากฏในแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคง
นอกจากนี้ ในแผนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีมิติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิการ
ของประชาชนหลายประการซึ่งรวมถึงการสร้างรัฐที่พร้อมรับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
(B: 7 Building disaster–resilient nations and safer communities)
2.2.1.2 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของประเทศไทย
1) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
และการลงทุน
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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5) การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
6) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของ
อาเซียน
7) การเสริมสร้างความมั่นคง
8) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
2.2.1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศและอาเซียนระดับกระทรวงสาธารณสุข
1) เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ
2) ความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาค ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ
3) ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก
4) การสร้างความเข้มแข็งในกลไกการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
5) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2.2.1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศและอาเซียนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีนโยบายด้านการต่างประเทศที่สอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศและอาเซียนของกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยกาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญในแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556–2559 คือ
กลยุทธ์ที่ 5 การประสานความร่ว มมือกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 2
ประการ (1) เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระดับประเทศในด้ านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคม
อาเซียน (2) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินรองรับผู้ปฏิบัติการจากประชาคมอาเซียน
และผู้ป่วยฉุกเฉินชาวต่างชาติ
2.2.2 การบริหารจัดการภัยพิบัติ ฝ่ายพลเรือนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
คณะรัฐมนตรีอาเซียนได้ริเริ่มความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบของ
ปฏิญญากรุงเทพฯ ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) โดยร่วมกันจัดตั้ง ASEAN Permanent Committee on
Socio–Cultural Activities หรื อ คณะกรรมการอาเซี ย นด้ า นการส่ งเสริม กิ จ กรรมทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม ซึ่งรวมเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ที่
บาหลี อิน โดนี เซีย ผู้ น าอาเซีย น ได้ร่ว มลงนามในปฏิญญาว่าด้ว ยความร่ว มมือ ในอาเซียน (The
Declaration of ASEAN Concord or Bali Concord) โดยประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติได้
ถูกบรรจุไว้เป็นหลักการ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ สามารถเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้ง
การก้าวเดินของการพัฒนาของประเทศสมาชิกได้ ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์แก่ประเทศที่ประสบภัยตามกาลังและขีดความสามารถที่มีอยู่ ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศ
สมาชิกอาเซีย นได้มีการพัฒ นาความร่ ว มมือด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ
อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management–ACDM) พร้อม
ทั้งกาหนดหลักการมาตรการและกลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านภัยพิบัติข องประเทศไทยในระดับภูมิภาคส่วนใหญ่
ผ่านกลไกของ ACDM โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติ
และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and
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Emergency Response: AADMER) เพื่อเตรียมทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดตั้งระบบเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการร่วมอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีภัยพิบัติและสนับสนุน
การดาเนิ น งานของศูน ย์ ป ระสานงานอาเซียนในการให้ ความช่วยเหลื อด้านมนุษยธรรม (ASEAN
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance: AHA Centre)
2.2.3 ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER)
ACDM ได้ร่วมกันจัดทาความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการดาเนินงานความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยในส่วนของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2548
เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงฯ และมอบให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินการตามความ
ตกลงฯ ดังกล่าว โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประสานงานหลั ก (Focal
point) ของ ACDM ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้มีการร่วมลงนามใน AADMER เรียบร้อย
แล้วในการประชุม ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552
AADMER มีลักษณะเป็นความตกลงที่มีพันธะกรณีที่ประเทศภาคีสมาชิกจะต้อง
ปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหากลไกที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของภาคี และเพื่อร่วมกันตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน
ประกอบด้วย 11 ส่วนและ 36 มาตรา มีหลักการดังนี้
1). การเคารพซึ่งอานาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความเป็นปึกแผ่นของ
ชาติภาคีภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ และสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการอนุมัติความตกลงฉบับนี้ ในการนี้ แต่ละภาคีจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตอบโต้ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของตน และความช่วยเหลือหรือการเสนอให้ความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
มีการร้องขอ หรือด้วยความเห็นชอบของภาคีที่ประสบภัยพิบัติ
2) ภาคีที่ขอหรือรับความช่วยเหลือ จะเป็นผู้กาหนด ควบคุม ประสานงานและ
ดูแลความช่วยเหลือที่ได้รับภายในอาณาเขตของตน
3) ภายใต้ความจาเป็นขีดความสามารถ และสถานการณ์ ภาคีทั้งหมดจะกระชับ
ความร่วมมือและการประสานงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ ด้วยน้าใจความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นหุ้นส่วนกัน
4) ภาคีทั้งหมดจะให้ ความสาคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ โดยจะมี
มาตรการเพื่อระมัดระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ และบรรเทาภัยพิบัติ
5) ภาคีจะเพียรพยายามลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยกาหนดไว้ในนโยบายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน แผนงาน และโครงการในทุกระดับเท่าที่จะกระทาได้ในการจัดการภัยพิบัติ ภาคี
ทั้งหมดจะดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ และบริษัทเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วม โดยอาศัยวิธีการสร้างฐานความพร้อมและการตอบโต้อย่างรวดเร็วของชุมชน
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2.2.4 การจัดสถานการณ์สมมุติในการจัดการภัยพิบัติในอาเซียน
เพื่อสร้างเข้มแข็งในการรับมือกับภัยพิบัติ คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียน
หรือเรียกย่อในภาษอังกฤษว่า ACDM ได้ร่วมกับประเทศสมาชิกนา SASOP ที่มีรายละเอียดแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงรูปแบบรายงานต่างๆ มาจัดทดลองปฏิบัติ โดยจัดสถานการณ์สมมุติในการ
จัดการภัยพิบัติในอาเซียน ดังปรากฏในภาพที่ 4 เพื่อเป็นการซักซ้อมแผน

