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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศและนโยบายตาง ๆ สงผลกระทบตอกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและระบาดวิทยา สงผลใหการเจ็บปวยดานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีนโยบายและแผนที่เกี่ยวของ ไดแก แผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ นโยบาย "เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษา
ทุกที่ ทั่วถึงทุกคน" นโยบายประชาคมอาเซียน นโยบายการเปนศูนยกลางการแพทยนานาชาติ ซึ่งเหลานี้เปนสิ่งบงชี้ถึง
ความตองการกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินในจํานวนที่เพิ่มขึ้นและมีการกระจายอยางเปนธรรม นอกจากนั้น พรบ
การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนปจจัยที่เอื้อตอการมีภาคีดานทองถิ่นเขามารวมในการจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
ในขณะที่สถานการณกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินในปจจุบันพบวามีปญหาหลัก ๆ ดังนี้
(1) การขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน (EP) ในขณะที่การผลิต EP ใน
แตละปมีจํานวนนอยไมสอดรับกับความตองการของระบบ
(2) การกระจายกําลังคนที่ไมเปนธรรม โดยเฉพาะ EP ซึ่งประมาณเกือบครึ่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล มีเพียงสวนนอยที่กระจายอยูในตางจังหวัดซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ นอกจากนั้นสําหรับ
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยของกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวนแพทย EP นอย
(3) ปญหาดานคุณภาพและทักษะการใหบริการในดานระบบการแพทยฉุกเฉิน
(4) การขาดมาตรการที่เหมาะสมทั้งดานการเงิน และมาตรการนอกเหนือจากตัวเงินในการธํารงกําลังคนในระบบ
ขอเสนอแนะตอการจัดการกําลังคนดานสุขภาพของระบบการแพทยฉุกเฉิน ดังนี้
1) เพิ่มการผลิตกําลังคนดานสุขภาพใหเพียงพอ โดยเฉพาะ EP และกระจายการผลิตไปสูมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
2) ใหมีการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินและกระจายกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินอยางเปนธรรม โดย จัดระบบ
การแพทยฉุกเฉินในเครือขายบริการ และจัดกําลังคนโดยเฉพาะ EP รวมไวในศูนยบริการหลัก พรอมจัดระบบสนับสนุน
โรงพยาบาลในเครือขาย และจัดระบบคัดแยกผูปวยเพื่อลดภาระงานของแผนกฉุกเฉิน
3) ดําเนินการมาตรการตาง ๆ ในการ ธํารงกําลังคนระบบการแพทยฉุกเฉินไวในระบบ ทั้งแรงจูงใจที่เปนตัวเงิน และ
นอกเหนือจากตัวเงิน
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บทที่ 1
โครงการคาดการณความตองการและการวางแผนกําลังคนสําหรับระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
1.1 หลักการและเหตุผล
สถานการณการเจ็บปวยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนั้นจําเปนตองไดรับบริการที่เหมาะสม เพื่อจะไดสามารถปองกันการ
สูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นตอรางกาย ทรัพยสิน แมกระทั่งชีวิต จากขอมูลสถิติของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ1พบวา
มีผูเจ็บปวยฉุกเฉินประมาณ 12 ลานครั้งตอป ซึ่งเปนผูเจ็บปวยวิกฤติและเรงดวนประมาณรอยละ 30 ซึ่งคาดประมาณวามี
ผูจําเปนตองไดรับการบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อรักษาชีวิต อวัยวะ หรือการทํางานของระบบอวัยวะสําคัญที่จําเปนตอ
สุขภาพและการดํารงชีวิตปละ 4 ลานครั้ง ซึ่งในจํานวนนี้มีผูเจ็บปวยฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลประมาณ 6,000 คน
ทั้งนี้หากมีระบบการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจะชวยรักษาชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินดังกลาวไดถึงรอยละ 15-20 หรือปละ
9,000 – 12,000 คน2 แตจากการศึกษาของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน(2550) พบวาหนวยปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉินใหบริการการแพทยฉุกเฉินเพียงรอยละ 8.043 ของจํานวนผูเจ็บปวยฉุกเฉินที่จําเปนตองไดรับการบริการ
นอกจากนั้นพบวาแนวโนมความตองการของผูรับบริการมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการเจ็บปวยที่รุนแรงจากโรคเรื้อรังที่
มีแนวโนมมากขึ้น การบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุ ภาวะภัยพิบัติตางๆ หรือแมกระทั้งจํานวนผูสูงอายุที่มีมากขึ้นซึ่งจะมี
ความตองการการบริการฉุกเฉินมากกวาวัยอื่นๆ ถึงสี่เทา4 การเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บที่รุนแรงจะตองไดรับการดูแล
รักษาจากบุคลากรที่ผานการศึกษา/อบรมที่เหมาะสม และทีมปฏิบัติการที่มีความรูความสามารถและประสบการณใน
ระดับวิชาชีพ จึงจะสามารถรักษาชีวิต หรือปองกันความพิการ และเพิ่มอัตราการรอดชีพไดอยางมีนัยสําคัญ5 อยางไรก็
ตามจากขอมูลของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติในปจจุบันพบวาผูปฏิบัติการฉุกเฉิน และชุดปฏิบัติฉุกเฉินสวนใหญ
เปนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง คิดเปนรอยละ69.8, 13.7, 0.4 และ 16.2 ตามลําดับ6
แผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (ป 2553-2555) ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยมีเปาหมายการพัฒนาระบบบริการ
เพื่อ (1) ปองกันไมใหเกิดภาวะฉุกเฉินที่สามารถปองกันได (2) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (3) พัฒนา
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (4) พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาลและเครือขายศูนยขอมูล
ฉุกเฉินทางการแพทย (5) พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ ซึ่งจะเห็นวาการที่จะตองบรรลุเปาหมายบริการ
ตามแผนหลักขางตนนั้น จะตองมีกําลังคนผูใหบริการที่เพียงพอทั้งจํานวน ความรูและ ทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน และ
การกระจาย และในตัวแผนเองก็ไดกําหนดกําลังคนที่ควรจะมีในขั้นต่ําไวคราว ๆ ตามตารางที่ 1 ซึ่งจะเห็นวาเกณฑขั้นต่ํา
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สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. ขอมูลสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. (เอกสารอัดสําเนา) เลขที่ 06/146 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554.
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สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. หนังสือขอความรวมมือในการผลิตบุคลากรสาขาเวชกิจฉุกเฉิน(เอกสารอัดสําเนา) เลขที่ 05/1455 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2552.
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเวชกิจฉุกเฉิน (เอกสารอัดสําเนา) มปท. มปป.
4: Keskinoglu P, SofuoglubT, Ozmen O, Gunduz M and Ozkan M. Older people’s use of pre-hospital emergency medical services in
Izmir, Turkey. Archive of Gerontology and Geriatrics 2010; 50
5: Sorensen P. and Church R. Integrating expected coverage and local reliability for emergency medical service location problem.
Socio-Economic Planning Sciences 2010; 44.
6: สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. สถิติ ขอมูล และรายการที่เกี่ยวของเพื่อนําไปอางอิง ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2554. (เอกสารอัดสําเนา)
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อาจจะไมสามารถแสดงถึงความตองการที่แทจริงของกําลังคนได เนื่องจากเปนเกณฑขั้นต่ํา ยังขาดหลักฐานเชิงวิชาการ
รองรับ และอาจจะไมสอดคลองกับปริมาณงานที่มีอยู
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่ผานมา อาจจะยังไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว อันเนื่องมาจาก
ปจจัยหลักไดแก การขาดแคลนและการกระจายกําลังคนที่ใหบริการดานการแพทยฉุกเฉินทุกประเภท ไดแก แพทยเฉพาะ
ทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน จากการสํารวจในป 2552 พบวา มีแพทยเฉพาะทางประมาณ รอยละ 35.45 ที่ปฏิบัติงานใน
ตางจังหวัด4 เมื่อมองในดานศักยภาพการผลิตของโรงเรียนแพทยสามารถผลิตไดประมาณ ปละ 100 คน และเริ่มมีการ
ผลิตหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาและปฏิบัติงาน
ในตําแหนง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (Emergency medical technician-Paramedic: EMT-P) ในมหาวิทยาลัย ใน
ป 2552 แตยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับ เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย (Emergency medical technicianIntermediate: EMT-I) ที่ผลิตโดยวิทยาลัยการสาธารณสุข และวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในป 2538
จนถึงปจจุบัน มีประมาณ 2,000 คนแตสวนหนึ่งไมไดปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉินทําใหตัวเลขจํานวนผูปฏิบัติงาน
ต่ําไปจากความเปนจริงเหลือเพียง 873 คน พนักงานฉุกเฉินการแพทย (Emergency medical technician-Basic: EMTB) และ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย: (First Responder: FR) ที่ผานการอบรมจํานวน 3849 คน และ 101,690 คน
ตามลําดับ 6 (ตาราง 1) นอกจากนั้นยังพบวาผูใหบริการดานการแพทยฉุกเฉินของสถานพยาบาลตาง ๆ ยังมีขอจํากัดทั้ง
ดานจํานวนและทักษะ85ตลอดจนเครื่องมือและวัสดุในการปฏิบัติการ ซึ่งไมสอดคลองกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นวา
ภาระงานในการปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเพิ่มจาก 7,736 ครั้งในป 2546 เปน 1,063,062 ครั้งในป 2552
และ 1,473,877 ครั้งในป 255496 จากการปฏิบัติการดังกลาวมีความจําเปนตองมีกําลังคนอยางเพียงพอ
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สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. รายงานประจําป 2552 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ: 2552
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อุนใจ เครือสถิตยและคณะ แนวทางการผลิตเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง และเวชกรฉุกเฉินระดับสูง ตามความตองการของผูใชบัณฑิตของ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันพระบรมราชชนก; 2555

9

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. ขอมูลสถิติที่สําคัญในระบบการแพทยฉุกเฉิน ประจําป 2554 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ: 2555
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ตารางที่ 1 จํานวนกําลังคนที่ตองการเทียบกับเกณฑขั้นต่ําและกําลังคนที่มีในป 2554
ประเภทกําลังคน

เกณฑ*

ประเภทปฏิบัติการแพทย
1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
(เวชกรฉุกเฉินระดับสูง: Emergency medical technicianParamedic: EMT-P)
2. เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย
(เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง: Emergency medical technicianIntermediate: EMT-I)
3. พนักงานฉุกเฉินการแพทย
(เวชกรฉุกเฉินระดับตน: Emergency medical technicianBasic: EMT-B)
4. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
(อาสากูชีพ: First Responder: FR)
ประเภทปฏิบัติการอํานวยการ
1. แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน: Emergency Physician: EP)
2. ผูกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

กําลังคนป 2554

ไมไดระบุ
0

2 ตออําเภอ ป 54
3 ตออําเภอ ป 55

873

ไมไดระบุ

3,849

10 คนตอตําบล ป 54
2 ตอหมูบานป 55

101,690

3 ตอ รพ ตติยภูมิ

247

ไมไดระบุ

3. ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หรือ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
ปจจุบันใชพยาบาลกูชีพ (Pre-hospital Nurse))

2 ตออําเภอ ป 54
3 ตออําเภอ ป 55

15,049

4. ผูประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ชื่อเดิม ผูรับแจงเหตุและสั่งการ
ชวยเหลือ: (Emergency medical dispatcher: EMD)

3 คนตอจังหวัด ป 54
4 คนตอจังหวัด ป 55

78 ศูนย

5. พนักงานรับแจงการเจ็บปวยฉุกเฉิน
(มาจาก พนักงานฉุกเฉินการแพทย)

ไมไดระบุ

ที่มา คณะกรรมการแพทยฉุกเฉิน. แผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 2553-2555. กรุงเทพฯ: รักษการพิมพ; 2553
นอกจากนั้น ในแผนกําลังคนที่ระบุไวในแผนหลัก นอกจากไมไดลงรายละเอียดในดานความตองการกําลังคน
ประเภทตาง ๆ แลวยังขาดรายละเอียดในดานแผนการเพิ่มกําลังคนเหลานี้เขาสูระบบ แผนการกระจายกําลังคน ตลอดถึง
แผนการสรางแรงจูงใจใหกําลังคนอยูในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งหากมีรายละเอียดเหลานี้ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษเปนฐาน จะสามารถนําไปสูการทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกปญหากําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
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นี้จึงจําเปนจะตองมีการวิเคราะหและคาดการณความตองการกําลังคนในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทั้งประเภท
จํานวน และการกระจาย ตลอดทั้งขอเสนอแนะเชิงรูปธรรมในการเพิ่มกําลังคนเขาสูระบบและธํารงคนในระบบ
1.2 วัตถุประสงค
2.1 วิเคราะหและคาดการณความตองการกําลังคนดานการแพทยฉุกเฉินในระยะเวลา 5 ป และคาดการณ
กําลังคนรองรับ ของกําลังคนประเภทตาง ๆ
2.2 จัดทําชุดขอเสนอในการผลิต กระจาย และธํารงกําลังคนดานการแพทยฉุกเฉิน
1.3. กรอบการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการคาดการณความตองการกําลังคน (Health workforce requirements) และการวางแผน
กําลังคน (Health workforce planning)
ความต้ องการกําลังคนใน

กําลังคนรองรับในอนาคต

สถานการณประชากร

ความตองการ/การใชบริการสุขภาพ

และระบาดวิทยาปจจุบัน

ปจจุบัน

กําลังคนปจจุบัน
การบริหารจัดการ
- สถานะการจางงาน

ระบบบริการ

กําลังคนจบใหม

- แรงจูงใจการเงิน – และอื่น ๆ
- ระบบการสนับสนุนอื่น ๆ

จํานวน ประภท กําลังคนที่

กําลังคนกลับจากศึกษาตอ

ตองการปจจุบัน

CHANGE

กําลังคนยายเขา
สถานการประชากรและ

ความตองการ/การใชบริการ

ระบาดวิทยาในอนาคต

อนาคต

็Hornby (2007)
ระบบบริการอนาคต

กําลังคนยายออก

CHANGE

3. วิธีการดําเนินงาน
4.

NO

จํานวน ประเภทกําลังคนที่

กําลังคนรองรับในอนาคต

เทากันหรือไม?

ตองการในอนาคต

YES

CHANGE

NO

NO

จัดการไดหรือไม?

Hornby (2007)7
YES

7

นําสูการปฏิบัติ

Hornby P. (2007). Exploring the use of the World Health Organization human resources for health projection model. December 14,2007, from

http://www.capacityproject.org/workforce _planning_workshop/presentations/WHO_hornby.ppt
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การวิจัยนี้จะศึกษาวิเคราะหใน 3 องคประกอบของกระบวนการวางแผนกําลังคนไดแกการวิเคราะหและ
คาดการณความตองการกําลังคน การวิเคราะหและคาดการณกําลังคนรองรับ และการวิเคราะหระบบบริหารจัดการที่
สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ
การวิเคราะหและคาดการณความตองการกําลังคนประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยหลัก ตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอความตองการกําลังคน ไดแก สถานการณโครงสรางประชากรและระบาดวิทยา สถานการณความตองการสุขภาพและ
การใชบริการ และการจัดระบบบริการ นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอกําลังคนของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน เชน ระบบการเงินการคลัง การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทคโนโลยีและการสื่อสาร
และนโยบายรัฐบาลเชนการสรางความเขมแข็งระบบบริการปฐมภูมิ นโยบายการสงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ โดยวิเคราะหเชื่อมโยงระบบบริการตอความตองการกําลังคนในปจจุบัน ตอจากนั้นคาดการปจจัยหลักที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ดวยเหตุที่ระยะเวลาการคาดการณ 5 ป ปจจัยหลักที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไดแก โครงสราง
ประชากรและระบาดวิทยา การใชบริการ และการจัดระบบบริการ จึงใชเปนปจจัยหลักในการคาดการณความตองการ
กําลังคนในอนาคต
การวิเคราะหและคาดการณกําลังคนรองรับ ซึ่งเกี่ยวของกับสถานการณกําลังคนปจจุบัน กําลังคนที่เพิ่มเขามา
ในระบบ และกําลังคนที่สูญเสีย และศึกษาและวิเคราะหระบบบริหารจัดการที่เอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการจูงใจกําลังคนใน
ระบบ การเปรียบเทียบระหวางความตองการกําลังคนจากนั้นจึงนําไปสูการวางแผนกําลังคน
1.4 วิธีการดําเนินงาน
1.4.1 ศึกษาพื้นที่ตัวอยางและพัฒนากรอบการวิเคราะหความตองการกําลังคน ใชการวิเคราะหความตองการ
โดยใชภาระงานเปนหลัก และพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยเริ่มจากการศึกษาพื้นที่ตนแบบ 6 จังหวัด เปนจังหวัดที่มีระบบเปนที่ยอมรับในการดําเนินงานดานบริการ
ดานการแพทยฉุกเฉิน จังหวัดที่มีผูปวยมาก 2 จังหวัด และมีผูปวยระดับปานกลาง 2จังหวัดและระดับที่มีผูปวยนอย 2
จังหวัด เพื่อศึกษาการจัดระบบบริการ ปญหาและปจจัยเอื้อ ตลอดทั้งความเห็นของผูบริหารระดับจังหวัดและผูใหบริการ
ตามรายละเอียดดังตาราง 1
จากนั้นจึงวิเคราะหระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและกระบวนการบริการเริ่มตนจากการแจงเหตุ ศูนยรับแจงเหตุ
และสั่งการ การบริการของหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน และสงตอไปถึงแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ตลอด
ทั้งการรับเขาเปนผูปวยใน และการสงตอ ดังแสดงไวในภาพที่ 1
ซึ่งในดานกําลังคนผูใหบริการนั้นจะใหบริการสอดคลองกับลําดับขั้นของการจัดบริการ ดังนี้
(1) ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการโดยผูปฏิบัติการอํานวยการที่ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ มี 5 ประเภทไดแก
-

แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน

-

ผูกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

-

ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
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-

ผูประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน

-

พนักงานรับแจงการเจ็บปวยฉุกเฉิน

(2) หนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน ทําหนาที่ออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ มี 4 ระดับไดแก
1. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder Unit : FR Unit )
2. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic life Support Unit: BLS Unit)
3. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate life Support Unit : ILS Unit)
4. ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced life Support Unit : ILS Unit )
ชุดปฏิบัติการตองมีทีมงานจํานวนอยางนอย 3 คน มีหัวหนาชุดปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
และมีพนักงานขับรถยนต ที่อยางนอยผานการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย และมีรายละเอียดดังนี้
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน (FR team)

หัวหนาชุดปฏิบัติการ
ทีมรวมปฏิบัติการ
ประเภทของผูปวยฉุกเฉิน
อาสาสมัครฉุกเฉิน
สีเขียว: ผูปวยฉุกเฉินไม
- อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 2 คน
การแพทย
รุนแรง

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับตน (BLS team)

พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับกลาง (ILS team)

เจาพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (ALS team)

- พนักงานฉุกเฉินการแพทย/
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
2 คน
- เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย /
พนักงานฉุกเฉินการแพทย
1 คน และอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย 1 คน
- เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย 1
คน/ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
1 คน

สีเหลือง: ผูปวยฉุกเฉิน
เรงดวน
สีเหลือง: ผูปวยฉุกเฉิน
เรงดวน

นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
สีแดง: ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ
การแพทย
ปจจุบันใชพยาบาล/
แพทย หรือทั้งสองคน
ที่มา มาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2553

ซึ่งระดับของชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับตางๆ ในปจจุบันนี้ทั้ง 4 ชุดนี้ ควรจะมีในสถานบริการระดับ
ตาง ๆ ดังนี้
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ระดับสถานบริการ
ตติยภูมิ Excellent/ รร. แพทย
ตติยภูมิ ระดับตน สูง
ทุติยภูมิ ระดับสูง
ทุติยภูมิ ระดับกลาง
ทุติยภูมิ ระดับตน
รพ.เอกชน
อปท
* ขึ้นกับบุคลากรที่มีในหนวยงาน

ALS







ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ILS*
BLS*














FR



(3) การบริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งผูใหบริการประกอบดวย แพทยเวชศาสตร
ฉุกเฉิน พยาบาล EMT-P และ EMT_I
(4) แผนกผูปวยใน ซึ่งผูใหบริการ ไดแก แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยทั่วไป และแพทยเฉพาะทางดานอื่น ๆ
(5) การสงตอ ซึ่งผูใหบริการ ไดแก พยาบาล หรือพยาบาลที่ผานการอบรมดานเวชกิจฉุกเฉิน
ดังรายละเอียดในภาพที่ 2
4.2 วิเคราะหลักษณะขอมูลและแหลงขอมูลในการวิเคราะหและพยากรณความตองการกําลังคนทางการแพทย
ฉุกเฉินหรือ EMT-P และ EMT-I
งานศึกษาครั้งนี้จึงมีตัวแปรหลักๆ ที่เกี่ยวของคือ
1. ขอมูลที่แสดงสถานะการเจ็บปวย และความจําเปนทางดานสุขภาพจากกลุมประชากรไทยทั้งประเทศ จากขอมูล
ทุติยภูมิที่มีอยู ไดแก
 ฐานขอมูลการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ (Diagnosis Related Group
หรือ DRG) ซึ่งเปนขอมูลที่มีอยูแลวในระบบ ขอมูล DRG จะทําใหเราทราบจํานวนการเขา
รับการบริการดานสุขภาพในแตละกลุมโรคที่จําแนกตามความคลายคลึงของลักษณะ
ความเจ็บปวย ระดับความรุนแรง ความซับซอนของการรักษา และความตองการทรัพยากร
เพื่อดูแลรักษาอาการนั้น ทั้งนี้ขอมูล DRG ครอบคลุมเฉพาะจํานวนการไปรับบริการของผู
ที่ไปใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาเปนสวนใหญ
 ขอมูลจากระบบสารสนเทศของระบบการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งเปนขอมูลที่รองรับและสนับสนุน
การทํางานของบุคลากรที่อยูในระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ตั้งแตการรับแจง
การแพทยฉุกเฉิน (โทร. 1669) การคัดแยกผูปวย การออกคําสั่งปฏิบัติการ ตลอดจนการ
ดูแลผูปวยและนําสง ซึ่งฐานขอมูลมีขอมูลจํานวนการปฏิบัติการจําแนกตามประเภทของ
ผูปวยฉุกเฉิน การเรียกใชหมายเลข 1669 และระยะเวลาการชวยเหลือ
 การคัดแยกผูปวยฉุกเฉินโดยทั่วไปจะแบงเปน 2 ประเภท และ 3 ระดับ กลาวคือ ประเภท
ฉุกเฉิน และประเภทไมฉุกเฉิน (ขาว) โดย ประเภทฉุกเฉินแบงเปน 3 ระดับ คือ ฉุกเฉิน
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วิกฤต (แดง) ฉุกเฉินเรงดวน (เหลือง) และฉุกเฉินไมรุนแรง (เขียว) นอกจากนี้ยังมีการแบง
การชวยเหลือเปน การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน การชวยเหลือเหตุการณอุบัติเหตุจราจร และ
การชวยเหลืออื่นๆ
2. ขอมูลผลิตภาพ (productivity) ของบุคลากรที่ทํางานดานการแพทยฉกุ เฉิน ไดแก แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน นัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย พนักงานฉุกเฉินการแพทย อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผูกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู
ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน พนักงานรับแจงการเจ็บปวยฉุกเฉิน โดยการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ การ
สังเกตการณจากโรงพยาบาลกลุมตัวอยาง ตลอดจนการขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ โดยขอมูลดาน
ภาระงานจะจําแนกเปนภาระงานที่เกี่ยวกับการผาตัด ภาระงานการตรวจดูอาการของผูปวยใน และภาระงานใน
การออกตรวจผูปวยนอก ตลอดจนการจําแนกภาระงานตามการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน
3. ขอมูลวิธีการดูแลรักษาที่เปนอยูในปจจุบัน (Current practice) และวิธีการดูแลและรักษาผูปวยที่ควรจะเปนหรือ
ดีที่สุด (Define best practice) โดยการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการสอบถามเพิ่มเติมจาก
ผูเชี่ยวชาญ
4. ขอมูลจํานวนบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉินที่มีอยูในปจจุบัน จําแนกตามประเภทของแพทยฉุกเฉิน และประเภท
โรงพยาบาล
5. ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ จะมีการสอบทวนกับแหลงขอมูลอื่น ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
1.4.3 เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหความตองการกําลังคน ดังตอไปนี้
ขอมูล
1. ระบบบริการที่เหมาะสมใน
ปจจุบันและอนาคต ปญหา/
อุปสรรค

รายละเอียด

แหลงขอมูล

วิธกี าร

ปจจัยที่มีผลกระทบตอระบบ

6 จังหวัด

สัมภาษณผูบริหาร

การบริหารจัดการระบบ

-2 จังหวัดที่มีบริการมาก

สธ สปสช สพฉ

อุปสรรค แนวทางแกไข

-2 จังหวัดที่มีบริการปาน
กลาง
-2 จังหวัดที่มีบริการนอย

2. การใชบริการ pre-hospital

การใชบริการจากทุกระบบ

services

ประกัน

3 การใชบริการดานการแพทย

การใชบริการจากทุกระบบ
บริการ รพ กทสธ และ รร
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นักวิชาการ ผูผลิต
ผูบริหารระดับพื้นที่:
ผูบริหารระบบ อปท ผู
ใหบริการ

สพฉ

Secondary data

1. DRG

Secondary data

ขอมูล
ฉุกเฉินในโรงพยาบาล

รายละเอียด

แหลงขอมูล

แพทย

วิธีการ

2. สปส
3. สพฉ

รพ รัฐอื่น

รพ รัฐอื่นที่ไมมีขอมูล

สํารวจ

เอกชน

รพ เอกชน

สํารวจ

4เวลาที่ใชในการบริการหรือผลิต

เวลาที่ใชตอ 1 บริการของ

รพ กทสธ 6 จังหวัด

สํารวจ

ภาพกําลังคน (productivity)

กําลังคนประเภทตาง ๆ

5. กําลังคนดานการแพทยฉุกเฉิน

- กําลังคนที่มี และการ
กระจาย
- การผลิต / สถาบัน จํานวน

(2.1, 2.2, 2.3, 3)
รพ มหา’ลัย 4 แหง

สํารวจ

รพ เอกชน 4 แหง

สํารวจ

1.สพฉ

1.Secondary data

2. สมาคมวิชาชีพ

2. การสํารวจ

3. สบช/ สถาบันการผลิต

-การสูญเสีย/ สาเหตุ
6. สถานการณการคงอยู และ

- ปญหาการธํารงอยูใน

1. ผูกําหนดนโยบาย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ระบบ/แรงจูงใจในการ

ระดับประเทศและพื้นที่

ปฏิบัติงาน

1. สัมภาษณเชิงลึก
2. แบบสอบถาม

2. กําลังคนที่เกี่ยวของ

7. วิเคราะหและตรวจสอบผลการ

ความตองการกําลังคนของ

ขอมูลภาระงาน

เทียบความตองการ

วิเคราะหความตองการกําลังคน

ประเทศ และในระดับสถาน

ระดับประเทศและระดับ

กับกําลังคนที่มี และ

บริการ

สถานบริการ

สอบถามความเห็น

1.4.4 วิเคราะหความตองการกําลังคนเทียบกับกําลังคนรองรับ
1.4.5 พัฒนาชุดขอเสนอในการแกปญหากําลังคนบริการดานการแพทยฉุกเฉิน
1.4.6 จัดเวทีนําเสนอนําเสนอเพื่อรับฟงความคิดเห็นและพัฒนาขอเสนอแนะ
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1.4.7 นําเสนอในเวทีคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติเพื่ออนุมัติ
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ความตองการกําลังคนประเภทตาง ๆ ในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินใน 5 ป และกําลังคนรองรับ
1.5.2 ขอเสนอในการวางแผนกําลังคนในการบริการการแพทยฉุกเฉินในดาน การผลิต การกระจาย และการ
ธํารงกําลังคน
1.6 ระยะเวลาการดําเนินงาน กรกฎาคม 2555 - มีนาคม 2556
กิจกรรม
ก.ค.
1. คัด เลือ กพื้น ที่ ศึก ษา
√
ละพัฒนาเครื่องมือ
2. เก็บขอมูลทุติยภูมิ
3. เก็บขอมูลในพื้นที่
4. วิเคราะหขอมูล
5. พั ฒ นาข อ เสนอเชิ ง
นโยบาย
6. ประชุมที่ปรึกษา/ผูมี √
สวนไดสวนเสีย
7.
นํ า เสนอ
คณะกรรมการกําลังคน
ดานสุขภาพ

ส.ค.
√

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

ธ.ค

ม.ค.

