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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประเทศไทยมีนโยบายในการกระชับความสัมพันธกับตางประเทศและสงเสริมบทบาทไทย
ในเวทีระหวางประเทศ โดยมีแนวทางหนึ่งคือการสานตอความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน (CLMV)
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เปนการศึกษาแนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการเพื่อ
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว ที่ยึดความตองการตามบริบทของ สปป. ลาว
เปนหลัก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศึกษากับผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินของทั้ง
2 ประเทศ
ผลการศึกษาพบวา ในสภาพปจจุบันประเทศ สปป. ลาว มีการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
แกประชาชนขึ้นอยูกับแตละแขวง ทั้งนี้นครหลวงเวียงจันทนเปนพื้นที่ที่ริเริ่มใหบริการกอนแขวงอื่น
โดยดําเนินการอยู 3 ดานไดแก การรับแจงเหตุ การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และ การ
ดูแล ณ หองฉุกเฉิน ซึ่งการรับแจงเหตุ ดําเนินการโดยภาคเอกชนที่ไมแสวงกําไร ใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง จํานวน 3 ศูนยไดแก ศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623, 1624 และ 1513 ที่ผูแจงไมตองเสีย
คาบริการ สวนการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีมูลนิธิดําเนินการอยู 5 แหงไดแก มูลนิธิ
ชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว หนวยกูภัยนครหลวง มูลนิธิกูภัยนาคา 1 มูลนิธิรวมใจ และ
อาสากาแดงลาว สําหรับการดูแล ณ หองฉุก เฉินนั้น โรงพยาบาลมิตรภาพจะดูแลรัก ษาเปนหลัก
โดยเปนการตั้งรับ ผูปวยฉุกเฉินจะเดินทางมายังโรงพยาบาลเองหรือมาโดยหนวยกูชีพกูภัยของมูลนิธิ
สวนความตองการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในบริบทของประเทศ สปป. ลาว
พบวา ประเทศ สปป. ลาว มีความตองการการรวมมือและรับการชวยเหลือดานวิชาการในการพัฒนา
ระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งระบบ โดยตองการการออกแบบและวางแผนระบบการดูแลรักษาพยาบาล
ผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล โดยใหความสําคัญในการพัฒนาระบบสื่อสาร
และรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินเบอรเดียวทั่วประเทศ การพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินพรอมรถและ
อุปกรณทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง การพัฒนาแพทยและบุคลากรเฉพาะทางดานฉุกเฉิน การพัฒนา
คุณภาพหองฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลใหญ และการพัฒนาระบบสงตอผูปวยฉุกเฉินทั้งภายในประเทศ
และสงตอกับประเทศไทย รวมทั้งการเตรียมการและการปฏิบัติการกรณีเกิดภัยพิบัติ
สําหรับ แนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉินระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว นั้น พบวา ประเทศไทยมีความพรอมและสามารถ
รวมมือและใหการชวยเหลือดานวิชาการแกประเทศ สปป. ลาว ที่สอดคลองกับสภาพบริบทและความ
ตองการของประเทศ สปป. ลาว 3 ดาน ไดแก การเปนผูเ ชี่ยวชาญ/ที่ป รึกษาในการออกแบบและ
พัฒ นาระบบการแพทยฉุก เฉิน การพัฒ นาบุคลากรในระบบการแพทยฉุก เฉิน และความรวมมือ
ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับแผนกสาทาละนะสุกนครหลวงเวียงจันทน
ขอเสนอแนะจากการศึกษา ในระดับนโยบายและระดับดําเนินการ มีดังนี้

จ
1. ขอเสนอเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลของประเทศ สปป. ลาว โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ควรเรงรัดนโยบาย
ที่เปนเอกภาพดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศ และแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตร
2) รัฐบาลไทย โดยเฉพาะสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงการตางประเทศ ควรหารือเพื่อประสานนโยบายดานการแพทยฉุกเฉินระหวางประเทศ
ที่เปนเอกภาพ เกี่ยวกับรูป แบบความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อนบานดาน
การแพทยฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ
3) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ควรกําหนดกลวิธีดําเนินงานในแผนหลักการ
แพทยฉุกเฉินแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ใหตอบสนองตอการพัฒนาองคประกอบตาง ๆ
ในระบบการแพทยฉุกเฉินตามสภาพบริบท ความตองการ และความรวมมือระหวางประเทศคูรวมมือ
2. ขอเสนอระดับดําเนินการ
1) สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ควรวางแผน
โครงการดําเนินงานดานสาธารณสุขระหวางประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใหสอดคลองกับสภาพ
บริบทและความตองการของประเทศ สปป. ลาว รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและทิศทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อนบานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
2) สถาบันการแพทยฉุก เฉินแหง ชาติ ควรประสานการดําเนินงานกับ สํานัก งาน
สาธารณสุขจัง หวัดหนองคาย โรงพยาบาลมิตรภาพและแผนกสาธารณสุขแขวงนครเวียงจันทน
เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
3) สํานัก งานสาธารณสุขจังหวัดและแผนกสาธารณสุขแขวงตาง ๆ ที่มีอาณาเขต
ติดตอกันระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ควรประเมินตนเองและศึกษาทบทวนความจําเปน
เพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4) หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของนครเวี ย งจั น ทน ได แ ก แผนก
สาธารณสุขนครเวียงจันทน โรงพยาบาล มูลนิธิและสมาคมที่ดําเนินการดานกูชีพกูภัย ควรรวมกัน
หารือเพื่อหาแนวทางการดําเนินงานที่เอื้อประโยชนตอการชวยเหลือประชาชนกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินให
ครอบคลุมพื้นที่ในนครหลวงเวียงจันทน โดยประสานการดําเนินงานที่เปนระบบและไมซ้ําซอน