ภาพที่ 4 สถานการณ์สมมุติในการจัดการภัยพิบัติในอาเซียน
2.2.5 การดาเนินการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ประเทศไทยได้มีการจัดให้มีนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยเชื่อมโยงกับ แผนฯอื่น ๆ ได้แก่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งภายใต้แผนและนโยบายต่างๆ มีความสัมพันธ์ไปถึงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ตามภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
เมื่อพิจารณา ภาพที่ 5 ในส่วนของแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการระดับกระทรวง จะมีองค์ประกอบ 17 ด้าน โดยจาแนกตามภารกิจสาคัญมีแผนบูรณา
การด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนดังกล่ าว สาหรับ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ มีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของระบบการแพทย์และสาธารณสุข และได้ร่วม
เป็นคณะกรรมการในแผนงาน ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 17 ด้าน
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อย่างไรก็ตาม ในด้านแนวคิดการจัดการภัยพิบัติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิด ดังปรากฏในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า. (2553) .
รายงานผลการประเมินศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ให้ (New Donor) โดยใช้
แบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างผู้ รับ ทุ น ดู ง าน ฝึ ก อบรมจากประเทศลาว กั ม พู ช า
เวีย ดนาม และพม่า เพื่อประเมิน ศั กยภาพความพร้ อม ความเหมาะสม และความเพีย งพอของ
องค์ประกอบด้วนต่างๆ ในการให้ทุนของประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมผู้รับทุนร้อยละ 58.4 เห็น
ว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากร ความเหมาะสมของเนื้อหาและหลักสูตร ความ
เหมาะสมในการกาหนดคุณสมบัติของผู้รับทุน ความคุ้มค่าของการได้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก
ประจักษวิช เล็บนาค (2554) กล่าวไว้ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง ความร่วมมือใน
การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นภั ย พิ บั ติ ใ นกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย นตาม ASCC Blueprint ว่ า กรณี ที่ จ ะมี ก าร
ช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆ ตามกรอบอาเซียนหรือนานาชาติตามความตกลงร่วมมืออื่นๆ การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติก็จาเป็นต้อง
สื่อสารในวงกว้างด้วย สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ เอกชน จะต้องมีความเข้าใจต่อความตก
ลงแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในฐานะผู้ประสานงานและผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะ
ทาให้การให้ความช่วยเหลือตามที่คาดหวังประสบความสาเร็จในที่สุด
อัจฉริยะ แพงมา (2555) ได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายไว้ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มประเทศอาเซียน ไว้ว่า ให้รัฐบาลไทยร่วมมือ
กับทุกประเทศในอาเซียนกาหนดแนวทางความร่วมมือในการร่วมกันบูรณาการพัฒนาระบบการเข้าถึง
ความช่วยเหลือด้านสุขภาพในภาวะปกติและภัยพิบัติให้มีความสอดคล้องกันทุกประเทศตามกรอบ
แผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้เสนอแนวทางดาเนินการในประเด็น
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ระบบความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ ความว่า อาเซียนควรมีบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าสู่
ระบบความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อให้สามารถตอบสนองความช่วยเหลือระหว่างประเทศได้
อย่ างทัน ท่ว งทีภ ายใต้กรอบความร่ว มมือในหั ว ข้อ B7: Building disaster–resilient nation and
safe communities การสร้างรัฐที่พร้อมรับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การดาเนินการ
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเกิดเหตุโ ดยการวางแผนและการร่ว มซ้ อมแผนระหว่ างประเทศก็จ ะเกิ ด
ประโยชน์เป็นอย่างมากในการช่วยกันตอบสนองเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทบาทการประสานความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน กับนานาชาติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ นับว่ามีความสาคัญ ยิ่ง
จาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการที่เป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ดังนั้น
เพื่อให้กาหนดบทบาทมีความชัดเจน ผู้ศึกษาจึงประยุทธ์ใช้แนวคิดระบบสุขภาพร่วมกับทฤษฏีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ความเห็น
หน่วยที่เกี่ยวข้อง

SWOT
S: จุดแข็งที่สร้างความสาเร็จแก่องค์กร
- กฎหมายทีร่ องรับรองรับ
- แผนขับเคลื่อน
- เครือข่ายร่วม
W : จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
- กฎ ระเบียบ
- แผนการดาเนินงาน /ยุทธศาสตร์
- ทรัพยากรในระบบ
- ความพร้อมสถานที่
- งบประมาณ
O : โอกาส
- นโยบายรัฐบาล/ ผู้บริหาร
- กรอบความร่วมมือ

T: อุปสรรค ข้อจากัด
ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทบาทการ
ประสานความ
ร่วมมือด้านการ
การแพทย์ฉุกเฉินกับ
นานาชาติที่พึง
ประสงค์

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นการนาเสนอบทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์
ฉุกเฉินกับนานาชาติที่พึงประสงค์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดังนี้
3.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
3.1.1 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สถาบั น การแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ เป็นองค์กรของรัฐ ที่มีฐ านะเป็นนิติบุคคลใน
กากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.
2551 เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่ งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบริหารจัดการกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการ
ที่มีความคล่องตัวและสามารถบริหารงานตามนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินที่ได้รั บ การแต่งตั้งตามกฎหมาย โดยมีแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2556–2559 เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยในช่วง 4 ปี
โดยบทบาทการประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติเป็น 1 ใน 8 กลยุทธ์สาคัญ
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานขององค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
3.1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึง ได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
3.1.1.2 พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
2) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี
อย่างมีส่วนร่วม
3) พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับภาวะสาธารณภัย
4) พัฒนาระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอและ
ยั่งยืน
5) ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชาคมอาเซียน
และนานาชาติ
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3.1.2 บทบาทหน้าที่ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
มีการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 15 ดังนี้
1) จัดทาแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ.
2) จัดทามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ.
รวมทั้งกาหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กาหนด
3) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒ นา
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
5) จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
6) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
7) เป็ น ศูน ย์ กลางประสานกับหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ดาเนินงานเกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน
8) เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการดาเนินกิจการของสถาบัน
9) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ กพฉ. หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ หรือ กฎหมายอื่น หรือที่ กพฉ. มอบหมาย
3.1.3 โครงสร้างของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2551 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดโครงสร้างองค์กร
แบ่งเป็น 5 สานัก 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย (ภาพที่ 9)
ตารางที่ 1 หน่วยงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สานัก