ก.พ.

√

√
√

√

√

มีค

√
√
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การรับ-สงตอเพื่อการ
รักษา (รพ.อื่น)

มา รพ. เอง
การจายงาน

แจงเหตุ

ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

-

ศูนยรบ
ั แจงเหตุและสัง
่ การ

ประเภทของผูเจ็บปวย
ฉุกเฉิน (บาดเจ็บ,
ปวยฉุกเฉิน)
อาการทีแ
่ จงเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
ขอมูลทั่วไปของ
ผูปวยฉุกเฉิน

-

ชองทางแจงเหตุ
ผูแจง
เวลาที่แจงเหตุ
อาการผูปวย
ฉุกเฉินที่รับแจง

การวินิจฉัย
ตามการรับแจงเหตุ
-

ผูปวยทั่วไป (สีขาว)
ฉุกเฉินไมรุนแรง (สีเขียว)
ฉุกเฉินเรงดวน (สีเหลือง)
ฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง)

No admission

หนวยปฏิบัตก
ิ าร
ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของ รพ.
(Emergency Department)

ชุดปฏิบต
ั ิการฉุกเฉิน
-

เบื้องตน (FR team)
ระดับตน (BLS team)
ระดับกลาง (ILS team)
ระดับสูง (ALS teams)

การวินิจฉัยความเรงดวน
ของการรักษา ณ ED
-

การวินิจฉัย ณ จุดเกิดเหตุ
- ผูปวยทั่วไป (สีขาว)
- ฉุกเฉินไมรุนแรง (สีเขียว)
- ฉุกเฉินเรงดวน (สีเหลือง)
- ฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง)

รักษาไมนําสง

รักษานําสง

ภาพ 1 ระบบบริการการแพทยฉก
ุ เฉิน

ผูปวยทั่วไป (สีขาว)
ฉุกเฉินไมรุนแรง (สีเขียว)
ฉุกเฉินเรงดวน (สีเหลือง)
ฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง)

Admission

การสงตอเพื่อการรักษา
กําลังคน: พยาบาล
EMT-P, EMT-I
มา รพ. เอง
แจงเหตุ

ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

การจายงาน

ศูนยรบ
ั แจงเหตุและสัง
่ การ

แหลงขอมูล
ระบบขอมูล สพฉ

ขอมูลมูลผลิตภาพ
(productivity) ของ
กําลังคนแตละประเภท
(สํารวจ)

หนวยปฏิบัตก
ิ าร
ฉุกเฉิน

แหลงขอมูล

แหลงขอมูล

ระบบขอมูล สพฉ

ระบบขอมูล สพฉ

กําลังคน
-

No admission

กําลังคน
เบื้องตน (FR team)
ระดับตน (BLS team)
ระดับกลาง (ILS team)
ระดับสูง (ALS teams)

EP
พยาบาล/EMT-P
EMD
EMT-B

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของ รพ.
(Emergency Department)

แหลงขอมูล
- ระบบขอมูล สพฉ
- ขอมูลผูปวย walk in
- ขอมูล รพ เอกชน จาก
การสํารวจ

กําลังคน
- EP/ GP
- พยาบาล/EMT-P
- EMT-I

รักษาไมนําสง
รักษานําสง

ภาพ 2 ระบบบริการการแพทยฉก
ุ เฉิน ขอมูลภาระงาน และกําลังคน
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Admission

แหลงขอมูล
ฐานขอมูล
DRG

กําลังคน
- EP/ GP/ Others

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
นิยามการเจ็บปวยที่เขาขาย"ฉุกเฉิน" นี้ใชตามพระราชบัญญัติ การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑการประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติ การ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินเรื่องขอกําหนดวาดวยสถานพยาบาล พ.ศ.2554 ได
นิยามถึงความหมายของ "การเจ็บปวยฉุกเฉิน" ไวอยางชัดเจนวา “เปนการไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวยกะทันหัน
ซึ่งเปนภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการประเมิน การจัดการและ
บําบัดรักษาอยางทันทวงทีเพื่อปองกันการเสียชีวิตหรือการ รุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บปวยนั้น” ทั้งนี้หนวย
ปฏิบัติการสถานพยาบาล และผูปฏิบัติการฉุกเฉินไดมีหลักเกณฑการประเมินเพื่อคัดแยกระดับความ รุนแรงของการ
เจ็บปวยฉุกเฉิน ดังนี้
1. ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซึ่งเปนภาวะที่คุกคามตอชีวิตตอง
ใหการชวยเหลืออยางรีบดวน ผูปวยตองไดรับการตรวจรักษาทันที มิฉะนั้นผูปวยจะเสียชีวิตหรือพิการอยางถาวรในเวลา
ไมกี่นาที ซึ่งผูปวยฉุกเฉินวิกฤติที่ตองไดรับการวินิจฉัยและใหการตรวจรักษาทันที ซึ่งผูปวยกลุมนี้ เราจะใชสัญลักษณ "สี
แดง"ดังตัวอยาง เชน ภาวะ "หัวใจหยุดเตน" (Cardiac arrest) ภาวะหยุดหายใจ ภาวะ "ช็อก"จากการเสียเลือดรุนแรง
ชักตลอดเวลาหรือชักจนตัวเขียว อาการซึม หมดสติ ไมรูสึกตัว อาการเจ็บหนาอกรุนแรงจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่มี
ความจํา เปนตองไดรับยาละลายลิ่มเลือด อาการทางสมองจากหลอดเลือดสมองตีบตันทันทีมี ความจําเปนตองไดรับยา
ละลายลิ่มเลือด เลือดออกมากอยางรวดเร็วและตลอดเวลา เปนตน
2. ผูปวยฉุกเฉินเรงดวน ไดแก เปนภาวะที่ตองการการชวยเหลือโดยเร็ว รอไดบางแตไมนาน เปนภาวะที่ผูปวย
ตองการการชวยเหลือทางการรักษาพยาบาลจัดเปนอันดับรอง จากกลุมแรก ผูปวยประเภทนี้ถาปลอยทิ้งไวไมใหการดูแล
รักษาพยาบาลอยางถูกตอง ก็อาจทําใหสูญเสียชีวิตหรือพิการไดภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง ผูปวยประเภทนี้จะมีอาการหรือ
อาการแสดงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง โดยใชสัญลักษณ "สีเหลือง" ดังตัวอยาง เชน หายใจลําบากหรือหายใจ
เหนื่อยหอบ ชีพจรชากวา 40 หรือเร็วกวา 150 ครั้ง/นาที โดยเฉพาะถารวมกับลักษณะทางคลินิกขออื่น ไมรูสึกตัว ชัก
อัมพาต หรือตาบอด
หูหนวกทันที ตกเลือด ซีดมากหรือเขียว เจ็บปวดมากหรือทุรนทุราย มือเทาเย็นซีด และเหงื่อ
แตก ความดันโลหิตตัวบนต่ํากวา 90 มม.ปรอทหรือตัวลางสูงกวา 130 มม.ปรอท อุณหภูมิรางกายต่ํากวา 35 องศา
เซลเซียส หรือสูงกวา 40 องศาเซลเซียส ถูกพิษหรือ การใชยาเกินขนาด ไดรับอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบาดแผลที่ใหญมาก
และมีหลายแหง เชน major multiple fractures , Burns, Back injury with or without spinal cord damage ภาวะจิต
เวชฉุกเฉิน เปนตน ใชสัญญลักษณ "สีเหลือง"
3. ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไมรุนแรง
อาจรอรับปฏิบัติการแพทยไดในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการ สาธารณสุขดวยตนเองได แตจําเปนตองใช
ทรัพยากรและหากปลอยไวเกินเวลาอันสมควรแลวจะทําใหการบาด เจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือ
เกิดภาวะแทรกซอนขึ้น ใชสัญญลักษณ "สีเขียว"
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (2552) ในป 2547 พบวา ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วประเทศ จานวน 12 ลานครั้งตอป จําแนกเปนผูเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉิน
จํานวน 60,000 คน อุบัติเหตุจราจร 17,000 คน อุบัติเหตุอื่น ๆ และพิษวิทยา 13,000 คน รวมทั้งเสียชีวิตจากโรคฉุกเฉิน

17

อื่น ๆ 30,000 คน ผูปวยจะมีอาการหนักมากนอยแตกตางกันไป ในจํานวนนี้เปนผูปวยวิกฤต รอยละ 3 ผูปวยฉุกเฉิน รอย
ละ 28 ปญหาดังกลาวมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รอยละ 2.2 ของรายได
ประชาชาติเกิดจากอุบัติเหตุจราจร จากสาเหตุดังกลาวขางตนจึงจําเปนตองจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน รอยละ 20 หรือประมาณ 9,000-12,000 คนตอป
(วิโรจน เซมรัมย,2554) นอกจากสถานการณการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุทางการจราจรแลว สถานการณของการเจ็บปวย
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งจากอุบัติเหตุ และการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดใน
สมอง โรคเบาหวาน ซึ่งสวนใหญหากไมไดรับการชวยเหลือที่ถูกตอง ทันทวงทีอาจทําใหเสียชีวิตได โดยการเจ็บปวย
ฉุกเฉินเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก จากขอมูลขององคการอนามัยโลก พ.ศ. 2554 หนึ่งในสี่ของการตายทั้งหมด
ในโลก เกิดจากโรคหัวใจ หลอดเลือด โรคมะเร็ง ภาวะ Stroke และการบาดเจ็บ ซึ่งทําใหเกิดความสูญเสียที่สงผลกระทบ
ตอบุคคล และครอบครัวอยางรุนแรง นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก
จากขอมูลการใชบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศไทย พบผูปวยฉุกเฉินมีการใชบริการ
ประมาณ 12 ลานครั้งตอป เปนผูปวยวิกฤติและเรงดวนประมาณรอยละ 30 ซึ่งคาดวามีผูที่จําเปนตองไดรับบริการฉุกเฉิน
ทางแพทยและสาธารณสุข เพื่อรักษาชีวิต อวัยวะ หรือการทํางานของระบบอวัยวะสําคัญที่จําเปนตอสุขภาพ และการ
ดํารงชีวิตปละประมาณ 4 ลานครั้งตอป ในจํานวนนี้มีผูปวยฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน ซึ่ง
กอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ 134,197 ลานบาทตอป (วรเวศน สุวรรณระดา และคณะ, 2548 อางใน
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ,2554)
จะเห็นไดวา การเจ็บปวยฉุกเฉิน ไดสงผลตอสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นการให
ความชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ในระยะกอนถึงโรงพยาบาล จึงเปนสิ่งสําคัญ นําไปสูการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งกําหนดใหมีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) เปนหนวยรับผิดชอบการบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของชาติรวมทั้งประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชนใหเขามามี
บทบาทในการบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉินรวมกัน ( สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2554) อยางไรก็ตามระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินที่จะใหบริการที่เขาถึงประชาชนอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น ควรจะไดรับการสงเสริมและ
พั ฒ นาทั้ ง ด า นการปฏิ บั ติ ฉุ ก เฉิ น นอกสถานพยาบาล และการให บ ริก ารฉุ ก เฉิ น ในสถานพยาบาล ซึ่ ง ในการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทนี้จะครอบคลุมการบริการทั้ง 2 ดาน ดังกลาว
2.1 ปฎิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (pre-hospital care)
2.1.1 สถานการณผูปวยฉุกเฉินทีน่ ําสงโรงพยาบาลดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน
เปาหมายของการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน คือการจัดใหมีการระดมทรัพยากรในพื้นที่หนึ่งๆใหสามารถ
จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ หรือกอนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital
care) ทั้งในภาวะปกติและในภาวะภัยพิบัติ ไดอยางเทาเทียมและทั่วถึง เพื่อลดการตาย พิการ ความทุกขทรมาน การ
สิ้นเปลืองคาใชจายอันเกิดจากความลาชาและความไมเหมาะสมในการดูแลรักษา โดย จัดใหมีระบบการรับแจงเหตุ การ
ควบคุมทางการแพทย การจัดหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและเพียงพอ การพัฒนาชุมชนใหรู เขาใจ และมีสวน
รวมในระบบบริการ โดยเนนความรวดเร็ว ถูกตอง ทั่วถึง และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการ
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บริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน เพื่อใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินเขาถึงบริการ
อยางทั่วถึง เทาเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน
ผูปวยฉุกเฉินที่มาโรงพยาบาลดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง ผูที่ไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวย
กระทันหันซึ่งเปนภัยอันตรายตอชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญจําเปนตองไดรับการประเมิน การจัดการ และการ
บําบัดอยางทันทวงที ดูแลรักษาอยางทันทวงที ถูกนําสงโรงพยาบาลดวยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน สําหรับการคัดแยกผูปวย
ฉุกเฉิน ปจจุบันจําแนกเปน 2 ประเภท คือ 1) ประเภทฉุกเฉิน 2) ประเภทไมฉุกเฉิน และในระดับของประเภทฉุกเฉิน ยังได
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ผูปวยฉุกเฉินระดับวิกฤต (ใชสัญลักษณสีแดง) ผูปวยฉุกเฉินระดับเรงดวน (ใชสัญลักษณสี
เหลือง) ผูปวยฉุกเฉินทั่วไป (ใชสัญลักษณสีเขียว)ผูปวยที่ไมใชผูปวยฉุกเฉินจะใชสีขาว และสีดํา คือ ผูมารับบริการอื่น
สําหรับจํานวนผูปวยฉุกเฉินที่มาโรงพยาบาลดวยระบบการแพทยฉุกเฉินในปงบประมาณ 2555 มีดังนี้ ผูปวยฉุกเฉินระดับ
วิกฤต (สีแดง) จํานวน 114,521 (9%) ผูปวยฉุกเฉินระดับเรงดวน (สีเหลือง) จํานวน 641,300 ราย (51%) ผูปวยฉุกเฉินแต
ไมเรงดวน (สีเขียว) จํานวน 274,041 ราย (22%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ 2554
กับปงบประมาณ 2555 จากแผนภูมิ 2.1 พบวา จํานวนผูปวยฉุกเฉินระดับเรงดวน (สีเหลือง) ที่ไดรับการดูแลและมาดวย
ระบบการแพทยฉุกเฉิน มีจานวนเพิ่มขึ้น จาก 628,972ราย ในป 2554 เปน 641,300 ราย ในป 2555
เมื่อพิจารณาผูปวยฉุกเฉินระดับวิกฤติ (สีแดง) ที่ไดรับการดูแลและมาดวยระบบการแพทยฉุกเฉินมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจาก 99,112 ครั้ง ในป 2554 เพิ่มปน 114,521 ครั้ง ในป 2555 (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2555)

ภาพที่ 2.1 การคัดแยกผูปวยที่มาดวยระบบการแพทยฉุกเฉินตามระดับความฉุกเฉิน ป 2553-2555
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ผลจากการดําเนินงานใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จําแนกตามประเภทของชุดปฏิบัติการจนถึงปงบ ประมาณ
2554 จะเห็นวา ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) ใหบริการไดสูงสุด จํานวน 933,726 ครั้งหรือรอยละ 63 ของการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด รองลงมาคือ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง ( BLS)ใหบริการ จานวน 292769 ครั้ง หรือรอยละ
20 ของการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด สวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ใหบริการนอยสุด จํานวน 247,319 ครั้ง
หรือรอยละ 17 ของการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตั้งแตป 2548 จนถึงป 2554 จะ
พบวา ชุดปฏิบัติการทุกระดับมีจํานวนครั้งของการใหบริการสูงขึ้น โดยมีสัดสวนการใหบริการของชุดปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินระดับสูง : ชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน : ชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน เทากับ 30:36:34,
20:31:49, 20:21:59, 16:23:16, ในป 2540, 2551, 2552, 2553 ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ใน
อนาคตการใหบริการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (แผนภูมิภาพ 2.2)

ภาพที่ 2.2 จํานวนผูปวยฉุกเฉินที่นําสงโรงพยาบาลจําแนกตามชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน

แหลงที่มา : สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ขอมูล ณ 30 กันยายน 2554
2.1.2 ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและกําลังคนดานสุขภาพ: บทเรียนจากตางประเทศ
การเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นนับวาเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก ดังจะเห็นไดจากขอมูลขององคการอนามัย
โลก ในพ.ศ. 2545 หนึ่งในสี่ (รอยละ 25) ของการตายทั้งหมดในโลกเกิดจากโรคหัวใจหลอดเลือด โรคมะเร็ง ภาวะ Stroke
และการบาดเจ็บ ผลทําใหในปเดียวกันนั้นการสูญเสียปสุขภาวะ(DALYs) จากโรคหัวใจหลอดเลือด ภาวะ Stroke และ
การบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจรอยูใน เปนลําดับที่ 2,3 และ 4 ในผูชาย และลําดับที่ 3 และ 4 ในผูหญิง นอกจากจะทําให
สูญเสียสุขภาพแลวยังกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่เปนคาใชจายทางสุขภาพของผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินดวย (World
Health Organization 2003, 2004)
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การเจ็บปวยฉุกเฉินโดยเฉพาะที่เกิดจากการบาดเจ็บและการตายของอุบัติเหตุยังสงผลตอ มิติทางประชากรใน
ดานโครงสรางของประชากร อัตราสวนวัยพึ่งพิงที่สูงขึ้น ทางดานเศรษฐกิจนั้นมีมูลคาสูงถึง 134,197 ลานบาท ความ
ยากจนและความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (วรเวศน สุวรรณระดาและคณะ , 2548)
ประเทศตางๆไดมีการพัฒนาระบบการดูแลดานการแพทยฉุกเฉิน และมีประเด็นสําคัญที่จะสามารถเปนบทเรียน
ตอระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยได ดังตอไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในค.ศ. 1960 ไดมีเริ่มการบริการรักษาพยาบาลกอนถึงโรงพยาบาลโดยวิธีที่เรียกวา Biotelemetry ใหบุคลากรที่
มีความรูอยางดีในการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินที่เรียกวา Paramedics ที่สามารถชวยเหลือ ผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินโดยใช
เครื่องมือพิเศษทางการแพทย แตตองอยูภายใตการควบคุมของแพทย (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค , 2545 :32
อางใน สุรเชษฐ สถิตนิรามัย,2550)
การเปลี่ยนแปลงการจัดการที่เปนระบบมากขึ้นเริ่มเมื่อ ค.ศ. 1960 กลาวคือมีการจัดการเกี่ยวกับการผลิตคนที่
ใหการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินที่เรียกวา Paramedics ที่สามารถชวยเหลือ ผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินโดยใชเครื่องมือพิเศษทาง
การแพทย แตตองอยูภายใตการควบคุมของแพทย (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2545 :32 อางใน สุรเชษฐ สถิต
นิรามัย, 2550) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากการพัฒนาทางการแพทยที่กาวหนา สงผลใหการเจ็บปวยฉุกเฉินที่
เกิดจากโรคติดตอลดลง

ประกอบกับชวงนั้นมีการเติบโตจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว

สภาพสังคมกลับ

เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมอุตสาหกรรมประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงของประชากรในอเมริกาเริ่มมีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้น
วิถีชีวิตประชาชนเปลี่ยนแปลง มีผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุสูงขึ้น

การตายฉุกเฉินดวยโรคหัวใจสูงขึ้น

จึงเกิด

แรงผลักดันจากสังคม (Shah , 2006 : 414-432-อางในอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพและคณะ ,2544) ทําใหเริ่มมีการจัดการ
ดานกฎหมายในป ค.ศ. 1973 ไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน
นับวาเปนองคประกอบหนึ่งตามกฎหมายนี้

ซึ่งพบวากฎหมายที่มีความสําคัญตอระบบมากที่สุดคือกฎหมายที่เปนสิทธิ

ของประชาชนที่เรียกวา Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985 (COBRA) , Emergency
Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA) ซึ่งสามารถคุมครองผูปวยที่ไมมีความสามารถในการจายมิให
ถูกปฏิเสธการรักษารวมทั้งไมใหถูกสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยยังอยูในภาวะอันตราย (อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพและ
คณะ ,2544 :21)

หลังจากการดําเนินงานจนถึงปจจุบันจึงไดมีการประเมินผลงานตามแผนงานที่กําหนดขึ้นและให

ความสําคัญกับการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินที่เปนเด็กมากขึ้น
ปจจุบันในสหรัฐอเมริกาการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาล มีหนวยที่ปฏิบัติงานอยู 2 ระดับคือ
1) FR (Fire Engine Ladder Trunk) มีความสามารถเทาหนวยงานพื้นฐาน (Basic Life Support หรือ BLS) และ 2)
หนวยงานบริการระดับสูง (Advanced Life Support หรือ ALS ) สวนใหญพบวาหนวยปฏิบัติการที่เปนของรัฐมักจะเปน
ศูนยระดับสูง (Advanced Life Support หรือ ALS) การปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นมีการจัดทําโครงการ Health
2000 ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนในดานการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินในชุมชน โดยบุคคลที่ทําหนาที่
นี้เปน Bystander
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ในดานการจัดการระบบการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาล ประกอบดวย
1. กิจกรรมที่สนับสนุน (Supportive Activities) (อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพและคณะ , 2544 :23-24 ;
วิภาดา วัฒนนามกุลม, มปป) ซึ่งไดแก
โครงสรางพื้นฐานขององคกร ในภาครัฐระดับรัฐ (State) มีองคกรที่รับผิดชอบคือกองฉุกเฉิน กรมการขนสง
(EMS Division of Department Transportation) ซึ่งแตละรัฐจะรับผิดชอบระบบงานของตนเอง มีสถาบันฝกอบรมที่
เปนเฉพาะทางดานการบริการกอนนําสงสถานพยาบาลและจะไมมีระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ

ระดับ

ปฏิบัติการมีสถานีดับเพลิงและบริการการแพทยฉุกเฉิน (Fire Rescue & EMS Station) ตั้งอยูที่กองดับเพลิง (Fire
Department) ลักษณะการงานเปนการทํางานรวมระหวางการดับเพลิงและบริการการแพทยฉุกเฉิน สถานพยาบาลและ
เอกชนที่ทําหนาที่ทั้งการใหบริการและการฝกอบรมอาสาสมัครและประชาชน ตัวอยางเชน หนวยบริการระดับพื้นฐานของ
เอกชนที่จัดตั้งขึ้นมาจากการเปนนักดับเพลิงและกูชีพกอน ผูที่สอนจะเปน EMT–M ในหนวยบริการนั้นเปนผูสอนใหแก
อาสาสมัคร นักเรียนในโรงเรียน

นอกเหนือจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในรัฐมีหนาที่ในการสนับสนุนทางวิชาการและผลิต

บุคลากรที่ทําหนาที่ในการบริการอีกดวย องคกรที่มีความสําคัญที่ทําหนาที่ในการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินคือ องคกร
อาสาสมัครพบวามากกวาครึ่งหนึ่งของการจัดบริการในสหรัฐมีองคกรเหลานี้ที่ปฏิบัติงาน และกาชาดสหรัฐอเมริกาที่มีการ
จัดบริการดานการศึกษาในการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน ดังนั้นในการบริหารงานทั้งดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ,ดาน
เทคโนโลยีและการจัดหาทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ จึงขึ้นอยูกับรัฐนั้นและองคกรที่รับผิดชอบ ซึ่งก็พบวาในการวางแผน
นั้นจะใชการวางแผนกลยุทธ และมีการควบคุมกํากับประเมินผล ซึ่งตามหลักฐานปรากฏใหเห็นตั้งแตค.ศ. 1990 ที่ ไดมี
กฎหมายในการจัดทําแผนงานประเมินผล

ซึ่งพบวา หนวยงานบริการหลายแหงมีการดําเนินงานดังกลาว สําหรับการ

ควบคุมการทํางานนั้นไดมีการกําหนดใหบุคลากรที่เขารับการอบรมตองอบรมฟนฟู ทุก 1-2 ป ตามที่กําหนดของแตละรัฐ
เชน EMT-B อบรม 40 ชั่วโมง EMT-P อบรม 80 ชั่วโมง ACLS อบรมทุกป เปนตน
2. การจัดการดานทรัพยากรมนุษย สหรัฐเปนประเทศที่ใชตัวแบบของแองโกลอเมริกัน ดังนั้นจึงมีบุคลากร
พิเศษ บุคลากรทั่วไปที่ใหการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉิน กลุมอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปซึ่งไดแก
1) กลุมพาราเมดิกและเวชกิจฉุกเฉิน (Emergency Medical technicians : EMTs) ปจจุบันมี National
Education and Practice Blueprint ไดกําหนดระดับตางๆของ ผูใหบริการ ไว 4 ระดับคือ: First Responder, EMTBasic, EMT-Intermediate, and EMT-Paramedic สําหรับ First Responder ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่เอื้ออํานวย
ตอการเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉิน และสะดวกตอการติดตามตัวเพื่อเขามาชวยแกไขภาวะฉุกเฉินกอนที่หนวยฉุกเฉินจะไปถึง
เชน ครู ตํารวจ พนักงานผจญเพลิง เจาหนาที่ดานความปลอดภัยชุมชนอื่นๆ เปนตน ในระบบการแพทยฉุกเฉินของ
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดบทบาทของ First Responder คือ ดูแลความปลอดภัยของผูปวยและคนอื่นๆในที่เกิดเหตุ
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ประเมินผูปวยตอจากผูประสบเหตุที่ชวยเหลือผูปวยเบื้องตน และคนหาภาวะคุกคามตอชีวิต