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล
เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ และเอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน สันตะบุตร ที่กรุณาใหขอชี้แนะ
และคําปรึกษาที่มีประโยชนยิ่งตอการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูบริหารและบุคลากรสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่ไดเอาใจใส
ดูแล จัดประสบการณอันทรงคา และอํานวยความสะดวกทุกประการ เพื่อใหผูศึกษาไดมีโอกาสศึกษา
เรียนรูและพัฒนาการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้
ขอขอบพระคุณ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิก ารสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ที่สนับสนุนสง เสริมและใหโอกาสเขารับการอบรมในหลัก สูตรที่มีคุณคายิ่ง นี้ ขอขอบคุณบุคลากร
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ โดยเฉพาะ คุณนลินรัตน เรืองจิรยศ และคุณสุพัตรา พรหมดํา
ที่ประสานงานและใหความชวยเหลือทั้งในการสมัครเขาอบรมและดูแลตลอดระยะเวลาการอบรม
รวมทั้งขอขอบคุณลูกศิษยกูชีพทุกคนทั้งในประเทศ สปป. ลาว และประเทศไทยที่ชวยประสานงาน
และชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงดวยดี
ขอขอบพระคุณผูบริหารและบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉินทุกทาน ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศ สปป. ลาว ที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนและมีคายิ่ง ซึ่ง ผูศึก ษาจะไดนําไปเสนอตอ
ผูบริหารและผูเกี่ยวของเพื่อนําผลการศึกษาไปใชประโยชนตอไป
ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวที่คอยสนับ สนุน ชวยเหลือ และเปนกําลัง ใจแกผูศึก ษา
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉินของประเทศไทยและประเทศ สปป. ลาว ซึ่งจะสงผลตอการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินใหพน
จากภาวะวิก ฤติแ ละหายจากโรคภั ย กลับ ไปใชชีวิต อยางปกติสุขกับ ครอบครัว และทํา งานเพื่ อ
ประเทศชาติและสวนรวมตอไป
วิภาดา วิจักขณาลัญฉ
สิงหาคม 2559
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 คําถามการศึกษา
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4 สมมุติฐานการศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.7 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
2.2 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีนโยบายในการกระชับความสัมพันธกับตางประเทศและสงเสริมบทบาทไทย
ในเวทีระหวางประเทศ โดยมีแนวทางหนึ่งคือการสานตอความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน (CLMV)
ซึ่งมีกิจกรรมหลัก อาทิ โครงการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา หรือโครงการความรวมมือดานตาง ๆ
อีกทั้งกระทรวงการตางประเทศมีแผนยุทธศาสตร 4 ป (2558–2561) (กระทรวงการตางประเทศ,
2559ก) ที่มีประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) การสงเสริม
บทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน การสงเสริมการมีสวนรวมของทุ ก
ภาคสวนและพัฒ นาคุณภาพการใหบ ริก ารแกประชาชน การพัฒ นาขีดความสามารถขององคก ร
รวมทั้งการเสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีตอไทย
บทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ มีความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) มากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศผูรับเดิมไดพึ่งพาตนเองและเขามามีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้ง
ในรูปแบบความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันหรือความรวมมือใต–ใต (South–South
Cooperation) ความรวมมือเพื่อพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและระดับ
การพัฒนาต่ํากวา เพื่อรวมกันชวยเหลือประเทศที่สาม (North–South–South Cooperation) หรือ
ความรวมมือแบบไตรภาคี (Triangular Cooperation)
บริบ ทของความร วมมื อระหวา งประเทศกํา ลัง พั ฒ นาดวยกันหรือความรวมมือใต –ใต
(South–South Cooperation) ของไทย เปนการใหความรวมมือและการใหความชวยเหลือเพื่อ
การพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีกับพหุภาคี ในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การเกษตร
การสาธารณสุข การทองเที่ยว และการพัฒนาชนบท เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถแกประเทศคูรวมมือ
โดยเนนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการถายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้ง
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในรูปของการใหทุนศึกษา ฝกอบรม ดูงาน การสงผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัคร
เปนตน (กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2559ค) ทั้งนี้ประเทศไทยจะใหความรวมมือภายใตกรอบ
ความรวมมือระหวางประเทศกําลัง พัฒ นาแบบทวิภาคีเปนหลัก และรับ ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด โดยจะยึดหลักการตอบสนองความตองการและผลประโยชนรวมกันของประเทศคูรวมมือ
ทั้ง นี้ป ระเทศไทยจะใหความสําคัญอันดับ แรกแกความรวมมือกับ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได แก
ประเทศเพื่อนบานและอาเซียน รองลงไปคือ เอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และ
แปซิฟก ในสวนของประเทศเพื่อนบานนั้น ประเทศไทยจะใหความสําคัญกับประเทศ สปป. ลาว เปน
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อันดับแรก เนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน และมีพัฒ นาการ
เชิงบวกอยางตอเนื่อง (กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2558)
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) เปนหนวยงานองคกรในกํากับที่กอตั้งขึ้นภายใต
พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน
เพื่อใหผู ป วยฉุก เฉินไดรับบริการการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน
โดยไดรับ การชวยเหลือและรัก ษาพยาบาลที่มีป ระสิท ธิภ าพและทันตอเหตุก ารณ เพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตและปองกันความพิการทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ อีกทั้ง สพฉ. ไดรับมอบหมายจากที่
ประชุม รัฐมนตรีสาธารณสุขใน 10 ประเทศอาเซียนใหเ ปนศูนยก ลางการพัฒ นาองคความรูและ
บุคลากรดานการแพทยฉุกเฉินเพื่อจัดการภัยพิบัติ (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2559ก)
สพฉ. ไดมีความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแกประเทศใน
กลุมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน โดยการสํารวจสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับ Disaster and
Emergency Medicine System ของประเทศในกลุมอาเซียนรวมกับ JICA ประเทศญี่ปุน การจัด
ฝกอบรมเรื่อง ICS, Water Rescue, HAZMAT, Air Craft Safety, Disaster Medicine และการพัฒนา
แนวทางการดูแลผูปวยฉุกเฉินและการสงตอระหวางพรหมแดนไทย–สปป. ลาว (สถาบันการแพทย
ฉุก เฉินแหงชาติ, 2559ข) แตก ารพัฒนายัง ไมเพียงพอเนื่องจากในกลุม ประเทศอาเซียนมีระบบ
การแพทยฉุกเฉินที่มีระดับคุณภาพและมาตรฐานที่แตกตางกัน จําเปนจะตองมีการสงเสริม พัฒนา
และมีการประสานความรวมมือใหทุกประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินตาม
บริบทของตนเองใหมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2559ก) ซึ่งจะสงผลให
ประชาชนทั้งคนไทยและตางประเทศไดรับการดูแลดานการแพทยฉุกเฉินที่ดีไมวาจะอยูในประเทศใด
ในอาเซียน
การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใหกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศไทยมีความรวมมือแบบ
ทวิภาคีกับประเทศ สปป. ลาว มากที่สุด โดยใหความสําคัญกับความตองการของประเทศ สปป. ลาว
เปนหลัก (Demand Driven Approach) เพื่อใหเกิดผลลัพธตอการพัฒนาที่มีความยั่งยืน ทั้งนี้จังหวัด
ที่มีอาณาเขตติดตอกับ สปป. ลาว ที่ริเริ่ม โครงการความรวมมือและการชวยเหลือดานการแพทย
ฉุกเฉินคือจังหวัดหนองคายซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับนครหลวงเวียงจันทน ในปที่ผานมา มีโครงการซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบดานการแพทยฉุกเฉินที่ดําเนินการโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, 2559ข) อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
ชวยฟนคืนชีพ (CPR) และการรักษาผูปวยฉุกเฉินระบบทางดวน (FAST tracks) โครงการดูแลรักษา
และนําสงผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาลหนองคายกับโรงพยาบาล มโหสด โรงพยาบาล
เสดถาทิลาด และโรงพยาบาลมิตรภาพ นครหลวงเวียงจันทน และโครงการซอมแผนตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ทั้งโรคระบาดและอุบัติเหตุหมู
สพฉ. รว มกับ ภาคีเ ครือข ายด านการแพทย ฉุ ก เฉิน ได จัดทํ าแผนการขับ เคลื่อนระบบ
การแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย ซึ่งเรียกวา “แผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติฉบับที่ 3” โดยจะ
ใช เ ป นธงนํ าในการพั ฒ นาระบบการแพทยฉุ ก เฉิน ระหว า ง พ.ศ. 2560–2564 มีวิ สั ย ทัศ น คื อ
“ประเทศไทยมีระบบการแพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานซึ่งทุกคนเขาถึงไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมทั้งใน
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ภาวะปกติและสาธารณภัยดวยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวน” ทั้งนี้ กําหนดใหมียุทธศาสตร
“การพัฒ นาศัก ยภาพและการมีส วนรวมของภาคี เ ครือขายทั้ง ในและตางประเทศ”ดวย เพื่อให
สอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติฉบับ ที่ 12 ที่มีเปาหมายการลด
ความเหลื่อมล้ําในสัง คมในดานการบริการสังคมและการพัฒ นาดานสุขภาพ รวมทั้งใหสอดรับกับ
แผนปองกันและบรรเทา ภัยพิบัติในการจัดการภาวะฉุก เฉิน กลยุทธที่ 2 การสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและกลยุทธที่ 4 การสงเสริมบทบาทความเปน
ประเทศแกนนําดานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรวมมือกับ
ตางประเทศในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในดานวิชาการและดานภัยพิบัติ
ผูศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการสรางความรวมมือและการชวยเหลือ
แกประเทศ สปป. ลาว ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินตามความตองการในบริบทของ ประเทศ
สปป. ลาว โดยเปนความรวมมือทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด จึงตองการศึกษาความรวมมือ
และการชวยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินกับประเทศ สปป. ลาว โดยศึกษากรณีความรวมมือ
จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน ทั้งนี้ผลการศึกษาจะสามารถนําไปเปนขอมูลในการกําหนด
กลวิธีดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศในแผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติฉบับที่ 3 และสามารถนําผลการศึกษาไปดําเนินการ
ความรวมมือเปนตัวอยางใหกับจังหวัดอื่นที่มีอาณาเขตติดตอกันระหวางประเทศไทยกับ ประเทศ
สปป. ลาว ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินตอไป
1.2 คําถามการศึกษา
ประเทศไทยจะมีความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินตาม
ความตองการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว ดานใดบาง อยางไร
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว ในการ
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉินระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ที่สามารถนําไปดําเนินการเปนตัวอยาง
ใหกับจังหวัดและแขวงอื่นที่มีอาณาเขตติดตอกันได
1.3.3 เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว โดยใช
ความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินเปนเครื่องมือ
1.4 สมมติฐานการศึกษา
ประเทศไทยมีแนวทางความรวมมือทวิภาคีและการชวยเหลือดานวิชาการในการพัฒนา
ระบบการแพทยฉุกเฉินตามความตองการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว ระหวาง พ.ศ. 2560–2564
ในดานการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ การพัฒนาหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
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การพัฒ นาห อ งฉุ ก เฉิน การพัฒ นาระบบส ง ตอ ผู ปว ยฉุก เฉิ น และการพั ฒ นาระบบเพื่ อ รองรั บ
สถานการณภัยพิบัติของประเทศ สปป. ลาว และรอยตอกับประเทศไทย
1.5 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึก ษาความตองการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว ในการพัฒ นาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน และศึกษาแนวทางความรวมมือรวมทั้งการชวยเหลือดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติของประเทศ สปป. ลาว
2) ขอบเขตดานพื้นที่
ศึก ษาในพื้น ที่น ครหลวงเวียงจัน ทน ของประเทศ สปป. ลาว และจัง หวั ด
หนองคายของประเทศไทย
3) ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย
ศึกษาผูบริหารและผูปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว
และประเทศไทย ทั้งในสวนกลางและจังหวัด
1.5.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
1) กลุมเปาหมายที่ศึกษา ไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของประเทศไทยและ
สปป. ลาว ทั้งในสวนกลางและจังหวัด ที่มีบทบาทดานการแพทยฉุกเฉิน ดังนี้
(1) ประเทศ สปป. ลาว ไดแก ลัดทะมนตรีห รือรองลัดทะมนตรี กะซวง
สาทาละนะสุก ที่ดูแลดานการแพทยฉุก เฉิน ผูอํานวยการหรือหัวหนาแผนกฉุก เฉินโรงพยาบาล
มิตรภาพ โรงพยาบาลมโหสด และโรงพยาบาลเสดถาทิลาด หัวหนาศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623,
1624, 1625 และหนวยกูชีพกูภัยในนครหลวงเวียงจันทน
(2) ประเทศไทย ได แ ก เลขาธิ ก ารสถาบั น การแพทย ฉุ ก เฉิ น แห ง ชาติ
ผูอํานวยการสํานัก สาธารณสุขฉุก เฉินกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยส าธารณสุขจัง หวัด หรือ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคายที่ดูแลดานการแพทยฉุกเฉิน และหัวหนาสํานักงานระบบ
การแพทยฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแกแบบสัม ภาษณ (Interview Guide) และ
แบบสอบถามชนิดปลายปด (Close–Ended Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ที่ผานการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือจากผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยฉุกเฉิน
และดานการวิจัย จํานวน 3 ทาน
3) การเก็บรวบรวมขอมูล
(1) เก็บ รวบรวมขอมู ล จากแหล ง ปฐมภู มิ (Primary source) โดยการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนรายบุคคล (Personal Interview) กับ
ผูบริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว และการสัมภาษณ
เปนกลุม (Group Interview) กับผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว รวมทั้ง
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เก็บ รวบรวมขอมูล โดยสอบถามกับ ผูบ ริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการแพทยฉุก เฉินของ
ประเทศไทย
(2) เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary source) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
4) การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 สามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางใหสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติและ
กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนความรวมมือในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินระหวางประเทศไทย
กับประเทศ สปป. ลาว โดยสอดคลองกับความตองการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว
1.6.2 สามารถนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลในการกําหนดกลวิธีในแผนหลักการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อใหมีก ารประสานความร วมมือระดับ ประเทศในดานการแพทยฉุก เฉินกั บ
ประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ
1.7 นิยามศัพท
1.7.1 ระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical System) หมายถึง ระบบการดูแล
รัก ษาพยาบาลผูปวยฉุก เฉินทั้ง นอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล โดยการดําเนินงานของ
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ หนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หองฉุกเฉิน และศูนยสงตอผูปวยฉุกเฉิน ทั้งใน
ภาวะปกติและภัยพิบัติ ซึ่งครอบคลุมองคประกอบ 10 ประการ (NHTSA, 2016) ไดแก (1) การให
การศึกษาและขอมูลสาธารณะ (2) การสื่อสาร (3) การอํานวยการทางการแพทย (4) การดูแลผูปวย
ฉุก เฉิน (5) สถานพยาบาล (6) การสง ตอผูปวย (7) การพัฒ นาบุคลากร (8) การบริห ารจัดการ
ทรัพยากร (9) นโยบายและขอบังคับ (10) การประเมินผล
1.7.2 ความรว มมื อและการช วยเหลือ เพื่ อพั ฒ นาระหวา งประเทศกํ าลั ง พั ฒ นาหรื อ
ความรวมมือใต–ใต หมายถึง ความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุก เฉิน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ในดานวิชาการแบบทวิภาคี โดยยึดความตองการใน
บริบ ทของ สปป. ลาว เปนหลัก โดย สพฉ. มีบทบาทรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแบงปนความรู
ความชํานาญ ทัก ษะ และทรัพยากร ในรูป แบบของการฝก อบรม การถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี หรือการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของ
ประเทศ สปป. ลาว บนหลักการของการเคารพในเอกราช อธิปไตย ความเปนเจาของ ความทัดเทียม
และผลประโยชนซึ่ง กันและกัน โดยปราศจากเงื่อนไขและการแทรกแซงกิจ การภายในของทั้ง 2
ประเทศ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึก ษาได ท บทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เ กี่ ยวขอ งกับ ความรวมมือและการ
ชวยเหลือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว รวมทั้งสรุปกรอบแนวคิด ดังนี้
1. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
2. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว
3. สรุปกรอบแนวคิด
2.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
ประเทศไทยเปลี่ยนสถานะเป นประเทศผูใหแ ละหุนส วนความรวมมื อเพื่อการพัฒ นา
ภายหลังกาวขึ้นเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งสงผลใหประเทศผูใหเดิมไดยุติความชวยเหลือใน
กรอบทวิภาคีแกประเทศไทย ประเทศไทยจึงเริ่มใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศตาง ๆ
นับตั้งแตป 2534 เปนตนมา ซึ่งถือเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศของไทย
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาของประเทศคูรวมมือใน
สาขาที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การบรรลุ เ ป า หมายแห ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) และเพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากรไทยและ
สถาบันไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเปนการสะทอนถึงพันธกรณีและความมี
มนุษยธรรมของไทยที่มีตอประชาคมโลกในการรวมมือเพื่อชวยลดปญหาระหวางประเทศ
ความรวมมือเนนทางดานวิชาการ ทั้งในรูปแบบของความรวมมือกับประเทศผูใหเดิมที่เปน
ประเทศที่พัฒนาแลวรวมกันชวยเหลือประเทศที่สาม (North–South–South Cooperation) หรือ
ความรวมมือแบบไตรภาคี (Triangular Cooperation) และความรวมมือระหวางประเทศกําลัง
พัฒนาดวยกัน (South–South Cooperation) ในลักษณะของการใหทุนศึกษาฝก อบรม การสง
ผูเชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครไปปฏิบัติงานในประเทศคูรวมมือที่เปนกลุมประเทศเปาหมายตามลําดับ
ความสําคัญ ไดแก ประเทศเพื่อนบานของไทย และประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ เชน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันออก และแปซิฟก
ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศของไทย ป 2555–2559
(กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2559ข) รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
1) การเรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือ
ทั้ง ภาครัฐ เอกชน ประชาคม และสื่อมวลชน เพื่อเสริม สรางความเขาใจอันดี และความใกลชิด
ระหวางกัน อัน จะนําไปสูก ารขยายความรว มมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุ น การสง เสริ ม
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การทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาค เพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน
2) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน และสงเสริมความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ
และเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง
3) เพื่อเสริมสรางบทบาทที่ส รางสรรค และสงเสริม ผลประโยชนของชาติในองคก าร
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ และองคกรระดับภูมิภาคตาง ๆ
4) กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ
และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย
พรอมกับการสรางภูมิคุมกัน และขีดความสามารถในการแขงขันใหเศรษฐกิจไทย
5) สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณ
ที่ดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใหป ระชาชน รัฐบาล และประชาคม
ระหวางประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตอประชาชนและประเทศไทย
2.2 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว
รัฐบาลไทยเริ่มใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งประเทศ
สปป. ลาว (กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2559) ตั้ง แตป พ.ศ. 2504 โดยเนนการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย เชน การใหทุนแกบุคลากรของประเทศตาง ๆ มาศึกษาฝกอบรมดูงานประเทศไทย
ในสาขาที่มีความสําคัญ เชน การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การบริหารรัฐกิจ/กฎหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ การคาและบริการ อุตสาหกรรม โครงสรางพื้นฐาน
การสื่อ สาร คมนาคม แรงาน/การจ างงาน วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และพลังงานภายใตกรอบ Thai international Cooperation Programme (TICP) ซึ่ง
ประกอบดวย
1) ความรวมมือระดับทวิภาคี (Bilateral Programme)
2) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thai international Postgraduate Program: TIPP)
3) หลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual International Training Courses: AITC)
4) ความรวมมือไตรภาคี (Trilateral Programme) โดยรวมกับแหลง ผูใหอื่น ๆ เชน
UNICEF, JICA และสิงคโปร ในการจัดฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยใหแกประเทศที่สาม
ความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว (กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2558) ดําเนินไป
อยางราบรื่นใกลชิดบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชนรวมกัน ประเทศไทย
และประเทศ สปป. ลาว ไดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือระหวางกัน (Treaty of Amity
and Cooperation) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2535 เพื่อยืนยันวาจะเคารพในเอกราชและไมแทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน และมีการจัดทํากรอบความรวมมือในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ระหวางป พ.ศ. 2555–2556 กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
ไดจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําปใหแกประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ เพื่อเสนอชื่อผูสมัครมารับ
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ทุนศึกษา TIPP และ AITC ใน 4 สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภาวะโลกรอน ความมั่นคงดาน
อาหาร และสาธารณสุข โดยในป พ.ศ. 2556 หลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําป (AITC) มีจํานวน
ทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ๆ ละ 15–20 ทุน
ความรวมมือในกรอบทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2516
รัฐบาลไทยเริ่มใหความรวมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีอยางเปนรูปธรรมแกประเทศ สปป. ลาว โดย
เนนการเสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การใหทุนศึกษาฝกอบรม
การจัดหาวัสดุอุปกรณ การจัดสงผูเชี่ยวชาญไปใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งโครงการเพื่อการพัฒนา
โดยมุงเนนใน 3 สาขาหลักที่ไทยมีศักยภาพ ไดแก การเกษตร การศึกษาและการสาธารณสุข ทั้งนี้
ประเทศไทยใหความสําคัญกับความตองการของ สปป. ลาว เปนหลัก (Demand Driven Approach)
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ต อ การพั ฒ นาที่ มี ค วามยั่ ง ยื น ล า สุ ด ระหว า งป 2553–2558 กระทรวง
การตางประเทศ ไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับความรวมมือทวิภาคีกับประเทศ สปป. ลาว จํานวน
89.88 ลานบาท, 97.60 ลานบาท, 72.17 ลานบาท, 85 ลานบาท, 110 ลานบาท และ 120 ลานบาท
ตามลําดับ
กลไกการหารือเพื่อการดําเนินงานความรวมมือทวิภาคี มี 2 ระดับ คือ
1) การประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission on Bilateral Cooperation)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองประเทศเปนประธานรวม
2) การประชุมความรวมมือทางวิชาการประจําป (Annual Consultation on Technical
Cooperation) เพื่อเปนเวทีในการเจรจาหารือ แผนงานความรวมมือและกิจกรรมตาง ๆ และการ
ติดตามการดําเนินการของทั้ง สองประเทศ รวมทั้ง พิจ ารณาคําขอความรวมมือทางวิชาการจาก
ประเทศ สปป. ลาว
– ประธานฝายไทย คือ อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
– ประธานฝาย สปป. ลาว คือ เลขาธิการคณะกรรมการรวมมือลาว–ไทย
(อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟกและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ)
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมความรวมมือทางวิชาการประจําป ไทย–สปป. ลาว
ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26–27 เม.ย. 2558 ณ จังหวัดกระบี่ ผลการประชุม มีดังนี้
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(1) ในแตละป กรมความรวมมือระหวางประเทศจะใหการสนับสนุนทุนศึกษาระดับ
ปริญญาโทและฝกอบรมดูงานภายใตความรวมมือทางวิชาการ ไทย–สปป. ลาว โดยระหวางป 2549–
2557 ประเทศไทยสนับสนุนทุนศึกษาจํานวน 391 ทุน และทุนอบรมดูงาน 1,720 ทุน ในป 2558
ฝายไทยไดใหทุนการศึกษาสําหรับปการศึกษา 2558 ประกอบดวยทุนศึกษาจํานวน 37 ทุน เปนทุน
ทวิภาคีนอกโครงการ 29 ทุน และทุนภายใตโครงการ 8 ทุน แบงเปนทุนศึกษาระดับปริญญาโท 35 ทุน
และทุนศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ทุน ทุนฝกอบรมดูงาน 20 หลักสูตร ๆ ละ 5–10 ทุน
(2) ฝายไทยเห็นชอบในหลัก การสนับ สนุนทุนศึกษาทวิภาคีนอกโครงการ แผนงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยระยะ 3 ป (2558–2560) ปละ 30 ทุน รวม 90 ทุน โดยฝายไทยเห็นชอบใน
หลักการสนับสนุนการฝกอบรมดูงานจํานวน 20 หลักสูตร ๆ ละ 5–10 ทุน
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2) ความรวมมือดานโครงการ ประกอบดวย โครงการเดี่ยวและโครงการภายใตแผนงาน
ระยะยาว (Program–based Approach) โดยประเทศไทยไดพัฒนาความรวมมือในลักษณะแผนงาน
(Programme–based Approach) เพื่อใหสอดคลองกับปฏิญญาเวียงจันทนเกี่ยวกับการรับความ
รวมมือจากตางประเทศของรัฐบาล สปป. ลาว ที่รัฐบาลไทยไดลงนามใหสัตยาบันตอปฏิญญาดังกลาว
รวมทั้งสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลลาวที่ตองการจะพัฒนาความรวมมือกับประเทศทั้งในดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยทั้งสองฝายไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนงานความรวมมือดาน
การศึก ษา (Country Programme for Education) จํานวน 1 แผนงาน มีร ะยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 3 ป ในระยะแรกจะเนนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาของประเทศ สปป. ลาว
โดยมีโครงการที่จะดําเนินการในระยะแรกจํานวน 9 โครงการ
สําหรับแผนงานความรวมมือดานการศึกษาในป 2557–2559 ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน
ใหดําเนินงานโครงการดานการศึกษาที่ยังไมแลวเสร็จ จํานวน 12 โครงการ โดยขยายระยะเวลา
โครงการเพื่อใหดําเนินการกิจกรรมที่คงคางใหเสร็จสิ้นภายในป 2559 และจะไมมีขอเสนอโครงการ
ดานการศึกษาใหม นอกจากเปนโครงการจําเปนและเรงดวนของรัฐบาล สปป. ลาว เทานั้น
กรมความรวมมือระหวางประเทศไดจัดการดูงานใหแกประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาค ลุมน้ําโขง
และกลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศ สปป. ลาว ในโครงการบัวแกวสัมพันธ (Buakaew Roundtable
International on Sufficiency Economy: BRISE) เพื่อเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสรางเครือขายความสัมพันธระหวางกลุมประเทศเปาหมายกับหนวยงานของประเทศไทย รวมถึง
การแสวงหาแนวรวมและเครือขายในการพัฒนาชุมชนและสังคมระหวางกัน โดยที่ผานมาไดจัดการดูงาน
ภายใตโครงการดังกลาวแลวจํานวน 7 ครั้ง มีผูเขารวมการดูงานจากประเทศ สปป. ลาว ครั้งละ 2–4 คน
ความรวมมือในระดับภูมิภาค ในระยะ 5 ประหวางป 2549–2553 ประเทศ สปป. ลาว
ไดรับ ทุนจากรัฐบาลไทยจากการดําเนินกิจกรรมในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบ
ความรวมมือระดับภูมิภาคตาง ๆ จํานวน 529 ทุน มูลคารวม 56,283,000 บาท ดังนี้
1) Initiative for ASEAN Integration (ASEAN–IAI)
กรมความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานหลักในการดําเนินกิจกรรมดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกประเทศเพื่อนบาน ภายใตก รอบ IAI ซึ่งในสาขา HPD มุงเนนเรื่อง
Public Sector Capacity Building, Labour and Employment และ Higher Education และ
ตาม IAI Work Plan ฉบับที่ 1 (ป 2545–2551) และฉบับที่ 2 (ป 2552–2558) โดยใหการสนับสนุน
โครงการในสาขา Public Sector Capacity Building เชน การจัดฝกอบรมโดยสํานักงาน ก.พ. และ
สถาบันคีนัน เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิก อาเซียนจํานวน 19
โครงการ ระหวางป 2553–2555 วงเงินประมาณ 26 ลานบาท เพื่อใหเปนไปตามมติที่ ประชุม ก.พ.
อาเซียน และแผนงานการพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการตาม Blueprint for the ASEAN
socio–Cultural Community (2009–2015) กิจกรรมโครงการประกอบดวยการจัดการฝกอบรม
สัมมนาในเรื่องการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน การสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนํา
และการสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพใหแกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ประเทศอาเซียนกั บ ประเทศคูเ จรจา (ญี่ปุน เกาหลี และจีน ) และประเทศสมาชิก อาเซียนเดิ ม
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร)
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2) Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS)
(1) ป 2546 มีก ารใหทุนศึก ษาระยะยาวตามคําประกาศของนายกรัฐมนตรีในการ
ประชุม ACMECS Summit จํานวน 100 ทุน และในป 2551 จํานวน 100 ทุน โดยที่ผานมาไดอนุมัติ
ทุนใหแกประเทศเพื่อนบานไปแลวกวา 100 ทุน ซึ่ง สปป. ลาว ไดรับ 53 ทุน
(2) ป 2549 มีการดําเนินงานตามแผนการตอสูโรคไขหวัดนกและโรคติดตออื่น ๆ เชน
การจัดฝกอบรมดาน Prevention of HIV and Sexual Transmitted Infections และ Outbreak
Investigation for Surveillance Rapid Response Team (SRRT) ใหแกเจาหนาที่สาธารณสุข
ชายแดน เปนตน โดยระหวางป 2552–2554 จัดฝก อบรมใหแกป ระเทศสมาชิกไปแลว จํานวน 6
หลัก สูตร (สปป. ลาว 4 หลักสูตร และ ทุก ประเทศสมาชิก 2 หลักสูตร) และใหทุนรวม 165 ทุน
(สปป. ลาว ไดรับ 81 ทุนจาก 6 หลักสูตร)
(3) ระหวางป 2548–2553 ดําเนินโครงการความรวมมือทวิภาคี Common Project
กับประเทศเพื่อนบานสมาชิกรวม 14 โครงการ และจัดฝกอบรมดูงานใน 6 สาขาความรวมมือ ไดแก
การเกษตร การอํานวยความสะดวกการคาการลงทุน การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม การทองเที่ยว
อุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดลอม จํานวน 20 หลักสูตร และใหทุนไปแลว จํานวน 213 ทุน (ประเทศ
สปป. ลาว ไดรับ 46 ทุน)
(4) ป 2555 มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทใหแกประเทศสมาชิก (กัมพูชา ลาว พมา
และเวียดนาม) จํานวน 8 ทุน (ประเทศละ 2 ทุน)
3) Greater Mekong Sub–region Economic Cooperation program (GMS)
(1) มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข และ
การพัฒนาสังคม โดย ADB เปนหนวยงานสนับสนุนหลัก ในป 2552 รัฐบาลไทยโดยกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศไดริเริ่ม แจง เวียนทุนฝก อบรมดานการพัฒ นาฝมือแรงงานใหแกป ระเทศสมาชิก
[กัม พูชา ลาว พมา เวี ยดนาม จีนตอนใต (ยูนนาน) และไทย] ดําเนินการโดยสถาบันพัฒ นาฝมือ
แรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย กรมพัฒนาฝมือแรงงานจํานวน 4 หลักสูตร คือ Planning
Organization and Implementation of Training, Competency Based Training, Employment–
oriented Modular Training และ Management of skill Development หลักสูตรละ 20 ทุน
(2) ประเทศไทยไดจัดทําแผนปฏิบัติง านระยะ 2 ป (2555–2556) โดยในเบื้องตน
ป 2555 จะมีการจัดฝกอบรมและประชุมสัมมนานาชาติจํานวน 3 หลักสูตร ใหแกประเทศสมาชิกใน
สาขาการพัฒนาสังคม (การคุมครองและชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษย)
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
โดยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เปนหนวยงานภายใตพระราชบัญญัติการแพทย
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ ดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ ใน
แผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เปน
การศึกษาแนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการระหวางประเทศกําลัง พัฒนาหรือ
ความรวมมือใต–ใต (South–South Cooperation: SSC) แบบทวิภาคึกับประเทศ สปป. ลาว
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ซึ่ง เปน ประเทศเพื่อ นบ านที่ใกลชิ ดที่ สุด โดยศึ ก ษากรณีศึ ก ษาความรว มมื อจั ง หวัดหนองคาย–
นครหลวงเวียงจันทน เพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว โดยยึดความตองการ
ตามบริบ ทของ สปป. ลาว (Demand Driven Approach) ทั้งในระดับประเทศและระดับแขวง
ในดานการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ การพัฒนาหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
การพัฒ นาห อ งฉุ ก เฉิน การพัฒ นาระบบส ง ตอ ผู ปว ยฉุก เฉิ น และการพั ฒ นาระบบเพื่ อ รองรั บ
สถานการณ ภัยพิบัติของประเทศ สปป. ลาว และรอยตอกับประเทศไทย โดยศึกษากับผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางประเทศและสรางระบบการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินใหกับประชาชนในเขตรอยตอระหวาง
ประเทศไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิธีการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้
1. สภาพปจจุบันและความตองการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว ในการพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
1.1 สภาพปจจุบันของประเทศ สปป. ลาว ในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.2 ความตองการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน ในบริบทของ สปป. ลาว
2. แนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในบริบทของ
ประเทศ สปป. ลาว ในการพัฒ นาระบบการแพทยฉุก เฉิน และศึก ษาแนวทางความรวมมือและ
การชวยเหลือดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว
ซึ่งจะเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว มีผลการศึกษา
ดังนี้
3.1 สภาพปจจุ บันและความตอ งการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว ในการพั ฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
3.1.1 สภาพปจจุบันของประเทศ สปป. ลาว ในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
จากการสัมภาษณผูบริหารของประเทศ สปป. ลาว ที่มีบทบาทดานการแพทยฉุกเฉิน
ทั้งในระดับกระทรวงสาธารณสุขและนครหลวงเวียงจันทน ไดแก รองลัดทะมนตรี (รองรัฐมนตรี )
กะซวงสาทาละนะสุก (กระทรวงสาธารณสุข) ที่ดูแลดานการแพทยฉุกเฉิน รองผูอํานวยการ/หัวหนา
แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาลมโหสด และโรงพยาบาลเสดถาทิลาด จํานวน 4 ทาน
และสั ม ภาษณ ผู ป ฏิบั ติ ง านดา นการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของประเทศ สปป. ลาว ได แ ก หั วหน า และ
ผูป ฏิบั ติ ง านศูน ย รับ แจง เหตุ ส ายด วน 1623 ผู ป ฏิ บัติ ง านสายด วน 1624 และสายด วน 1625
ผูปฏิบัติงานหนวยกูภัยมูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว มูลนิธิรวมใจ มูลนิธิกูภัยนาคา 1
สมาคมอาสากูภัยนครหลวง และอาสากาแดงลาว จํานวน 11 คน ตาม Interview Guide (ภาคผนวก ข)
พบวา “ประเทศ สปป. ลาว มีความมุง มั่นและความตองการในการจัดบริการชวยเหลือผูเจ็บปวย
ฉุ ก เฉิ น แก ป ระชาชน โดยมี ค วามพยายามในการดํ า เนิ น การทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ แขวง
แตเนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการจึงอยูระหวางการวางแผนและพัฒนาระบบ”
กระทรวงสาธารณสุข แหง สปป. ลาว ไดแตงตั้งคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน
ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ อาทิ
ผูแทนโรงพยาบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และตํารวจ เปนตน นอกจากนี้ยัง มี
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คณะกรรมการตอบโตภัยพิบัติที่มีบทบาทหนาที่ในการวางแผนและดําเนินการกรณีเกิดภัยพิบัติของ
ประเทศ ทั้ง นี้ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ จากองค การและประเทศตาง ๆ อาทิ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย และประเทศญี่ปุน เปนตน
การบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว ในปจจุบัน มีการดําเนินการ
ขึ้นอยูกับแตละแขวง โดยนครหลวงเวียงจันทนถือวาเปนพื้นที่ที่มีการใหบริการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
มากที่สุดและดํา เนินการกอนแขวงอื่น ๆ มีโรงพยาบาลมิตรภาพ (150 เตียง) เปนศูนยอุบัติเหตุที่
รับ ผิดชอบในการดูแลผูบ าดเจ็บ ที่ม าโรงพยาบาลเองและรับ สง ตอจากโรงพยาบาลอื่น รวมทั้ง มี
ภาคเอกชนที่ไมแสวงกําไรเขามามีสวนในการรับแจงเหตุจากประชาชนและออกไปรับผูปวยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุ สรุป สภาพปจ จุบันในการใหบ ริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว มีก าร
ดําเนินการ 3 ดานไดแก การรับแจงเหตุ การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และการดูแลผูปวย
ฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉิน รายละเอียด ดังนี้
3.1.1.1 การรับแจงเหตุ
นครหลวงเวียงจันทนมีภาคเอกชนกอตั้งศูนยรับแจงเหตุและอาสาบริการ
กูชีพกูภัย โดยขอสนับ สนุนเบอรโ ทรศัพทส ายดวน 4 ตัวที่ผูแจง ไมตองเสียคาบริก าร จากบริษัท
ลาวโทรคม จํากัด (รัฐบาลเปนผูถือหุนสวนใหญ) ปจจุบันมีศูนยรับแจงเหตุที่ดําเนินงานจํานวน 3 แหง
ดังนี้
1) สายดวน 1623 ของหนว ยกูภัยมูล นิธิ ชวยเหลือคนทุก ขยากแห ง
สปป. ลาว เปนศูนยรับแจงเหตุที่ใหบริการรับแจงเหตุทั้งกรณีผูแจงขอความชวยเหลือดานกูชีพและ
กูภัย มีที่ตั้งสํานักงานอยูที่บานดงโดก นครหลวงเวียงจันทน ผูปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครที่ผา นการ
อบรมการกูชีพเบื้องตนจากประเทศไทยและอบรมกันเองภายในมูลนิ ธิ ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
โดยผลัดเวรกันทุก 4 ชั่วโมง มีอุปกรณรับแจงเหตุและสื่อสารกับประชาชน ทีมปฏิบัติการ และตํารวจ
ทั้งที่เปนโทรศัพทและวิทยุสื่อสารที่ปรับชองสัญญาณได มีการบันทึกการรับแจง เหตุทุกราย และมี
ระบบการประสานใหทีมปฏิบัติการที่ใกลที่สุดออกไปชวยเหลือประชาชน