กลุ่มงาน
สานักยุทธศาสตร์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักวิชาการและบริหารคุณภาพ
กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
ส านั ก ประสานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และเครื อ ข่ า ย กลุ่มนิติการ
สัมพันธ์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สานักอานวยการ
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ภาพที่ 9 โครงสร้างของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3.1.4 ทิศทางการขับเคลื่อนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ไว้ในแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 2
พ.ศ. 2556–2559 ดังนี้
3.1.4.1 เป้าหมาย (Target)
1) ทุกท้องถิ่นและพื้นที่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานซึ่งบุคคล
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2) ทุ ก หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารบริ ห ารกิ จ การด้ า น
การแพทย์ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
3) ทุกจังหวัดมีการเตรียมการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับสาธารณภัย
4) มี ก ารบู ร ณาการระบบงบประมาณของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่
เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ดาเนินการตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้อย่าง
เพียงพอและยั่งยืน
5) มีการประสานความร่วมมือระดับประเทศในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
กับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
3.1.4.2 กลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย ซึ่งกาหนดไว้คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ให้ ไ ด้ ม าตรฐานอย่ า ง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 2 การพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ กลไก และการบริ ห ารกิ จ การ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ดี
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการเตรียมการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับ
สาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การประสานความร่ ว มมื อ กั บ ประชาคมอาเซี ย นและ
นานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้รองรับการ
ตัดสิ นใจเชิงนโยบาย การบริห ารจัดการ การปฏิบัติ ก าร
และการประเมินผลได้
กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการจัดการความรู้
กลยุทธ์ที่ 8 คุ้มครองผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งกลยุทธ์นี้
กาหนดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น
3.1.5 บทบาทของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติในการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
กรณีภัยพิบัติ
การจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้
จัดเตรียมเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยการประสานความร่วมมือกั บหน่วยงาน
และองค์กรภาครัฐและเอกชน มูลนิธิต่างๆ ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบทั้งการจัดประชุม การเจรจาทา
ความตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น
3.1.5.1 การประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน โดยมีการจัดตั้งหน่ว ยปฏิบัติการ/ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้ ก ารช่ว ยเหลื อ
ประชาชนในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ปี 2558 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าร่วมดาเนินงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน จานวน 5,725 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.92 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 7,851 แห่ง
3.1.5.2 การประสานความร่ว มมือจากเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้แก่
1) ความร่วมมือในการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศ โดยการ
ฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ จึงมีพันธะกรณีที่
จะต้องปฏิบั ติตามอนุ สั ญญาว่าด้ว ยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และอนุสั ญญาว่าด้ว ยความ
ปลอดภัยของชีวิตทางทะเล มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ
ประสบภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในภารกิจนี้ โดยให้กรมการบินพลเรือนเป็นหน่ว ยงาน
รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังกาหนดให้มีคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยได้
จัดให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยประจาปี (Search and Rescue
Exercise: SAREX) มีการฝึกอบรมทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การซักซ้อมแผนฉุกเฉิน การ
แสดงการบิน และการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยเสมือนจริง ซึ่งสถาบัน