ใหการดูแลรักษาเบื้องตน

เก็บขอมูล บันทึกการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บ สงตอการดูแลใหกับบุคลากรฉุกเฉินในระบบตอไป
2) กลุมของเจาหนาที่สื่อสารดานความปลอดภัย ( Public Safety Communicators ) และเจาหนาที่สื่อสาร
ในการรั บ แจง เหตุ แ ละศู น ย สั่ง การที่ สามารถคํา แนะนํ า ในการดู แ ลผู ที่ เจ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิน ได (Emergency

Medical

Dispatchers :EMD ) สําหรับบุคคลากรปฏิบัติงานทั่วไปที่มีอยูเดิมพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Nurse) มักปฏิบัติงาน
ในฐานะของ EMT ระดับใดระดับหนึ่งในงานการรักษากอนถึงโรงพยาบาล หรือปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลฉุกเฉินใน
รถพยาบาลผูปวยหนัก(Mobile Intensive Care Unit) หรือปฏิบัติงานในหนวยการขนสงทางอากาศ,แพทยเวชศาสตร
ฉุกเฉิน (Emergency Physician) หนาที่หลักของแพทยคือปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินและใหการปรึกษากับหนวยฉุกเฉินที่
ปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาล มีแพทยอีกหลายสาขาที่มีบทบาทในงานบริการภาวะฉุกเฉิน เชนแพทยเวชศาสตรครอบครัว
(Family Practitioners) กุมารแพทย ศัลยแพทย แพทยโรคหัวใจและอื่นๆ
จากความแตกตางของบุคลากรที่มีในการใหบริการ

ดังนั้นวุฒิที่บัตรที่ไดรับของกลุมนี้จึงมีทั้ง

ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรของ EMT-I นั้นนี้จะมีหลากหลายขึ้นกับแตละรัฐ
กลุมอาสาสมัคร ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประกอบไปดวย First Responders ซึ่งมีรายละเอียดที่ไดกลาว
แลวขางตน และ By Standers คือบุคคลทั่วไป ซึ่งนับวามีความสําคัญมากถาไดรับการอบรมใหมีขีดความสามารถในการ
ชวยเหลือผูอื่นเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อรอเวลาที่รถฉุกเฉินจะไปถึงที่เกิดเหตุ
การจัดการอบรมประชาชน

ไดมีการสอนใหทั้งผูใหญและเด็กรูจักเบอรโทรศัพทฉุกเฉินนี้และสามารถโทรได

รวมทั้งสอนใหรูวาควรใชเพียงกรณีฉุกเฉินเทานั้น การติดตอสถานีตํารวจในกรณีไมฉุกเฉินใหใชเบอรโทรศัพทธรรมดา สอน
ใหประชาชนติดเบอรโทรศัพทไวตามที่ตางๆทั้งในบาน และที่ทํางาน ประชาชนที่แจงเหตุถูกสอนใหสงบสติอารมณและรู
วิธีการแจงเหตุที่ถูกตองรวมทั้งใหรูวิธีการปฐมพยาบาลระหวางรอหนวยฉุกเฉิน

สําหรับกรณีกินหรือสัมผัสสารพิษ

ประชาชนถูกสอนใหรูวาสามารถจัดการกับปญหานั้นไดดวยตนเองเพียงใชโทรศัพทแจงเหตุไปยังศูนยพิษวิทยา
(2) ประเทศญี่ปุน
การเกิดขึ้นของการจัดการการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลนั้นเปนการจัดการการนําสงผู
เจ็บปวยฉุกเฉินเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง โยโกฮามา (Yokohama) ใน ค.ศ. 1933 ภายใตการดูแลของหนวยดับเพลิงทองถิ่น
หลังจากนั้นมีการจัดการโดยใชการใชกฎหมายใน ค.ศ. 1947 โดยรัฐธรรมนูญไดออกกฎหมายใหอํานาจทองถิ่นในการ
ดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาล แตมีการปฏิบัติตามกฎหมายบางเมืองเทานั้น
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลดวยระบบการแพทยสมัยใหมเริ่ม
ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1960 โดยกลุมอาสาสมัครที่เปนแพทยที่ปฏิบัติงาน ประกอบกับชวงนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยาง
รวดเร็ว พรอมกับปญหาของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการตายสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
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จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมายอีก

ครั้ง ในค.ศ. 1964 โดยใหการดูแลทั้งในเรื่องอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ หลังจากมีการวางแผนการบริการโดยเริ่มเฉพาะ
วันหยุดและกลางคืน จนกระทั่ง ค.ศ. 1977 จึงไดมีการออกกลยุทธในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทั้งระบบที่ใหการดูแล
ผูที่บาดเจ็บและเจ็บปวยฉุกเฉิน

และมีการกําหนดวันฉุกเฉินประจําป

ชวงนั้นจํานวนผูที่บาดเจ็บลดลงแตจํานวนผูที่

เจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคไมติดตอมากขึ้นจึงมีการออกกฎหมายในการบริการกลุมนี้ ค.ศ.1982 ไดประกาศใหผูที่เจ็บปวย
ฉุกเฉินที่ไมไดเกิดจากการบาดเจ็บตองไดรับการนําสงจากรถพยาบาลฉุกเฉินดวย

ค.ศ.1991 ไดมีกฎหมายใน การ

คุมครองคนที่ใหบริการ มีกฎหมายคุมครองผูที่ปฏิบัติ ELSTs และชวงเดียวกันนั้นจนถึงปจจุบันไดเริ่มมีโครงการผลิต เวช
กิจฉุกเฉิน (Emergency Medical Technician : EMT) ที่อยูภายใตการดูแลของแพทย

จากนั้นไดมีการเริ่มการเพิ่ม

หนาที่ในการทํางาน และกําหนดทิศทางในการดูแลที่เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Japan International
Cooperation Association., 2006 online; Tanigawa & Tanaka, 2006 : 365-366)
ปจจุบันญี่ปุนไดมีการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งในการรักษาพยาบาล
ปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่เนนคุณภาพของการบริการและการ

ซึ่งในการศึกษานี้จะกลาวเฉพาะการดูแลกอนนําสง

สถานพยาบาลเทานั้น ซึ่งมีหนวยที่ปฏิบัติงานอยู 2 ระดับคือ 1) หนวยงานพื้นฐาน (Basic Life Support หรือ BLS)
และ 2) หนวยงานบริการระดับสูง (Advanced Life Support หรือ ALS) สวนใหญพบวาหนวยปฏิบัติงานพื้นฐาน(BLS)
เปนหนาที่ของเทศบาล สวนหนวยบริการระดับสูงในปจจุบันมีโครงการนํารองใชตัวแบบการบริการของฟรังโค-เยอรมัน ที่
ใชเฉพาะแพทยและพยาบาลในการปฏิบัติงาน ในรถฉุกเฉิน ICU ที่เรียกวา “Doctor car” และเฮลิคอปเตอรที่เรียกวา
“Doctor Heli” ซึ่งจะมีการดําเนินงานในเมืองฮอคไคโด นายาโน ชิบะ คานากาวะ ชิฟูกะ อิชิ วาคายา โอคายามา และ
ฟูคูโอกะ

สําหรับการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นมีโปรแกรมการสอนนี้จัดโดยกองบัญชาการความมั่นคงกาชาดญี่ปุน

และกลุมอาสาสมัคร โดยทําการอบรมภายใตหลักสูตรการชวยชีวิตที่โรงเรียน และสําหรับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะใน
ประเทศญี่ปุนเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งนั้นเอง (Tanigawa & Tanaka, 2006 :365-366 )
ในดานการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลในปจจุบันของญี่ปุน นั้นมี

มีดังนี้ (Japan

International Cooperation Association, 2006 online; Tanigawa & Tanaka, 2006 : 366-339 ;วิภาดา วัฒนนามกุล
และคณะ,2549 :,มปป.)
1. กิจกรรมที่สนับสนุน (Supportive Activities) ไดแก
โครงสรางพื้นฐานขององคกร

ในระดับชาติมีหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานการฝกอบรม

ระดับชาติที่เรียกวา National Standard Training
Medical Control Advisory Board

มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการควบคุมทางการแพทยที่เรียกวา

ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานการศึกษาและทักษะตางๆที่เหมาะสมกับ

การศึกษาในทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานระดับชาติที่ทําหนาที่ในการเตือนภัยระดับชาติ ซึ่งสามารถเชื่อมตอการ
ควบคุมสั่งการทางการแพทยและขอมูลขาวสารดานภัยพิบัติไปยังระดับปฏิบัติการและประเทศอื่นในโลกไดอีก 38 ประเทศ
สําหรับระดับปฏิบัติการกองดับเพลิงของเทศบาลในแตละจังหวัดเปนผูที่รับผิดชอบในการนําสงผูที่เจ็บปวย ฉุกเฉินและให
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การชวยเหลือขั้นตน (BLS) ลักษณะการงานเปนการผสมผสานงานดับเพลิงและงานการแพทยฉุกเฉิน (Fire-based EMS)
มีหนวยงานของรัฐคือเทศบาลของแตละจังหวัดเปนผูจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน ประชาชน และ By Stander
นอกเหนือจากมีมหาวิทยาลัยในรัฐและเอกชนมีหนาที่ในการสนับสนุนทางวิชาการและผลิตบุคลากร ปจจุบันมี วิทยาลัย
13 แหง มหาวิทยาลัย 4 แหง และศูนยฝกอบรม : ELSTA มีวิทยาลัยเอกชนผลิต EMT แตทั้งนี้ตองอยูในความควบคุม
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการควบคุมทางการแพทย

มีองคกรอาสาสมัครที่มีบทบาทเดนอีกคือกาชาดญี่ปุนและ

อาสาสมัครอื่น ๆ ที่ทําหนาในการจัดการศึกษาแกพลเมืองในประเทศ
ในการวางแผนนั้น ญี่ปุนเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการวางแผนงาน การกํากับและควบคุมอยางมาก
ดังเชน การวางแผนงานตั้งแต ค.ศ. 1984 ในเรื่องระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

การวางแผนในการประเมินผลผูที่

ใหบริการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การวางแผนนิเทศงานและการประเมินผลโปรแกรมการศึกษา

และการประเมินการ

บันทึกการปฏิบัติงานของ ELSTs การประเมินผลเพื่อการตัดสินการปรับปรุงคุณภาพของ ELSTs เปนตน การควบคุม
คุณภาพนั้นผูที่ปฏิบัติงานตองใหใบประกอบวิชาชีพ (license) การปฏิบัติงาน EMS แตไมมีการ Re-license มีการ
กําหนดใหบุคลากรทุกคนเขาอบรมกอนการปฏิบัติงาน จํานวน 160 ชม. และมีการอบรมฟนฟูขณะปฏิบัติงาน 128 ชม.
ทุก 2 ปแพทยและพยาบาลที่ปฏิบัติงาน EMS ตองอบรมฟนฟู ACLS กับสถาบัน JATEC
(2) การจัดการดานทรัพยากรมนุษย ในการจัดการศึกษาดวยการผลิตและฝกอบรมบุคลากรที่สามารถดูแลผู
ที่เจ็บปวยฉุกเฉินทั้งกลุมวิชาชีพ อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป หนาที่หลักของบุคลากรเหลานี้คือชวยชีวิตผูทีเจ็บปวย
ฉุกเฉินซึ่งจะมีความสามารถที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามในญี่ปุนเปนประเทศที่ใชตัวแบบของแองโกลอเมริกันดังนั้นจึงมี
บุคลากรพิเศษที่ใหการบริการและบุคลากรทั่วไปที่ใหการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ในปจจุบันพบวามีการนําตัวแบบของฟรัง
โคเยอรมันมาใช ซึ่งมักพบในเมืองใหญ บุคคลากรที่ทําหนาที่ดังกลาวไดแก
บุคลากรเฉพาะ ไดแก Standard First Aids Class one : SFAC1 ซึ่งจะเทียบเทากับ EMT-I ใน
สหรัฐอเมริกา โดยจะอยูภายใตการสอนของรัฐบาลทองถิ่น

มีความสามารถใหการดูแลผูปวยเฉพาะดาน สามารถทํา

EKG ใสทอเพื่อชวยหายใจได และ Emergency Life Support Technician : ELST หรือ EMTs ซึ่งจะเทียบเทากับ
Paramedics ในสหรัฐอเมริกา โดยจะอยูภายใตการสอนของรัฐบาลระดับชาติ ใชเวลาเรียน 5 ป หรือมีประสบการณ
อบรมมากกวา 2,000 ชั่วโมงของ SFAC มีความสามารถใหการดูแลผูปวยเฉพาะดาน สามารถทํา EKG ใสทอเพื่อชวย
หายใจได ภายใตความควบคุมของแพทย ในกรณีที่เปนสถาบันของเอกชนการเรียนเหมือนกันเพียงแตมีความแตกตาง
ของจํานวนชั่วโมง อยูที่ 1,785-2,445 ชั่วโมง
สําหรับบุคคลากรปฏิบัติงานทั่วไปที่มีอยูเดิมจึงเปนพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Nurse)

แพทยเวช

ศาสตรฉุกเฉิน (Emergency Physician) หนาที่สําหรับพยาบาลและแพทยนั้น จะออกปฏิบัติงานในหนวยปฏิบัติการ ALS
ตามเมืองใหญ ที่ใชตัวแบบของฟรังโคเยอรมัน
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จากความแตกตางของบุคลากรที่มีในการใหบริการ

ดังนั้นวุฒิที่บัตรที่ไดรับของกลุมนี้จึงมีทั้ง

ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ ปริญญาตรี การเรียนเปนระบบ การศึกษาระหวางปฏิบัติงาน (on the job training)
(วิภาดา วัฒนนามกุลและคณะ,มปป.)
กลุมอาสาสมัคร ประกอบไปดวย First Aids Class one : FAC-1บุคคลที่ปฏิบัติงานบุคลากรฉุกเฉินใน
ระบบซึ่งจะเทียบเทากับ EMT-B โดยจะอยูภายใตการสอนของรัฐบาลทองถิ่นมีความสามารถ จากนั้นใชเวลาในการอบรม
135 ชั่วโมง สามารถดูดเสมหะใหออกซิเจนทางปากได

และผูที่อยูในเหตุการณ (Bystanders) ที่ใกลชิดผูที่เจ็บปวย

ฉุกเฉิน ซึ่งทางประเทศญี่ปุนไดใหความสําคัญในกลุมนี้มากที่สุด การประเมินผลการรอดชีวิตของผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน
จากการชวยเหลือของกลุมนี้ สามารถชวยชีวิตไดมากเปน 2 เทาของกลุมที่ไมไดรับการชวยเหลือ
การใหการศึกษาแกสาธารณชนในกลุมประชาชนและกลุม Bystander นี้ประเทศญี่ปุนไดถือวาเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญในการพัฒนาระบบริการการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดการศึกษาไวในระบบและนอกระบบซึ่ง
ไดเนนกลุมเปาหมายคือญาติของผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน โดยทําการอบรมภายใตหลักสูตรการชวยฟนคืนชีพชีวิตที่โรงเรียน
ผลของการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาล (Japan International Cooperation Association.,
2006 online; Tanigawa & Tanaka, 2006 : 370) ในป 2004 มีผูที่เรียกใชบริการจํานวน 5.03 ลานคน เฉลี่ยรับแจง
เหตุสั่งการจํานวน 605 คนตอชั่วโมง จํานวนผูนําสงสถานพยาบาล 4.7 ลานคน Response time เฉลี่ย 6. 4 นาที
(3) ประเทศออสเตรเลีย
การเกิดขึ้นของการจัดการดูแลผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปที่ผานมา ในค.ศ. 1892

โดย

สมาคมบริการกอนนําสงสถานพยาบาลแหงเซนตจอนด (St John Ambulance Association) ไดใหเริ่มใหความสนใจใน
การอบรมปฐมพยาบาลแกผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน จากนั้นไมนานไดมีสถานีตํารวจนํารถมาในการจัดการขนสงผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล ในค.ศ. 1904 มีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครผูชายที่เรียกวา The Perth Men’s Division of the St
John Ambulance Brigade ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก หลังจากนั้นงานอาสาสมัครไดเปนที่ยอมรับของชุมชนเปน
อยางมาก ตอมา ค.ศ. 1913 มีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครผูหญิงที่เรียกวา The first Women’s Division

จากนั้น St

John Ambulance จึงไดเริ่มมีการจัดการนําผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลโดยใชรถยนตและมอเตอรไซดเปนครั้งแรก
การดําเนินงานของ St John Ambulanceในฐานะของมูลนิธิสาธารณประโยชน จึงไดรับการสนับสนุนจาก องคกร
Loterrywest รัฐบาลและอาสาสมัครและประชาชนทั่วไป (สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค , 2545 :32 , St John
Ambulance, 2004 อางใน อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ , 2544 )
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการดูแลกอนนําสงสถานพยาบาลที่เปนระบบนั้นเกิดขึ้นไมนอยกวา 20 ปที่ผานมา
ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายทางการเมืองในสมัยของนายกรัฐมนตรีเจฟฟรี เคนเนท (Jeffrey Kennett) ที่ใหความสําคัญตอ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม(privatization)

สงผลตอการนําหลักการทางเศรษฐศาสตรและ

ธุรกิจภาคเอกชนมาใชในการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาล
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สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นสราง

ความสับสนตอการทํางาน

กลาวคือวัฒนธรรมการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินจากความคุนเคยฉันทมิตรจึงเปลี่ยนเปนการ

ทํางานของผูที่ใหบริการฉุกเฉิน มีความไมเขาใจกันระหวางวิชาชีพ มีความสับสนในการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอน
นําสงสถานพยาบาลในประเทศ เพื่อความอยูรอดขององคกรจึงทําใหออสเตรเลีย มีการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอน
นําสงสถานพยาบาลที่แตกตางกัน ค.ศ.1990 ไดมีการกําหนดกฎหมาย Ambulance Service Act ใหรัฐบาลทองถิ่น มี
หนาที่จัดหาและกํากับดูแลงานบริการรถพยาบาลฉุกเฉินแกประชาชน และระบบการใหบริการกอนถึงสถาน พยาบาล อีก
ทั้งยังมีจัดการดานกฎหมายใน 2 ประเด็นคือการคุมครองคนที่ใหบริการพบวามีกฎหมายคุมครองผูใหบริการ (อดิศักดิ์
ผลิตผลการพิมพ , 2544 : 41; วิภาดา วัฒนนามกุลและคณะ, 2549 : ปปป ; Omeara ,2002 :1 ,27-28 อางใน สุรเชษฐ
สถิตนิรามัย, 2550)
ปจจุ บันออสเตรเลียได มีการดูแ ลผูเจ็บ ปว ยฉุกเฉิน

ซึ่งในการศึกษานี้จะกลาวเฉพาะการดูแลกอนนํ าสง

สถานพยาบาลเทานั้น ซึ่งมีหนวยปฏิบัติงานจะมีอยู 3 ระดับคือ 1) First responder System เปนหนวยชุมชน
ดําเนินการดูแลกันโดยผูที่ดูแลนี้จะตองผานการฝกอบรมที่จัดไว 2) หนวยปฏิบัติงานพื้นฐาน (Basic Life Support หรือ
BLS) หนวยนี้จะปฏิบัติงานโดย CERT(Community Emergency response Team) และตองรอจนกวาหนวยปฏิบัติงาน
ชั้นสูงมาถึงเพื่อใหการรักษาและนําสงไปยังสถานพยาบาลตอไป 3) หนวยปฏิบัติการระดับสูง (Advance Life Support
หรือ ALS) หนวยปฏิบัติการที่เปนของทั้งของรัฐและเอกชนจะมีการจัดบริการเหมือนกันเพียงแตมีความแตกตางในชื่อของ
แตละหนวยซึ่งแตละรัฐจะมีการจัดที่แตกตางกัน ในบางรัฐจะมีบริการดวย การบริการทางภาคพื้นดินและทางอากาศ หรือ
แมแตในพื้นที่มีหิมะ
ในดานการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลในปจจุบัน ของออสเตรเลีย นั้นมี ดังนี้ คือ (อดิ
ศักดิ์ ผลิตผลการพิมพและคณะ , 2544 :23-24 ; วิภาดา วัฒนนามกุลและคณะ,2549 :,มปป. ; Rural Ambulance
Victoria , 2005: 20,23 ; St John Ambulance, 2005 อางใน สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, 2550 )
1. กิจกรรมที่สนับสนุน (Supportive Activities) ซึ่งไดแก
โครงสรางพื้นฐานขององคกร

ในระดับรัฐ(State)ในที่นี้นําเสนอเฉพาะ รัฐวิคตอเรีย มีหนวยงานที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพภายนอกที่เรียกวา Auditor

General Victoria มีโครงสรางการบริการ 3 สวนคือ

Metropolitan Ambulance Services ทําหนาที่ในการบริการในเมือง สวน Rural Ambulance Victoria และ Alexandra
& District Ambulance Services ทําหนาที่ในการบริการในชนบท
ในสวนโครงสรางของระบบรถฉุกเฉินของวิคตอเรีย (Rural Ambulance Victoria - RAV)ในสวนของการจัด
องคกร โครงสรางของ RAV เปนการจัดองคกรตามแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา (line and staff organization) (สม
พร เฟองจันทร , 2547 :159-160) แมวารูปแบบองคกรเปนแบบแนวราบ แตมีโครงสรางที่ซับซอนและเปนการบริหารงาน
ที่รวมศูนย (O’mera , 2002 :8 อางใน สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, 2550 ) นอกจากนี้ RAV ยังมีบริษัทเอกชนที่สนับสนุน คือ
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TABCORP Holdings Pty Ltd และ Tabaret Big BBQ Benefit และ บริษัทโซนี่ ระดับปฏิบัติการในชุมชนมีทีมที่
ปฏิบัติงานที่เรียกวา CERT มีหนวยบริการทั้งสามสวนในรัฐเปนผูจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน ประชาชน และBystander
นอกเหนือจากมีมหาวิทยาลัยในรัฐและเอกชนมีหนาที่ในการสนับสนุนทางวิชาการและผลิตบุคลากร ในปจจุบันในรัฐ
วิกตอเรีย RAV จะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 4 แหงคือ ในการผลิตบุคลากรบริการ ในการบริการงานของนั้นในแต
ละรัฐจะรับผิดชอบระบบงานของตนเอง RAV

ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกํากับของรัฐ ใชการวางแผนกลยุทธในการ

ดําเนินงานและมีตัวที่ใชวัดความสําเร็จที่ชัดเจนมาก อีกทั้งมีการเทียบเคียงผลงานที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดอีกดวย
(2) การจัดการดานทรัพยากรมนุษย ในออสเตรเลียเปนประเทศที่ใชตัวแบบของแองโกล-อเมริกันดังนั้นจึงมี
บุคลากรพิเศษที่ใหการบริการและบุคลากรทั่วไปที่ใหการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉิน บุคคลากรที่ทําหนาที่ดังกลาวไดแก
บุคลากรพิเศษ ในออสเตรเลียมีหลายระดับ คือ พนักงานดูแลเบื้องตน(Patient transport Officer : PTO)
มีหนาที่ใหการดูแลแกประชาชนที่ปวย หรือไดรับบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล และการเคลื่อนยายไปยังโรงพยาบาล
พนักงานดูแลเบื้องตนจะใหการรักษาเทาที่เปนไปได เพื่อใหผูปวยอยูในสภาพที่คงที่ในระหวางการนําสง สําหรับเวชกร
ฉุกเฉิน (Paramedics) ในประเทศออสเตรเลียเรียกวา Ambulance officer ระยะเวลาการฝกอบรม 3 ป โดยเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานสนาม พนักงานชวยชีวิตจะถูกฝกในระดับคลินิกชั้นสูงสุด สําหรับงานบริการรถพยาบาล และ
จะไดรับการฝกใหทําหัตถการตางๆ ตั้งแตการดูแลเบื้องตนในฐานะพนักงานรถพยาบาลรวมถึงการใชวัสดุอุปกรณชวยชีวิต
ขั้นสูงแบงระดับไดทั้งหมด 5 ระดับ จนถึง Paramedics ในการใหบริการ ดังนั้นวุฒิบัตรที่ไดรับของกลุมนี้จึงมีทั้ง
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ ปริญญาตรี การเรียนเปนระบบการศึกษาระหวางปฏิบัติงาน (วิภาดา วัฒนนามกุล
และคณะ,2549 :,มปป.)
กลุมอาสาสมัคร นับเปนกลุมที่มีความสําคัญพบวาในบางรัฐ ประมาณครึ่งหนึ่งเปนการทํางานของอาสาสมัคร
การผลิตบุคคลากรที่ใหบริการที่ประกอบไปดวย first
Responder คือ

responders ในออสเตรเลียไดกําหนดบทบาทของ

First

การปฐมพยาบาล และรอจนกวาหนวยฉุกเฉินจะมาถึง ยังมีกลุมการบริการของชุมชนที่เรียกวา

Community Reference Groups ซึ่งจะเปนอาสาสมัคร บริการขาวสารเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉินที่รับขอมูลจาก RAV
ตอไปยังชุมชน
ในออสเตรเลียจะกลาวถึงนักเรียนในโรงเรียนเขตชนบทของออสเตรเลียมีการใชนักเรียนเปนอาสาสมัครโดยไดรับ
การอบรมใหมีขีดความสามารถในการชวยชีวิตผูที่หยุดหายใจ โปรแกรมการสอนในโรงเรียนสําหรับนักเรียน สําหรับ
ประชาชนทั่วไปเรียกวา First Aid Response Program ซึ่งจะเปนหลักสูตรปฐมพยาบาลระดับที่ 1 ระดับที่ 2 สําหรับผู
ที่บาดเจ็บฉุกเฉินและจากภัยตาง กลุมพิเศษที่มีการจัดการศึกษาคือกลุมที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการ
ผลิตอาสาสมัครที่อยูในโรงงานอุตสาหกรรม (RAV,2005: 5-9 อางใน สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, 2550)
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(4) ประเทศแอฟริกาใต
การเกิดขึ้นของการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนํา สงสถานพยาบาลนั้ นในประเทศแอฟริกาใตนั้นเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 20 ปที่ผานมาในค.ศ. 1977 โดยรัฐบาลไดออกกฎหมายการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินใน 4 เมืองหลักโดย
การจัดการบริการครั้งนั้นเปนการดูแลขั้นพื้นฐานเทานั้น หลังจากนั้น ค.ศ. 1994 สถานการณที่ทําใหมีการดูแลกอนนําสง
สถานพยาบาลกลายเป น แนวทางสู ก ารดู แ ลสุ ข ภาพในชุ ม ชม มี ก ารออกกฎบั ง คั บ ให จั ด บริ ก ารดู แ ลก อ นนํ า ส ง
สถานพยาบาลและตองลงทะเบียนกับสภาทางการแพทยและฟนแหงแอฟริกาใต และหลักสูตรการฝกอบรมของชาติจึงได
มีการจัดทําขึ้น
ปจจุบันแอฟริกาใตไดมีการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งในการรักษาพยาบาล ซึ่งมีหนวยที่ปฏิบัติงานอยู 2 ระดับคือ
1) หนวยงานพื้นฐาน (Basic Life Support หรือ BLS) และ 2) หนวยงานบริการระดับสูง (Advanced Life Support
หรือ ALS) นอกเหนือจากนี้แลวยังมีบ ริการดูแลฉุกเฉินทางอากาศดวย ซึ่ง การจัดบริการนี้อาจเปนเพราะสภาพของ
ประเทศที่กวางขวาง หางไกล บางพื้นที่มีประชากรเบาบางมาก การคมนาคมดวยรถยนตไมสะดวกใชเวลาในการนําสง
ผูปวยนาน จึงตองมีบริการทางอากาศ (MacFarlance, Loggerenberg & Kloeck , 2005 : 145-148 อางใน สุรเชษฐ
สถิตนิรามัย, 2550)
ในดานการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลในปจจุบัน ของแอฟริกาใต นั้นมี ดังนี้ คือ
(MacFarlance, Loggerenberg & Kloeck , 2005 : 145-148 อางใน สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, 2550 )
1. กิจกรรมที่สนับสนุน (Supportive Activities) ซึ่งไดแก
โครงสรางพื้นฐานขององคกร ในระดับชาติมีหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมการขึ้นทะเบียน
บุคลากรที่ใหบริการ ที่เรียกวา Division of Health Professions Council of South Africa และมีคณะกรรมการดาน
วิชาชีพฉุกเฉิน The professional Board for Emergency Care Personnel