ภาพที่ 1 ปายเบอรโทรฉุกเฉิน หนวยกูภัยมูลนิธิ สายดวน 1623 ในนครหลวงเวียงจันทน
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ภาพที่ 2 ศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623

ภาพที่ 3 เจาหนาที่ศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623

ภาพที่ 4 วิทยุสื่อสารและโทรศัพทในศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623
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ภาพที่ 5 แบบบันทึกการรับแจงเหตุของศูนยรบั แจงเหตุสายดวน 1623
2) สายดวน 1624 ของหนวยกูภัยนครหลวง เปนศูนยรับ แจง เหตุที่
ใหบริการรับแจงเหตุทั้งกรณีผูแจงขอความชวยเหลือดานกูชีพและกูภัย มีที่ตั้งสํานักงานอยูในนคร
หลวงเวียงจันทน ผูปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครของมูลนิธิ ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณรับแจง
เหตุและสื่อสารทั้งโทรศัพทและวิทยุสื่อสาร

ภาพที่ 6 เจาหนาที่ศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1624
3) สายดวน 1513 ของมูล นิธิกูภัย นาคา 1 สัง กัดสํานัก งานทดสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อไฟ สปป. ลาว เปนศูนยรับแจงการใหบริการทดสอบคุณภาพน้ํามัน และรับแจงขอ
ความชวยเหลือดานกูชีพกูภัยเปนงานเสริม ผูปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครของมูลนิธิ ใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง
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ภาพที่ 7 เจาหนาที่ศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1513
3.1.1.2 การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก ารช ว ยเหลื อ ประชาชนกรณี เ จ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิ น ใน
นครหลวงเวียงจันทน เปนมูลนิธิ/สมาคมซึ่งปฏิบัติงานโดยจิตอาสา โดยจะดําเนินภารกิจควบคูกันไป
ทั้งเปนศูนยรับแจงเหตุสายดวนเจ็บปวยฉุกเฉินและเปนทีมออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุดวย มูลนิธิที่
ใหบริการดานนี้มีอยูหลายแหง แตแหงที่ไดปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มี 5 แหง ดังนี้
1) หนวยกูภัยมูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว เปนมูลนิธิที่ให
บริการทั้งในดานกูชีพและกูภัย โดยการประสานงานใหออกปฏิบัติการจากศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623
ซึ่งอยูในสังกัดเดียวกัน หนวยกูภัยมูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว นครหลวงเวียงจันทน
มีที่ตั้งจุดใหบริการประชาชนจํานวนทั้งหมด 4 แหง กระจายอยูตามถนนสายหลัก 4 มุมเมือง ของ
นครหลวงเวียงจันทน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเขาชวยเหลือผูบาดเจ็บบนทองถนนและผูปวยฉุกเฉินได
อยางรวดเร็ว และใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ผูปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่มูลนิธิและอาสาสมัครที่ผาน
การอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย (Emergency Medical Technician–Basic: EMT–B)
และหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย (Emergency Medical Responder: EMR) จากประเทศไทย
และจัดอบรมภายในมูลนิธิโดยมีวิทยากรจากประเทศไทยและประเทศ สปป. ลาว เปนวิทยากร ทั้งนี้
ในแตละแหงจะมีหัวหนาจุดที่ทําหนาที่บริหารจัดการ กํากับ และพัฒนาเจาหนาที่ทั้งภาคทฤษฎีและ
ฝก ปฏิบัติเ ปนระยะ มีร ถบริก ารเปนรถพยาบาลฉุก เฉินเบื้องตนและระดับ พื้นฐาน รถกูภัย และ
รถดับเพลิง อีกทั้งมี stock ชุดและอุปกรณการชวยเหลือกรณีผูปวยจมน้ํา สารเคมี และภัยพิบัติ
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ภาพที่ 8 รถและอุปกรณกูชีพกูภัยของหนวยกูภัยมูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว
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2) หนวยกูภัยนครหลวง ภายใตสมาคมอาสากูภัยนครหลวง ที่ใหบริการ
ทั้งในดานกูชีพระดับเบื้องตนและกูภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยการประสานงานใหออกปฏิบัติการจาก
ศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1624 ซึ่งอยูในสังกัดเดียวกัน

ภาพที่ 9 รถและอุปกรณกูชีพกูภัยของหนวยกูภัยนครหลวง
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3) มูลนิธิกูภัยนาคา 1 เปนมูลนิธิสังกัดสํานักงานทดสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อไฟ สปป. ลาว ที่ใหบริการทดสอบคุณภาพน้ํามัน รวมทั้งบริการดานกูชีพเบื้องตนและกูภัยดวย
โดยการประสานงานใหออกปฏิบัติการจากศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1513 ซึ่ง อยูในสังกัดเดียวกัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 10 รถและอุปกรณกูชีพกูภัยของมูลนิธิกูภัยนาคา 1
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4) มูลนิธิรวมใจ เปนมูลนิธิที่แยกออกมาจากสมาคมอาสากูภัยนครหลวง
ปฏิบัติงานโดยการประสานงานการออกปฏิบัติการกูชีพเบื้องตนจากศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623
ของหนวยกูภัยมูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว ใหบริการทั้งดานกูชีพและกูภัยตลอด 24
ชั่วโมง

ภาพที่ 11 รถกูชีพกูภัยของมูลนิธิรวมใจ
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5) อาสากาแดงลาว สังกัดสภากาชาดลาว ซึ่งมีการใชสายดวนแจงเหตุ
ฉุกเฉิน 1625 และออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ แตไดปฏิบัติภารกิจ
ไมมากนักเนื่องจากกาชาดลาวมีภารกิจหลายดาน ทั้งการบรรเทาทุกขตาง ๆ ทั้งในภาวะปกติและ
ภัยพิบัติ การจัดการซากอาวุธและวัตถุระเบิดตกคาง (UXO) รวมทั้งการชวยเหลือผูดอยโอกาสหลาย
โครงการ

ภาพที่ 12 รถกูชีพกูภัยของอาสากาแดงลาว
3.1.1.3 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉิน
หากมีการเจ็บปวยฉุกเฉินในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน ผูปวยฉุกเฉินจะ
เขามารับ การรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากสุขศาลาซึ่งเปนสถานบริการสุขภาพในชุมชนยังไมได
ใหบริการดานการเจ็บปวยฉุกเฉิน ทั้งนี้โรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจันทนที่ดูแลสุขภาพประชาชน
ยามเจ็บปวยฉุกเฉินไดแก โรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาลมโหสด และโรงพยาบาลเสดถาทิลาด
ซึ่งแตละโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญและภารกิจหลักแตกตางกันไป
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โรงพยาบาลมิตรภาพ (150 เตียง) เปนโรงพยาบาลที่มีภารกิจหลักและ
ความเชี่ยวชาญในดานการดูแลผูบ าดเจ็บและปวยฉุก เฉินในโรงพยาบาล เพราะเปนโรงพยาบาล
ศูนยอุบัติเหตุ อีกทั้งประเทศ สปป. ลาว มีความตองการและมีแผนการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ซึ่งนํารองโดยโรงพยาบาลมิตรภาพ รวมทั้งมีแพทยที่รับผิดชอบแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลมิตรภาพ
เปนคณะกรรมการการแพทยฉุก เฉินของกระทรวงสาธารณสุข จึง กําลังดําเนินการเรื่องขอตกลง
(MOU) ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับโรงพยาบาลมิตรภาพและโรงพยาบาลขนาดใหญทุกแหงให
จัดตั้งทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support: ALS Team) ภายในป
2020 เพื่อใหโรงพยาบาลมีการออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ นอกเหนือจาก
การรับรักษาผูปวยที่หองฉุกเฉินอยางเชนในปจจุบัน
การดูแลผู ปวยฉุก เฉิ น ณ หองฉุก เฉินของโรงพยาบาลเปน การตั้ง รั บ
ผูปวยฉุกเฉินจะเดินทางมายังโรงพยาบาลเองหรือมาโดยหนวยกูชีพกูภัยของมูลนิธิ แตละโรงพยาบาล
จะมีจุดคัดกรองประเภทผูปวยและสงเขารักษาในแตละโซนของหองฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง
หากมีผูบ าดเจ็บ รุนแรงจะนําสง ผูปวยไปยัง โรงพยาบาลมิตรภาพ ซึ่ง ถือวามีความเชี่ยวชาญดาน
อุบัติเหตุ หากผูปวยตองการไปรับการรักษาในประเทศไทยผูปวยตองเดินทางไปเองหรือประสาน
ขอรถพยาบาลจากประเทศไทยเขามารับโดยเสียคาใชจายเอง เนื่องจากยังไมมีขอตกลงเรื่องการสงตอ
ระหวางโรงพยาบาล ทั้งนี้แพทยที่โรงพยาบาลใน สปป. ลาว จะเขียนใบขอมูลผูปวยใหไปประกอบ
การรักษาตอเพื่อประโยชนของผูปวย
ปจจุบันประเทศ สปป. ลาว ยัง ไมมีแพทยเฉพาะทางดานฉุกเฉิน จึง มี
แผน ที่จะพัฒนาหลักสูตรและผลิตแพทยเฉพาะทางดานฉุกเฉินซึ่งเรียกวา “แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน
(Emergency Physician: EP)” ในเร็ววันนี้ที่คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ซึ่งเชื่อวา
แพทยเ หลานี้จ ะเปนผูนําในการพัฒ นาระบบการแพทยฉุก เฉินและพัฒ นาคุณภาพการดูแลผูปวย
ฉุกเฉินในประเทศ สปป. ลาว ตอไป

ภาพที่ 13 หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลมิตรภาพ
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ภาพที่ 14 หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลมโหสด

ภาพที่ 15 หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสดถาทิลาด
3.1.2 ความตองการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในบริบทของประเทศ สปป. ลาว
จากสภาพปจจุบันในการใหบริการผูปวยฉุกเฉินของหนวยงานตาง ๆ ในนครหลวง
เวี ยงจั นทน ทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนดั ง กล าวข างตน รวมทั้ง เป า หมายของหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ตองการดูแลประชาชนและผูที่อยูในประเทศ สปป. ลาว ในยาม
เจ็บปวยฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของประเทศ สปป. ลาว ที่เกี่ยวของกับการ
ใหก ารดูแ ลผูป วยฉุ ก เฉิ นในนครหลวงเวีย งจัน ทนจึง ใหข อมูล ความตอ งการในการพั ฒ นาระบบ
การแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว จากการสัมภาษณตาม Interview Guide (ภาคผนวก ข)
วา ประเทศ สปป. ลาว มีความตองการรวมมือและรับการชวยเหลือดานวิชาการในการพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉินทั้งระบบ โดยตองการการออกแบบและวางแผนระบบการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย
ฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล โดยใหความสําคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารและ
รับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินเบอรเดียวทั่วประเทศ การพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินพรอมรถและอุปกรณ
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ทั้ง ระดับ พื้นฐานและระดับ สูง การพัฒ นาแพทยและบุคลากรเฉพาะทางดานฉุก เฉิน การพัฒ นา
คุณภาพหองฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลใหญ และการพัฒนาระบบสงตอผูปวยฉุกเฉินทั้งภายในประเทศ
และสงตอกับประเทศไทย รวมทั้งการเตรี ยมการและการปฏิบัติการกรณีเกิดภัยพิบัติ สวนการให
ความรูกับประชาชนและการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นใหความสําคัญในอันดับรองลงมา โดยผูบ ริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศ สปป. ลาว มีขอเสนอในการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
กับกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย ทั้ง นี้มีรายละเอียดระดับ
ความตองการในการพัฒนาตามองคประกอบของระบบการแพทยฉุกเฉิน ดังภาคผนวก ง
3.2 แนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดา นวิช าการเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว
จากการสอบถามผูบริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย
ไดแก เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติและผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉินกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
พบวา ประเทศไทยมีความพรอมและสามารถรวมมือและใหการชวยเหลือดานวิชาการแกประเทศ
สปป. ลาว เเบบทวิภาคี (Bilateral Programme) ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่สอดคลอง
กับ สภาพบริ บ ทและความตอ งการของประเทศ สปป. ลาว โดยมีเ ปาหมายรว มกัน คือ เพิ่ม พู น
ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในการดําเนินการ
ดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว
สําหรับ แนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉินระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว นั้น จากการศึกษาเอกสารพบวา ประเทศไทยมี
ความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดนไทย โดยกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ: สพร. เดิม)
เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2504 ซึ่งมีรูปแบบความรวมมือที่เปนไปตามความตองการของประเทศ
คูรวมมือ (demand driven) ที่อาศัยเทคโนโลยีและความรูที่เหมาะสม ภายใตผลประโยชนรวมกัน
และเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเพิ่มขีดความสามารถ (capacity building) เปนหลัก สําหรับ
กรอบความรวมมือ (Cooperation Framework) กับประเทศ สปป. ลาว นั้น ประเทศไทยมีความรวมมือ
ทั้งในดานการศึกษา การสาธารณสุข และการเกษตรมาโดยตลอด ภายใตการประชุมความรวมมือทาง
วิชาการไทย–สปป. ลาว (กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2559ก)
ความรวมมือด านสาธารณสุ ขระหวา งประเทศไทยกับ ประเทศ สปป. ลาว กระทรวง
สาธารณสุขของทั้ง 2 ประเทศ ไดมีความรวมมือมาอยางยาวนาน ตั้งแตมีการลงนามในบันทึกชวยจํา
เมื่อป พ.ศ. 2538 ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ
โดยประเทศไทยไดใหความชวยเหลือแกป ระเทศ สปป. ลาว อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนโครงการ
พัฒนาโรงพยาบาลในลาว รวมถึงการจัดหายาเวชภัณฑและอุปกรณการแพทยที่จําเปน การจัดประชุม
ดูง าน ฝ ก อบรม ให ความรูแ กบุ ค ลากรของฝ ายลาว ในเรื่ องการปอ งกั นและควบคุ ม โรคติด ต อ
การบริหารจัดการ ดานสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อแกไขและพัฒนางานดานสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ ประชาชนของทั้งสองประเทศ (กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2559ง)
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บันทึก ชวยจําเมื่อวั นที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ นครหลวงเวียงจันทน ลงนามโดย
ดร. อาทิตย อุไรรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไทย และศาสตราจารยวันนะเลด ลาดซะโพ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขลาว มีสาระสําคัญคือใหมีความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางกัน
อาทิ การพัฒ นาบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูล ขาวสารดานวิชาการ การวิจัย
การพัฒนา การดูงาน และการฝกอบรม นอกจากนี้ยังเห็นชอบใหจัดตั้ง “คณะกรรมการสาธารณสุข
ชายแดนไทย–ลาว” รวมกัน เพื่อผนึกกําลังปองกันปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งสอง
ประเทศ โดยเฉพาะโรคติดตอและโรคระบาดตาง ๆ การคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา และปญหาอื่น ๆ
ที่ทั้งสองฝายมีความสนใจรวมกัน ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย–ลาว
เป น ประจํ า ทุก ป โดยสลั บ กั น เป น เจ าภาพ ต อ มามีก ารทํา บั น ทึก การเจรจาระหวา งกระทรวง
สาธารณสุขไทยกับ สปป. ลาว ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ
เปนระยะอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการสําคัญที่มีความรวมมือกัน ไดแก (1) การกอสรางโรงพยาบาล
เมืองโพนโฮงใหเปนโรงพยบาลชุมชนที่เ ปนศูนยอุบัติเหตุและศูนยบําบัดและฟนฟูผูปวยยาเสพติด
(2) การพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบอแกว (3) การกอสรางศูนยบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ณ แขวงจําปาสัก (4) การจัดหายาและอุปกรณทางการแพทย (5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
สุขภาพ (6) การปองกันและควบคุมโรคระหวางประเทศ (7) การควบคุมยาที่ไมไดมาตรฐานและยาปลอม
(8) การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารเพื่อการเฝาระวัง โรคและปญหาเกี่ยวกับ การใชอาหารและยา
(9) การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดตอตาง ๆ (10) การประชุม Lao–Thai Health
Collaboration Meeting ซึ่ ง เปน ระดับ รัฐ มนตรี เ ป นประจํ าทุ ก ป ภายใตแ ผนปฏิ บัติ ก ารร ว ม
(11) การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส และการกระชับความรวมมือระหวางหนวยงานสาธารณสุข
ไทย–ลาว ทั้งในระดับสวนกลางและทองถิ่นอยางตอเนื่อง เปนตน
ความรวมมือทางดานสาธารณสุขระหวางจังหวัดหนองคายพืน้ ที่รอยตออําเภอ ศรีเชียงใหม
กับ นครหลวงเวียงจันทน ไดมีความรวมมือชายแดนดานตาง ๆ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคายและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน โดยมีการพัฒนาความรวมมือมาตั้งแตป พ.ศ.
2537 ซึ่งประสานงานกันทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีขอตกลงความรวมมือ
ดานสาธารณสุขชายแดนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2549 เปนตนมา ทําใหทั้งสองฝายดําเนินงาน
ความรวมมือดานสาธารณสุขชายแดนและแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานบนความสัมพันธ
และมิตรภาพของประเทศเพื่อนบานที่ดี ทั้งนี้จังหวัดหนองคายไดรับงบประมาณการดําเนินงานจาก
มูลนิธิ Rockefeller เพื่อดําเนินงานโครงการ Mekong Basin Disease Surveillance (MBDS)
ในการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางชายแดน และมูลนิธิคีนันแหงเอเชีย (KIAsia
Institiute) รวมกับกระทรวงสาธารณสุขไทยซึ่งไดรับงบประมาณจาก USIAD เพื่อดําเนินโครงการ
สรางความเขมแข็งความรวมมือการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอชายแดนในประเทศแถบ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง รวมทั้งไดรับงบประมาณภายในประเทศไทยจากกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และสํานักบริหารการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ผลการสอบถามผูบริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย
ตามแบบสอบถามในภาคผนวก ค รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารของสํานักงานสาธารณสุข
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จังหวัดหนองคาย พบวา ประเทศไทยมีความพรอมและสามารถใหความรวมมือและการชวยเหลือดาน
วิชาการแกประเทศ สปป. ลาว เเบบทวิภาคีภายใตความรวมมือใต–ใตในการพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉิน โดยมีความเปนไปไดและระดับความสําคัญในการรวมมือและชวยเหลือประเทศ สปป. ลาว
ตามองคประกอบของระบบการแพทยฉุกเฉินที่สอดคลองกับ สภาพบริบ ทและความตองการของ
ประเทศ สปป. ลาว (รายละเอี ยดตามภาคผนวก ง) เพื่อ ให มีค วามเปน เจ าของ (Ownership)
สูการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศ (ภาคผนวก ก) ดังนี้
3.2.1 การเปนผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ของประเทศ สปป. ลาว ทั้งระบบตามบริบทของ สปป. ลาว โดยการดําเนินการทั้งในระดับชาติและ
ระดับจังหวัด ไดแก (1) การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขของทั้ง
2 ประเทศ สํานัก สาธารณสุขฉุก เฉิน และสถาบันการแพทยฉุก เฉินแหง ชาติ เพื่อออกแบบระบบ
การแพทยฉุก เฉินใหกับ ประเทศ สปป. ลาว และ (2) การจัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัดรวมกัน
ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย หนวยปฏิบัติการฉุกเฉินและ
มูลนิธิในจังหวัดหนองคาย กับแผนกสาทาละนะสุกนครหลวงเวียงจันทน โรงพยาบาลและมูลนิธิใน
นครหลวงเวียงจันทน เพื่อออกแบบระบบการแพทยฉุกเฉินใหกับนครหลวงเวียงจันทนและรอยตอ
ระหวางประเทศ ในดานการพัฒนาระบบการรับ แจงเหตุและเบอรโทรศัพทแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน
เบอรเดียว การพัฒนาระบบสื่อสาร การพัฒนารถพยาบาลฉุกเฉิน การพัฒนาหลักสูตรแพทยเวชศาสตร
ฉุกเฉินและบุคลากรเฉพาะทางดานฉุกเฉิน การพัฒนาคุณภาพหองฉุกเฉิน การพัฒนาระบบสงตอ
ผูปวยฉุกเฉินทั้งภายในประเทศและสงตอกับประเทศไทย รวมทั้งการเตรียมการและการปฏิบัติการ
กรณีเกิดภัยพิบัติ
3.2.2 การพัฒ นาบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน โดยมีความรวมมือในดานตาง ๆ
ไดแก (1) การพัฒ นาหลัก สูตรรว มกันระหวางหนวยงานที่เ กี่ ยวของ เชน แผนกสาทาละนะสุ ก
นครหลวงเวียงจันทน โรงพยาบาลและมูลนิธใิ นนครหลวงเวียงจันทน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย หนวยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินและมูลนิธิในจังหวัดหนองคาย (2) การจัดโครงการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ตามความตองการ
และความจําเปนของประเทศ สปป. ลาว โดยเฉพาะการฝกอบรมหลักสูตร ครู ก (training for the
trainer) เพื่อใหป ระเทศ สปป. ลาว สามารถเพิ่ม ศัก ยภาพในการพัฒ นาบุคลากรดวยตนเองได
(3) การใหทุนศึก ษาหรือฝกอบรม รวมทั้ง ทุนศึก ษาดูง านแกบุคลากรในระบบการแพทยฉุก เฉินใน
ประเภทที่ประเทศ สปป. ลาว ตองการ เชนหลักสูตรแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน (EP) พยาบาลฉุกเฉิน
นัก ปฏิบัติก ารฉุก เฉินการแพทยป ริญ ญาตรี (Paramedic) พนัก งานฉุก เฉินการแพทย (EMT–B)
อาสาสมัครฉุก เฉินการแพทย (EMR) ผู รับ แจง เหตุ หรือหลัก สูตรการจัดการทางการแพทยใ น
สถานการณภัยพิบัติ (ICS, MIMMS) เปนตน
3.2.3 ความรวมมือระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับแผนกสาทาละนะสุก
นครหลวงเวียงจันทน โดยสํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัดหนองคาย มีศูนยป ระสานงานเครือขาย
ประชาคมอาเซียนดานสาธารณสุข "ศคอส." มีคณะกรรมการพัฒ นาศูนยป ระสานงานเครือขาย
ประชาคมอาเซียน โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธาน มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2555–2559 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย,
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2559ก) และมี แผนยุท ธศาสตร ก ารพัฒ นาศั ก ยภาพระบบบริก ารสาธารณสุ ขรองรั บ การ เขา สู
ประชาคมอาเซียน จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2557–2560 รวมทั้งสํานักงานสาธารณสุขหนองคายกับ
แผนกสาทาละนะสุกนครหลวงเวียงจันทน ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานสาธารณสุข
ชายแดนในปงบประมาณ 2559 ใหดําเนินโครงการแกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
ไทย–สปป. ลาว โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย,
2559ข) โดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ ในโครงการตาง ๆ
อาทิ (1) โครงการสรางความตระหนักและและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและโรคอุบัติใหม
ตามแนวชายแดนระหวางจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน (2) โครงการความรวมมือเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอชายแดนระหวางนครหลวงเวียงจันทนและแขวง บอลิคําไซ กับจังหวัด
หนองคาย (3) โครงการซอมแผนบนโตะเพื่อตอบโตการระบาดของโรคระบาดจากสัตวสูคน กรณีการเกิด
การระบาดของโรคแอนแทรกซ ระหวางหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทนและแขวงบอลิคําไซ
(4) โครงการความรวมมือซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ระหวางจังหวัดหนองคาย
กับนครหลวงเวียงจันทนดานโรคระบาด อุบัติเหตุหมู และสารเคมี (5) โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขดานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) และดานการดูแลรักษา
ผูปวยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน (ER) และผูปวยวิกฤต (ICU) ระหวางโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กับโรงพยาบาลมโหสด โรงพยาบาลเสดถาทิลาด และโรงพยาบาลมิตรภาพ นครหลวงเวียงจันทน
นอกเหนือจากความรวมมือระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับแผนกสาทาละนะสุก
นครหลวงเวียงจันทนดัง กลาวขางตน หากที่ป ระชุม ความรวมมือดานการแพทยฉุก เฉินระหวาง
ประเทศไทยและประเทศ สปป. ลาว มีความตองการพัฒนาโครงการดานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเปนการ
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว ก็สามารถรวมพิจารณาโครงการเพิ่มเติมได