22
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอยู่ในส่วนการประสานการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับอากาศยาน
และเรื อที่ป ระสบภัย เพื่ อช่ว ยเหลื อผู้ บาดเจ็บ โดยอาศัยการสื่ อสารสั่ งการผ่ านทางศูน ย์นเรนทร
ประสานสั่งการทางการแพทย์ไปยังเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
2) ความร่ ว มมื อ ในการจั ด ระบบปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางน้ า โดยการ
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กระทรวงมหาดไทย
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการทางน้า
3) ความร่วมมือในการพัฒนาระบบส่งต่อในพื้นที่ทุรกันดารและภาวะวิกฤติ
เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ทั้งในภาวะปกติหรือภาวะภัยพิบัติ
ตลอดจนส่งต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติไปรักษาต่อในสถานพยาบาลที่มีความสามารถสูง
กว่าที่เหมาะสม เช่น การลาเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น หรือการขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์
หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อไปให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ รวมทั้งผู้บาดเจ็บ
หรือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล เช่น พื้นที่เกาะ และทะเลซึ่งพาหนะปกติ
เข้าถึงยาก
3.1.5.3 ความร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สถาบันการแพทย์ฉุ กเฉิน
แห่ งชาติ ได้ จั ดให้ มีการประชุมพัฒ นาเครือ ข่ายการแพทย์ฉุ กเฉินภาคโรงพยาบาลเอกชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมีบทบาทในการดาเนินงาน
บริหารจัดการและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเพื่อหาแนวทางพัฒนา
ให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
จากการประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทั้ง
ในภาวะปกติและภัยพิบัติ เมื่อประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่สุดในปี 2554 ทุก
หน่วยงานได้ร่วมมือกันปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทาหน้าที่
เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการทางานที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ ดังปรากฏในภาพที่ 10 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ทางน้า ทางอากาศ
ที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ตามบทบาทของแต่ละฝ่ายได้อย่างลงตัว
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ภาพที่ 10 แสดงระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีภัยพิบัติ
3.1.6 เป้าหมายการประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
นโยบายการประสานความร่วมมือกับนานาชาติ ของสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิน
แห่งชาติ กาหนดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระดับประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับ
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินรองรับผู้ปฏิบัติการ
จากประชาคมอาเซียนและผู้ป่วยฉุกเฉินชาวต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ
1) มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ระดั บ ประเทศในด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น กั บ
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
2) มีความพร้อมในการรับผลจากการเปิดเสรีอาเซียนทั้งด้านผู้ปฏิบัติการและ
ผู้ป่วยระหว่างประเทศ
3) มี ศู น ย์ ป ระสานความร่ ว มมื อ ระดั บ ประเทศในด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น กั บ
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติระดับประเทศในด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนด้าน
วิชาการ กาปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการรับภัยพิบัติ
3.1.7 ผลการดาเนินงานประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติ ใน
ปี 2557–2558
3.1.7.1 มีการเข้าร่วมประชุมต่างประเทศ ได้แก่
1) การเข้าร่วมประชุมที่ประเทศพม่า
2) การเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย/อภิปรายในการประชุม
ACEM 2011
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3) ร่วมประชุมประเทศญี่ปุ่น
4) การเป็นวิทยากรในการประชุม ACTS ที่ไต้หวัน
5) การร่วมประชุมและศึกษาดูงานประเทศอินเดีย
6) การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่เจนีวา
7) มีการเข้าร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผน ประเทศเวียดนาม
8) มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการกับต่างประเทศ 1
ครั้ง ในการประชุมวิชาการการลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศนานาชาติ International HEMS Friendship
Program and Advanced Care Air, Aquatic, Ambulance Transport (ACAAAT) ระหว่ า งวั น ที่
19–21 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่
9) มีการเข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานในงานประชุมต่างประเทศ
น าเสนอผลงานเรื่ อ ง Prehospital EMS Education and Training in Thailand ในการประชุ ม
ACEM 2013 ประเทศญี่ปุ่น
10) การประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้ว ยการลดความเสี่ย งจาก
ภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14–18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
3.1.7.2 ประสานความร่วมมือระดับประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคม
อาเซียน ทางด้านวิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้ง
การรับภัยพิบัติ
1) การประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาและก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ ข องศู น ย์
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2) การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการเตรียมการ
เพื่อทา MOU ร่วมกัน
3) ประสานงานกั บ ผู้ แ ทน TAIWAN IHA สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ไต้หวัน
4) ประชุมร่วมกับผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5) ประสานงานกับผู้แทน ICRC (กาชาดสากล) ร่วมกับ วสส.ขอนแก่น
และ รพ.อุ ด รธานี เพื่ อ เตรี ย มการจั ด อบรมหลั ก สู ต ร UXO Trauma Medic ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6) ประสานกับผู้แทนองค์กร/หน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมในการ
จัดการแข่งขันทักษะ EMS Rally 2014 และ EMS Forum 2014
7) ประสานงานกั บ Charles Sturt University ออสเตรเลี ย เพื่ อ รั บ
คณะนักศึกษาดูงานและทา MOU
3.1.7.3 สพฉ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ
1) การประชุ ม 10 ปี สึ น ามิ ภู เ ก็ ต เพื่ อ ก้ า วต่ อ ไปของการป้ อ งกั น การ
สูญเสียให้เป็นศูนย์ระหว่างวันที่ 10–11 ธันวาคม 2557
2) การประชุ ม พิ จ ารณาการส ารวจสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหรือเวชศาสตร์ภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 12 ธันวาคม 2557
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3) การประชุมวิช าการด้านการแพทย์ ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติ
นานาชาติ หรื อ International Disaster Medical Rally and Conference: Together we will
survive ระหว่างวันที่ 22–25 มิถุนายน 2558
4) การประชุมพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7–9 กรกฎาคม 2558
3.2 ท่าทีของต่างประเทศกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย
ตารางที่ 2 ท่าทีของต่างประเทศกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย
ประเทศ
1. ญี่ปุ่น

2. อังกฤษ
3. สวีเดน

4. ฝรั่งเศส

ท่าทีของต่างประเทศกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
– JICA ความร่วมมือกับ สพฉ. ทางวิชาการโดยสนับสนุนงบประมาณและ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ เรื่องภัยพิบัติ
– MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยโคกูชิกัน ประเทศญี่ปุ่นโดยร่วมมือพัฒนา
Paramedic
– MOU ร่วมกับ Nippon Medical School เพื่อสร้างความสามารถของ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยผ่านการฝึกอบรมทรัพยากร
มนุษย์การพัฒนาสถาบันและเครือข่าย
– MOU ร่วมกับ APCD เพื่อพัฒนาและสร้างความร่วมมือระยะยาวแบบ
ไดนามิกของการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือระหว่าง
ADPC และสร้างความเข้มแข็งความสามารถของเจ้าหน้าที่จัดการเหตุฉุกเฉิน
สุขภาพในประเทศไทย
– MOU Se cam หน่วยงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อังกฤษ
– มหาวิทยาลัย GOTALANDSREGIONEN แลกเปลี่ยนทางวิชาการหลักสูตร
MACSIM
– ทา MOU พัฒนาให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลาง International Training
Center ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการฝึกอบรมด้านสาธารณภัยร่วมกับ
คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี
1. MOU ร่วมกับ SAMU Des Hauts–de–Seine AP / HP
สนับสนุนความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสร้างขีดความสามารถของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
รวมทั้งกาลังการผลิตของแต่ละสถาบันการศึกษาและการพัฒนาเครือข่าย
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3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คามหรื อ ข้ อ จ ากั ด ในบทบาทการ
ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติที่พึงประสงค์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ จึงทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทที่เกิดขึ้นและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ SWOT analysis บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับ
นานาชาติที่พึงประสงค์
การวิเคราะห์
เหตุผล
จุดแข็ง (Strength)
1. มีกฎหมายรองรับการดาเนินงานด้าน – พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551
การประสานความร่วมมือ
ระบุไว้ในมาตรา 15 (7) ให้สถาบันมีหน้าที่ เป็นศูนย์กลาง
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่ดาเนินงานเกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน
2. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ – ในแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556–2559
2556–2559 มีทั้งหมด 7 กลยุทธ์ ได้ให้ความสาคัญ
กับงานด้านการจัดการภัยพิบัติและงานต่างประเทศ
โดยกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการเตรียมการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับสาธารณภัย และ
กลยุทธ์ที่ 5 การประสานความร่วมมือกับประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญและตระหนัก – สนับสนุนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใน
เห็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือ
ทุกครั้งที่มีโอกาส
กับต่างประเทศในทุกรูปแบบ
– สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาด้านการต่างประเทศ
4. มีเครือข่ายการดาเนินงานระหว่าง ด้านการพัฒนาวิชาการ
ประเทศ
– รูปแบบทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติจริงในพื้นที่
(1) SAMU ประเทศฝรั่งเศส ในเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบปฏิบัติฉุกเฉินทางบก
โดยประสานให้มีการส่งแพทย์ พยาบาลของไทยไป
ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติฉกุ เฉินทางบก
(2) Hanover ประเทศเยอรมัน พัฒนาศักยภาพผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศ
(3) KUMO ประเทศอิตาลี พัฒนาศักยภาพผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศ
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5. จัดอบรมหลักสูตรระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางการการแพทย์ให้แก่
ประเทศพม่า