สําหรับระดับปฏิบัติการในแตละ

จังหวัดจะเปนผูที่รับผิดชอบในการนําสงผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินหนวย BLS และ ALS มีองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่สนับสนุน
งานคือ กาชาดที่สนับสนุนในการดูแลฉุกเฉินทางการบิน มีมหาวิทยาลัยในรัฐและเอกชนมีหนาที่ในการสนับสนุนทาง
วิชาการและผลิตบุคลากร
(2) การจัดการดานทรัพยากรมนุษย ในการจัดการศึกษาดวยการผลิตและฝกอบรมบุคลากรที่สามารถดูแล
ผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินทั้งกลุมวิชาชีพเฉพาะกลุม
บุคลากรเฉพาะ เปนกลุมพาราเมดิกและเวชกิจฉุกเฉิน (Emergency Medical Technicians : EMTs)
ปจจุบันมี 3 ระดับ โดยระดับแรกเรียกวา Basic Assistance Ambulance (BAA) สามารถชวยฟนคืนชีพได ซึ่งใชเวลาใน
การอบรมนานถึง 1 เดือน ระดับที่สอง เรียกวา Ambulance Emergency Assistance (AEA) ระดับนี้เทียบเทากับ
EMT-I ตองมีประสบการณในการทํางานในทองถนนถึง 3-4 เดือนแลวจึงเขารับการอบรมมีความสามารถในการใช
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อุปกรณขั้นสูงได ระดับที่ 3 เรียกวา Critical Care Assistance (CAA)ระดับนี้เทียบเทากับ Paramedic ตองใชเวลา
ในการปฏิบัติงาน 9-12 เดือน แลวจึงเขาฝกอบรมและได สําหรับบุคคลากรปฏิบัติงานทั่วไปที่มีอยูเดิม และแพทยเวช
ศาสตรฉุกเฉิน (Emergency Physician) หลักสูตร 3 ปหลังจากจบแพทย หนาที่หลักของแพทยคือควบคุมศูนยควบคุมสั่ง
การทางการแพทย อยางไรก็ตามพบวาในบางพื้นมีปญหาดานการจัดการในเรื่องของคน การขาดคน ในการทํางาน
การพัฒนาดานเทคโนโลยีแ ละขอ มูลขาวสาร
มากกวา 1 หมายเลข คือ 10177
112

การสื่อสารของประเทศในการแจงเหตุมีการใช หมายเลข

เปนหมายเลขการดูแลกอนนําสงดวยการขนสงภาคพื้นดินและทางอากาศ หมายเลข

สําหรับใชเรียกรัฐบาลทองถิ่นในการบริการ สําหรับศูนยควบคุมสั่งการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคัดแยก

พาหนะในการบริการ สําหรับการสั่งการการปฏิบัตินั้นมี Paramedic ปฏิบัติงานแตตองอยูในความควบคุมของแพทย
การจัดหาทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ งบประมาณนี้มาจากแหลงรายไดของรัฐคือ ภาษีนอกเหนือจากนี้เปน
การซื้อบริการใหกับภาคธุรกิจเอกชนที่ดําเนินงาน มีการจัดทํา Protocol อีกจํานวนมาก กิจกรรมการจัดหาอุปกรณและ
พาหนะ มีการจัดหาเชนเดียวกับสหรัฐ สําหรับพาหนะที่ใชเคลื่อนยายทางอากาศนั้นจัดวา แอฟริกาใตเปนประเทศที่มีการ
ใชเครื่องบินมากในทวีปนี้ และยังมีเครือขายเชื่อมตอไปยังประเทศที่ใกลเคียง อยางไรก็ตามในแอฟริกาใตเองยังมีปญหา
ที่เกี่ยวกับการขาดแคลนพาหนะและอุปกรณทางการแพทยที่ชวยชีวิต
2.2 ระบบการแพทยฉุกเฉินและกําลังคนดานสุขภาพในประเทศไทย
2.2.1 การจัดระบบปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
การเกิดขึ้นของการจัดการดูแลกอนนําสงสถานพยาบาลเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 ดวยมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ไดมีการ
ชวยเหลือในลักษณะสังคมและการกูภัย โดยควบคูกับการเก็บศพผูเสียชีวิตในกรณีตาง ๆ ตอมาใน พ.ศ. 2513 มูลนิธิ
รวมกตัญู ไดใหความชวยเหลือผูปวยขั้นตนและลําเลียงนําสงโรงพยาบาล

หลังจากนั้นไดมีความพยายามเริ่มตน

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมาเมื่อประมาณ 20 กวา ปที่ผานมา โดยไดมีการบรรจุแ ผนการพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินนี้ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539 )

เริ่มดําเนินการ

บางสวน โดยในป พ.ศ. 2536 มีการจัดตั้งโครงการศูนยอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลขอนแกน สําหรับในกรุงเทพมหานคร วชิ
รพยาบาลไดเปดหนวยแพทยกูชีพขึ้นอยางเปนทางการ ตอมาในพ.ศ. 2539 กรมการแพทยไดขยายพื้นที่บริการ และมี
หมายเลขแจงเหตุ 2 หมายเลข คือ 1669 ในสวนของกรมการแพทย และ 1554 ในสวนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แตการใหบริการยังไมทั่วถึง ยังขาดงบประมาณที่เหมาะสมในการดําเนินการโรงพยาบาล หลายแหงตองระดมเงินจาก
มูลนิธิของโรงพยาบาล และขอความชวยเหลือจากองคกรภายนอกระบบราชการ
ในปงบประมาณ 2545 กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศใหการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เปน 1
ในนโยบาย 4 ประเด็นของกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการจัดตั้งสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (ศูนยนเรนทร
กระทรวงสาธารณสุข) เปนหนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนา จัดงบประมาณในสวนงบลงทุนจากกองทุนประกันสุขภาพ
ถวนหนา ในการดําเนินงานจน ถึงปจจุบัน
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ปจจุบันประเทศไทยไดมีการดูแลกอนนําสงสถานพยาบาล ซึ่งมีหนวยปฏิบัติงานจะมีอยู 3 ระดับคือ
1. หนวยปฏิบัติงานระดับตน มี First responder (FR) ซึ่งเปนอาสาสมัครในตําบลที่ทําหนาที่หนวยงานที่
สามารถใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนได ไดแก การดาม การหามเลือดการชวยฟนคืนชีพและการเคลื่อนยายอยางถูก
วิธี สําหรับหนวยปฏิบัติงานระดับตนมีรายงานการศึกษาของ ไพศาล โชติกลอม ( 2549 : 160 ) ไดศึกษาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดขอนแกน พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดตั้งหนวยกู
ชีพ 4 รูปแบบคือ รูปแบบแรกองคกรทองถิ่นดําเนินการเองโดยใชบุคลากรของทองถิ่น รูปแบบที่สองคือทองถิ่นรวมกับ
ผูนําชุมชนในแตละหมูบานดําเนินการ รูปแบบที่สามเปนทองถิ่นรวมกับสถานีอนามัย และรูปแบบที่สี่ทองถิ่นมอบหมายให
เอกชนดําเนินการ การศึกษาของวงศา เลาหศิริวงศและคณะ (2549 :60-78 ) ในเรื่องการดําเนินงานอยางมีสวนรวมของ
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทําการศึกษาจาก 35 จังหวัดในประเทศไทย โดยไดทําการถอดบทเรียนการจัดการของชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาปจจัยกระตุนที่ทําใหมีการจัดบริการคือ การมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
ประสบการณการทํางานมูลนิธิเอกชน การเปนเจาหนาที่สาธารณสุข การเคยเปนจุดบริการของโรงพยาบาล การเห็น
ความสําคัญวาเปนบริการของประชาชน การมีนโยบายของผูวาราชการและผูนําดานสุขภาพ ตลอดทั้งการสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประดันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
2. หนวยปฏิบัติงานพื้นฐาน (Basic Life Support หรือ BLS) หนวยนี้จะปฏิบัติงานโดย First responder
และ เวชกิจฉุกเฉินระดับตน สามารถใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดเชนเดียวกับหนวยปฏิบัติงานระดับตนและสามารถ
การชวยคลอดฉุกเฉิน สามารถใหยาทางปากบางชนิดได
ในประเทศไทยในหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานคือ โรงพยาบาลอําเภอ ซึ่งจะใชเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเปนผู
ออกปฏิบัติงานซึ่งจะประกอบไปดวยพนักงานขับรถ พยาบาล หรือเวชกรฉุกเฉิน โดยหนวยของโรงพยาบาลจะรับคําสั่ง
จากศูนยจังหวัด
สวนภาคมูลนิธิที่ไมแสวงหากําไรเชน มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิรวมกตัญู มูลนิธิภาคเอกชนอื่น ๆ เปนตน มูลนิธิ
เหลานี้มีการดําเนินงานมานานมากกวา 10 ป จะมีการดําเนินงานดวยการกูภัยกอนหลังจากนั้นจึงไดพัฒนาสูการ
ดําเนินการกูชีพ ในปจจุบันมีทั้งการทํางานผสมผสานทั้งกูชีพ กูภัย และแยกการจัดการตางกัน ในการปฏิบัติงานผูที่
ปฏิบัติงานจะเปนอาสาสมัครทั้งหมด ซึ่งจะมีพนักงานขับรถ อาสาสมัครกูภัย 1-2 คนที่ผานการอบรมจากหนวยงานของรัฐ
มีเจาหนาที่ศูนยสั่งการ 1-2 คน ทํางานประสานตลอด 24 ชั่วโมงรวมกับโรงพยาบาลหรือสํานักระบบบริการในแตละ
จังหวัด ปจจัยที่ทําใหทางมูลนิธิทํางานในดานนี้อาจเปนเพราะตองการชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน
3.หนวยปฏิบัติการระดับสูง (Advance Life Support หรือ ALS) มีผูปฏิบัติงานเปน แพทย พยาบาล เวชกิจ
ฉุกเฉิน ภายใตการควบคุมของแพทยประจําศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ
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สําหรับ ALS พบในบริการของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในภาคเอกชน เชน
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลภูเก็ต-อินเตอร เปนตนโรงพยาบาลเหลานี้จะมีหมายเลขและศูนยสั่งการที่เปนของ
หนวยงานนั้น เชน โรงพยาบาลกรุงเทพใชหมายเลข 1719 นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพยังมีรถมอเตอรไซดฉุกเฉินที่
สามารถปฏิบัติงาน ไดภายใน 2 นาที บริการลําเลียงผูปวยดวยเฮลิคอปเตอร เปนบริการบางกอกโรเตอรแลนดโดยความ
รวมมือของบริษัทสีชังการบินจํากัด ไดใชเฮลิคอปเตอร Bell 206B (โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2549 online ; โรงพยาบาล
โรงพยาบาลภูเก็ต-อินเตอร , 2549 online) นอกเหนือจากนี้ภาคเอกชนในประเทศไทยยังมีบริการนําสงผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ดวยเครื่องบิน ซึ่งบริษัทเหลานี้จะมีเครือขายรวมกับเอกชนและสามารถนําผูปวยสงไดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เอเชียใต เชน เม็ดดิคัลวิง (Medical Wing,2006 online) สยามแอรแคร (Siam Air Care Wing , 2006 online) หรือ
แอรเอเชียแอมบูแลนซ( Air Asia Ambulane Wing, 2006 online)
นอกเหนือจากนั้นในประเทศไทยยังมีการจัดการในชุมชน สื่อมวลชนที่ทําหนาที่ในการประสานหนวยงานที่ให
การชวยเหลือผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินโดยจะทําหนาที่ในการติดตอแพทยจากโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลใดก็ตามมา
ชวยเหลือใหการดูแล คือชุมชน”สถานีวิทยุจส.100 ขาวสารเพื่อประชาชน” (บริษัทแปซิฟค คอปเปอรเรชั่นจํากัด , 2549
online)
ในดานการจัดการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลในปจจุบัน ของประเทศไทยนั้นมี 2 สวนคือ
2.2.2 กิจกรรมที่สนับสนุน (Supportive Activities) ซึ่งไดแก
(1) โครงสรางพื้นฐานขององคกร (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน , 2548 : 11-27 อางใน
สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, 2550)

การดูแลผูเจ็บปวยกอนนําสงสถานพยาบาลของภาครัฐมีโครงสรางการบริหารงานของ

องคกรที่ดูแลที่ประกอบหลายระดับคือ
 ระดับชาติ มีสถาบันการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ) เปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย
ฉุกเฉิน ป พ.ศ. 2551 มีหนาที่ในการบริหารจัดการ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามารวมในการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน สพฉ. เปนองคกรของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล
ในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหมีความคลองตัว และในป 2556 กระทรวงสาธารณสุขไดตั้ง
สํานักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) ทํา หนา ที่ เปน แกนหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประสานกับ สํ า นั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแหง รวมทั้งรับผิดชอบและชวยสนับสนุน ทุกภาคีเครือขายใหมีการจัดบริการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่เปนไปตามมาตรฐาน ในฐานะกลไกของภาครัฐ
 ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินสวนภูมิภาค(ประจําจังหวัด) ซึ่งมีผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน มีผูแทนจากหนวยราชการ ภาคเอกชนที่เปนมูลนิธิอาสาสมัคร สําหรับในกรุงเทพมหานคร
โครงสรางจะอยูในอํานาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินสวนภูมิภาคจะเปน
หนวยงาน ที่กํากับงานของสํานักงานระบบบริการการแพทยระดับจังหวัดหนาที่คือจัดบริการระดับจังหวัด บริหารจัดการ
งบประมาณ การแบงพื้นที่ ตรวจสอบกํากับคุณภาพของหนวยบริการทั้ง 3 ระดับทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน
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 ระดับทองถิ่น ประธานในการบริหารงานจะเปนนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล
จากนั้นจะเปนหัวหนางานในฝายกูชีพหรือหัวหนาหนวยกูชีพ ซึ่งสวนใหญมักจะเปนสวนสาธารณสุข จากนั้นก็จะเปนศูนย
กูชีพและกูภัย จะมีพนักงานประจําศูนยที่ผานการอบรมในระดับพื้นฐาน และนอกจากนั้นก็จะมีศูนยวิทยุ รถที่รับสงผูปวย
หรื อ ผู ป ระสบเหตุ ที่ ส ว นใหญ เ ป น รถกระบะดั ด แปลง นอกจากนั้ น ก็ จ ะมี ส ว นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ไม ว า จะเป น ฝ า ย
ประชาสัมพันธ หรือหนวยกูชีพอื่นๆ ที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ดังแสดงในภาพที่13 (วงศา เลาหศิริโรจนและคณะ , 2549 :
42-43 )
 มูลนิธิที่ไมแสวงหากําไรและเอกชน พบวามูลนิธิที่ไมแสวงหากําไรมีโครงสรางที่เรียบงายหนาที่คือ
การบริการดูแลกอนนําสงสถานพยาบาล สวนโครงสรางของโรงพยาบาลเอกชนนั้นเปนโครงสรางอยางงาย หนาที่คือ
หนวยบริการขั้นสูงจัดวาเปนหนวยหนึ่งของการบริการในโรงพยาบาลนั้น หนาที่คือการบริการฉุกเฉินขั้นสูง

(2) การจัดการดานทรัพยากรมนุษย ในประเทศไทยมีบุคลากรพิเศษที่ใหการบริการและบุคลากรทั่วไปที่ใหการ
ดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉิน บุคคลากรที่ทําหนาที่ดังกลาวไดแก(สันต หัตถีรัตน , 2544 : 28-29 ; สํานักระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน, 2548 : 3-9, 21-25 ; Davidson ,2000 : 1-6 ; วิภาดา วัฒนนามกุลและคณะ,2549 :,มปป. )
- กลุมอาสาสมัคร มีในสวนของ First responder โดยทั่วไป หมายถึงเจาหนาที่หนวยกูภัย อาสาสมัคร
เจาหนา ที่ตํารวจ เจาหนาที่ดับเพลิง หรือ กลุมบุคคลที่แ สดงตนวาพรอมที่จะใหการชวยเหลือและบริการประชาชน
หลักสูตรการอบรม 16 ชม. เปนขั้นต่ํา (หลักสูตรปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายขั้นพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข)
สามารถใหการประเมินสภาพผูปวยที่บอกไดวาผูปวยตองการรักษาพยาบาลในระดับใด หากแนใจวามีความรุนแรงนอย
สามารถดําเนินการลําเลียงขนยายเอง แตหากพบวามีความรุนแรงสูงหรือไมแนใจ ใหเรียกหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐานหรือระดับสูงกวามาสนับสนุน ในขณะนี้บุคคลเหลานี้ไดปฏิบัติงานอยูในหนวยบริการระดับเบื้องตนและ
พื้นฐาน
- เวชกรฉุกเฉิน ขณะนี้มีเวชกรฉุกเฉินอยู 2 ระดับ คือ เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ( EMT - Basic )
และเวชกรฉุกเฉินขั้นกลาง ( EMT – Intermediate ) หลักสูตรในการผลิตเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้พัฒนามา
จากหลักสูตร EMT - Basic ของประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นกลาง หรือเรียกวาเจาพนักงานกูชีพเปน
หลักสูตรเทียบเทา EMT – Intermediate ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันมี วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 8
แหงและโรงพยาบาลบางแหงที่ไดผลิต ดังนั้นวุฒิบัตรที่ไดรับของกลุมนี้จึงมีทั้ง Certificate, Diploma และ Bachelor
Degree
ในสวนของเวชกรฉุกเฉิน สําหรับประเทศไทยขณะนี้มีเวชกรฉุกฉินอยู 2 ระดับ คือ เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
(EMT-basic)และเวชกรฉุกเฉินขั้นกลาง (EMT- intermediate) หลักสูตรในการผลิตเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานเปนแนวทางที่
กรมการแพทยไดทําการทดลองในโรงพยาบาล 3 แหง รวม 6 รุน มีผูผานการอบรมไปแลว 120 คน จากทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค หลักสูตรนี้พัฒนามาจากหลักสูตร EMT-basic ของสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นกลางหรือ
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เรียกวาเจาพนักงานกูชีพเปนหลักสูตรเทียบเทา EMT-intermediate ของสหรัฐอเมริกา แตปรับใหเขากับระบบการศึกษา
ของประเทศไทย ทําเปนหลักสูตร 2 ป โดยเริ่มตนที่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแกน (วสส.ขอนแกน) ขณะนี้
กําลังผลิตรุนละ 60 คน ใน วสส.และวิทยาลัยพยาบาลหลายแหง บุคลากร 2 ระดับนี้สามารถใหการรักษาพยาบาลขั้น
พื้นฐานได และมีบทบาทสําคัญในการชวยในหนวยปฏิบัติการระดับสูง ในอนาคต จะมีการพัฒนาเพื่อใหเกิดขั้นบันใดใน
สายวิชาชีพนี้ใหมีการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยที่เรียกวาเวชการฉุกเฉินขั้นสูงหรือ EMT-Paramedic ที่เทียบเทา
ปริญญาตรี (ที่มา : ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย, 2011 ออนไลน)
- พยาบาลวิชาชีพ ทําหนาที่เปนผูใหบริการในระดับสูง (ALS) เปนผูชวยในระบบทางการแพทย
เปนผูสอนและพัฒนาหลักสูตรเจาหนาที่ในระดับตาง ๆ รวมทั้งประชาชน ซึ่งปจจุบนั นี้ไดมีการพัฒนาหลักสูตร Thai
Advanced Life Support ขึ้นโดยคณะกรรมการหลักสูตรและสอนดานเวชศาสตรฉุกเฉินของแพทยสภา ในการ
ปฏิบัติการของหนวยบริการในระดับ ALS
- แพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน (Emergency physician-EP) ทําหนาที่ควบคุม
ระบบ เพื่อใหการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมีสถานะเหมือนกับที่แพทยไดเปนผูใหเอง นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการ
ฝกอบรม การจัดมาตรฐานระบบ และการประเมินผล บทบาทนี้เปนบทบาทที่คลายคลึงกันในระบบทั่วโลก
กําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉิน ตามประกาศของ กพฉ. เรื่องการใหประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการของ
เจาหนาที่การแพทยฉุกเฉิน ป 2555 หมวดที่1 ระบุวากําลังคนในการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน แบงเปน 2 กลุมคือ
1. ประเภทการปฏิบัติการแพทย ประกอบดวย
• อาสาสมัครการแพทย(อฉพ.) เทียบเทากับ FR เดิม หรือชื่อใหมคือ EMR
•พนักงานฉุกเฉินการแพทย(พฉพ.) หรือ EMT-B
• เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย(จฉพ.) หรือ EMT-I
• นักปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน หรือ Paramedics
2. ประเภทการอํานวยการ ประกอบดวย
- แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน(พอป.)
• ผูกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน(ผปป.)
• ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน(ผจฉ.) หรือ ชื่อเดิมคือ พยาบาลสั่งการ
• ผูประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน(ผปฉ.) (EMT-I เรียนตามหลักสูตรนี้เพื่อทําหนาที่ในตําแหนงนี้ได)
• พนักงานรับแจงการปฏิบัติการฉุกเฉิน(พรจ.) (EMT-I เรียนตามหลักสูตรนี้เพื่อทําหนาที่ในตําแหนงนี้
ได)
การพัฒนาดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการนั้น ในไทยใชหมายเลข 1669
สําหรับหนวยงานที่เขาสูระบบของกระทรวงสาธารณสุข สวนในโรงพยาบาลเอกชนอาจมีหมายเลขที่ตางกัน ไป เชน
โรงพยาบาลกรุงเทพ หมายเลข 1719
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ระบบขอมูลขาวสารใชเปนคอมพิวเตอรซึ่งมีระบบขอมูลโดยใชฐานขอมูลทางอินเตอรเนตเปนฐานขอมูลรวมกัน
ทั่วประเทศ ยกเวนบางพื้นที่ซึ่งไมอาจสื่อสารกับพื้นที่อื่นไดเนื่องจากการขาดแคลนระบบสื่อสารที่จําเปน นอกจากนี้การ
สื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน ผูใหบริการ ระบบควบคุมทางการแพทย และโรงพยาบาล ใชเทคโนโลยีชนิด VHF ซึ่งใน
ศูนยรับแจงเหตุจะทําหนาที่เปนสถานีแมขายในตัว ระบบนี้เปนการสื่อสารชนิดเปดที่ผูอื่นในเครือขายสามารถรับฟงได
ตลอดเวลารวมกับระบบโทรศัพทเซลลูลารซึ่งสามารถสื่อสารในรายละเอียดของผูปวยฉุกเฉินแตละรายได มีการควบคุม
สั่งการโดยตรงผานวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท สําหรับการสั่งการทางออม โดยผานเอกสารมอบหมาย มีเพียงบางพื้นที่ที่ได
ดําเนินงาน
ในประเทศไทยเนื่องจากความแตกตางในกิจกรรมสนับสนุน (Supportive activities) ในดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการดานทรัพยากรและวัสดุอุปกรณในแตละสถานบริการ ทําใหโครงสรางระบบการแจงเหตุและ
สั่งการในระดับจังหวัดมี 3 ระดับ(สํานักระบบริการการแพทยฉุกเฉิน , 2549)
ระดับที่ 1 จังหวัดที่มีความพรอมในการสั่งการที่มีทั้งสถานที่ บุคลากร อุปกรณและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ระดับนี้มีหนาที่ในการสั่งการหนวยบริการระดับตางๆ ใหปฏิบัติงานไดเอง
ระดับที่ 2 จังหวัดที่มีความพรอมในการสั่งการที่มีทั้งสถานที่ ยังขาดแพทยในการปฏิบัติงาน ขาดระบบสื่อสาร
ทาง internet และการบันทึกขอมูลเปนปจจุบัน ( Real time) ระดับนี้มีหนาที่ในการสั่งการมี 2 ทางทั้งจากหนวยเองและ
สํานักระบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับที่ 3 เปนจังหวัดที่มีความพรอมในการสั่งการที่มีทั้งสถานที่ มีเฉพาะบุคลากรที่อยูเวร ขาดระบบสื่อสารทาง
internet เครื่องบันทึกเสียงระบบแจงเหตุ และการบันทึกขอมูล (Real time) ระดับนี้สํานักงานระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน มีหนาที่ในการสั่งการหนวยบริการระดับตางๆ ใหปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและกระบวนการในการดูแลผูปวยฉุกเฉินและการนําสงสถานพยาบาล ตลอดทั้งความเชื่อมโยงระหวาง
ภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแสดงไวในภาพที่ 2.3-2.4
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ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนของกระบวนการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลในประเทศไทยสําหรับหนวยงานของ
ภาครัฐและมูลนิธิที่ไมแสวงหากําไร