ภาพที่ 16 ศูนยประสานงานเครือขายประชาคมอาเซียนดานสาธารณสุข
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ภาพที่ 17 พิธีล งนามบันทึก ขอตกลงความรวมมือดานสาธารณสุขชายแดน ป 2559 ของ สสจ.
หนองคายกับแผนกสาทาละนะสุกนครหลวงเวียงจันทน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒ นาระบบการแพทยฉุก เฉิน ประเทศ
สปป. ลาว : กรณีศึกษาความรวมมือจังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทนฉบับนี้ เปนการศึกษา
สภาพปจจุบันและความตองการในบริบทของประเทศ สปป. ลาว ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
และศึก ษาแนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว โดยมุงหวังวาประเทศไทยจะมีแนวทางความรวมมือทวิภาคี
และการชวยเหลือดานวิชาการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินตามความตองการในบริบทของ
ประเทศ สปป. ลาว ระหวาง พ.ศ. 2560–2564 ในดานการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศูนยรับแจงเหตุและ
สั่งการ การพัฒนาหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน การพัฒนาหองฉุกเฉิน การพัฒนาระบบสงตอผูปวยฉุกเฉิน
และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับสถานการณภัยพิบัติของประเทศ สปป. ลาว และรอยตอกับประเทศไทย
เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ยิ่งขึ้น
ขอมูลสภาพปจจุบันและความตองการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน และแนวทาง
ความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินกับประเทศ สปป. ลาว ไดมาจาก
การเยี่ยมชม สอบถามและสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่มีบทบาทดานการแพทยฉุกเฉินของ
ประเทศไทยและประเทศ สปป. ลาว ทั้งในสวนกลางและจัง หวัด และการเก็บ รวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร
ผลการศึกษาสภาพปจ จุบันและความตองการในการพัฒ นาระบบการแพทยฉุก เฉินของ
ประเทศ สปป. ลาว พบวา “ประเทศ สปป. ลาว มีความมุงมั่นและความตองการในการจัดบริการ
ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินแกประชาชน โดยมีความพยายามในการดําเนินการทั้งในระดับชาติและ
ระดับแขวง มีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินและคณะกรรมการตอบโตภัยพิบัติเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉิน แตเนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการจึงอยูระหวางการวางแผนและ
พัฒนาระบบ ปจจุบันประเทศ สปป. ลาว มีการใหบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน 3 ดานไดแก
การรับแจงเหตุ การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และการดูแลผูปวยฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉิน”
การบริการการแพทยฉุกเฉินของ สปป. ลาว ในปจจุบัน มีการดําเนินการขึ้นอยูกับแตละแขวง
โดยนครหลวงเวียงจัน ทนถือวา เปนพื้น ที่ที่มีก ารใหบ ริก ารชวยเหลือผู ปวยฉุก เฉินมากที่สุดและ
ดําเนินการกอนแขวงอื่น ๆ ทั้งนี้การบริการการแพทยฉุกเฉินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก
1) การรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน ดําเนินการโดยภาคเอกชนที่ไมแสวงกําไร โดยใชเบอร
โทรศัพทส ายดวนที่ผูแจงไมตองเสียคาบริการ ซึ่ง มีจํานวน 3 ศูนยไดแก (1) สายดวน 1623 ของ
หนวยกูภัยมูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว (2) สายดวน 1624 ของหนวยกูภัยนครหลวง
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และ (3) สายดวน 1513 ของมูลนิธิกูภัยนาคา 1 ซึ่งทั้ง 3 แหงทําหนาที่ทั้งการรับแจงเหตุและจัดทีม
ออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุทั้งกูชีพและกูภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
2) การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ปจ จุบัน มีเฉพาะมูลนิธิ/สมาคมจิตอาสาที่
ดําเนินการยู 5 แหงไดแก (1) หนวยกูภัยมูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากแหง สปป. ลาว (2) หนวยกูภัย
นครหลวง (3) มูลนิธิกูภัยนาคา 1 (4) มูลนิธิรวมใจ และ (5) อาสากาแดงลาว
3) การดูแลผูปวยฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจันทนที่ดูแลสุขภาพ
ประชาชนยามเจ็บปวยฉุก เฉินไดแก โรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาลมโหสด และโรงพยาบาล
เสดถาทิลาด ซึ่งแตละโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญและภารกิจหลักแตกตางกันไป ทั้งนี้ โรงพยาบาล
มิตรภาพ (150 เตียง) เปนโรงพยาบาลที่มีภารกิจหลักและความเชี่ยวชาญในดานการดูแลผูบาดเจ็บ
และปวยฉุก เฉินในโรงพยาบาล เพราะเปนโรงพยาบาลศูนยอุบัติเ หตุ ซึ่งการดูแลผูปวยฉุก เฉิน ณ
หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลเปนการตั้งรับ ผูปวยฉุกเฉินจะเดินทางมายังโรงพยาบาลเองหรือมาโดย
หนวยกูชีพกูภัยของมูลนิธิ แตละโรงพยาบาลจะมีจุดคัดกรองประเภทผูปวยและสงเขารักษาในแตละโซน
ของหองฉุก เฉินตามระดับ ความรุนแรง หากมีผูบาดเจ็บ รุนแรงจะนําสงผูปวยไปยัง โรงพยาบาล
มิตรภาพ ซึ่งถือวามีความเชี่ยวชาญดานอุบัติเหตุ หากผูปวยตองการไปรับการรักษาในประเทศไทย
ผูปวยตองเดินทางไปเองหรือประสานขอรถพยาบาลจากประเทศไทยเขามารับโดยเสียคาใชจายเอง
ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน ในบริบ ทของประเทศ
สปป. ลาว พบวา “ประเทศ สปป. ลาว วา มีความตองการรวมมือและรับการชวยเหลือดานวิชาการ
ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งระบบ” โดยตองการการออกแบบและวางแผนระบบการดูแล
รักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล โดยใหความสําคัญในการพัฒนา
ระบบสื่อสารและรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินเบอรเดียวทั่วประเทศ การพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
พรอมรถและอุปกรณทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง การพัฒนาแพทยและบุคลากรเฉพาะทางดานฉุกเฉิน
การพัฒ นาคุณภาพหองฉุก เฉินทุกโรงพยาบาลใหญ และการพัฒนาระบบสง ตอผูปวยฉุก เฉินทั้ง
ภายในประเทศและสงตอกับประเทศไทย รวมทั้งการเตรียมการและการปฏิบัติการกรณีเกิดภัยพิบัติ
สวนการใหความรูกับประชาชนและการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นใหความสําคัญในอันดับรองลงมา
ทั้ง นี้ ผูบริห ารของกระทรวงสาธารณสุขประเทศ สปป. ลาว มีขอเสนอในการทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) กับกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย
สําหรับแนวทางความรวมมือและการชวยเหลือดานวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบการแพทย
ฉุก เฉินระหวางประเทศไทยกับ ประเทศ สปป. ลาว นั้น พบวา “ประเทศไทยมีความพรอมและ
สามารถรวมมือและใหการชวยเหลือดานวิชาการแกประเทศ สปป. ลาว เเบบทวิภาคี ในการพัฒนา
ระบบการแพทยฉุกเฉินที่สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการของประเทศ สปป. ลาว ได โดย
มีเปาหมายรวมกันคือ เพิ่มพูนขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนา
อยางยั่ง ยืนในการดําเนินการดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว ” ซึ่ง ประเทศไทยกับ
ประเทศ สปป. ลาว มีความรวมมือในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานสาธารณสุขมาเปนระยะ ทั้งนี้ในพื้นที่
ที่มีอาณาเขตติดตอกัน อาทิ รอยตอจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน ไดมีความรวมมือดาน
สาธารณสุ ขระหวา งประเทศหลายโครงการ โดยได รั บ การสนั บ สนุ นจากกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงการตางประเทศ และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ อันไดแก โครงการพัฒนาบุคลากร
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การสนับสนุนครุภัณฑทางการแพทย การพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮงใหเปนศูนยอุบัติเหตุ การซอม
แผนภัยพิบัติ ความรวมมือดานโรคระบาด และการสงตอระหวางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ประเทศ
สปป. ลาว ตองการพัฒนาเพื่อเปาหมายในการดูแลสุขภาพประชาชนยามเจ็บปวยฉุกเฉิน แตหากไดมี
ความรวมมือในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งระบบจะเปนการชวยใหเปาหมายดังกลาวบรรลุ
ไดเร็วขึ้นและมีคุณภาพ
ทั้งนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบหลักดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยมีความพรอมในการ
รวมมือและใหก ารชวยเหลือดานวิชาการแกประเทศ สปป. ลาว เเบบทวิภาคีในการพัฒ นาระบบ
การแพทยฉุกเฉินในดานที่ประเทศ สปป. ลาว ตองการ ไดแก (1) การเปนผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาใน
การออกแบบและพัฒนาระบบการแพทยฉุก เฉินของประเทศ สปป. ลาว ทั้งระบบตามบริบทของ
สปป. ลาว (2) การพัฒนาบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน และ (3) ความรวมมือระหวางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับแผนกสาทาละนะสุกนครหลวงเวียงจันทน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ประเทศไทยในฐานะประธานกลุมความรวมมือ G77 ควรสนับ สนุนสงเสริม
ความรวมมือใต–ใต (South–South Cooperation) ระหวางประเทศไทยและประเทศ สปป. ลาว
โดยความสมัครใจและใหประเทศ สปป. ลาว ไดกําหนดความตองการและการดําเนินงานโครงการเปน
เจาของ (Ownership) เพื่อกาวสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
2) ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ควรเปนแบบทวิภาคี
โดยประเทศ สปป. ลาว จะไดรับ ประโยชนจ ากความรวมมือคือ ไดพึ่ง พาตนเองและไดเ พิ่ม พู น
ขีดความสามารถเชิง สร างสรรค ในการแก ไขป ญ หาตามความตองการและคา นิย มของประเทศ
สวนประเทศไทยจะไดใชความรูป ระสบการณและศัก ยภาพของทรัพยากรมนุษยที่มีอยู รวมทั้งได
ประสานนโยบายระหวางประเทศ และมีสวนในการยกระดับความสามารถในการสรางอํานาจตอรอง
ในการเจรจาพหุภาคี
3) กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศ สปป. ลาว ควร
เรงรัดนโยบายที่เปนเอกภาพดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศ และแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดย
การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร
4) หนวยงานที่เกี่ยวของระดับประเทศของไทยที่รับผิดชอบหลักดานการแพทย
ฉุกเฉินและความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สํานักสาธารณสุข
ฉุก เฉิน กระทรวงสาธารณสุข และกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
ควรหารือกันเพื่อประสานนโยบายดานการแพทยฉุกเฉินระหวางประเทศที่เ ปนเอกภาพ เกี่ยวกับ
รูปแบบความรวมมือและการชวยเหลือเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อนบานดานการแพทยฉุกเฉิน ทั้งใน
ภาวะปกติและภัยพิบัติ
5) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ควรกําหนดกลวิธีดําเนินงานในแผนหลักการ
แพทยฉุกเฉินแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวม
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ของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ ใหตอบสนองตอการพัฒนาองคประกอบต าง ๆ ในระบบ
การแพทยฉุกเฉินตามสภาพบริบท ความตองการ และความรวมมือระหวางประเทศคูรวมมือ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ควรมีการประชุมหารือแนวทางและดําเนินการลงนามขอตกลงความรวมมือ
(MOU) ระหว างกระทรวงสาธารณสุ ขไทย สถาบั นการแพทยฉุ ก เฉินแหง ชาติ และกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศ สปป. ลาว ดานความรวมมือและแนวทางการพัฒนาและชวยเหลือในการพัฒนา
ระบบการแพทย ฉุก เฉินของประเทศ สปป. ลาว และเขตรอยตอ ระหวางประเทศ โดยกํ าหนด
เปาหมายคือประสิทธิผลของการพัฒนา
2) สํานัก สาธารณสุขฉุก เฉิน กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย ควรวางแผนโครงการดําเนินงานดานสาธารณสุขระหวางประเทศทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ใหสอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการของประเทศ สปป. ลาว รวมทั้งสอดคลอง
กับนโยบายและทิศทางในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อนบานของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงการตางประเทศ
3) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ควรประสานการดําเนินงานกับสํานักงาน
สาธารณสุขจัง หวัดหนองคาย โรงพยาบาลมิตรภาพและแผนกสาธารณสุขแขวงนครเวียงจันทน
เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในดานที่เกี่ยวของสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและแผนกสาธารณสุขแขวงตาง ๆ ที่มีอาณาเขต
ติดตอกันระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ควรประเมินตนเองและศึกษาทบทวนความจําเปน
ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาจนําผลการศึกษานี้ไปเปนแนวทางใน
การดําเนินการ
5) หน ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบด านการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของนครเวีย งจั น ทน ได แ ก
แผนกสาธารณสุขนครเวียงจันทน โรงพยาบาลตาง ๆ มูลนิธิและสมาคมที่ดําเนินการดานกูชีพกูภัย
ควรรวมกันหารือเพื่อหาแนวทางการดําเนินงานที่เ อื้อประโยชนตอการชวยเหลื อประชาชนกรณี
เจ็บปวยฉุกเฉินใหครอบคลุมพื้นที่ในนครหลวงเวียงจันทน โดยประสานการดําเนินงานที่เปนระบบ
และไมซ้ําซอน
6) จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทนควรรวมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูลสาธารณสุขชายแดนระหวางไทย–ลาวดานการแพทยฉุกเฉิ น
เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉินระหวางหนวยงานในพื้นที่ชายแดน
7) หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการชวยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
แกประเทศ สปป. ลาว ในโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการที่มีความตองการและ
จัดอันดับความรวมมือในอันดับตน ๆ เชน โครงการพัฒนาบุคลากรดานการแพทยฉุกเฉิน โครงการ
จัดตั้งศูนยรับแจงเหตุและสั่งการของรัฐ โครงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน และโครงการพัฒนา
ระบบสงตอทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เปนตน
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ภาคผนวก ก
กรอบความรวมมือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของ
1. ปฏิญญาปูซาน
การประชุมระดับสูง ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ไดมีความเห็นชอบกับปฏิญญาปูซาน
(Busan Partnership for Effective Development Cooperation) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2554 โดยมีความเปลี่ ยนแปลงจาก Paris Declaration และ Accra Agenda for Action
(สถาบันการศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559) ดังนี้
1) มุงเนนความรวมมือแบบหุนสวนเพื่อการพัฒนาในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งสนับสนุนให
ประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม (Emerging economies) ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น
2) กําหนดเปาหมายใหม จากการใหความสําคัญ กั บ ประสิท ธิผ ลของความชว ยเหลื อ
เปนประสิทธิผลของการพัฒนา และแนวทางการใหความชวยเหลือจะไมยึดติดกับการใหในรูปตัวเงิน
เทานั้น แตจะรวมความชวยเหลือ เชน การยกเวนภาษีการคา การลงทุน การแลกเปลี่ยนทรัพยากรใน
ประเทศ ความชวยเหลือเพื่อการคา และการบริจาค
3) เห็น ชอบใหค วามรวมมือแบบใต –ใต เป นกลไกความรวมมือหนึ่ง ในการสนั บ สนุ น
การดําเนินงานความรวมมือแบบเหนือ–ใต และสนับสนุนใหมีการขยายการดําเนินงานความรวมมือ
ดังกลาวบนหลักการของความสมัครใจ
4) กําหนดหลักการใหมเพื่อมุงสูเปาหมายรวมกันที่เนนใหประเทศผูรับมีสวนในการกําหนด
ความตองการ และการดําเนินงานโครงการตั้งแตแรก เพื่อความเปนเจาของมากขึ้น (Ownership)
มุงเนนผลของการพัฒนาในการขจัดปญหาความยากจน ลดชองวางความไมเทาเทียมกัน การพัฒนา
อย า งยั่ ง ยื น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ โดยมุ ง เน น ความร ว มมื อ หุ น ส ว นแบบองค ร วม (Inclusive
development partnerships) บนพื้นฐานของความโปรงใส ความไวใจกัน และความเคารพซึ่งกันและกัน
2. ความรวมมือกลุม G77
ความรวมมือกลุม G77 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมพิธีรับมอบตําแหนงประธานกลุม G77 วาระ
ป 2559 อยางเปนทางการ ที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ กรุงนครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต อ จากประเทศแอฟริ ก าใต โดยมี เ ลขาธิ ก ารสหประชาชาติ / ประธานสมั ช ชาสหประชาชาติ
และประเทศสมาชิกกลุม 77 อีก 133 ประเทศ เขารวมเปนสักขีพยาน (ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ, 2559)
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเนนย้ําถึงประเด็นที่ไทยใหความสําคัญ
ในระหวางการดํารงตําแหนงประธานกลุม ประกอบดวย
1) การสรางพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางสําหรับการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
อยางมีป ระสิทธิภาพ รวมถึงการนําเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเลือกสําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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2) การสงเสริมความรวมมือใต–ใต (South–South Cooperation)
3) การสรางพื้นฐานที่มั่นคงในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และความทาทายระดับโลกอื่น ๆ
4) การเสริมสรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางสาขาตาง ๆ ของกลุม
ทั้ง นี้ ไทยในฐานะประธานกลุม ประเทศไทยพรอมสรางความเชื่อมโยงของฝายตาง ๆ
(bridge–builder) อาทิ ระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน หรือระหวางประเทศกําลังพัฒนากับ
ประเทศพัฒนาแลว รวมทั้งทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสรางหุนสวนระดับโลก
ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่ง ยืน ตามหัวขอหลัก ของการเปนประธานกลุม ที่กําหนด คือ
"จากวิสยั ทัศนสูการปฏิบัติ: ความเปนหุนสวนที่ครอบคลุมทุกฝาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
3. ความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนาหรือความรวมมือใต–ใต
ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาหรื อ ความร ว มมื อ ใต –ใต (South–South
Cooperation: SCC) (กระทรวงการตางประเทศ, 2559ข) เปนกรอบแนวคิดตามแผนปฏิบัติการ
Buenos Aires Plan of Action (BAPA) เมื่อป 2521 ที่พัฒนามาจากกรอบความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางประเทศกําลังพัฒ นา (Technical cooperation among Developing: TCDC) โดยมี
United Nations Office for South–South Cooperation เปนหนวยงานดําเนินงาน ซึ่งให
คําอธิบ ายวา SSC คือ ความรวมมือในกรอบกวางระหวางประเทศกําลังพัฒนาสองประเทศหรือ
มากกวา ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและวิชาการ ทักษะ และทรัพยากร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ และปจจุบันไดครอบคลุมถึงด านการเพิ่มปริมาณการคา
การลงทุน การเคลื่อนไหวเพื่อการรวมกลุมประเทศในภูมิภาค การถายทอดเทคโนโลยี การแบงปน
ผูเชี่ยวชาญและแนวทางแกไขปญหา
1) องคประกอบพื้นฐาน คือ ความรวมมือที่ริเริ่ม บริหาร จัดการ โดยประเทศกําลังพัฒนา
ที่มีรัฐบาลแสดงบทบาทนํารวมกับหนวยงานหรือสถาบันของภาครัฐ องคกรเอกชน และบุคคลตาง ๆ
เพื่อแบงปนความรูและประสบการณ ฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยี รวมมือดานการเงินการคลัง และ
สนับสนุนดานสิ่งของ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี ในกรอบภูมิภาคอนุภูมิภาคและระหวางภูมิภาค
2) แนวทางความรวมมือ มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเปนปกแผนระหวางประชาชนและ
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อที่จ ะสรางความเปนอยูที่ดี พึ่ง พาตนเองได และบรรลุเปาหมายดานการ
พั ฒ นาตามแนวทางสากล รวมทั้ ง เป า หมายด า นการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษ (Millennium
Development Goals: MDGs) ทั้งนี้ประเทศกําลังพัฒนาจะเปนผูร ิเริ่มและกําหนดประเด็นความรวมมือ
บนหลักการของการเคารพในเอกราช อธิปไตย ความเปนเจาของ ความทัดเทียม และผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน โดยปราศจากเงื่นไขและการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศคูรวมมือ
3) วัตถุประสงคพื้นฐานของความรวมมือ คือ การพึ่งพา สนับสนุนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก
(1) สนั บ สุ น นการพึ่ ง พาตนเองของประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาโดยการช ว ยเพิ่ ม พู น
ขีดความสามารถเชิงสรางสรรคในการหาทางแกไขปญหาดานการพัฒนาที่ยังคงรักษาความตองการ
และคานิยมของประเทศเหลานั้นไว
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(2) ส ง เสริ ม การพึ่ ง พาตนเองในกลุ ม ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาโดยการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ แบงปนและระดมทรัพยากรดานวิชาการและอื่น ๆ และการพัฒนา ขีดความสามารถที่
สอดคลองกัน
(3) สงเสริมขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในการรวมกันระบุและวิเคราะห
ปญหาหลักของการพัฒนา และกําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาเหลานั้น
(4) เพิ่มปริมาณและคุณภาพความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โดยการระดม
ขีดความสามารถเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพยากรที่ใชเพื่อความรวมมือนั้น
(5) สรางสรรคและเสริมสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีอยูและการรับหรือ
ประยุก ตใชเทคโนโลยีใหมของประเทศกําลังพัฒ นาเพื่อใหบรรลุความตองการดานการพัฒ นาของ
ประเทศเหลานั้น
(6) เพิ่มและปรับปรุงการสื่อสารระหวางประเทศกําลังพัฒนาเพื่อการตระหนักรูปญหา
รวมกันและเขาถึงองคความรูและประสบการณ รวมทั้งคิดคนความรูใหมในการแกไขปญหาดานการ
พัฒนา
(7) รับรูและตอบสนองตอปญหาและความตองการของประเทศกําลังพัฒนานอยที่สุด
ประเทศที่ไมมีทางออกทะเล ประเทศหมูเกาะขนาดเล็ก และประเทศที่ประสบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และสภาวะวิกฤติตาง ๆ
(8) สงเสริมใหป ระเทศกําลัง พัฒ นาเขามีสวนรวมในกิจ กรรมทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศมากขึ้น และขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
4) ประโยชนของความรวมมือ
การสรางอํานาจตอรองของประเทศกําลังพัฒนาในการเจรจาพหุภาคี การไดใชความรู
และประสบการณที่มีอยู การพัฒนาขีดความสามารถใหมในประเทศกําลังพัฒนา การเปดชองทาง
การสื่อสารระหวางประเทศกําลัง พัฒ นา การสง เสริม และเสริมสรางการผนวกรวมทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศกําลังพัฒนาในกรอบภูมิศาสตรที่กวางขวางขึ้น การทวีคูณผลกระทบของความรวมมือ
ทางวิชาการ การสนับสนุนการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพิ่มพูนความรู
และความมั่นใจแกประเทศกําลังพัฒนา การประสานนโยบายเกี่ยวกับประเด็นปญหาดานการพัฒนา
การพัฒนาเทคโนโลยีและการนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในพื้นที่ การสงเสริมแผนพัฒนาแหงชาติดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวางแผนดานเศรษฐกิจและสังคม การเชือ่ มโยงการวิจัยและพัฒนากับ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใชศักยภาพของทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ และ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย
ทั้งนี้การดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (SSC) ของไทยแบงเปน 2
ลักษณะกับ 2 กลุมประเทศ ดังนี้
1) กลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนาและสถานะทางเศรษฐกิจดอยกวาไทย ซึ่งสวนใหญ คือ
ประเทศพัฒ นานอยที่สุด โดยไทยจะใหความรวมมือโดยรับ ผิดชอบงบประมาณคาใชจายในการ
ดําเนินงานทั้งหมด
2) กลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนาคอนขางกาวหนาและสถานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับ
ใกลเคียงหรือสูงกวาไทย ไทยจะใหความรวมมือในลักษณะหุนสวนเพื่อการพัฒนาที่ทัดเทียมโดยเนน
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การแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางปฏิบัติที่ดีบนหลักการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางประเทศและประเทศผูสงรับผิดชอบคาใชจายระหวางประเทศ
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินประเทศ สปป. ลาว
ลําดับที่แบบสอบถาม
กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหารของ สปป. ลาว ไดแก
1.1 ลัดทะมนตรีหรือรองลัดทะมนตรี กะซวงสาทาละนะสุกที่ดูแลดานการแพทยฉุกเฉิน
1.2 ผูอํานวยการหรือ หัวหน าแผนกฉุก เฉินโรงพยาบาลมิ ตรภาพ โรงพยาบาลมโหสด และ
โรงพยาบาลเสดถาทิลาด
2. ผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน สปป. ลาว ไดแก
2.1 หัวหนาศูนยรับแจงเหตุสายดวน 1623, 1624, 1625
2.2 ผูปฏิบัติงานหนวยกูชีพกูภัยในนครหลวงเวียงจันทน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1. เพศ
 1ชาย
 2หญิง
2. อายุ
ป (เศษของป หากเกิน 6 เดือน ใหนับเพิม่ อีก 1 ป)
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1ประถมศึกษา
 2มัธยมศึกษา
 3ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา  4ปริญญาตรี
 5สูงกวาปริญญาตรี
 6อื่น ๆ โปรดระบุ
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน
ป
5. สถานที่ปฏิบัตงิ าน
 1กะซวงสาทาละนะสุก
 2แผนกสาทาละนะสุกแขวง
 3โรงพยาบาลระบุชื่อ รพ.
แผนก
 4ศูนยรับแจงเหตุ ระบุเลขหมาย สายดวน
 5มูลนิธิระบุชื่อมูลนิธิ
 6ศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ
 7อาสากาแดง
 8อื่น ๆ ระบุ
6. ตําแหนง ระบุ
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สวนที่ 2 แนวทางการสัมภาษณ
สภาพปจจุบันและความตองการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว
การดูแลชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ลําดับ
ของ สปป. ลาว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