เหตุผล
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
– JICA ประเทศญี่ปุ่น
– KUKOSHIKAN ประเทศญี่ปุ่น มี MOU แลกเปลี่ยน
ด้านวิชาการงานวิจัย
– ส่งผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรม ณ สิงคโปร์เพื่อเป็นครู ก
– ร่วมประชุมและร่วมฝึกซ้อมกับประเทศมาเลเซีย,
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
– สพฉ. ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศจัดหลักสูตรอบรม
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางการการแพทย์ ตามความ
ต้องการของประเทศพม่า
– เป็นไปตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

6. เป็นหน่วยรับรองแหล่งผลิตและ
ฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน
7. ประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉินให้ความพึง – ผลการสารวจของดุสิตโพลในปี 2554 ช่วงน้าท่วม
พอใจในการเรียกใช้หมายเลข 1669
พบว่า ประชาชนพึงพอใจในบริการของหมายเลข
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
1669 เป็นอันดับ 1
8. มีศูนย์วิชาการภัยพิบัติ
– สพฉ. ได้จดั ตั้งศูนย์วิชาการภัยพิบัติ เมื่อเดือนมีนาคม
2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ – สพฉ. ได้พัฒนาโปรแกรม ITEMS ขึ้นสาหรับใช้รองรับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรในระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและใช้
การแพทย์ฉุกเฉิน
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ
จุดอ่อน (Weakness)
1. ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานกับ – หลายหน่วยงานระดับกระทรวง กรมยังไม่ทราบ
หน่วยงานด้านการต่างประเทศของ
บทบาทของ สพฉ. ทาให้ขาดการประสานความ
หน่วยงานและกระทรวงอื่นๆ ได้อย่าง ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทั่วถึง
2. ความไม่พร้อมของบุคลากรด้าน
– สพฉ. มีบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
น้อยและต้องทางานหลายมิติ อีกทั้งบุคลากรหลาย
คนมีการเปลี่ยนแปลงงานที่รับผิดชอบ จึงทาให้การ
พัฒนางานขาดความต่อเนื่อง
3. ยังขาดโครงสร้างและกรอบ
– สพฉ. มีนโยบายให้บุคลากรหนึ่งคนรับผิดชอบงาน
อัตรากาลังด้านการต่างประเทศ
หลายมิติ โดยงานประสานความร่วมมือระหว่าง
สาหรับทาหน้าที่ในการวางแผนและ
ประเทศจะเป็นการทางานในมิติยุทธศาสตร์ที่ให้ผู้ที่
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ปบริหารจัดการงานด้านการ
ต่างประเทศที่ชัดเจน ทาให้การ
พัฒนาขาดความต่อเนื่อง

เหตุผล
สนใจสมัครมาปฏิบัติงานในด้านนี้นอกเหนือจากงาน
ในมิติสานักที่เป็นภารกิจหลักที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ
โดยหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในคุณลักษณะประจาแต่ละ
ตาแหน่ง ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานทุก
ปีดังนั้น การพัฒนางานด้านนี้จึงขาดความต่อเนื่อง
4. ไม่มีการรวบรวมและจัดเก็บ
– เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย
ฐานข้อมูลงานด้านต่างประเทศทาให้
ทาให้ข้อมูลหลายเรื่องกระจายตามตัวบุคคล การ
การประสานงานขาดความเชื่อมโยง
ดาเนินงานจึงขาดความต่อเนื่อง ขาดฐานข้อมูลสาคัญ
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาหรับใช้กาหนดทิศทางการพัฒนา
5. ขาดการบูรณาการงานระหว่างผู้มี – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานด้านการต่างประเทศได้แก่
ส่วนได้ส่วนเสียในงานด้านการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ
ต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และสมาคม
เอกชน มูลนิธิต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการ
ประสานงานด้านการต่างประเทศน้อยมาก
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายด้านการต่างประเทศของ – นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
รัฐบาล
ต่างประเทศ เป็นนโยบายข้อ 2 ในนโยบาย 11 ข้อที่
รัฐบาลได้แถลงไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานา
ประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดใน
การบริหารราชการแผ่นดิน
2. กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ – การบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นสาขาหนึ่งในกรอบ
ได้แก่ กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 ความร่วมมืออาเซียน+3 ที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
(จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติกลไกหลักคือ
ASEAN Plus Three Health Ministers Meeting
หรือเรียกย่อว่า APTHMM โดยมีการประชุมครั้ง
ล่าสุด เป็นครั้งที่ 7 เมื่อเดือนกันยายน 2557 ที่กรุง
ฮานอย
– แนวคิดของกรอบความร่วมมือ มุ่งเน้นการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) การ
จัดตั้งกองทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรอาเซียนในการบังคับใช้
ข้อตกลงและกฎระเบียบต่างๆ
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3. กรอบการดาเนินงานด้านการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายหลังปี
ค.ศ. 2015
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– เป็นกรอบความร่วมมือสาหรับ 15 ปีข้างหน้า ที่ผ่าน
การรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่า
ด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (The
Third United Nations World Conference on
Disaster Risk Reduction–3WCDRR) เมื่อวันที่
14–18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
โดยกรอบความร่วมมือนี้ จะใช้ทดแทนกรอบความ
ร่วมมือเฮียวโกะ (Hyogo Framework for action–
HFA) ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2015
– ในการประชุมครั้งนี้ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
สพฉ. ได้ส่งผู้แทนร่วมประชุมด้วย
– คณะทางานด้านสาธารณสุขอาเซียน มีหน้าที่
วิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นเนื้อหาทางวิชาการด้าน
สาธารณสุขเพื่อกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอด
รับกับ Vision, Mission, 4 Cluster และ 21 health
priorities ของ ASEAN Post–2015 Health
Development Agenda ที่รัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียนได้ให้ความเห็นชอบ