สถานีอนามัย

รพ.อําเภอ

การเคลื่อนยายนําสง

การเคลื่อนยายนําสง

การปฐม
พยาบาลเบื้องตน

การปฐมพยาบาล
เบื้องตน

รพ.ทั่วไปหรือรพ.ศูนย
การเคลื่อนยายนําสง
การรักษาพยาบาลจุดเกิดเหตุ

หนวยฉุกเฉินจังหวัด
FR /BLS(มูลนิธ)ิ

BLS รพ.อําเภอ/ (มูลนิธิ)
ALS รพ.จังหวัด

อบต/มูลนิธิ
ผูพบเห็น

ศูนยรับแจง ที่
รพ. อําเภอ

ศูนยรับแจงเหตุ
จังหวัด 1669

ผูพบเห็น
ผูพบเห็น

ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ใน
หมูบาน

ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ใน
อําเภอ
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ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ใน
จังหวัด

ภาพที่ 2.4 กระบวนการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงสถานพยาบาลสําหรับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน

. โรงพยาบาลเอกชน

. สถานพยาบาลรัฐ

. การเคลื่อนยายนําสง

. การเคลื่อนยายนําสง

. การรักษาพยาบาลจุดเกิด

. การรักษาพยาบาลจุดเกิด

BLS

ALS เอกชน แพทย

BLS รัฐบาล

พยาบาล

พยาบาล

ALS รัฐบาล แพทย พยาบาล

หนวยฉุกเฉิน รพ.
เอกชน

ผูเจ็บปวย

1669
ผูพบเห็น/ญาติ

จส.100

2.2.3 การสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน โดยมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการ/ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินใหการ
ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยในป 2554 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการแพทย
ฉุกเฉิน จํานวน 5,397 แหง รอยละ 68.73 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด และพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนรวมในระบบการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 75 และ รอยละ 74.6 เปนอันดับ
1 และ 2 ตามลําดับ (ภาพที่ 2.5)
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ภาพที่ 2.5 การมีสวนรวมขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นจําแนกรายภูมิภาค

แหลงที่มา : สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2554
ในการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินการนี้ โดยกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาแลววา “การแพทยฉุกเฉินเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สามารถ
ดําเนินการได”โดยมีกฎหมายที่สําคัญที่เกี่ยวของ อาทิ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ตามมาตรา 33 วรรคสอง ที่กําหนดให “อปท.สา
มารถดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่น” ดังนั้น ขั้นตอนการดําเนินงาน คือเริ่มแรกตอง
บรรจุงานการแพทยฉุกเฉินในแผนพัฒนาสามปหรือปรับแผนพัฒนาสามปของอปท. และจัดเตรียมอุปกรณทั้งพาหนะ
เครื่องมืออุปกรณ และจัดสงคนเพื่อฝกอบรมซึ่งสามารถประสานมายังสพฉ.ได โดย อปท.ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนชุด
ปฏิบัติการจะตองผานมาตรฐานตามที่สพฉ.กําหนด โดยจะมีสติ๊กเกอรตราสัญลักษณ สติ๊กเกอรรับรองมาตรฐาน และมี
การจัดแบงพื้นที่ใหบริการ (Zoning) ไวแลว และการออกปฏิบัติการจะมีการตั้งศูนยพรอมใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง จัด
บุคลากรพรอมออกปฏบัติงาน และจัดทําแบบบันทึกสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกสิ้นเดือน เพื่อขอเบิกคาชดเชย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (รายงานประจําป 2554 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ หนาที่ 47 )
จากการติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบมีปญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
การแพทยฉุกเฉิน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาดความมั่นใจในเรื่องความถูกตองของการเบิกจายงบประมาณ
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กลัวมีความผิดเมื่อมีการตรวจสอบของสํานักตรวจเงินแผนดิน นอกจากนี้ ยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเบิกจาย
งบประมาณและระเบียบการเบิกจายในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งถือวาเปนอุปสรรคที่
สําคัญตอการดําเนินการบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (รายงานประจําป 2554 สถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ หนา 69)
2.2.4 ระบบการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ฝกอบรม และพัฒนาทางวิชาการแพทย
และพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 8 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน และโรงพยาบาลสิรินธร เปดใหบริการแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ครอบคลุมจํานวนเตียงประมาณ รอยละ 7 ของจํานวนเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งหมด โดยปงบประมาณ
พ.ศ.2554 มีประชาชนมาใชบริการผูปวยนอกจํานวน 3,007,178 ครั้ง ผูปวยใน จํานวน 99,012 คน
สําหรับภารกิจดานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มีการพัฒนาการบริการในระบบ โดยการจัดใหมีชุดปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินระดับสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จุด จัดซื้ออุปกรณทางการแพทยสําหรับสําหรับชุดปฏิบัติการระดับสูง
และจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ โดยในป 2554 มีจํานวนผูปวยที่ขอรับบริการทั้งสิ้น 29,261 คน ผู
เจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง(Advanced) ไดรับบริการภายใน 10 นาที สวนของขั้นพื้นฐาน
(Basic) ภายใน 15 นาที คิดเปนรอยละ 61.17 นอกจากนี้ ยังไดมีการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยกรณีเผชิญเหตุสา
ธารณภัย เพื่อแสดงศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติการชวยเหลือผูเจ็บปวยจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยใน
ป2554 มีการซอมแผน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ และโรงพยาบาลสิรินธร (สํานักการแพทย,2555)
2.2.5 สถานการณและผลสัมฤทธิ์การจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน
จากการดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ น ที่ ผ า นมา ปรากฎผลว า จํ า นวนผู ที่ รั บ การดู แ ลก อ นนํ า ส ง
สถานพยาบาลจาก พ.ศ. 2546-2549 มีแนวโนมสูงขึ้น โดยพ.ศ. 2549 ไดรับแจงเหตุจํานวน 252,676 ราย (ภาพที่ 2.6)
ไดรับแจงเหตุจากประชาชนหมายเลข 1669 เพียงรอยละ 21.64 ผูเจ็บปวยฉุกเฉินประมาณครึ่งหนึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
จราจร(รอยละ 51.43)

จํานวนที่ไดรับการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ 228,951 ราย คิดเปน 90.61 รอยละของที่แจงเหตุ

จํานวนที่นําสงกอนถึงสถานพยาบาล 221,733 ราย คิดเปน 96.84 รอยละของที่ไดรับการดูแล Response time ใน 10
นาทีรอยละ 69.52 และ On scene time ภายใน 10 นาทีรอยละ 88.30 (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน , 2549
online )
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ภาพที่ 2.6 จํานวนผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลกอนนําสงสถานพยาบาลพ.ศ.2546-2549
300,000

252,676

250,000
200,000

151,033

150,000
100,000

84,768

50,000

18,746

2546

2547

2548

2549

พ.ศ.

ที่มา : สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข , 2549 online.
หมายเหตุ:

พ.ศ 2546 ตั้งแต 10 กรกฎาคม 2546 - 31ธันวาคม 2546
พ.ศ. 2549 ตั้งแต 1 มกราคม- 21 ธันวาคม 2549

สําหรับกลไกและกระบวนการดําเนินการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินนั้น เปรียบเทียบระหวางป 2553 และป
2555 พบวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมใหบริการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มเปน 6,683 แหง ในป 2555 ในดานชุด
ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินเพิ่มขึ้นคอนขางมากจากป 2553 เกือบเทาตัว โดยมีชุดปฏิบัติการระดับสูงเพิ่มขึ้นอยางมาก จาก 994
ราย เปน 2,183 ราย รองลงมาไดแกชุดปฏิบัติการระดับเบื้องตน อยางไรก็ตามแมผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มของ
กําลังคนไมสมดุลกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น กําลังคนในดานแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินเพิ่มขึ้นนอยมาก แมสถาบันจะสามารถ
ผลิตไดปละประมาณ 80-100 คน ซ้ํารายกวานั้นแพทยอื่น ๆ และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในดานฉุกเฉินกลับลดลง
สําหรับเวชกรฉุกเฉินระดับกลางลดลงเชนกัน แตทั้งนี้เนื่องจากจํานวนเวชกรฉุกเฉินในตาราง 2.1 ไมนับรวมผูที่บรรจุใน
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สวนเวชกรฉุกเฉินเบื้องตนมีจํานวนที่ลดลงเชนกัน ยกเวน ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น (ตาราง 2.1)
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ตารางที่ 2.1 แสดงขอมูลสถิติที่สําคัญในระบบการแพทยฉุกเฉิน ระหวางปงบประมาณ 2553-2555
หัวเรื่อง
ป 2553
ป 2555
ระบบการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ อปท.
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ทั้งหมด)

7,852

7,852

- พื้นที่ อปท.ที่มีบริการการแพทยฉุกเฉิน

4,897

6,683

-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (ทั้งหมด)

7,894

12,691

-ระดับสูง (ALS)

994

2,183

-ระดับกลาง (ILS)

34

42

-ระดับตน (BLS)

1,307

1,837

-ระดับเบื้องตน (FR)

5,559

8,629

109,941

122,945

ชุดปฎิบัติการฉุกเฉิน

ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
ผูปฏิบัติการฉุกเฉินป (ทั้งหมด)
-

แพทยฉุกเฉิน (EP)

204

247

-

แพทย (Physician)

1,577

1,237

-

พยาบาลกูชีพ (PHEN)

18,899

15,049

-

เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I)

1,161

873*

-

เวชกรฉุกเฉินระดับตน (EMT-B)

4,516

3,849

-

ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder)

83,584

101,690

* เวชกรฉุกเฉินไมนับรวมผูที่ดํารงตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
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2.3 ระบบการแพทยฉุกเฉินในโรงพยาบาล
2.3.1 สถานการณการการแพทยฉุกเฉินในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเปนแหลงบริการดานสุขภาพอนามัย และหองหรือแผนกบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปน สถาน
บริการดานหนาของสถานพยาบาล ในสถานการณที่ประชากรผูรับบริการเพิ่มขึ้นจํานวนผูมารับบริการการรักษาพยาบาล
จากหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินก็เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้การใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงและการจัดบริการที่ตองเรงดวน การ
บริการที่หองฉุกเฉินเปนสถานบริการสุขภาพดานหนาทําใหมีผูปวยทั้งที่เปนกรณีฉุกเฉินและไมฉุกเฉินเปนจํานวนมากตอง
รอรับบริการ ดวยเหตุนี้เองผูปวยที่ฉุกเฉินจริงๆอาจไดรับความชวยเหลือไมทันทวงทีหรือทันเวลา (งานการพยาบาลเวช
ศาสตรครอบครัวและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 อางใน สุชาดา วิลาสคัมภีร, 2554)
นโยบาย "เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน" เปนนโยบายหลักที่ถูกประกาศขึ้นภายใตรัฐบาลในป พ.ศ.
2555 ที่ผานมา โดยมีเปาประสงคในการเพิ่มการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินใหกับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปนการลงนามขอตกลงบันทึกความรวมมือของ 3

กองทุนสุขภาพภาครัฐ

ประกอบดวย กองทุนสวัสดิการขาราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ รวมถึงสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ(สพฉ.) ก็เปนหนึ่งในหนวยงานหลักที่เขารวมการปฏิบัติงานในโยบายครั้งนี้ ซึ่งนโยบาย"เจ็บปวย
ฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน" ไดถูกใชอยางเปนทางการแลวในวันที่ 1 เมษายน 2555
นโยบายดังกลาวขางตนนี้ เปนการสรางหลักประกันใหประชาชนไทยทุกคนไดรับบริการนําสงโรงพยาบาลใน
ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน และการดูแลดานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสถานพยาบาล ซึ่งผลกระทบของนโยบายดังกลาวมีผลตอ
กําลังคนดานสุขภาพโดยตรง ดวยเหตุนี้ระบบบริการสุขภาพตองจัดใหมีกําลังคนเพียงพอทั้งดานจํานวนและทักษะในการ
ใหบริการทั้งในสถานที่เกิดเหตุ และในสถานพยาบาล และมีการกระจายตัวอยางเหมาะสม (สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ, 2556 ออนไลน)
2.3.2

กําลังคนของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาล

ในสวนของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยเฉพาะภาครัฐเผชิญกับปญหาทั้งในดานการ
จัดการระบบบริการ และกําลังคนดานสุขภาพ โดยสามารถสรุปประเด็นความทาทายที่สําคัญไดดังตอไปนี้
(1) การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหองฉุกเฉิน
หองฉุกเฉินในโรงพยาบาลสวนใหญ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐยังเปนแหลงที่ไมสามารถจูงใจใหแพทย
และพยาบาลสวนใหญตองการปฎิบัติงานในหนวยงานนี้ เพราะมีภาระงานหนัก ฉุกละหุก เครียด เสี่ยงตอการถูกฟองรอง
และยังไดผลตอบแทนเทากับหรือนอยกวาบุคลากรในแผนกอื่น ๆ หรือ หนวยงานอื่น ที่งานไมหนักเทียบเทางานบริการที่
หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สถานบริการหลายแหงตองแกปญหาโดยการหมุนเวียนแพทยไปตรวจรักษาผูปวยในหองฉุกเฉิน
ที่เปนปญหาหนักยิ่งไปกวานั้นคือ แพทยที่ออนอาวุโสและขาดประสบการณ โดยเฉพาะแพทยที่จบใหมหรือแพทยที่กําลัง
อยูระหวางการเพิ่มพูนทักษะมักจะตองมารับภาระกิจการหมุนเวียนมาใหบริการที่แผนกฉุกเฉินนี้ การขาดประสบการณ
และความชํานาญอาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดไดงาย (บทความการทํางาน ER, 2554 ออนไลน)
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(2) การขาดแคลนกําลังคนที่ดูแลระบบการแพทยฉุกเฉิน
บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญมากในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน จากการศึกษาของอรุณ จิรวัฒนกุล และคณะ (2541) พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหบริการการแพทย
ฉุกเฉินมีจํานวนนอยเกินไป ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน และสวนใหญยังขาดความรูในการปฏิบัติงาน ไมไดรับการอบรม
ขาดการพัฒนาวิชาการอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ อนุรักษ อมรเพชรสถาพร (2546) พบวาบุคลากรที่
ใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ เนื่องจากงานบริการการแพทยฉุกฉินในสถานบริการตองใชกําลังคนรวมกับงานบริการ
การแพทยฉุกเฉินนอกสถานบริการ การขอเพิ่มกําลังคนและพื้นที่เพื่อมาจัดตั้งหนวยใหบริการทําได คอนขางยากเนื่องจาก
ทุกแผนกมีกําลังคนจํากัด ซึ่งโดยปกติบุคลากรดังกลาวก็มีหนาที่และงานประจํามาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ
สายสมร ภัทรจิตรานนท (2551) ไดศึกษาอุปสรรคในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินสําหรับผูบาดเจ็บ พบวา บุคลากรที่
ใหบริการในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมีจํานวนไมเพียงพอ เนื่องจากงานของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับ
โรงพยาบาลชุมชนงานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลจัดเปนสวนหนึ่งของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในระบบบริการการดังกลาว คือบุคลากรของทีมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยใชกําลังคนรวมกัน
การที่มีกําลังคนที่จํากัด สงผลตอภาระงานมาก และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยผลการศึกษาในกลุม
พยาบาลวิชาชีพนั้นพบวา พยาบาลวิชาชีพตองทํางานดานการรักษาพยาบาลทุกดาน สงผลใหภาระงานมากขึ้น (ศรีเพ็ญ
วิทิตตานนท , 2541) สอดคลองกับผลการศึกษาของ กองเกียรติ อุเต็น (2547) พบวา พยาบาลวิชาชีพตองทํางานหลาย
หนาที่ในเวลาเดียวกันสงผลตอปญหาตาง ๆ ไดแก ประสิทธิภาพของงานลดลง

บุคลากรขาดความชํานาญในการ

ใหบริการ ดังตัวอยางจากการศึกษาตาง ๆ ดังตอไปนี้
จากการดํ า เนินงานการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของจัง หวัดอุบลราชธานี พบวามี ข อจํ า กัดในดา น
บุคลากรคือมีจํานวนไมเพียงพอตอการใหบริการ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 2549) จึงไมพรอมใหบริการ
ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนผูใชบริการที่เพิ่มมากขึ้นนั้นก็อีกเปนปจจัยอยาง
หนึ่ง จากผลการศึกษาของ กฤตยา แดงสุวรรณ และคณะ ( 2551) พบวา จํานวนผูรับบริการดานอุบัติเหตุและฉุกเฉินนั้นมี
มากกวาอัตรากําลังของพยาบาลอุบัติเหตุและ ฉุกเฉินในแตละเวร โอกาสที่พยาบาลจะจัดสรรเวลาพบญาติผูปวยเพื่อให
ขอมูลอยางละเอียดครบถวนจึงมีความเปนไปไดนอยมาก อีกทั้งลักษณะของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินตองรับผิดชอบให
บริการที่หลากหลาย เชน การใหบริการที่จุดเกิดเหตุ ใหบริการรักษาใน หองฉุกเฉิน ใหบริการผูปวยที่มีความ จําเปนตองรับ
การสังเกตอาการ ใหบริการสงตอภายในเพื่อรับการรักษาตอเนื่องและสงตอภายนอกในกรณีเกินขีด ความสามารถ ทําให
อัตรากําลังพยาบาลที่จัดสรรในแตละเวรตองกระจายอัตรากําลังที่มีอยูเพื่อใหการพยาบาลใน หลายลักษณะ ชวงเวลาที่
พยาบาลจะใหขอมูลอยางละเอียดใหกับญาติผูรับบริการทุกคนจึงมีความเปนไปไดนอย
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา อัตรากําลังของบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของการใหบริการพยาบาล ซึ่งทํา
ใหตอบสนองตอความพึงพอใจผูใชบริการ รวมทั้งทําใหมีความพึงพอใจในงาน และคงอยูในงาน (Aiken et al., 1994 อาง
ถึงใน นางสุชาดา วิลาสคัมภีร, 2554) และเมื่อบุคลากรทางการพยาบาลสมดุล กับภาระงานแลว ผลลัพธคุณภาพการ
พยาบาล ไดแก ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน ความพึงพอใจของผูปวยและเจาหนาที่
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ตนทุนและประสิทธิภาพยอมเกิดขึ้น (ประภา ปญญาเพียร, 2545) ในขณะเดียวกันการจัดอัตรากําลังที่นอยเกินไปจะทํา
ใหบุคลากรตองรับภาระงานที่หนักเกินกําลังทําใหเกิดความเมื่อยลา มีโอกาสที่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือ
เกิดภาวะเสี่ยงขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานได ดังนั้นการบริหารอัตรากําลังเพื่อการใชทรัพยากรอยางคุมคา (นิด
ดา โชคบุณยสิทธิ์,2548) เพื่อใหเกิดความเหมาะสมของบุคลากรกับปริมาณงานจึงเปนภารกิจที่สําคัญของผูบริหาร
ทางการพยาบาลที่ตองมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชจายดานสุขภาพและควบคุม
งานบริการใหเกิดคุณภาพสูงสุด (หฤทยา ปรีชาสุข, 2545)
(3) การขาดทักษะในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
กําลังคนในหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีบทบาทหนาที่ในการที่จะตองประเมินอาการ คนหาปญหา ดําเนินการ
วางแผนและแกไขปญหาอยางรวดเร็วดวยการรักษาพยาบาล ประคับประคองใหผูรับบริการรอดพนภาวะวิกฤต ไมเกิด
ภาวะแทรกซอนทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ บุคลากรประจําหองฉุกเฉินจึงตองเผชิญกับภาวะเครียด ทั้งกับผูรวมงาน
ผูรับบริการและญาติ ดังนั้นกําลังคนที่อยูประจําหองฉุกเฉิน ตองเปนผูที่มีความรู มีความสามารถ ในการประเมินอาการ
วางแผนการรักษาและปฏิบัติการรักษาดวยความรวดเร็ว ปลอดภัย นอกจากนี้ยังตองมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการและผูรวมงาน ที่สําคัญพยาบาล จะตองมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใหบริการแก
ผูปวย อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหการดูแลผูปวยปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงตางๆ และบรรลุเปาหมายของหนวยงาน (พรธิดา
แสงทอง,2550)
จากการศึกษาความพรอมรับผูปวยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินทุกระดับของโรงพยาบาล 4 ระดับ ไดแก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง 30 เตียงขึ้นไป ทั่วประเทศรวม 771
แหง พบวายังมีความแตกตางกันในการจัดระบบบริการและการจัดการกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉิน โดยจัดแพทย
ประจําหองฉุกเฉินตลอดเวลาเฉลี่ยรอยละ 94 เฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีแพทยที่ผานการอบรมการชวยชีวิตชั้นสูง
ศัลยแพทยรับปรึกษาและมาดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง และมีศัลยแพทยออรโธปดิกสรับปรึกษาและมาดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง
ประจําหองฉุกเฉินตลอดเวลาทุกแหง
สวนในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป แพทยที่ประจําการสวนใหญประมาณรอยละ 60-80 ไมไดผาน
การอบรมดานการชวยชีวิตชั้นสูง มีศัลยแพทย และศัลยแพทยออรโธปดิกส รับปรึกษาและมาดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง
ตลอดเวลาเฉลี่ยรอยละ 93 ในดานของพยาบาลประจําหองฉุกเฉิน พบวาพยาบาลที่ผานการอบรมดานการบาดเจ็บใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปตลอดเวลาเฉลี่ยรอยละ 73 โดยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยมีรอยละ 80 โรงพยาบาลศูนยรอยละ 77 และโรงพยาบาลทั่วไปรอยละ 71 และโรงพยาบาลชุมชนรอยละ 40
(นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย , 2555 ออนไลน)
นอกจากนั้นโรงพยาบาลหลายแหงจัดสรรแพทยที่จบใหมหมุนเวียนมาใหบริการที่แผนกฉุกเฉิน ซึ่งการขาด
ประสบการณและความชํานาญเชนนี้อาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดไดงาย นอกจากนั้นการขาดการพัฒนาองคความรู
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เกี่ยวกับ “ เวชศาสตรฉุกเฉิน ”และ “ ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ” ที่ทันสมัยและเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาระบบบริการ และกําลังคนของหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินได นอกจากนี้จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะหลัก
ของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (กฤตยา แดงสุวรรณ และคณะ,2551)
2.3.3 ความตองการกําลังคนของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
การศึกษาเรื่องความตองการกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินที่สอดคลองกับภาระงานมีคอนขางจํากัด และ
งานศึกษาที่มีเนนเฉพาะความตองการของพยาบาลปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน ดังนี้
ในการวิเคราะหความตองการกําลังคน เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมก็เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการที่ทํา
ใหทราบถึงความตองการบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉิน จากการศึกษาของ จิตรา มากมี (2550) ไดศึกษาปริมาณเวลา
ที่ใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในกรณีของโรงพยาบาลอุตรดิตถ พบวา เวลาที่ใช
ในการปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมของพยาบาลใน 24 ชั่วโมงของการปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลทั้งหมดจํานวน 128
ชั่วโมง โดยเวรเชาเทากับ 46 ชั่วโมง เวรบายใชเวลาเทากับ 62 ชั่วโมงและเวรดึกใชเวลาเทากับ 20 ชั่วโมง เวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงในผูปวยแตละประเภท พบวาผูปวยฉุกเฉินมากใชเวลาเทากับ 58 นาที ผูปวยฉุกเฉิน
ใชเวลาเทากับ 42 นาที ผูปวยไมฉุกเฉินใชเวลาเทากับ 40 นาที เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลนอกเหนือจาก
กิจกรรมการพยาบาลโดยตรงใชเวลาเทากับ 10.9 ชั่วโมง สัดสวนรอยละปริมาณงานทั้งหมดในเวรเชา:เวรบาย:เวรดึก
เทากับรอยละ 36 : 48 : 16 ตามลําดับ โดยภาระงานจะมากในเวรบาย และ สายสม รุจิพรรณ(2549) ศึกษาปริมาณ
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรณีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
พบวาเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมของพยาบาลใน 24 ชั่วโมงเทากับ 37 ชั่วโมง โดยเวรเชาเทากับ 9 ชั่วโมง เวร
บายใชเวลาเทากับ 20 ชั่วโมงและเวรดึกใชเวลาเทากับ 8 ชั่วโมง เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงใน
ผูปวยแตละประเภท ผูปวยฉุกเฉินมากใชเวลาเทากับ 0.53 ชั่วโมงตอราย ผูปวยฉุกเฉินใชเวลาเทากับ 0.25 ชั่วโมงตอราย
ผูปวยไมฉุกเฉินใชเวลาเทากับ 0.11 ชั่วโมงตอราย เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลนอกเหนือจากกิจกรรมการ
พยาบาลโดยตรงใชเวลาเทากับ 5.35 ชั่วโมง สัดสวนรอยละปริมาณงานทั้งหมดในเวรเชา : เวรบาย : เวรดึก เทากับรอยละ
28 : 51 : 21 ตามลําดับ และ สุชาดา วิลาสคัมภีร (2554) ซึ่งทําการศึกษาการจัดอัตรากําลังบุคลากรทางการพยาบาล
ตามปริมาณภาระงานในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและศึกษาเวลาที่ใชของบุคลากรทางการพยาบาลในการปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลในผูปวยแตละประเภท ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย ศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 14 คน เจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉิน จํานวน 2 คน ผูชวยเหลือคนไข จํานวน 5 คน ผลการศึกษา พบวา ผูปวย
ฉุกเฉินมากใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงมากกวาผูปวยประเภทฉุกเฉินและไมฉุกเฉิน พรรณ (2549)
ที่ทําการศึกษาเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
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เคราะห พบวาเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในผูปวยฉุกเฉินมาก 0.53 ชั่วโมงตอราย ผูปวยฉุกเฉิน 0.25
ชั่วโมงตอรายและผูปวยไมฉุกเฉิน 0.11 ชั่วโมงตอราย
บทสรุป
การจัดระบบการแพทยฉุกเฉินดําเนินการทั้งในโรงพยาบาลและการใหบริการนอกโรงพยาบาล สําหรับการ
ใหบริการนอกโรงพยาบาลนั้น มีความเกี่ยวพันธกับภาคีตาง ๆ คอนขางมาก ไดแก องคกรเอกชนไมแสวงหากําไร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม ตลอดทั้งองคกรภาครัฐ ซึ่งกําลังคนที่เขามาเกี่ยวของก็มีความหลากหลาย ตั้งแต
อาสาสมัครทั่วไป ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder) เวชกรฉุกเฉินระดับตน (EMT-B)เวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง (EMT-I) พยาบาลกูชีพ และแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินและแพทยอื่น ๆ สวนการใหบริการในโรงพยาบาล
ดําเนินการโดยแผนก/หองฉุกเฉิน ซึ่งกําลังคนหลักไดแก แพทยเวชศาสตรฉุกเฉินและแพทยอื่น ๆ พยาบาลวิชาชีพ และมี
เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง
แมการดําเนินการที่ผานมาของระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยาบาลจะสงผลตอความสําเร็จของ
ระบบการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับหนึ่ง แตปญหาความทาทายดานกําลังคนดานสุขภาพ เปนอุปสรรคตอความสําเร็จของ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน ปญหากําลังคนหลัก ๆ เหลานี้ ไดแก ความขาดแคลนกําลังคน ภาระงานหนัก การขาดทักษะที่
เหมาะสมในการใหบริการ และการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ความตองการกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉิน
3.1.1 ภาระงานของระบบการแพทยฉุกเฉิน
จากการสํารวจขอมูลการใชบริการแผนกฉุกเฉินของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน และขอมูลพื้นฐานของ
สํานักงานการแพทยฉุกเฉินในป 2555 เมื่อนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหภาระงานดานการแพทยฉุกเฉินแบงออกเปน
ผูปวยวิกฤต-สีแดง (Emergency) ผูปวยเรงดวน-สีเหลือง (Urgent) และผูปวยปกติ-สีเขียว (Non-urgent) แมขอมูล
เหลานี้ยังขาดขอมูลของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานครบางแหง และโรงพยาบาลรัฐตาง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตอยางไรก็ตามขอมูลในระดับจังหวัดและเขตเครือขายบริการตาง ๆ นั้นประกอบดวยขอมูลของภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งนี้รวมทั้งขอมูลแผนกฉุกเฉินจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยดวย โดยภาพรวมแลวภาระงานในแผนก
ฉุกเฉินซึ่งมีประมาณ 12.7 ลานนั้น เปนผูปวยวิกฤติประมาณ 5.4% เปนผูปวยเรงดวนประมาณ 28.2% และสวนใหญเปน
ผูปวยปกติประมาณ 66.4% เมื่อวิเคราะหแยกระหวางการรับบริการที่สถานบริการภาครัฐและเอกชน พบวา แมจํานวน
ผูปวยในภาพรวมจะใกลเคียงกัน แตผูปวยวิกฤติที่รับบริการภาครัฐมากกวาภาคเอกชนเกือบ 10 เทา และผูปวยเรงดวน
ภาครัฐมากกวาภาคเอกชน 2 เทาโดยประมาณ ดังรายละเอียดในตาราง 3.1
ตาราง 3.1 จํานวนและเปอรเซนตผูใชบริการที่แผนกฉุกเฉิน ในสถานบริการภาครัฐและเอกชน จําแนกตามประเภทผูปวย
วิกฤติ เรงดวนและปกติ
สถานบริ การ
วิกฤต
เรงดวน
ปกติ
ภาครั ฐ
612,240 (9.36) 2,279,797 (34.9) 3,649,758 (55.8)
ภาคเอกชน 79,970
(1.28)1,318,370 (21.2) 4,833,796 (77.6)
รวม
692,210 (5.42) 3,598,167 (28.2) 8,483,554 (66.4)