สปป. ลาว มีนโยบายในการ
ชวยเหลือหรือคุมครองผูปวยฉุกเฉิน
มีแผนหรือโครงการจัดระบบการ
ดูแลชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
มีหนวยงานที่รับผิดชอบการดูแล
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการ
จัดบริการผูปวยฉุกเฉิน
มีการดําเนินการดานการปองกัน
การเจ็บปวยฉุกเฉิน
มีการใหขอมูลประชาชนเกี่ยวกับ
การบริการผูปวยฉุกเฉินของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการใหความรูประชาชนในการ
ปฏิบัติตัว เมื่อเกิดเหตุเจ็บปวย
ฉุกเฉิน
มีชองทางการแจงเหตุขอความ
ชวยเหลือที่งายและรวดเร็ว
การสื่อสารระหวางเจาหนาที่รับแจง
เหตุกับผูแจงเหตุมีคุณภาพ
มีการกําหนดพื้นที่บริการฉุกเฉิน
เพื่อใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินได
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
มีเจาหนาที่ออกไปชวยเหลือทุกครั้ง
ที่มีเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน
เจาหนาที่ออกไปชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินอยางรวดเร็ว
เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่จุดเกิดเหตุ
อยางมีคุณภาพ (ถูกตอง และมีจิต
บริการ) และจํานวนเพียงพอ
มีอุปกรณในการปฏิบัติงานที่จุดเกิด
เหตุที่มีคุณภาพและจํานวนเพียงพอ
มีระบบใหเจาหนาที่ที่จุดเกิดเหตุ
ขอคําปรึกษาจากแพทยหรือ
บุคลากรที่มอบหมายได

สภาพปจจุบัน
มี
ตองการ
พอใจ
ปรับปรุง

ระดับความความตองการ
ไมมี

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ไม
ตองการ
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การดูแลชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ลําดับ
ของ สปป. ลาว
16. มีระบบการประสานงานและขอ
ความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
17. มีระบบการสงตอผูปวยจากจุดเกิด
เหตุไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม
18. หองฉุกเฉินมีการใหการดูแลผูปวย
ฉุกเฉินอยางมีคุณภาพ (ถูกตองและ
มีจิตบริการ)
19. เจาหนาที่และอุปกรณในหองฉุกเฉิน
มีคุณภาพและจํานวนเพียงพอ
20. มีระบบการสงตอผูปวยฉุกเฉิน
ระหวางโรงพยาบาล
21. มีระบบการสงตอผูปวยฉุกเฉินไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน
22. มีแนวปฏิบัติ (protocol) ในการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน (จุดเกิดเหตุ
หองฉุกเฉิน สงตอ)
23. มีหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
24. มีสถาบันการศึกษาหรือแหลง
ฝกอบรมการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
25. มีระบบการรับรอง (certify)
ผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย
26. มีการใหคาตอบแทนและสวัสดิการ
แกเจาหนาที่อยางเหมาะสม
27. มีแผนการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณภัยพิบัติ
28. มีการฝกซอมแผนภัยพิบัติทั้งภายใน
และรอยตอระหวางประเทศ
29. มีการจัดเก็บขอมูลดานการแพทย
ฉุกเฉิน
30. มีระบบการติดตามประเมินผล
ระบบการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน

สภาพปจจุบัน
มี
ตองการ
พอใจ
ปรับปรุง

ระดับความความตองการ
ไมมี

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ไม
ตองการ

43
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

44
ภาคผนวก ค
แบบสอบถามความรวมมือและการชวยเหลือของไทย
ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน สปป. ลาว
ลําดับที่แบบสอบถาม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนีจ้ ัดทําขึ้นเพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลความรวมมือและการชวยเหลือของประเทศไทยใน
การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน สปป. ลาว เพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาความรวมมือแบบ
ทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาว ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของ
สปป. ลาว และความเปนไปไดของประเทศไทย
2. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารและผูป ฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย
3. กรุณาเขียนขอมูลหรือใสเครือ่ งหมาย √ ในชอง  และตารางความเปนไปไดและระดับ
ความสําคัญของความรวมมือหรือชวยเหลือตามความคิดเห็นของทาน
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1ชาย
 2หญิง
2. อายุ
ป (เศษของป หากเกิน 6 เดือน ใหนับเพิม่ อีก 1 ป)
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1ประถมศึกษา
 2มัธยมศึกษา
 3ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา  4ปริญญาตรี
 5สูงกวาปริญญาตรี
 6อื่น ๆ โปรดระบุ
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน
ป
5. สถานที่ปฏิบัตงิ าน
 1สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
 2สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
 3สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 4โรงพยาบาลระบุ
 5อื่น ๆ ระบุ
6. ตําแหนงและหนวยงาน
 1ผูบริหารหนวยงาน
 2ผูปฏิบัติงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1สํานักงานระบบการแพทยฉกุ เฉิน  2ศูนยรับแจงเหตุและสัง่ การ
 3หองอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
 4อื่น ๆ ระบุ
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สวนที่ 2 ความรวมมือและการชวยเหลือของประเทศไทย ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
สปป. ลาว
ความเปนไปได
ระดับความสําคัญ (priority)
ความรวมมือและการชวยเหลือของประเทศไทย ในการรวมมือ
ของความรวมมือ
ลําดับ ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ หรือชวยเหลือ
สปป. ลาว
มาก
ปาน
นอย
ได ไมได
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. การใหขอเสนอเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายดาน
การแพทยฉุกเฉินของ สปป. ลาว
2. ความรวมมือในการกําหนดนโยบายหรือกฎหมายใน
การสนับสนุนการดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉิน
รอยตอระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว
3. การใหขอเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสราง
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการแพทยฉุกเฉิน
4. การใหขอเสนอเกี่ยวกับการปองกันการเจ็บปวย
ฉุกเฉิน
5. การใหขอเสนอเกี่ยวกับการใหขอมูลและความรูแก
ประชาชน
6. การสนับสนุนงบประมาณแก สปป. ลาว ในการ
ดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉิน
7. การพัฒนาระบบการแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน
8. การพัฒนาระบบสื่อสาร
9. การพัฒนาโครงสรางหนวยปฏิบัติการและ ชุด
ปฏิบัติการ
10. การพัฒนาบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน
11. การสนับสนุนอุปกรณดานการแพทยฉุกเฉิน
12. การพัฒนาระบบการอํานวยการทางการแพทย
13. การพัฒนาระบบการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
14. การพัฒนาระบบการสงตอผูปวยจากจุดเกิดเหตุไป
ยังโรงพยาบาล
15. การพัฒนาคุณภาพหองฉุกเฉิน
16. การพัฒนาระบบการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวาง
โรงพยาบาล
17. การพัฒนาระบบการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวาง
ประเทศไทยและ สปป. ลาว
18. การพัฒนาแนวปฏิบัติ (protocol) ในการชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉิน (จุดเกิดเหตุ หองฉุกเฉิน และสงตอ)
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ความเปนไปได
ระดับความสําคัญ (priority)
ความรวมมือและการชวยเหลือของประเทศไทย ในการรวมมือ
ของความรวมมือ
ลําดับ ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ หรือชวยเหลือ
สปป. ลาว
มาก
ปาน
นอย
ได ไมได
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
19. การพัฒนาสถาบันการศึกษาหรือแหลงฝกอบรม
ดานการแพทยฉุกเฉิน
20. การพัฒนาระบบการรับรอง (certify) ผูปฏิบัติงาน
21. ความรวมมือในการจัดทําแผนการเตรียมความ
พรอมรับสถานการณภัยพิบัติ
22. ความรวมมือในการฝกซอมแผนภัยพิบัติรอยตอ
ระหวางประเทศ
23. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการแพทย
ฉุกเฉิน
24. การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
25. ความรวมมือหรือการชวยเหลือดานอื่น ๆ
ระบุ................................................................

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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ขอมูลระดับความตองการในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศ สปป. ลาว กับความ
เปนไปไดในการรวมมือและการชวยเหลือของประเทศไทย
ขอมูลของประเทศ สปป. ลาว

ขอมูลของประเทศไทย
ความเปนไป
ความรวมมือและการ
ระดับความความตองการของ
ไดในการ ระดับความสําคัญ (priority)
การดูแลชวยเหลือ
ชวยเหลือของประเทศไทย
สปป. ลาว
รวมมือหรือ
ของความรวมมือ
ผูปวยฉุกเฉิน
ในการพัฒนาระบบ
ชวยเหลือ
ของ สปป. ลาว
การแพทยฉุกเฉินของ
มาก
ปาน
นอย
มาก
ปาน
นอย
ประเทศ สปป. ลาว ได ไมได
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. สปป. ลาว มีนโยบาย 
การใหขอเสนอเกี่ยวกับ 

ในการชวยเหลือหรือ
นโยบายหรือกฎหมาย
คุมครองผูปวยฉุกเฉิน
ดานการแพทยฉุกเฉิน
ของ สปป. ลาว
2. มีแผนหรือโครงการ 
จัดระบบการดูแล
ชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉิน
3. มีหนวยงานที่
การใหขอเสนอเกี่ยวกับ 


รับผิดชอบการดูแล
การพัฒนาโครงสราง
ชวยเหลือผูปวย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฉุกเฉิน
ดานการแพทยฉุกเฉิน
4. มีการใหคาตอบแทน

และสวัสดิการแก
เจาหนาที่อยาง
เหมาะสม
5. มีชองทางการแจงเหตุ 
การพัฒนาระบบการแจง 

ขอความชวยเหลือที่
เหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน
งายและรวดเร็ว
6. การสื่อสารระหวาง
การพัฒนาระบบสื่อสาร 


เจาหนาที่รับแจงเหตุ
กับผูแจงเหตุมี
คุณภาพ
7. มีการกําหนดพื้นที่
การพัฒนาโครงสราง



บริการฉุกเฉิน เพื่อให
หนวยปฏิบัติการและชุด
การชวยเหลือผูปวย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินไดอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
8. มีเจาหนาที่ออกไป

ชวยเหลือทุกครั้งที่มี
เหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน
9. เจาหนาที่ออกไป
การพัฒนาโครงสราง



ชวยเหลือผูปวย
หนวยปฏิบัติการและชุด
ฉุกเฉินอยางรวดเร็ว
ปฏิบัติการ (ตอ)
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ขอมูลของประเทศ สปป. ลาว
การดูแลชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉิน
ของ สปป. ลาว
10. เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่จุดเกิด
เหตุอยางมีคุณภาพ
(ถูกตอง และมีจิต
บริการ) และ
จํานวนเพียงพอ
11. หองฉุกเฉินมีการให
การดูแลผูปวย
ฉุกเฉินอยางมี
คุณภาพ (ถูกตอง
และ มีจิตบริการ)
12. เจาหนาที่และ
อุปกรณในหอง
ฉุกเฉิน มีคุณภาพ
และจํานวนเพียงพอ
13. มีระบบการสงตอ
ผูปวยจากจุดเกิด
เหตุไปยัง
โรงพยาบาลที่
เหมาะสม
14. มีระบบการสงตอ
ผูปวยฉุกเฉิน
ระหวาง
โรงพยาบาล
15. มีระบบการสงตอ
ผูปวยฉุกเฉินไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน
16. มีหลักสูตร
การศึกษาหรือ
ฝกอบรมการ
ชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉิน
17. มีแผนการเตรียม
ความพรอมรับ
สถานการณภัยพิบัติ

ขอมูลของประเทศไทย
ความเปนไป
ความรวมมือและการ
ระดับความความตองการของ
ไดในการ ระดับความสําคัญ (priority)
ชวยเหลือของประเทศไทย
สปป. ลาว
รวมมือหรือ
ของความรวมมือ
ในการพัฒนาระบบ
ชวยเหลือ
การแพทยฉุกเฉินของ
มาก
ปาน
นอย
มาก
ปาน
นอย
ประเทศ สปป. ลาว ได ไมได
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด


การพัฒนาคุณภาพหอง
ฉุกเฉิน







การพัฒนาระบบการสง
ตอผูปวยฉุกเฉินระหวาง
โรงพยาบาล







การพัฒนาระบบการสง 
ตอผูปวยฉุกเฉินระหวาง
ประเทศไทยและ สปป.
ลาว
การพัฒนาระบบการสง 
ตอผูปวยจากจุดเกิดเหตุ
ไปยังโรงพยาบาล
การพัฒนาบุคลากรใน 
ระบบการแพทยฉุกเฉิน



ความรวมมือในการ
จัดทําแผนการเตรียม
ความพรอมรับ
สถานการณภัยพิบัติ
ความรวมมือในการ
ฝกซอมแผนภัยพิบัติ
รอยตอระหวางประเทศ


















18. มีการฝกซอมแผน 
ภัยพิบัติทั้งภายใน
และรอยตอระหวาง
ประเทศ
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ขอมูลของประเทศ สปป. ลาว

ขอมูลของประเทศไทย
ความเปนไป
ความรวมมือและการ
ระดับความความตองการของ
ไดในการ ระดับความสําคัญ (priority)
การดูแลชวยเหลือ
ชวยเหลือของประเทศไทย
สปป. ลาว
รวมมือหรือ
ของความรวมมือ
ผูปวยฉุกเฉิน
ในการพัฒนาระบบ
ชวยเหลือ
ของ สปป. ลาว
การแพทยฉุกเฉินของ
มาก
ปาน
นอย
มาก
ปาน
นอย
ประเทศ สปป. ลาว ได ไมได
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
19. มีระบบใหเจาหนาที่ 
การพัฒนาระบบการ


ที่จุดเกิดเหตุ ขอ
อํานวยการทาง
คําปรึกษาจาก
การแพทย
แพทยหรือบุคลากร
ที่มอบหมายได
20. มีระบบการ
การพัฒนาระบบการ



ประสานงานและขอ
ประสานงานกับ
ความชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
21. มีระบบการติดตาม 
การพัฒนาระบบการ


ประเมินผลระบบ
ติดตามประเมินผลระบบ
การชวยเหลือผูปวย
การแพทยฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
22. มีแนวปฏิบัติ
การพัฒนาแนวปฏิบัติ



(protocol) ในการ
(protocol) ในการ
ชวยเหลือผูปวย
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน (จุดเกิดเหตุ
(จุดเกิดเหตุ หองฉุกเฉิน
หองฉุกเฉิน สงตอ)
และสงตอ)
23. มีสถาบันการศึกษา 
การพัฒนา


หรือแหลงฝกอบรม
สถาบันการศึกษาหรือ
การชวยเหลือผูปวย
แหลงฝกอบรมดาน
ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
การแพทยฉุกเฉิน
และเพียงพอ
24. มีการจัดเก็บขอมูล 
การพัฒนาระบบขอมูล 

ดานการแพทย
สารสนเทศดาน
ฉุกเฉิน
การแพทยฉุกเฉิน
25. มีระบบการรับรอง 
การพัฒนาระบบการ


(certify)
รับรอง (certify)
ผูปฏิบัติงานตาม
ผูปฏิบัติงาน
กฎหมาย
26. มีการดําเนินการ
การใหขอเสนอเกี่ยวกับ 


ดานการปองกันการ
การปองกันการเจ็บปวย
เจ็บปวยฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
27. มีการใหขอมูล
การใหขอเสนอเกี่ยวกับ 


ประชาชนเกี่ยวกับ
การใหขอมูลและความรู
การบริการผูปวย
แกประชาชน
ฉุกเฉินของ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ขอมูลของประเทศ สปป. ลาว
การดูแลชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉิน
ของ สปป. ลาว

ขอมูลของประเทศไทย
ความเปนไป
ความรวมมือและการ
ระดับความความตองการของ
ไดในการ ระดับความสําคัญ (priority)
ชวยเหลือของประเทศไทย
สปป. ลาว
รวมมือหรือ
ของความรวมมือ
ในการพัฒนาระบบ
ชวยเหลือ
การแพทยฉุกเฉินของ
มาก
ปาน
นอย
มาก
ปาน
นอย
ประเทศ สปป. ลาว ได ไมได
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด


28. มีการใหความรู
ประชาชนในการ
ปฏิบัติตัว เมื่อเกิด
เหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน
29. มีอุปกรณในการ

ปฏิบัติงานที่จุดเกิด
เหตุที่มีคุณภาพและ
จํานวนเพียงพอ
30. มีแหลงงบประมาณ

สนับสนุน

การสนับสนุนอุปกรณ
ดานการแพทยฉุกเฉิน

 
สพฉ.



การสนับสนุน
งบประมาณแก สปป.
ลาว ในการดําเนินงาน
ดานการแพทยฉุกเฉิน

 
สพฉ.
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางวิภาดา วิจักขณาลัญฉ

ประวัติการศึกษา

– ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
(เทียบเทาปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
– พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
– ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557–ปจจุบัน
รางวัล
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557

ตําแหนงปจจุบัน

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3 หัวหนาตึกผูปวยใน โรงพยาบาลน้าํ พอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 4 หัวหนาหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลน้ําพอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) ชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการดานวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแกน
คณะกรรมการบริหาร (ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เวชกิจฉุเฉิน)
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูชวยผูอํานวยการดานศูนยศึกษากูชีพ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน
ผูชวยเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
รางวัลขาราชการดีเดน ประเภทอาจารยผสู อน สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เข็มเชิดชูเกียรติ ผูมีคุณูปการของศูนยศึกษาการแพทยฉกุ เฉินยะลา
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โลผมู ีผลงานดีเดนดานการพัฒนาบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข
ผูชวยเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