4. กรอบความร่วมมืออาเซียน
สพฉ. ร่วมเป็นคณะทางานด้าน
สาธารณสุขอาเซียนและเป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบ Health
priorities ประเด็น 12: Disaster
Health Management ของ
Cluster 2: Responding to all
hazards and emergency threats
5. ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม – การประชุมอาเซียนในระดับข้าราชการระดับสูง
ร่วมเป็นผู้นาในการพัฒนาอาเซียน
ตลอดจนระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม
เรื่อง Disaster Medicine
(SOMHD plus 3) ได้มีการบรรจุเรื่อง Disaster
Medicine เป็นวาระสาคัญในการพัฒนาร่วมกันของ
10 ชาติอาเซียน โดยมอบหมายให้ประเทศเวียดนาม
และประเทศไทยเป็นผู้นาในการพัฒนาเรื่องนี้ของ
อาเซียน โดยมี สพฉ. เป็นผู้แทนประเทศไทย
6. การขยายตัวของประชากรในอาเซียน – เป็นโอกาสให้ สพฉ. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพให้พร้อม
ทุกด้านเพื่อให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
และพร้อมปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที
ภัยคุกคาม (Treat)
1. กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
– กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ไม่เอื้อให้การประสานงาน
มีความสะดวกและคล่องตัวในทางปฏิบัติ
2. ขาดประสิทธิภาพและไม่มีเอกภาพใน – การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
การต่างประเทศทั้งภายในและต่างประเทศไม่มี
เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศทั้ง
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการกาหนดแนวปฏิบัติ
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ภายในและต่างประเทศทาให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ

เหตุผล
สาหรับใช้ร่วมกัน ด้วยปัจจัยหลายประการเช่น การ
หมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ทาให้งานไม่ต่อเนื่อง หลาย
หน่วยงานระดับกระทรวงยังไม่รู้จัก สพฉ. มีการ
ทางานทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในบางภารกิจ ทาให้
สูญเสียงบประมาณของประเทศ
3. ขาดความชัดเจนในบทบาทการ
– ขาดความชัดเจนในบทบาทการทางานระหว่าง
ทางานระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงานทาให้การทางานซ้าซ้อนและเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นระบบ สูญเสียงบประมาณไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุน
4. ระบบการเมืองไม่เสถียรภาพ มีความ – ทาให้หลายประเทศขาดความเชื่อมั่นในความมั่นคง
ขัดแย้งภายในประเทศ
และปลอดภัย จึงชะลอความสัมพันธ์หรือร่วมมือ
ระหว่างประเทศไว้ก่อน
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีจุดแข็งและโอกาสหลายประการ ดังนั้น การพัฒนาบทบาทตัวเองเพื่อก้าว
สู่การเป็นผู้นาทางด้านวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในอาเซียน และยกระดับศูนย์วิชาการภัยพิบัติขึ้น
สู่ความเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของอาเซียน โดยใช้ทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่เป็นทุนเดิมจาเป็นต้อง
วางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี และต้องมีเครือข่ายภาคีทั้งภายในและต่างประเทศให้การเชื่อมั่นยอมรับ
ในศักยภาพของสถาบันและร่วมผลักดันไปด้วยกัน
3.4 ความเห็นของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทการประสานความร่วมมือด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินกับนานาประเทศ
จากการสารวจความเห็นของผู้บริหารและนักวิช าการของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ ง
ผู้บริหารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 6 คนเกี่ยวกับบทบาทการประสานความ
ร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
3.4.1 ด้านบทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้ สพฉ. ทาหน้าที่ทั้ง 2 บทบาทคือ
3.4.1.1 บทบาทในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ โดยระยะแรกเน้นการให้ด้านวิชาการแก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง
สามารถดาเนินการได้ 2 ระดับ
1) ระดับรัฐบาลต่อรัฐ บาล โดยผ่านหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยกับ
หน่วยงานกลางของประเทศคู่ร่วมมือ (Counterpart Country) ตัวอย่าง เช่น ความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศลาว เวียดนาม เขมร และพม่า ในระดับทวิภาคี ดาเนินการโดยจัดทาแผนงานความร่วมมือ
ทางวิชาการประจาปี และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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2) ระดั บ สถาบั น ต่ อ สถาบั น (Institute Linkage) เป็ น ความร่ ว มมื อ
โดยตรงระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับสถาบันวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดาเนินการ
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดทาแผนงานและใช้งบประมาณของสถาบัน
3.4.1.2 บทบาทในฐานะเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือโดยรักษาความสัมพันธ์
เดิมไว้กับประเทศเคยให้เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส WHO เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหารจัดการภัยพิบัติให้เกิดความต่อเนื่อง นอกจากนี้มีความเห็นให้เพิ่มความช่วยเหลือในด้าน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพระบบปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป
3.4.2 ด้านการสื่อสารองค์กรต่อสาธารณะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้ สพฉ. มีการประชาสัมพันธ์ให้ขยายกว้างมากกว่านี้
3.4.3 บทบาทของ สพฉ. ในอนาคตตามความคาดหวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้ สพฉ. จัดทาแนวปฏิบัติสาหรับประชาชนด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ได้ส อบถามความเห็ นเพิ่มเติมในประเด็นบทบาทของ สพฉ. ในการ
ช่วยเหลือกรณีแผ่น ดิน ไหวประเทศเนปาล ระหว่าง 25 เมษายน–20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
พบว่า ความเห็นส่วนใหญ่ ต้องการให้มีหน่วยงานกลางของประเทศทาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้มิได้ระบุว่าต้องเป็น สพฉ. ทาหน้าที่นี้ ส่วน
บทบาทการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการเตรียมการในส่วนที่เ กี่ยวข้อง
ตั้งแต่การขอยกเว้นพาสปอร์ตออกนอกประเทศและขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่
ประสบภัยของบุคลากรทางการแพทย์ไปให้ความช่วยเหลือ เอกสารเดินทาง ที่พัก ความปลอดภัยและ
การอานวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้องควรมอบให้ สพฉ. เป็นแกนกลางประสานรวมทั้งบทบาทใน
การสนับสนุนหรือจัดหารวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ความช่วยเหลืองบประมาณ
เพื่อการช่วยเหลือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมถอดบทเรียนหลังให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนา ส่วนบทบาทการร่วมเป็นผู้ให้บริการในฐานะเป็นสมาชิกของทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็วไม่ควรทา
สาหรับบทบาทการร่วมเป็นทีมประเมินสถานการณ์ ณ ประเทศเนปาลจาเป็นต้องร่วมโดยต้องผ่าน
การฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด ในด้านบทบาทจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็ว
อาจเป็นส่วนสนับสนุนแต่ไม่ใช้ภารกิจหลัก
สาหรับ ปัญหาอุปสรรคการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในช่ว งการ
ช่วยเหลือเนปาล พบว่า ทุกคนมีความเห็นตรงกันคือ หน่วยงานของไทยควรมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีมากกว่านี้เพื่อไม่ให้มีความยุ่งยาก ซ้าซ้อนและสับสนในการทางาน
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3.5 วิเ คราะห์บทบาทสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน แห่ งชาติใ นการให้ค วามช่ว ยเหลื อ ประเทศที่
ประสบภั ย พิ บั ติ : กรณี แ ผ่ น ดิ น ไหวประเทศเนปาล เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2558–20
พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 11.56 น.ประเทศเนปาล เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ขนาด 7.8 ริ ค เตอร์ นาน 30 นาที มี บ ริ เ วณที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเป็ น บริ เ วณกว้ า ง ซึ่ ง รวมเมื อ ง
Kathmandu ที่เป็นเมืองหลวงด้วย และมี aftershock อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลเนปาลคาดหมายว่าอาจ
มีผู้เสียชีวิตถึง 10,000 ราย มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ากว่า 4,000 ราย บาดเจ็บไม่ต่ากว่า 7,180 ราย
3.5.1 ความต้องการ
คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร น้า พลังงาน ยา เต๊นท์ ผ้าห่ม ห้องน้า และ กาลังพลจานวนมาก
เนื่องจากมีผู้คนหลายพันนอนตามถนน และบริเวณที่โล่ง เพราะไม่กล้ากลับเข้าไปในอาคาร
3.5.2 การปฏิบัติงาน
พบว่า การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ รวมทั้งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังมี aftershock ขนาด 6.4 ริคเตอร์
3.5.3 ประเทศที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าพื้นที่ จานวนมาก ประเทศอเมริกา อินเดีย ศรี ลังกา
จี น ปากีส ถาน และ สหภาพยุ โ รป ได้เริ่มเข้าให้ ความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 2 หลั งเกิดเหตุการณ์
ในขณะที่ยังมี aftershock อย่างต่อเนื่อง
3.5.4 บทบาทของประเทศไทยในการช่วยเหลือ
3.5.4.1 กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยและการให้ความช่วยเนปาล ในวันที่ 27 เมษายน 2558 (วันที่ 3 ของ
การเกิดแผ่นดินไหว)
3.5.4.2 กระทรวงสาธารณสุขแจ้งความพร้อมที่จะนาหน่วยแพทย์ พยาบาลเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือ โดยจะแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นชุดประเมินไปล่วงหน้า
1) ทีมประเมินสถานการณ์ ประกอบด้วย
(1) นายแพทย์ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา
ผู้แทนสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
(3) นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์
รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
2) จัดทีมแพทย์ ให้ความช่วยเหลือ
3.5.4.3. สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ร่ ว มเป็ น ที ม ประเมิ น
สถานการณ์ และประสานสมาคมชาวเนปาลในประเทศไทยรวมทั้งเครือข่ายส่วนตัว เพื่อเตรียมล่าม
และอาสาสมัครในพื้นที่ให้ช่วยสนับสนุ นภารกิจของทีมประเมินและทีมแพทย์ ทาการลงทะเบียนทีม
ประเมินผ่านระบบของ WHO ประสานเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจาประเทศเนปาลช่วยอานวยความ
สะดวกที่ส นามบิ น เนปาล พร้ อมทั้งจัดเตรียมที่พักศึกษาข้อมูล จุดประสบภัยที่ควรให้ บริการทาง
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การแพทย์จากชาวเนปาลที่ประสานงานไว้ล่วงหน้า พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิ Laxmi จากนั้น เข้าไป
รายงานตัวที่กระทรวงสาธารณสุขเนปาล เข้าพบ Dr. Shanta Bahadur Shrestha ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข Dr. Khem Kharki ผู้ อ านวยการศู น ย์ วิ จั ย ภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ชาติ ( National Disaster
Research Centre) มีเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลทีมแพทย์ไทย เมื่อ
ได้รับมอบหมายภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขเนปาล และขออนุมัติเข้าพื้นที่ที่สนใจแล้ว ได้ทาการ
ออกสารวจพื้น ที่ที่มีความเสี ยหายมากและยังไม่มีทีมแพทย์ข้าไปให้ ความช่วยเหลื อ และยังได้นา
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่การค้นหาและกู้ภัยจากเมือ งไทยไปเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมแพทย์ เพื่อทา
หน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมแพทย์ในการลงพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาสูง
เส้นทางซับซ้อน นอกจากนี้ ยังได้จัดหาพาหนะเพื่อใช้เดินทาง และสาหรับให้ทีมแพทย์ใช้ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ เช่น นาส่งผู้ป่วย,ออกให้บริการในพื้นที่บนภูเขา หรือหาซื้อของใช้
จาเป็นอื่นๆ
3.5.5 ปัญหาการปฏิบัติงาน
1) มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ทาให้ไม่สามารถนาของออกมาได้ทั้งหมดภายในวันเดียว
2) การสื่อสารภาษา ต้องใช้ล่ามช่วย
3) การจัดหาของใช้จาเป็น ต้องอาศัยคนในพื้น ที่ช่วยแนะนา เช่น ถังแก๊สหุงต้ม
น้ามันเบนซินสาหรับเครื่องปั่นไฟ ฯลฯ
4) ระบบการขนส่ง (Logistic) เพื่อนาสิ่งของอุปกรณ์ที่จาเป็นไปส่งให้ทีมแพทย์
5) ไม่ มี พ าหนะส าหรั บ ใช้ เ ดิ น ทางและสนั บ สนุ น ภารกิ จ การน าส่ ง ผู้ ป่ ว ย
ออกให้บริการในพื้นที่บนภูเขา หรือหาซื้อของใช้จาเป็นอื่นๆ ทาให้ไม่สะดวก ต้องไปจัดหาเองเพิ่มเติม
ในพื้นที่
6) ความแตกต่ างของหน่ว ยงานต้นสั ง กั ดของที มแพทย์ ไ ทย (สั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม) ทาให้พันธกิจการปฏิบัติงานของมีความแตกต่างกัน
7) มีเลื่อนกาหนดการการกลับเมืองไทย เนื่องจากเกิดแผ่นดิน
8) เพือ่ ไปตรวจเยี่ยม ประเมินความปลอดภัย และ ขวัญกาลังใจของทีมแพทย์ ทั้ง 2 ชุด