รวม
6,541,796
6,232,136
12,773,932

เมื่อวิเคราะหรายเขต/เครือขายบริการ 12 เครือขาย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร (แทนที่ดวยเขต 13) พบจํานวน
ผูรับบริการดังรายละเอียดในตาราง 3.2 โดยผูใชบริการในสถานบริการภาครัฐ ในเขตกรุงเทพ ฯ สูงที่สุด (แมจะยังขาด
ขอมูลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง) นอกจากนั้นเขตที่ 2, 11, 5 , 4 ก็มีจํานวนผูใชบริการมาก รองลงมา ในสวนการใช
บริการภาคเอกชน ในกรุงเทพฯ ยังคงมีจํานวนที่สูงสุด รองลงไปไดแกเขต 6, 4 และ 5 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในาราง
3.2
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ตาราง 3.2 จํานวนผูใชบริการแผนกฉุกเฉินของภาครัฐและเอกชน แยกตามรายเขตบริการ

เขต

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ภาครัฐ
แดง
เหลือง เขียว
รวม
66,113 127,794 130,790 324,698
141,848 244,891 423,167 809,906
21,880 99,541 127,426 248,847
39,798 229,385 280,095 549,278
36,620 257,689 309,331 603,640
73,269 204,308 208,716 486,292
24,235 56,126 148,988 229,349
27,506 183,302 149,273 360,081
36,103 184,323 490,609 711,034
20,489 95,516 161,341 277,346
33,338 254,470 400,082 687,889
35,926 180,913 166,765 383,604
55,116 161,541 653,175 869,832
612,241 2,279,797 3,649,758 6,541,796

ภาคเอกชน
แดง
เหลือง เขียว
รวม
2,790 50,490 185,355 238,635
2,480 44,880 164,760 212,120
4,030 72,930 267,735 344,695
8,060 145,860 535,470 689,390
7,440 134,640 508,831 650,911
10,540 190,740 700,230 901,510
1,860 33,660 123,570 159,090
4,030 72,930 267,735 344,695
4,340 78,540 288,330 371,210
1,860 33,660 123,570 159,090
6,200 112,200 411,900 530,300
4,340 78,540 288,330 371,210
22,000 269,300 967,980 1,259,280
79,970 1,318,370 4,833,796 6,232,136

สําหรับการใหบริการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานพยาบาลแบงตามรายเขตบริการ พบวาสําหรับผูปวยวิกฤติ (สี
แดง) มีจํานวนการรับบริการสูงในเขตบริการที่ 6, 1, 9, 5 ตามลําดับ สวนผูรับบริการที่มีภาวะเรงดวน (สีเหลือง) มีจํานวน
มากในเขต 10 รองลงมาไดแกเขต 9, 1, 7 , 8 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตาราง 3.3
ตาราง 3.3 การใชบริการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานพยาบาลแบงตามรายเขตบริการ
เขต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

แดง
5,892
3,026
1,553
4,880
5,454
6,649
5,599
4,753
5,862
4,115
2,114
1,839

เหลือง
13,948
6,337
4,092
3,663
5,761
8,771
12,748
10,327
14,460
41,414
4,024
4,998
ไม มี ขอมู ล
51,736 130,543

เขียว
2,298
1,311
507
423
950
3,788
673
773
3,062
7,865
754
644
23,048
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3.1.1 ผลิตภาพกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉิน
กําลังคนดานสุขภาพ ของระบบการแพทยฉุกเฉินที่จะนํามาวิเคราะหความตองการกําลังคนในการศึกษานี้
ประกอบดวยกําลังคนในการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานบริการและกําลังคนในการใหบริการในโรงพยาบาลหรือแผนก
ฉุกเฉิน ไดแก แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน (EP) พยาบาลวิชาชีพ เวชกรฉุกเฉิน สวนอาสาสมัครจะคํานวณความตองการตาม
ฐานขอมูลกําหนดโดย สพฉ คือสัดสวน 2 คนตอหมูบาน
ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการวิเคราะหความตองการกําลังคนไดแกขอมูลผลิตภาพกําลังคนดานสุขภาพ
การศึกษานี้ไดเก็บขอมูลจากโรงพยาบาลตัวอยางจํานวน 6 แหง โดยใชการสังเกตุกระบวนการทํางาน และนํามาวิเคราะห
เพื่อหาคาผลิตภาพกําลังคน และตรวจสอบขอมูลจากการปรึกษาผูเชี่ยวชาญในแตละวิชาชีพ สวนพยาบาลวิชาชีพใชคา
มาตรฐานของสภาพยาบาล ดังแสดงในตาราง 3.4 โดยแพทย EP ใหบริการผูปวยฉุกเฉินและเรงดวนใชเวลาเฉลี่ย 21 นาที
และผูปวยปกติใชเวลา 10 นาที สวนพยาบาลใชคามาตรฐานงานของสภาพยาบาล โดยผูปวยเรงดวยและฉุกเฉินตองการ
เวลาของพยาบาลประมาณ 27 นาทีโดยใชพยาบาล 2 คนในการดูแลตอผูปวย 1 ราย สวนผูปวยปกติใชเวลา 15 นาที
สวน EMT-I ใชเวลาในการใหบริการผูปวยฉุกเฉินและเรงดวน 27 นาที และผูปวยปกติ 15 นาที สําหรับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ใชเวลา 2.83 ชม ตอราย โดยเปนเวลาเตรียมการ 1 ชม ปฏิบัติการ 50 นาที และหลังปฏิบัติการ 1
ชม โดยแตละครั้งมีทีมงาน 3 คน ดังรายละเอียดในตาราง 3.4 และ 3.5
ตาราง 3.4 เวลาเฉลี่ยในการใหบริการของกําลังคนประเภทตาง ๆ ที่แผนกฉุกเฉิน
ประเภทบุคลากร
EP
พยาบาลวิชาชีพ
EMT-I

แดง (วิกฤติ)
21
54
54

เวลาที่ใชตอราย (นาที)
เหลือง (เรงดวน)
เขียว (ไมรุนแรง
21
10
27
15
27
15
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ผูปวยฉุกเฉินนอก รพ
170
170
170

ตาราง 3.5 เวลาเฉลี่ยในการใหบริการของกําลังคนประเภทตาง ๆ ในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
การการปฎิบัติการฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล (ชม ตอ ราย)
โรงพยาบาล
ประเภทของผูปวย
( รพ มหาวิทยาลัย/ รพศ/ สีแ ดง (วิกฤติ)
สีเหลือง (เรงดวน) สีเขียว (ไม
รพท/ รพช)
รุนแรง)
1 ชม
1 ชม
ระยะเตรียมการ
ชุดปฏิบัติการ
ระยะให บริการ
50 นาที
50 นาที
เบื้องตน
ระยะฟนฟู
1 ชม
1 ชม
รวมระยะเวลาบริการ/ ราย
2.83 ชม
2.83 ชม
1. พยาบาล
กําลังคน/ชุดปฏิบตั ิ การ 1. แพทย
2. พยาบาล
2. E MT-I
3.EMT-B
3. E MT-I

นอกจากนั้นขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานสุขภาพ ไดแกขอมูลสัดสวน
การจัดสรรเวลาของกําลังคนดานสุขภาพในแตละประเภท จากการสํารวจในแบบสอบถามสามารถสรุปผลการขัดสรรเวลา
ของแพทย EP ดังตาราง 3.6 เชน แพทย EP ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเวลาสําหรับงานเวชปฏิบัติ
ในโรงพยาบาล 20.6% ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 23% งานวิชาการ 18% และงานบริหารและจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 23% ซึ่งแพทย EP ในแตละระดับสถานบริการก็จะมีการจัดสรรสัดสวนเวลาตางกัน สวนพยาบาลและ
EMT-I ใชขอมูลจากการสํารวจและการสัมภาษณประกอบ ดังรายละเอียดในตาราง 3.6
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ตาราง 3.6 สัดสวนการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานแตละดานของกําลังคนในระบบการแพทยฉุกเฉิน (%)
สัดสวนการจัดสรรเวลาของการปฏิบตั ิง านในแตละดานของ EP ในการใหบริการในโรงพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาล
Mean
n
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
SD.
Mean
n
SD.
โรงพยาบาลเอกชน
Mean
n
SD.
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป
Mean
n
โรงพยาบาลชุมชน
SD.
Mean
%
n
SD.
รวม EP
Nurse
โดยประมาณ
EMT-I
โดยประมาณ

งานปฏิบัติการ
งานวิชาการ / การ การจัดระบบ
งานใหบริการดานเวช ฉุกเฉินนอกโรง
เรียนการสอน / การ งานการแพทย
ปฏิ บัติในโรงพยาบาล
ฉุกเฉิน
พยาบาล
วิจั ย
40
19
34.5
21.11
9
5
10
9
20.62
23.0o
18.02
2329
65.38
21.08
7.2
18.5
13
12
5
6
25.7
13.4
5.4
13.1
58.13
9.23
18.04
18.41
24
13
23
22
25.01
10.38
13.29
15.23
75
7.5
8.33
11.67
3
2
3
3
5
3.54
2.89
7.64
57.76
15.09
20.02
18.53
43%
11%
15%
14%
49
32
41
40
25.11
14.45
16.09
16.32
50%
30%
15%
5%
40%
50%
5%
5%

อื่นๆ
20
1
.
50
1
.
16.25
4
10.31

22.5
17%
6
15.73

3.1.3 ความตองการกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉิน
(1) ความตองการกําลังคนในปจจุบัน
จากขอมูลภาระงาน และผลิตภาพกําลังคนจาก 3.1.1 และ 3.1.2 ไดนําขอมูลวิเคราะหความตองการกําลังคนใน
ภาพรวมของประเทศ ยกเวนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเฉพาะความตองการ EP ใหบริการในโรงพยาบาล ในกรณี
การใหบริการเฉพาะผูปวยภาวะวิกฤติเทานั้น ระบบมีความตองการ EP 202 คน แตเมื่อ EP ใหบริการผูปวยวิกฤติและ
เรงดวน มีความตองการ EP จํานวน 1,331 คน ในกรณีที่ EP ตองใหบริการผูปวยทั้ง 3 ประเภท มีความตองการ EP มาก
ถึง 2,533 คน ในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลเฉพาะกรณีผูปวยวิกฤติตองการ EP เพิ่มอีกจํานวน 153 คน
สําหรับพยาบาลวิชาชีพสําหรับแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลตองการพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,282 คน และสําหรับการ
ออกปฏิบัติการฉุกเฉินตองการพยาบาลวิชาชีพจํานวน 552 คน
ความตองการ EMT-I จากการวิเคราะหภาระงานพบวา ทั้งงานบริการในโรงพยาบาลและการปฏิบัติการฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาลตองการ EMT-I จํานวน 4,515 คน ดังรายละเอียดในตาราง 3.7
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ตาราง 3.7 ความตองการแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน พยาบาล และ EMT-I ในการใหบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลและการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

ผูรับบริการ
Emergency
Urgent
Non-urgent
รวม

in-hosp
202
1,129
1,202
2,533

EP
pre-hosp
153
153

รวม
355
1,129
1,202
2,686

พยาบาลวิชาชีพ
in-hosp pre-hosp
456
157
1,270
395
1,556
3,282
552

รวม
613
1,665
1,556
3,834

in-hosp
569
1,588
1,945
4,102

EMT-I
pre-hosp
117
296
413

รวม
686
1,884
1,945
4,515

เมื่อเปรียบเทียบความตองการกําลังคนดานสุขภาพกับกําลังคนที่มีอยูพบวาในกรณีของแพทย EP หากตอง
ใหบริการผูปวยทุกประเภทมีความตองการเพิ่ม 946 คน แตถาลดภาระงานดานการดูแลผูปวยไมเรงดวนลง จะตองการ
EP เพิ่ม 453 คน แตหากลดภาระใหดูแลเฉพาะผูปวยวิกฤติ มีความตองการเพิ่มอีก 49 คน
ในกรณีของพยาบาล หากลดภาระงานดานการออกปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลลง ความตองการของ
พยาบาลจะลดนอยลง
ในกรณีของ EMT-I หากวิเคราะหความตองการตามภาระงาน โดย EMT-I ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาล พบวาตองการ 4,515 คน แตเมื่อคํานวณโดยใชเกณฑขั้นต่ําของ สพฉ โดยตองการ EMT-I 3 คนตออําเภอ
พบวาตองการ EMT-I จํานวน 2,652 คน เมื่อเทียบกับกําลังคนที่มีอยู จะพบวายังคงขาดแคลน อยางไรก็ตามแมสถาบัน
การผลิตสามารถผลิตเวชกิจฉุกเฉินออกมาไดในจํานวน 1,813 คน แตเนื่องจากไมมีตําแหนงขาราชการรองรัลบ หลายคน
ไดรับการบรรจุในตําแหนงเจาพนักงานสาธารรสุขชุมชน แมวาบางคนจะยังคงปฏิบัติงานในฐานะเวชกิจฉุกเฉินและบางคน
เปลี่ยนอาชีพไป ดังนั้นจึงเหลือเฉพาะ EMT-I ในตําแหนงลูกจางชั่วคราวจํานวนไมมากเพียง 873 คน ซึ่งต่ํากวาจํานวนเวช
กิจฉุกเฉินจริง เมื่อเทียบกับความตองการของ EMT-I จึงขาดแคลนอยูมาก ดังรายละเอียดใน ตาราง 3.8
ตาราง 3.8 ความตองการกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินในสถานการณตาง ๆ เทียบกับกําลังคนที่มี
ประเภท

ความตองการ
กําลังคนที่มี
กําลังคน
2,686 306

สถานการณ

แพทย EP ใหบริการผูปวยหองฉุกเฉินทุกประเภท และ
ปฏิบัติการนอกสถานบริการ
ใหบริการผูปวยหองฉุกเฉินประเภทวิกฤติ
และเรงดวนและปฏิบัติการนอกสถานบริการ
ใหบริการผูปวยหองฉุกเฉินทุกประเภทวิกฤติ
เทานั้น และปฏิบัติการนอกสถานบริการ
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ขาดแคลน
-2, 380

1,331

- 1,025

355

-49

พยาบาล

ใหบริการทั้งในโรงพยาบาลและออก
ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกประเภท
ใหบริการทั้งในโรงพยาบาลและออก
ปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะกรณีวิกฤติ
ใหบริการทั้งในโรงพยาบาลเทานั้น
บริการทั้งในและนอกโรงพยาบาลตามภาระ
งาน
ความตองการตามเกณฑ สพฉ 3 คน ตอ
อําเภอ

3,834 ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

3,439

3,282
EMT-I
4,515 จบการศึกษา
1,813 คน แต
2,652 เปนตําแหนง
เวชกิฉุกเฉิน
เพียง 873 คน
(2) ความตองการกําลังคนระบบการแพทยฉุกเฉินรายเขตบริการ

-3,642
-1,779

เมื่อวิเคราะหความตองการกําลังคนดานสุขภาพของระบบการแพทยฉุกเฉินรายเขตหรือเครือขายบริการซึ่งไม
รวมเขตกรุงเทพมหานครฯ พบวาในกรณีของแพทย EP เขตที่มีความตองการมาก ไดแก เขต 6, 4, 5, 2, 11, 9 ตามลําดับ
(ตาราง 3.9) สําหรับพยาบาลวิชาชีพ ความตองการมากในเขต 6, 4, 5, 2, 11, 9 ตามลําดับ (ตาราง 3.10) สวนเวชกิจ
ฉุกเฉิน มีความตองการมากที่เขต 6, 4, 2, 9, 11, 10 ตามลําดับ (ตาราง 3.11)
ตาราง 3.9 ความตองการ EP สําหรับการใหบริการในโรงพยาบาลและปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลรายเครือขายบริการ

บริการในโรงพยาบาล
เขต

Emergency & Urgent

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

82
146
68
183
151
164
31
99
104
52
137
114
1,331

Non-urgent

รวม

52
99
70
165
145
159
39
74
136
50
138
75
1202

134
245
138
348
295
323
70
173
240
103
275
189
2,533

53

ปฏิบัติการนอก
โรงพยาบาล
Emergency รวม
17
82
9
132
5
63
14
159
16
139
20
162
17
48
14
87
17
119
12
56
6
120
5
85
153
1,252

ตาราง 3.10 ความตองการพยาบาลวิชาชีพ สําหรับการใหบริการการแพทยฉุกเฉินรายเครือขายบริการ
บริการนอกโรงพยาบาล
บริการใน
เขต
โรงพยาบาล
Emergency
Urgent
รวม
1
184
18
42 60
2
345
9
19 28
3
177
5
12 17
4
440
15
11 26
5
373
17
17 34
6
422
20
27 47
7
92
17
39 56
8
219
14
31 46
9
309
18
44 62
10
132
12
125 138
11
347
6
12 19
12
240
6
15 21
รวม
3,282
157
395 552
ตาราง 3.11 ความตองการ EMT-I สําหรับการใหบริการการแพทยฉุกเฉินรายเครือขายบริการ

เขต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

รวม
244
374
194
466
407
469
148
265
370
270
366
261
3,834

บริการในโรงพยาบาล
ตามเกณฑ สพฉ
ในโรงพยาบาล
นอกโรงพยาบาล
รวม
230
45
275
271
432
21
453
380
221
13
234
189
550
19
570
450
467
25
492
398
528
35
563
463
116
42
157
167
274
34
308
278
386
46
432
369
165
103
269
330
434
14
448
348
300
16
316
264
4,162
414
4,516
3,907
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(3) ความตองการกําลังคนระบบการแพทยฉุกเฉินในอนาคต
การวิเคราะหความตองการกําลังคนจากภาระงานในป 2555 จะไดความตองการกําลังคนสําหรับป 2555 และ
เมื่อมีการคาดการณความตองการกําลังคนในอีก 5 ป ขางหนา โดยใชขอมูลพื้นฐานการจําแนกอายุและเพศ จากขอมูล
ของกระทรวงสาธารณสุข (2555) และขอมูลการเพิ่มขึ้นของประชากรตามขอมูลการคาดการณจากวิทยาลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาในป 2560 ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมีความตองการ หาก EP ดูแล
ผูปวยทุกประเภท มีความตองการ 2,941 คน สวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน ในป 2560 มีความ
ตองการ 4,190 คน สําหรับ EMT-I เมื่อวิเคราะหภาระงานในป 2560 ในการใหบริการทั้งในและนอกสถานบริการ มีความ
ตองการ 4,943 คน และเมื่อวิเคราะหตามเกณฑ สพฉ มีความตองการ 3,907 คน (ตาราง 3.12)
ตาราง 3.12 ความตองการกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินในอนาคตป 2560
กลุมอายุ
ผูรับบริการ
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80+
รวม

ความตองการกําลังคน

EP

พยาบาล
52
28
49
152
154
154
165
158
170
184
205
225
203
264
224
220
335
2,941

74
40
70
217
220
219
235
226
243
263
292
321
290
377
320
313
477
4,196
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EMT-I
87
47
82
255
259
258
277
266
286
310
344
378
341
444
377
369
562
4,943

3.2 แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน
3.2.1 ขอมูลพื้นฐาน
จากการตอบกลับของแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน จํานวน 52 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลรัฐนอกเหนือจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จํานวน 27 คน (รอยละ 51.9) รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน 13 คน (รอยละ 25) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.2 และโรงพยาบาลอื่น ๆ จํานวน
2 คน (รอยละ 3.8) โดยภาพรวม ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 38 คน (รอยละ 74) และโรงพยาบาล
เอกชน จํานวน 13 คน (รอยละ 25) ตามลําดับ
สําหรับภูมิภาคของสถานที่ที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน พบวา สวนใหญปฏิบัติงานอยูในภาคกลาง จํานวน 22 คน
(รอยละ 44.0) รองลงมาคือภาคเหนือ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20 ภาคตะวันออก จํานวน 6 คน (รอยละ 12.0)
ภาคเหนือ จํานวน 6 คน (รอยละ 12.0) และ ภาคใต จํานวน 6 คน (รอยละ 12.0) ตามลําดับ เขตพื้นที่ของสถานที่ที่
ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด จํานวน 30 คน (รอยละ 60) รองลงมา
คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 20 คน (รอยละ 40)
ในดานที่ตั้งของสถานบริการพบวา สวนใหญปฏิบัติงานในพื้นที่ในตัวจังกวัดหรือเขตเมือง จํานวน 43 คน (รอย
ละ 84.3) รองลงมาคือโรงพยาบาลชุมชน หรือในเขตชนบท จํานวน 8 คน (รอยละ 15.7)
เมื่อพิจารณาขนาดเตียงเฉลี่ยพบวาโรงพยาบาลรัฐมีขนาดเตียงโดยเฉลี่ยอยูที่ 718 (SD=448) สําหรับ
โรงพยาบาลเอกชนนั้นมีขนาดเตียงโดยเฉลี่ย 208 (SD=104) เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลรวมทั้ง 2 ประเภทพบวา โดยรวม
แลวโรงพยาบาลทุกประเภทมีขนาดเตียงโดยเฉลี่ย 592 (SD=445)

ตารางที่ 3.13 แสดงจํานวนและรอยละของสถานที่ปฏิบัติงาน ภูมิภาค เขตพื้นที่ ของกลุมตัวอยาง
ประเด็น

จํานวน

สถานที่ที่ปฏิบัติงาน
-โรงพยาบาลรัฐนอก (ไมรวม รพ มหาวิทยาลัย)

51.9% (27/52)

-โรงพยาบาลเอกชน

25.0% (13/52)

-มหาวิทยาลัย

21.2% (11/52)

-อื่นๆ

1.9% (1/52)
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ประเด็น

จํานวน

ภูมิภาค
-ภาคกลาง

44%(22/50)

-ภาคเหนือ

20%(10/50)

-ภาคตะวันออก

12%(6/50)

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12%(6/50)

-ภาคใต

12%(6/50)

เขตพื้นที่
-ตางจังหวัด

60%(30/50)

-กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

40%(20/50)

เขตพื้นที่
-โรงพยาบาลเขตเมือง

84.3%(43/52)

-โรงพยาบาลชุมชน

15.7%(8/52)

ประเภทโรงพยาบาล
-โรงพยาบาลรัฐ

74%(37/50)

-โรงพยาบาลเอกชน

26%(13/50)

ขนาดเตียงเฉลี่ย
-โรงพยาบาลรัฐ

718 (SD=448)

-โรงพยาบาลเอกชน

208 (SD=104)

ตารางที่ 3.13 เมื่อพิจารณาสถานที่ปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ
นอกเหนือจาก รพ มหาวิทยาลัย จํานวน 27 คน (รอยละ 51.9) รองลงมาเปนโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 13 คน (รอยละ
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25.0) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน (รอยละ 21.2 ) และ โรงพยาบาลอื่นๆ จํานวน 1 คน (รอยละ 1.9)
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเขตภูมิภาค พบวา กลุมตัวอยางยางสวนใหญ ปฏิบัติงานในภาคกลาง จํานวน 22 คน (รอยละ 44)
รองลงมา คือ ภาคเหนือ จํานวน 10 คน (รอยละ 20) ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 6 คน และ ภาคใต
(รอยละ 12 ) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเขตพื้นที่ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูตางจังหวัด จํานวน 30 คน (รอยละ 60)
รองลงมา คือ กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 20 คน (รอยละ 40) โดยอยูในเขต urban จํานวน 43 คน (รอยละ 84.3)
และ อยูในเขต rural จํานวน 8 คน (รอยละ 15.7)
เมื่อพิจารณาประเภทของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ จํานวน
37 คน (รอยละ 74) รองลงมา คือ โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 13 คน (รอยละ 26)
เมื่อพิจารณาชนาดเตียงพบวา โรงพยาบาลรัฐมีขนาดเตียงเฉลี่ย 718 เตียง และ โรงพยาบาลเอกชนมีขนาดเตียง
เฉลี่ย 208 เตียง
ตารางที่ 3.14 แสดงจํานวน รอยละของสถานภาพ และ คาเฉลี่ยของจํานวนบุตร
ประเด็น

จํานวน

สถานภาพ
-โสด

80.5% (33/41)

-สมรส

19.5% (8/41)

จํานวนบุตรเฉลี่ย

15.8% (6/41) , x =1.5, SD=0.5

ตารางที่ 3.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 33 คน (รอยละ 80.5) และ สมรสแลว จํานวน 8
คน (รอยละ 19.5) มีจํานวนบุตรโดยเฉลี่ย 1.5 คน
3.2.2 ขอมูลการปฏิบัติงานและภาระงาน
จาก พบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย 3.7 ป โดยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอยูในชวง 6-10 ป จํานวน 25 คน (รอยละ 62.5) รองลงมาคือ ชวง 11-15 ป จํานวน 12 คน (รอยละ 30) และ
1-5 ป จํานวน 3 คน (รอยละ 7.5) (ตารางที่ 3.15 )
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ตารางที่ 3.15 จํานวนและรอยละของระยะเวลาในการทํางาน และคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ประเด็น

จํานวน

คาเฉลี่ย ( x ) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน

3.7 (SD=4.2)

ระยะเวลาในการทํางาน
1-5 ป

7.5% (3/40)

6-10 ป

62.5% (25/40)

11-15 ป

30% (12/40)

ตารางที่ 3.16 ในภาพรวม พบวา สวนใหญจะปฏิบัติงานใหบริการดานเวชปฏิบัติในโรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ
54.42 รองลงมาคือ งานวิชาการ / การเรียนการสอน / การวิจัย เฉลี่ยรอยละ 15.79 งานดานบริหาร/ การจัดระบบงาน
การแพทยฉุกเฉินเฉลี่ยรอยละ 14.25 งานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ 9.29 และ ปฏิบัติงานดานอื่นๆ
เฉลี่ยรอยละ 2.79
เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลแตละประเภท ในสวนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพบวา สวนใหญปฏิบัติงาน
ใหบริการดานเวชปฏิบัติในโรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ 56.82 รองลงมาคือ งานวิชาการ / การเรียนการสอน / การวิจัย เฉลี่ย
รอยละ 21.36 งานดานบริหาร/ การจัดระบบงานการแพทยฉุกเฉิน เฉลี่ยรอยละ 17.27 และ งานปฏิบัติการฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ 4.55
ในสวนของโรงพยาบาลเอกชน พบวา สวนใหญจะปฏิบัติงานใหบริการดานเวชปฏิบัติในโรงพยาบาล เฉลี่ยรอย
ละ 51.67 รองลงมาคือ งานวิชาการ / การเรียนการสอน / การวิจัย เฉลี่ยรอยละ 15.50 งานดานบริหาร/ การจัดระบบงาน
การแพทยฉุกเฉิน เฉลี่ยรอยละ 14.25 งานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ 11.50 และ ปฏิบัติงานดาน
อื่นๆ เฉลี่ยรอยละ 7.08
ในสวนของโรงพยาบาลรัฐบาล พบวา พบวา สวนใหญจะปฏิบัติงานใหบริการดานเวชปฏิบัติในโรงพยาบาล
เฉลี่ยรอยละ 57.41 รองลงมาคือ งานวิชาการ / การเรียนการสอน / การวิจัย เฉลี่ยรอยละ 16.11 งานดานบริหาร/ การจัด
ระบบงานการแพทยฉุกเฉิน เฉลี่ยรอยละ 15.56 งานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ 4.81 และ
ปฏิบัติงานดานอื่นๆ เฉลี่ยรอยละ 2.41
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ตารางที่ 3.16 แสดงคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานในแตละดาน
ประเภท
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
(n=11)
เอกชน
(n=12)
รัฐบาล(อื่นๆ)
(n=27)
รวม

งานใหบริการดาน
เวชปฏิบัติใน
โรงพยาบาล

งานปฏิบัติการ
ฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล

งานวิชาการ / การ
เรียนการสอน / การ
วิจัย

งานดานบริหาร/ การ
จัดระบบงาน
การแพทยฉุกเฉิน

56.82(sd=24)

4.55 (sd=9.61)

21.36 (sd=12.66)

17.27 (sd=14.58)

51.67(sd=25.32)

11.50 (sd=12.94)

15.50(sd=5.26,)

14.25 (11.30 )

7.08(sd=0.00)

57.41(sd=24.10)

4.81(sd=9.61)

16.11(sd=12.66)

15.56(sd=14.58)

2.41(sd=8.93)

54.42(sd=24.85)

9.29(sd=14.22)

15.79(sd=15.90)

14.25(sd=16.11)

2.79(sd=14.00)

อื่นๆ

ในสถานบริการที่แพทย EP ปฏิบัติงานอยูนั้น ในเวรเชา มีแพทย EP เฉลี่ยประมาณ 2 คน แพทยทัวไป (General
Practitioner- GP) เฉลี่ยประมาณ 1 คน และแพทยผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ เฉลี่ยประมาณ 2 คน ในเวรบาย พบวา มีแพทย EP
เฉลี่ยประมาณ 2 คน แพทย GP เฉลี่ยประมาณ 2 คน และแพทยผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ เฉลี่ยประมาณ 2 คน ในเวรดึก พบวา
มีแพทย EP เฉลี่ยประมาณ 1 คน แพทย GP เฉลี่ยประมาณ 1 คน และแพทยผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ เฉลี่ยประมาณ 2 คน
(ตาราง 3.17)
ตารางที่ 3.17 แสดงจํานวนและคาเฉลี่ยของจํานวนแพทยที่ปฏิบัติงานที่แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล
เวรเชา

เวรบาย

เวรดึก

จํานวน

จํานวน

จํานวน
(คน)

Mean

S.D

(คน)

Mean

S.D

(คน)

Mean

S.D

EP

40

2.10

1.73

36

1.58

1.72

26

1.46

0.89

GP

26

1.42

0.49

30

1.70

0.53

25

1.16

0.37

แพทยผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ

15

2.33

1.96

15

2.40

1.99

14

2.07

1.98

แพทย
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ในดานภาระงานของ EP นั้น พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีงานรองหรืองานเสริมในที่ทํางานแหงอื่น
จํานวน 29 คน (รอยละ 70.7) ที่เหลือที่ไมมีงานรองหรืองานเสริมในที่ทํางานแหงอื่น จํานวน 29.3 คน (รอยละ 29.3)
ตามลําดับ (ตารางที่ 3.18)
ตารางที่ 3.18 แสดงจํานวนและรอยละจํานวนแพทยที่มีงานรองหรืองานเสริมในที่ทํางานแหงอื่น
งานรองหรืองานเสริมในที่ทํางานแหงอื่น

จํานวน

(%)

ไมมี

12

29.3

มี

29

70.7

รวม

41.0

100.0

ตารางที่ 3.19 ลักษณะของงานเสริมที่ปฏิบัติ (n=40)
ลักษณะของงานเสริมที่ปฏิบัติ

จํานวน(คน)

(%)

ทําเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลเอกชน

19

41.3

งานวิชาการ / การเรียนการสอน / การวิจัย

10

21.7

งานดานบริหาร

4

8.7

ทําเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ

4

8.7

ทําเวชปฏิบัติในคลินิกสวนตัว

2

4.3

ประกอบอาชีพสวนตัว

2

4.3

อื่นๆ กรุณาระบุ ...

5

10.9

ตารางที่ 3.19 แสดงลักษณะงานเสริมที่ปฏิบัติของ EP พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทําเวชปฏิบัติในโรงพยาบาล
เอกชน จํานวน 19 คน (รอยละ 41.3 ) รองลงมาคือ งานวิชาการ / การเรียนการสอน / การวิจัย จํานวน 10 คน (รอยละ
21.7) งานดานบริหาร จํานวน 4 คน (รอยละ 8.7) ทําเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 4 คน (รอยละ 8.7) ที่
เหลือเปนการทําเวชปฏิบัติในคลินิกสวนตัว ประกอบอาชีพสวนตัว และลักษณะงานดานอื่นๆ ในสวนของลักษณะงาน
ดานอื่นนั้น ลักษณะงานที่พบ ไดแก การทําดานธุรกิจ เปนตน
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เมื่อพิจารณาจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของแพทย พบวา มีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมเฉลี่ย 316.11 ชั่วโมง
ตอเดือน ซึ่งสวนใหญมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานอยูในชวง 201-300 ชั่วโมงตอเดือน จํานวน 26 คน (รอยละ 70.27) มี
จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉลี่ย 245.23 ชั่วโมงตอเดือน รองลงมาคือ ชวง 401-500 ชั่วโมงตอเดือน จํานวน 4 คน (รอย
ละ 10.81) จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉลี่ย 420.00 ชั่วโมงตอเดือน
เมื่อพิจารณาจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานเสริม พบวา แพทยมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเสริมเฉลี่ย 130.86 ชั่วโมง
ตอเดือน โดยสวนใหญมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานอยูในชวงต่ํากวา 100 ชั่วโมงตอเดือน จํานวน 16 คน (รอยละ
57.14) รองลงมาคือ ชวง 101-200 ชั่วโมงตอเดือน จํานวน 5 คน (รอยละ 17.86) โดยมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉลี่ย
152.00 ชั่วโมงตอเดือน และ ชวง 201-300 ชั่วโมงตอเดือน จํานวน 5 คน (รอยละ 17.86) โดยมีจํานวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 244.80 ชั่วโมงตอเดือน
จากตารางที่ 3.20 เมื่อพิจารณาจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานเมื่อรวมงานเสริมแลว พบวา แพทยมีจํานวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานเสริมเฉลี่ย 384.00 ชั่วโมงตอเดือน โดยสวนใหญมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน อยูในชวง 201-300 ชั่วโมงตอ
เดือน จํานวน 15 คน (รอยละ 37.5) ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉลี่ย 260.80 ชั่วโมงตอเดือนรองลงมา คือ ชวง
301-400 ชั่วโมงตอเดือน จํานวน 8 คน (รอยละ 20.00) จํานวน 8 คน (รอยละ 20) ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉลี่ย
332.50 ชั่วโมงตอเดือน และ ชวง 401-500 ชั่วโมงตอเดือน จํานวน 8 คน (รอยละ 20) โดยมีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย 441.50 ชั่วโมงตอเดือน

ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ยและชวงชั้นของจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของแพทย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานเสริมของแพทย
และจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของแพทยเมื่อรวมงานเสริม
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของแพทย (ตอเดือน)
ชวงจํานวนชั่วโมง

จํานวน

คาเฉลี่ย

sd

184-200

5.41%(2/37)

192.00

8.00

201-300

70.27%(26/37)

245.23

26.34

301-400

5.41%(2/37)

324.00

20.00

401-500

10.81%(4/37)

420.00

6.93

501ขึ้นไป

8.11%(3/37)

869.33

75.42

คาเฉลี่ยรวม = 316.11 (ชั่วโมงตอเดือน) , SD=177.00 (ชั่วโมงตอเดือน)
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จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของแพทยรวมงานเสริม (ตอเดือน)
ชวงจํานวนชั่วโมง

จํานวน

คาเฉลี่ย

sd

4-100

57.14% (16/28)

51.00

36.26

101-200

17.86% (5/28)

152.00

34.32

201-300

17.86% (5/28)

244.80

23.52

301-400

3.57% (1/28)

384.00

0.00

401-500

3.57% (1/28)

480.00

0.00

501ขึ้นไป

0.00% (0/28)

0.00

0.00

คาเฉลี่ยรวม = 130.86 (ชั่วโมงตอเดือน) , SD=117.24 (ชั่วโมงตอเดือน)
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของแพทยรวมทั้งงานเสริม (ตอเดือน)
ชวงจํานวนชั่วโมง

จํานวน

คาเฉลี่ย

sd

101-200

7.5%(3/40)

192.00

8.00

201-300

37.5%(15/40)

260.80

27.33

301-400

20%(8/40)

332.50

19.33

401-500

20%(8/40)

441.50

18.75

501ขึ้นไป

15%(6/40)

805.33

286.02

คาเฉลี่ยรวม = 384.00 (ชั่วโมงตอเดือน) , SD=225.86 (ชั่วโมงตอเดือน)

จากตารางที่ 3.21 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดจากงานหลักเฉลี่ย 98,600 บาทตอเดือน โดยขอมูลมีการ
กระจายอยูในชวงประมาณ 98,600(sd=70,791.5) บาทตอเดือน และเมื่อพิจารณางานรอง พบวา มีกลุมตัวอยางที่มี
รายไดจากงานรอง จํานวน 25 คน (รอยละ 60.98) มีรายไดเฉลี่ย 66,560 บาทตอเดือน โดยขอมูลมีการกระจายอยู
ในชวงประมาณ 66,560 (sd= 48,802.5) บาทตอเดือน
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ตารางที่ 3.21 แสดงรอยละและคาเฉลี่ยรายไดจากการทํางานหลักและงานรอง
ประเภทงาน

จํานวนทัง้ หมด

จํานวน(คน)

(%)

คาเฉลี่ย

S.D.

งานหลัก

41

4

100.00

98,600

70,791.5

งานรอง

41

25

60.98

66,560

48,802.5

ในดานการประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับสุขภาพดี จํานวน 14 คน คิด (รอยละ
35) รองลงมาคือ ปานกลาง จํานวน 12 คน (รอยละ 30 ) สุขภาพดีมาก จํานวน 7 คน (รอยละ 17.5) และ สุขภาพแย
จํานวน 7 คน (รอยละ 17.5)
3.2.3 ความพึงพอใจตอการทํางาน
จากตารางที่ 3.22 สถานที่ที่ปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในจังหวัดภูมิลําเนา จํานวน 16
คน (รอยละ 41.0) รองลงมาคือคนละจังหวัดกับภูมิลําเนาแตภาคเดียวกัน จํานวน 13 คน (รอยละ 33.3) และ คนละ
ภาคกับภูมิลําเนา จํานวน 10 คน (รอยละ 25.6) ตามลําดับ
ตารางที่ 3.22 แสดงจํานวนและรอยละของสถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน

จํานวน

(%)

จังหวัดภูมิลําเนา

16

41.0

คนละจังหวัดกับภูมิลําเนาแตภาคเดียวกัน

13

33.3

คนละภาคกับภูมิลําเนา

10

25.6

41.0

100.0

รวม

จากภาพที่ 3.1 ความพึงพอใจตองานในประเด็นตางๆ เมื่อพิจารณาโดยการแบงเปนกลุมระหวางโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน พบวา ในสวนของโรงพยาบาลรัฐนั้น ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมพอใจ ไดแก คาตอบแทนที่ไดรับ
ภาระงานในเวลาทําการ และการอยูเวรนอกเวลาทําการ (รอยละ 26.32) รองลงมาคือ คาตอบแทนที่ไดรับ (รอยละ 19.6)
เปนตน ในสวนของโรงพยาบาลเอกชน พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมพอใจ คือ โอกาสในการพัฒนาตนเอง
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ดานวิชาการ (รอยละ 25.00) รองลงมาคือ การไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา และโอกาสความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน (รอยละ 16.60) เปนตน เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมพอใจ
คือ ภาระการอยูเวรนอกเวลาทําการ และ การไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา (รอยละ 21.2) รองลงมาคือ
คาตอบแทนที่ไดรับ (รอยละ19.6) เปนตน
ภาพที่ 3.1 ความพึงพอใจตองานในประเด็นตางๆ กลุมไมพอใจและไมพอใจมากที่สุด
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ในดานความพึงพอใจตองานในประเด็นตางๆ พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญพอใจและพอใจมากที่สุดใน
โรงพยาบาลรัฐ คือ ความสัมพันธกับแพทยและเพื่อนรวมงานในแผนก (รอยละ 89.5) รองลงมาคือ การเปนที่ยอมรับนับ
ถือจากสังคมในการที่ไดทําสิ่งดี ๆ และ ความสัมพันธกับผูปวย (รอยละ 68.4) เปนตน ในสวนของโรงพยาบาลเอกชน
พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญพอใจและพอใจมากที่สุด คือ ภาระงานในเวลาทําการ (รอยละ 91.6) รองลงมาคือ
คาตอบแทนที่ไดรับ (รอยละ 90.9) ความสัมพันธกับแพทยและเพื่อนรวมงานในแผนก การมีอิสระในการเลือกวิธีการ
ทํางานไดดวยตัวเอง และ อุปกรณเครื่องมือแพทยในสถานที่ปฏิบัติงาน (รอยละ 88.3) เปนตน และในสวนของภาพรวม
พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญพอใจและพอใจมากที่สุด คือ ความสัมพันธกับแพทยและเพื่อนรวมงานในแผนก
(รอยละ 88.5) รองลงมาคือ การเปนที่ยอมรับนับถือจากสังคมในการที่ไดทําสิ่งดีๆ (รอยละ 69.2) การมีอิสระในการเลือก
วิธีการทํางานไดดวยตัวเอง (รอยละ 65.4) เปนตน
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ภาพที่ 3.2 ความพึงพอใจตองานในประเด็นตางๆ กลุมพอใจและพอใจมากที่สุด
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3.2.4 การธํารงอยูและปจจัยที่เกี่ยวของ
จาก สถานที่ที่จะปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 2 ปขางหนา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญยังคงคิดที่จะปฏิบัติใน
หนวยงานเดิม จํานวน 26 คน (รอยละ 63.4) รองลงมาคือคิดจะยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหม จํานวน 8 คน (รอย
ละ 19.5) ลาออกจากราชการ จํานวน 4 คน (รอยละ 9.8 ) ลาศึกษาตอ จํานวน 4 คน (รอยละ 9.8) (ตารางที่ 3.23 )
ตารางที่ 3.23 แสดงจํานวนและรอยละของสถานที่ที่จะปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 2 ปขางหนา
สถานที่ปฏิบัติงาน

จํานวนตัวอยาง

จํานวน (คน)

(%)

ปฏิบัติงานตอในหนวยงานเดิม

41

26

63.4

ยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหม ระบุ ...

41

8

19.5

- รพ เอกชนอื่น

41

3

7.3

- ตองการยายกลับจังหวัดเชียงใหม

41

1

2.4

ลาออกจากราชการ (กรณีเปนขาราชการ)

41

4

9.8

ลาศึกษาตอ ระบุ .........

41

4

9.8

อื่นๆ

41

2

4.9

ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเดิม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสถานที่ปฏิบัติงานนั้นอยู
ใกลครอบครัว และ มีคุณคาจากการปฏิบัติงานจํานวน 18 คน (รอยละ 43.9) ปจจัยรองลงมาคือ ผูรวมงานเปนมิตร และ
ความมอิสระ จํานวน 16 คน (รอยละ 39.0) ใกลภูมิลําเนา และ คาตอบแทนเหมาะสม จํานวน 15 คน (รอยละ 36.6)
ภาระงานเหมาะสม และ ระบบบริหารและสนับสนุน จํานวน 12 คน (รอยละ 29.3) มีความมั่นคง กาวหนา จํานวน 11
คน (รอยละ 26.8) มีโอกาสทางวิชาการและการศึกษาตอ จํานวน 10 คน (รอยละ 24.4) มีการจัดการดานการฟองรอง
จํานวน 6 คน (รอยละ 14.6 ) และ สัญญาชดใชทุนใหรัฐ จํานวน 3 คน (รอยละ 7.3 ) ตามลําดับ (ตาราง 3.24)
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ตารางที่ 3.24 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยที่ทําใหตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเดิม
ปจจัย

จํานวน (คน)(n=41)

(%)

ใกลครอบครัว

18

43.9

มีคุณคาจากการปฏิบัติงาน

18

43.9

ผูรวมงานเปนมิตร

16

39.0

ความมีอิสระ

16

39.0

ใกลภูมิลําเนา

15

36.6

คาตอบแทนเหมาะสม

15

36.6

ภาระงานเหมาะสม

12

29.3

ระบบบริหารและสนับสนุน

12

29.3

มีความมั่นคง กาวหนา

11

26.8

มีโอกาสทางวิชาการและการศึกษาตอ

10

24.4

มีการจัดการดานการฟองรอง

6

14.6

สัญญาชดใชทุนใหรัฐ

3

7.3

สวน ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจยายออกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหม หรือลาศึกษาตอ หรือ ลาออกจากราชการ
พบวา ไดแก คาตอบแทนไมเหมาะสม และ ระบบบริหารและสนับสนุนไมเหมาะสม จํานวน 20 คน (รอยละ 48.8)
รองลงมาเปนปจจัยดานการไมไดรับการเห็นคุณคาจากการปฏิบัติงาน จํานวน 16 คน (รอยละ 39.0) ปจจัยดานภาระ
งานมาก และ ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน จํานวน 13 คน (รอยละ 31.7) ผูรวมงานไมเปนมิตร และ ขาดโอกาส
ทางวิชาการและการศึกษาตอ จํานวน 9 คน (รอยละ 22.0) และ หางไกลครอบครัว ไมมีการจัดการดานการฟองรอง
ขาดความมั่นคงกาวหนา และหมดสัญญาชดใชทุนใหรัฐ จํานวน 6 คน (รอยละ 14.6) ตามลําดับ (ตาราง 3.25)
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ตารางที่ 3.25 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยที่ทําใหตัดสินใจยายออกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหม หรือลาศึกษา
ตอ หรือ ลาออกจากราชการ
ปจจัย

จํานวน (คน) (n=41)

(%)

คาตอบแทนไมเหมาะสม

20

48.8

ระบบบริหารและสนับสนุนไมเหมาะสม

20

48.8

ไมไดรับการเห็นคุณคาจากการปฏิบัติงาน

16

39.0

ภาระงานมาก

13

31.7

ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน

13

31.7

ผูรวมงานไมเปนมิตร

9

22.0

ขาดโอกาสทางวิชาการและการศึกษาตอ

9

22.0

หางไกลครอบครัว

8

19.5

หางไกลภูมิลําเนา

6

14.6

ไมมีการจัดการดานการฟองรอง

6

14.6

ขาดความมั่นคง กาวหนา

6

14.6

หมดสัญญาชดใชทุนใหรัฐ

6

14.6

ในการกระจายและธํารง EP ใหมีอยางเพียงพอ EP ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการที่ทําใหกําลังคนในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน มีจํานวนเพียงพอ มีการกระจายอยางเปนธรรม คงอยูในระบบและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ นั้น
แพทยสวนใหญมีความเห็นวา ประการแรก ควรมีการเพิ่มคาตอบแทนเปนมาตรการที่เหมาะสมที่สุด คิดเปนรอยละ 65.9
รองลงมาเปนการกําหนดจํานวนแพทยฉุกเฉินที่มีความเหมาะสมคิดเปนรอยละ 17.1
เชน “ใหมี EP ในรพ.จังหวัดในจํานวนที่สามารถดูแลเวรหองฉุกเฉินไดประมาณ 6-8 คน/ ควรมี EP อยางนอย 2
คนในแตละโรงพยาบาลของรัฐ และ เพิ่มอัตราแพทย EP ในรพ. อยางนอยควรมี 4-5 คนตอโรงพยาบาลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ ER “ เปนตน
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ประการตอไปคือการลดภาระงาน โดย EP ใหความเห็นวา “ควร แยกผูปวยที่มานอกเวลาและไมฉุกเฉินไปตรวจ
ที่หนวย OPD นอกเวลา และ แยกงานที่ไมเกี่ยวของกับหองฉุกเฉินออกอยางชัดเจน เชน case คดีที่นอนรพ. ฝากรอ
เตียง admit ทํา treatment จาก OPD ฝาก refer จาก Specialist เปนตน ประเด็นการเผชิญหนาระหวางแพทยและ
ผูปวยและญาติ เปนประเด็นปญหาดวยธรรมชาติการปฏิบัติงานของแผนกฉุกเฉิน ดังนั้นจึงมีขอเสนอใหมกี ารประกัน
วิชาชีพจากการฟองรอง คิดเปนรอยละ 9.8
นอกจากนั้น ในสถานการณที่แพทย EP มีไมเพียงพอ และหลายโรงพยาบาลตองพึ่งพิงแพทยจบใหมมา
ใหบริการ นอกจากนั้นงานหองฉุกเฉินตองใชการประสานและปรึกษาหารือกับแพทยเชี่ยวชาญดานอื่น อยูตลอดเวลา และ
ในบางแหงเมื่อมี EP จบมา งานหองฉุกเฉินจะถูกทิ้งมาให EP และแพทยอื่น ๆ จะถอนตัวออกหมด ดังนั้นจึงผูบริหารจึง
ควรใหความสําคัญและเขามาชวยสนับสนุนใหเกิดการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณที่เพียงพอ ดังเชน EP ไดระบุวา
“ผูบริหารเขามาชวยลดภาระงาน และ สรางการยอมรับของแพทยสาขาอื่นๆมากยิ่งขึ้น” เปนตน
และ ควรมีการสนับสนุนความกาวหนาทางราชการ เพิ่มคน ปรับปรุงคาเวร และใหโอกาสศึกษาตอ ตามลําดับ (ภาพที่
3.3)
แผนภาพที่ 3.3 แสดงรอยละของขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการที่ทําใหกําลังคนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มี
จํานวนเพียงพอ มีการกระจายอยางเปนธรรม คงอยูในระบบและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

ให โอกาสศึกษาตอ
ปรับปรุ งคาเวร
สนับสนุนอุปกรณ การแพทย
เพิ่มคน
สนับสนุนระบบก าวหน าทางราชการ
ผู บริหารเข ามาชวยสนัสนุน
ประกันวิชาชีพจากการฟองร อง
ลดภาระงาน
จํานวนแพทยฉุกเฉิ นที่มีความเหมาะสม

4.9
4.9
7.3
7.3
7.3
9.8
9.8
12.2
17.1

เพิ่มคาตอบแทน

(ร อยละ)

65.9
71

3.3 พยาบาลวิชาชีพ
3.3.1 ขอมูลพื้นฐาน
จากกลุมตัวอยางพยาบาลหัวหนาฉุกเฉิน 127 คน เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลแตละประเภท พบวา กลุมตัวอยางใน
โรงพยาบาลศูนยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 12 คน (รอยละ 92) ในสวนของโรงพยาบาลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยาง
ทั้งหมดเปนเพศหญิง จํานวน 46 คน และในสวนของโรงพยาบาลชุมชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 57 คน (รอยละ 93) เพศชาย จํานวน 4 คน (รอยละ 7) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 115 คน (รอยละ 96) รองลงมาคือเพศ
ชาย จํานวน 5 คน (รอยละ 4) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.26)
ตารางที่ 3.26 แสดงจํานวนและรอยละของเพศในโรงพยาบาลแตละประเภท
ประเภท

ชาย

หญิง

โรงพยาบาลศูนย

8%(1/13)

92%(12/13)

โรงพยาบาลทั่วไป

-

100%(46/46)

โรงพยาบาลชุมชน

7%(4/61)

93%(57/61)

4%(5/120)

96%(115/120)

รวม

เมื่อพิจารณาประเภทโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางที่สวนใหญเปนโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 46
แหง (รอยละ 66.7) รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนย จํานวน 15 แหง (รอยละ 60.0) และ โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 64
แหง (รอยละ 30.6) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.27)
ตารางที่ 3.27 แสดงจํานวนและรอยละของโรงพยาบาลแตละประเภท
ประเภทโรงพยาบาล

จํานวน(%)