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ
สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 โดยมีข้อสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัด
การะดับหนึ่ง มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศในหลายบทบาททั้งด้านวิชาการ ด้านการ
ปฏิ บั ติ ก าร และด้ า นการแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อย่ า งไรก็ ต าม จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อหามองเห็นจุดแข็งที่ใช้เป็นบทบาทหลักของสถาบันในการประสาน
ความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับต่างประเทศ ดังนี้
จุดเด่นที่พบ
1) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติในอาเซียน
2) เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศในอาเซียน
3) เป็นแหล่งฝึกอบรมและแข่งขันการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติ
4) มีทีมนักวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นที่ยอมรับในอาเซียน
5) มีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมสาหรับการฝึกอบรมในอาเซียน
6) มีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายรองรับ
7) มีงบประมาณและแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินกิจกรร
8) มีเครือข่ายทางวิชาการจากนานาประเทศ
จุดอ่อน ที่เป็นโอกาสการพัฒนา
1) สพฉ. ยังไม่เป็นที่รู้จักของหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
2) ขาดการวางระบบที่ดีเมื่อต้องเข้าสู่พื้นที่ประเทศที่ประสบภัย
3) ไม่สามารถบริหารสถานการณ์วิกฤตได้ตามบทบาทที่กาหนดในกฎหมาย
4) ขาดการประสานและวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีพันธกิจร่วมกัน
5) การมีส่วนร่วมของภาคชุมชนและเอกชนยังไม่ชัดเจน
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4.2 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาประเทศของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
มาตรา15 (7) ที่ให้สถาบันมีอานาจหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน มีความชัดเจนไม่เกิดความซ้าซ้อน
และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สพฉ. ต้องพัฒนาบทบาทตนเองสู่การเป็นหน่วยงานหลัก (Focal point) ทาง
วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในอาเซียน โดยครอบคลุมถึงบทบาทการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินของอาเซียน และบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในภาวะ
ภัยพิบัติของประเทศและอาเซียน
2) สพฉ. ต้องพัฒนาศูนย์วิชาการภัยพิบัติเพื่อยกระดับขึ้นเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอาเซียน โดยรวมภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ สถานที่ ระบบสื่อสาร ยานพาหนะและงบประมาณ
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติจริง จึงมีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) สพฉ. นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
2) สพฉ. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศและ
อาเซียนเพื่อก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นาด้านการแพทย์ฉุกเฉินในอาเซียนโดยทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก
(Focal point) และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอาเซียน
สุดท้ายนี้ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เสริมให้บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติของสถาบันการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ มี ค วามชั ด เจนและเพื่ อ ให้ ห น่ า ยงานและภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศรับรู้และทราบถึงบทบาทด้านการต่างประเทศจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทให้ ก ว้ า งขวางมากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ กั น อั น จะน าไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ และ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยมีความมั่นคงและความยั่งยืน
ตลอดไป
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ภาคผนวก
แบบสอบถามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาทการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศของ สพฉ. ควรเป็นอย่างไร?

ท่านคิดว่า สพฉ. ควรสื่อสารองค์กรต่อสาธารณะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร?

ท่านคาดหวังบทบาทในอนาคตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับหน่วยงานของท่านอย่างไร?

ท่าน มีความเห็นอย่างไรต่อบทบาทของ สพฉ. ในการออกให้ความเหลือกรณีแผ่นดินไหวในประเทศ
เนปาล ระหว่าง 25 เมษายน–พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์

ประวัติการศึกษา

– ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
– พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2541–2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546–2553
พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน

ตาแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
พยาบาลวิชาชีพ 7 ปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช่วยปฏิบัติราชการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักนโยบายและแผน
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปฏิบัติงานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ในตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการภาคเครือข่ายบริการสาธารณสุขเขต 8
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ายุทธศาสตร์ที่ 5 การประสานความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
รองผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