โรงพยาบาลศูนย

60.0%(15/25)

โรงพยาบาลทั่วไป

66.7%(46/69)

โรงพยาบาลชุมชน

30.6%(64/209)
Total

41.25%(125/303)

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยอายุของพยาบาลหัวหนาฉุกเฉินจําแนกตามประเภทของโรงพยาบาล ในภาพรวมกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 47.94 ป เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของโรงพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางในโรงพยาบาลศูนยมี
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อายุเฉลี่ย 52.47 ป กลุมตัวอยางในโรงพยาบาลทั่วไป มีอายุเฉลี่ย 52.47 ป และกลุมตัวอยางในโรงพยาบาลชุมชนมีอายุ
เฉลี่ย 45.59 ป
ในดานจํานวนเตียง พบวา โรงพยาบาลศูนยมีขนาดเตียงเฉลี่ย 650.13 เตียง โรงพยาบาลทั่วไปมีขนาดเตียงเฉลี่ย
328.09 เตียง และโรงพยาบาลชุมชนมีขนาดเตียงเฉลี่ย 80.47 เตียง
เมื่อพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบวา กลุมตัวอยางในโรงพยาบาลศูนยสวน
ใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 21 ป ขึ้นไป จํานวน 11 คน (รอยละ 73.3) ในสวนของ
โรงพยาบาลทั่วไป พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 21 ป ขึ้นไป
จํานวน 30 คน (รอยละ 68.2) และในสวนของโรงพยาบาลชุมชน พบวา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แผนก/หองอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 21 ป ขึ้นไป จํานวน 24 คน (รอยละ 37.5) โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 21 ป ขึ้นไป จํานวน 65 คน (รอยละ 52.8)
เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรแตละประเภทที่ปฏิบัติงานในแผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล พบวา
โรงพยาบาลศูนยในสวนของแผนกฉุกเฉิน พบวา มีจํานวนพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย 14 คน เจาพนักงานเวชกรฉุกเฉินเฉลี่ย 4
คน แพทย GP เฉลี่ย 2 คน และ แพทย EP 1 คน และในสวนของการปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล พบวา มีจํานวน
พยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย 3 คน และ เจาพนักงานเวชกรฉุกเฉิน เฉลี่ย 2 คน
เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลทั่วไปในสวน ของแผนกฉุกเฉิน พบวา จํานวนพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย 12 คน เจาพนักงานเวช
กรฉุกเฉินเฉลี่ย 2 คน แพทย GPเฉลี่ย 2 คน ในสวนของ การปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลพบวา จํานวนพยาบาลวิชาชีพ
เฉลี่ย 3 คน และ เจาพนักงานเวชกรฉุกเฉินเฉลี่ย 1 คน
เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลชุมชน ในสวนของแผนกฉุกเฉิน พบวา จํานวนพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย 3 คน เจาพนักงานเวช
กรฉุกเฉินเฉลี่ย 1 คน และ แพทย GPเฉลี่ย 1 คน ในสวนของการปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลมีจํานวนพยาบาลวิชาชีพ
เฉลี่ย 1 คน และ เจาพนักงานเวชกรฉุกเฉินเฉลี่ย 1 คน (ตารางที่ 3.28)
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ตารางที่ 3.28 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนบุคลากรแตละประเภทที่ปฏิบัติงานในแผนกหอง
อุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลแยกตามลักษณะของการปฏิบัติงาน
ประเภท
โรงพยาบา
ล

แพทย EP
In-Hos

แพทย GP

Pre-Hos

In-Hos

พยาบาล

Pre-Hos

In-Hos

Pre-Hos

เวชกรฉุกเฉิน
In-Hos

Pre-Hos

รพศ

0.72(sd=0. 0.08(sd=0. 1.52(sd=5.7 0.04(sd=0. 13.88(sd=9. 2.6(sd=6.0 3.84(sd=3. 1.6(sd=3.1
94)
27)
7)
19)
76)
1)
93)
4)

รพท

0.19(sd=0. 0.04(sd=0. 2.07(sd=3.9 0.16(sd=0. 11.78(sd=6. 2.82(sd=5. 2.38(sd=2. 1.36(sd=2.
48)
26)
1)
97)
36)
40)
51)
55)

รพช

0.03(sd=0.
36)

รวม

0.13(sd=0. 0.02(sd=0.
17)
15)

0

0.98(sd=1.9 0.06(sd=0. 3.14(sd=4.6 0.61(sd=2. 0.80(sd=1. 0.28(sd=1.
9)
42)
7)
43)
55)
71)
1.27(sd=3.0
1)

0.08(sd=3.
82)

6.07(sd=7.1
7)

1.28(sd=3. 1.43(sd=2. 0.64(sd=1.
88)
32)
89)

ในสวนของจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (In- hospital service) ในรอบ1 เดือนที่ผานมา
พบวา มีแพทย EP ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลทั้งใน เวรเชา เวรบาย และเวรดึก เฉลี่ย 1 คน มีแพทย GP
ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลทั้งใน เวรเชา

เวรบาย และเวรดึก เฉลี่ย 1 คน มีแพทยผูเชี่ยวชาญอื่นๆ

ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลในเวรเชาเฉลี่ย 1 คน ในเวรบาย และเวรดึก เฉลี่ย 2 คน มีพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลในเวรเชาเฉลี่ย 5 คน ในเวรบาย 4 คน และเวรดึก เฉลี่ย 3 คน มีเวชกรฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลในเวรเชาเฉลี่ย 2 คน ในเวรบาย 2 คน และเวรดึก เฉลี่ย 1 คน และมีเจาหนาที่
ดานอื่นๆ ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลในเวรเชาเฉลี่ย 3 คน ในเวรบาย 2 คน และเวรดึก เฉลี่ย 1 คน
สําหรับจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (pre- hospital service) ในรอบ1 เดือนที่ผานมา พบวา มี
แพทยเฉลี่ยในแตเวรประมาณ 1 คน ในสวนของพยาบาลวิชาชีพ พบวา มีพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ยในแตละเวรประมาณ 1
คน ในสวนของเจาพนักงานเวชกรฉุกเฉิน พบวา มีเจาพนักงานเวชกรฉุกเฉินในแตเวรเฉลี่ยประมาณ 1 คน และ เจาหนาที่
วิชาชีพอื่นๆในแตละเวรเฉลี่ยประมาณ 1 คน
3.3.2 ลักษณะการทํางานและการพัฒนาศักยภาพ
ในสวนของลักษณะความสัมพันธระหวางงานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (pre-hospital services) และ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาล (in-hospital services) ของโรงพยาบาล พบวา สวนใหญมีลักษณะที่อยูภายใตหัวหนาหอง/แผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินและใชกําลังคนรวมกันทั้งหมด จํานวน 93 คน (รอยละ 74.40)รองลงมาคือ อยูภายใตหัวหนาหองอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ใชพยาบาลวิชาชีพรวมกัน จํานวน 22 คน (รอยละ 17.60) แยกกันคนละสวน แตอยูภายใตรองผูอํานวยการ/
แพทยที่รับผิดชอบดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จํานวน 5 คน (รอยละ 4.00) และ รูปแบบอื่น ๆ จํานวน 5 คน (รอยละ 4.00)
โดยรูปแบบอื่นๆที่พบ เชน เวชกิจฉุกเฉินและพนักงานขับรถ EMS ขึ้นกับแพทยเวชศาสตรฯ ใชพยาบาลวิชาชีพรวมกัน ,
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อยูภ ายใตหัวหนา หองฉุ กเฉิน ใชพยาบาลวิชาชีพ หองฉุกเฉินเทา นั้น , อยูภ ายใต หัวหนาหองอุบัติเหตุฉุกเฉิ น แตแยก
อัตรากําลัง RNและEMT มาเฉพาะ , ใชอัตรากําลังซึ่งขึ้นปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง เชา บาย ดึก (ใชพยาบาลใน ER+EMT-I) ใน
เวรนั้น และ สวน in-hos พยาบาลขึ้นกับกลุมการพยาบาล เปนตน (ตารางที่ 3.29 )
ตารางที่ 3.29 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะความสัมพันธระหวางงานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของโรงพยาบาล
ลักษณะความสัมพันธ
อยูภายใตหัวหนาหอง/แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและใชกําลังคนรวมกันทั้งหมด
อยูภายใตหัวหนาหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใชพยาบาลวิชาชีพรวมกัน
แยกกันคนละสวน แตอยูภายใตรองผูอํานวยการ/ แพทยที่รับผิดชอบดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
รูปแบบอื่น ๆ

รอยละ
74.40% (93/115)
17.60% (22/115)
4.00%(5/115)
4.00%(5/115)

เมื่อพิจารณา การไดรับการอบรมดานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพประจําหอง/ แผนก
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพบวา สวนใหญจะมีเฉพาะบางคนที่ไดรับการอบรม จํานวน 61 คน (รอยละ 50) รองลงมาคือ เกือบทุก
คนไดรับการอบรม จํานวน 43 คน (รอยละ 35.25) ทุกคนไดรับการอบรม จํานวน 15 คน (รอยละ 12.30) ไมมีใครไดรับ
การอบรม จํานวน 3 คน (รอยละ 2.46) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.30)
ตารางที่ 3.30 แสดงจํานวนและรอยละของการไดรับการอบรมดานปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ของพยาบาล
วิชาชีพประจําหอง/ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
การไดรับการอบรม

โรงพยาบาล
ศูนย

ไมมีใครไดรับการอบรม

โรงพยาบาล
ทั่วไป
2.17%(1/46)

โรงพยาบาล
ชุมชน
3.28%(2/61)

2.46%(3/122)

รวม

เฉพาะบางคนที่ไดรับการอบรม

26.67%(4/15)

47.83%(22/46)

57.38%(35/61)

50%(61/122)

เกือบทุกคนไดรับการอบรม

53.33%(8/15)

41.3%(19/46)

26.23%(16/61)

35.25%(43/122)

20%(3/15)

8.7%(4/46)

13.11%(8/61)

12.3%(15/122)

ทุกคนไดรับการอบรม

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่พยาบาลวิชาชีพบางคนไมไดรับการอบรม สวนใหญเปนเพราะหนวยงานไมสามารถให
พยาบาลวิชาชีพไปไดหลายคนในเวลาเดียวกัน จํานวน 84 คน (รอยละ 36.05) รองลงมาคือ มีการจัดการอบรมนอยมาก
จํานวน 56 คน (รอยละ 24.03) สถานที่จัดอบรมอยูหางไกล จํานวน 32 คน (รอยละ 13.73) และ อื่นๆ จํานวน 31 คน
(รอยละ 13.30) โดยเหตุผลอื่นๆที่พบ ไดแก รับพยาบาลวิชาชีพใหม , งบประมาณจํากัด , สวนมากเนนลูกจางชั่วคราว ,
รับรูชาดําเนินการไมทันหลังจัดเวรแลวเคยอบรมแลวยายไปแผนกอื่นหมด , อัตรากําลังไมเพียงพอ , รับพยาบาลวิชาชีพ
ใหม และ หนวยงานไมสนับสนุน เปนตน (ตารางที่ 3.31)
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ตารางที่ 3.31 จํานวนและรอยละของเหตุผลที่พยาบาลวิชาชีพบางคนไมไดรับการอบรม
เหตุผล

รอยละ

มีการจัดการอบรมนอยมาก
สถานที่จัดอบรมอยูหางไกล
หนวยงานไมสามารถใหพยาบาลวิชาชีพไปไดหลายคนในเวลาเดียวกัน
อื่น ๆ

24.03%(56/233)
13.73%(32/233)
36.05%(84/233)
13.30(31/233)

3.2.3 การธํารงอยูในองคกร
เมื่อพิจารณาประเด็นการไดเพิ่มและการสูญเสีย พยาบาลวิชาชีพที่แผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลแต
ละประเภท พบวา โรงพยาบาลศูนยมีการรับเพิ่มเฉลี่ยประมาณ 2.76(sd=3.85) คน และ สูญเสียเฉลี่ยประมาณ 1.2
(sd=1.96) คน ในสวนของโรงพยาบาลทั่วไป พบวา มีการรับเพิ่มเฉลี่ยประมาณ 2.39(sd=1.43) คน และ สูญเสียเฉลี่ย
ประมาณ 1.41(sd=1.38) คน และในสวนของโรงพยาบาลชุมชน พบวา การรับเพิ่มเฉลี่ยประมาณ 0.78 (sd=1.90) คน
และ สูญเสียเฉลี่ยประมาณ 0.64(sd=1.49) คน โดยสรุป พบวา มีการรับเพิ่มเฉลี่ยประมาณ 1.33(sd=2.50) คน และ
สูญเสียเฉลี่ยประมาณ 2.39(sd=1.55) คน (ตารางที่ 3.32)
ตารางที่ 3.32 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับเพิ่มและการสูญเสีย พยาบาลวิชาชีพที่แผนก/หอง
อุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลแตละประเภท
รับเพิ่ม (จบใหม ยายเขามา)

สูญเสีย (ยายแผนก ลาออก)

Mean

2.76(sd=3.85)

1.2(sd=1.96)

N

25

25

Mean

2.39(sd=1.43)

1.41(sd=1.38)

N

69

69

Mean

0.78(sd=1.90)

0.64(sd=1.49)

N

209

209

Mean

1.33(sd=2.50)

2.39(sd=1.55)

N

303

303

ประเภทโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
Total

สําหรับระดับปญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของแผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลแตละ
ประเภท พบวา สวนใหญมีระดับปญหาที่รุนแรงแตสามารถรอกําลังคนเพิ่มได จํานวน 52 คน (รอยละ 42.62) รองลงมา
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คือ เปนปญหาแตสามารถจัดการภายในได จํานวน 41 คน (รอยละ 33.61) รุนแรงมากตองไดรับการแกไขทันที จํานวน
24 คน (รอยละ 19.67) และ ไมขาดแคลน จํานวน 5 คน (รอยละ 4.10) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.33)
ตารางที่ 3.33 แสดงจํานวนและรอยละของระดับปญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของแผนก/หองอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลแตละประเภท

ระดับปญหา

รุนแรงมากตอง
เปนปญหาแตสามารถ
ไดรับการแกไขทันที
จัดการภายในได

รุนแรงแตสามารถ
รอกําลังคนเพิ่มได

ไมขาดแคลน

โรงพยาบาลศูนย

7.14%(1/14)

42.86%(6/14)

50%(7/14)

โรงพยาบาลทั่วไป

20%(9/45)

31.11%(14/45)

46.67%(21/45)

2.22%(1/45)

โรงพยาบาลชุมชน

22.22%(14/63)

33.33%(21/63)

38.1%(24/63)

6.35%(4/63)

รวม

19.67%(24/122)

33.61%(41/122)

42.62%(52/122)

4.1%(5/122)

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการแกไขปญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของแผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลตัวอยาง สวนใหญจะแกปญหาโดยการขอคนเพิ่มหรือขออัตรากําลังจากหนวยงานอื่นในโรงพยาบาล จํานวน
65 คน (รอยละ 44.5 ) เชน ขออัตรากําลังจากพยาบาลหองคลอด OPD NCD Ward รองลงมาคือ การจัดเวรลวงเวลา
เพิ่ม จํานวน 36 คน (รอยละ 24.7) เชน จัดเวรลวงเวลา เสริมในสวนของ pre-hospital และวิธีการแกปญหาอื่นๆที่พบ
ไดแก ใหหัวหนางานและรองหัวหนาชวยขึ้นเวรนอกเวลา จํานวน 5 คน , กําหนดเกณฑการลาพักรอน/หามลาพักรอน เชน
ไมใหลาเกินสองคนตอเดือนและลาไดครั้งละไมเกิน 5 วัน , พัฒนาสมรรถนะของบุลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐาน และ เพิ่มคาตอบแทนลวงเวลามากกวาหนวยงานอื่น (รอยละ 3.4) จัดทําแผนอัตรากําลังปงบประมาณ (รอย
ละ 2.1) ลดกําลังคนตอเวรในเวรเชา, จัดตารางเวรโดยเอาพยาบาลทุกงานในแผนกมารวมกัน และ เจาพนักงาน เวชกร
ฉุกเฉิน ชวยปฏิบัติแทนในบางครั้ง (รอยละ 1.4) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.34)
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ตารางที่ 3.34 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการแกปญหาความาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของแผนก/หองอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
ลําดับที่
วิธีการแกไขปญหา
1
ขอคนเพิ่ม/ขออัตรากําลังจากหนวยงานอื่นในโรงพยาบาล
2
จัดเวรลวงเวลาเพิ่ม
3
ใหหัวหนางานและรองหัวหนาชวยขึ้นเวรนอกเวลา
กําหนดเกณฑการลาพักรอน และไมใหลาเกินสองคนตอเดือน และลาไดครั้งละไม
4
เกิน 5 วัน หรือหามลาพักรอน
5
พัฒนาสมรรถนะของบุลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
6
เพิ่มคาตอบแทนลวงเวลามากกวาแผนกอื่น
7
จัดทําแผนอัตรากําลังปงบประมาณ
8
ลดกําลังคนตอเวรในเวรเชา
9
กําหนดการขอไมอยูเวรมิใหซอนกัน
10
จัดตารางเวรโดยเอาพยาบาลทุกงานในแผนกมารวมกัน
11
ใหเจาพนักงาน เวชกรฉุกเฉิน ชวยปฏิบัติแทนในบางครั้ง

จํานวน
65
36
5
5

รอยละ
44.5
24.7
3.4
3.4

5
5
3
2
2
2
2

3.4
3.4
2.1
1.4
1.4
1.4
1.4

ในสวนของสาเหตุที่ทําใหพยาบาลวิชาชีพหลายคนยังคงปฏิบัติงานในแผนก/ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินนั้นสวนใหญ
เปนเพราะมีความรักในงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (รอยละ 24.1) รองลงมาคือ เปนงานที่ทาทายความสามารถ(รอยละ 6.9)
เชน “งานมีความเฉพาะทําใหใชศักยภาพเต็มความสามารถซึ่งทาทายความสามารถ” มีความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน
(รอยละ 6.2) เชน “หัวหนาและเพื่อนรวมงานดีพูดคุยไดและเขากันไดด”ี เปนงานที่ทําแลวเสร็จในครั้งเดียวไมตองทํา
ตอเนื่อง (รอยละ 5.8) เชน “เปนงานที่ไมมีผูปวยประจําและไมชอบงานที่ตอเนื่องเรื้อรังเหมือนผูปวยใน” มีความ
เชี่ยวชาญและมีสมรรถนะในงานดานนี้ (รอยละ 4.5) ไมมีที่ไป (รอยละ 4.1) เชน “ยังไมรูจะไปทําอะไรที่ตรงกับ
ความสามารถและดีกวา” และ ไมอยากยายไปเริ่มงานใหม (รอยละ 4.1) เชน “ไมตองการปรับตัวใหม/การไมอยาก
เปลี่ยนแปลง” เปนงานที่ใหบริการผูปวยในภาวะวิกฤติ (รอยละ 3.4) เชน “ชอบชวยเหลือผูปวยภาวะวิกฤติ/ชอบที่จะ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยในภาวะฉุกเฉิน/สามารถชวยชีวิตผูปวยไดอยางทันทวงที” เปนตน และ เคยชินกับงาน/ความคุนเคย
กับระบบงาน (รอยละ 2.4) เปนตน (ตารางที่ 3.35)
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ตารางที่ 3.35 แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุที่ทําใหพยาบาลวิชาชีพหลายคนยังคงปฏิบัติงานในแผนก/ หอง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ลําดับที่
1

สาเหตุ
รักในงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

จํานวน
70

รอยละ
24.1

2

เปนงานที่ทาทายความสามารถ

20

6.9

3

เพื่อนรวมงานดี

18

6.2

4

เปนงานที่ทําแลวเสร็จในครั้งเดียวไมตองทําตอเนื่อง

17

5.8

5

มีความเชี่ยวชาญในงานดานนี้

16

5.5

6

งานที่ผานมือไมซ้ําซากจําเจ

15

5.2

7

ความผูกพันในหนวยงาน

13

4.5

8

ไมสามารถยายไปที่อื่นไดเพราะกําลังคนไมพอ

13

4.5

9

ไมมีที่ไป

12

4.1

10

ไมอยากยายไปเริ่มงานใหม

12

4.1

11

เปนงานที่ใหบริการผูปวยในภาวะวิกฤติ

10

3.4

12

เคยชินกับงาน/ความคุนเคยกับระบบงาน

7

2.4

3.4 เวชกรฉุกเฉิน
3.4.1 ขอมูลพื้นฐาน
ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 34 คน (รอยละ 40.4) รองลงมาคือ เพศชาย
จํานวน 23 คน (รอยละ 61.11) โดยพบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีอายุเฉลี่ย 33.22 ป เมื่อพิจารณาแยกตามประเภท
โรงพยาบาล พบวา ในโรงพยาบาลศูนย มีอายุเฉลี่ย 37.25 โรงพยาบาลทั่วไปมีอายุเฉลี่ย 36.43 ป และ โรงพยาบาล
ชุมชนมีอายุเฉลี่ย 26.38 ป สําหรับเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 28.32ป
ในภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย 30.30 ป เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาล
ศูนย มีอายุเฉลี่ย 36.18 โรงพยาบาลทั่วไปมีอายุเฉลี่ย 33.11 ป และ โรงพยาบาลชุมชนมีอายุเฉลี่ย 26.18 ป
เมื่อพิจารณาประเภทโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 53 แหง
(รอยละ 46.9) รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 41 แหง (รอยละ 36.3) และ
โรงพยาบาลศูนย จํานวน 19 แหง (รอยละ 16.8) ตามลําดับ
ในสวนของตําแหนงงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขเวชกิจ
ฉุกเฉิน จํานวน 52 คน (รอยละ 47.7) รองลงมาคือ เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 39 คน (รอยละ 35.8) เจาพนักงาน
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สาธารณสุขชุมชน จํานวน 11 คน (รอยละ 10.1) เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย จํานวน 4คน (รอยละ 3.7) และ ผูชวย
เหลือคนไข จํานวน 3 คน (รอยละ 2.8) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.36)
ตารางที่ 3.36 แสดงจํานวนและรอยละ ของ เพศ ประเภทโรงพยาบาล ตําแหนงงาน ของเวชกรฉุกเฉิน
ประเด็น

รอยละ

ชาย

40.4%(23/57)

หญิง

59.6%(34/57)

โรงพยาบาลศูนย

16.8%(19/113)

โรงพยาบาลทั่วไป

36.3%(41/113)

โรงพยาบาลชุมชน

46.9%(53/113)

เจาพนักงานสาธารณสุข

47.17%(50/106)

เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

52.83%(56/106)

เพศ

ประเภทโรงพยาบาล

ตําแหนง

เมื่อพิจาณาลักษณะงานที่ปฏิบัติในรอบ 1 เดือนที่ผานมา ในภาพรวม พบวา ลักษณะงานที่กลุมตัวอยางปฏิบัติใน
รอบ 1 เดือนที่ผานมานั้น เปนการบริการที่หองฉุกเฉินในโรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ 42.3 งานปฏิบัติการฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล เฉลี่ยรอยละ 26.79 งานผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน เฉลี่ยรอยละ 17.2 และงานลักษณะอื่นๆ เฉลี่ยรอยละ
13.8 โดยลักษณะงานอื่นๆที่พบ ไดแก วิทยากรปฐมพยาบาล ออกหนวยปฐมพยาบาลนอกพื้นที่ เก็บรวบรวมขอมูลยอด
ประจําเดือน ประชุมนอกโรงพยาบาล
งานเอกสาร เฉลี่ยรอยละ งานจุดคัดกรอง และ งานประชาสัมพันธระบบ
การแพทยฉุกเฉิน เปนตน (ตารางที่ 3.37)
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ตารางที่ 3.37 แสดง คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรอยละของลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในรอบ 1 เดือนที่ผานมา
ของเวชกรฉุกเฉิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน

เฉลี่ย

งานปฏิบัติการฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล

24.9(sd=17.2)

30.3(sd=15.03)

24.9(sd=17.35)

24.7(sd=16.58)

บริการที่หองฉุกเฉินใน
โรงพยาบาล

34.1(sd=23.55)

44.4(sd=21.25)

48.3(sd=23.18)

42.3(sd=22.88)

ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

20.7(sd=23.12)

15.8(sd=13.19)

15.2(sd=14.57)

17.2(sd=16.78)

อื่นๆ

20.3(sd=45.89)

9.5(sd=8.94)

11.6(sd=17.32)

13.8 (sd=23.6)

เมื่อพิจารณาระดับของตําแหนงงานโดยรวมแลว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ จํานวน 61 คน (รอย
ละ 53.51) รองลงมาคือ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 49 คน (รอยละ 42.98) พนักงานราชการ และ ลูกจางประจํา จํานวน 2
คน (รอยละ 1.75) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลแตละประเภท พบวา โรงพยาบาลศูนย สวนใหญเปนขาราชการ จํานวน 14คน (รอยละ
70.00) และ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 6 คน (รอยละ 33.00) ในสวนของโรงพยาบาลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปน ขาราชการ จํานวน 27 คน (รอยละ 65.85) รองลงมาคือ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 12 คน (รอยละ 29.27) และ
พนักงานราชการ จํานวน 2 คน (รอยละ 4.88) และในสวนของโรงพยาบาลชุมชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปน
ลูกจางชั่วคราว จํานวน 31 คน (รอยละ 58.49) รองลงมาคือ ขาราชการ จํานวน 20 คน (รอยละ 37.74) ตามลําดับ
(ตารางที่ 3.38)
ตารางที่ 3.38 แสดงจํานวนและรอยละของระดับตําแหนงงานที่ไดรับการจางงานของเวชกรฉุกเฉิน
ตําแหนง

ขาราชการ

โรงพยาบาลศูนย

70%(14/20)

โรงพยาบาลทั่วไป

65.85%(27/41)

โรงพยาบาลชุมชน

37.74%(20/53)

Total

53.51%(61/114)

พนักงานราชการ

ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางประจํา

30%(6/20)
4.88%(2/41)
1.75%(2/114)

29.27%(12/41)
58.49%(31/53)

3.77%(2/53)

42.98%(49/114)

1.75%(2/114)

เมื่อพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในการใหบริการของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในภาพรวมนั้นกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการใหบริการของระบบการแพทยฉุกเฉิน 1- 5 ป จํานวน 50 คน (รอย
ละ 44.6) รองลงมาคือ ระยะเวลา 6-10 ป จํานวน 46 คน (รอยละ 41.1) ระยะเวลานอยกวา 1 ป จํานวน 8 คน (รอยละ
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7.1) ระยะเวลา 11- 15 ป จํานวน 4 คน (รอยละ 3.6) ระยะเวลา 16 – 20 ป จํานวน 2 คน (รอยละ 1.8) และ
ระยะเวลา 21 ป ขึ้นไป จํานวน 2 คน (รอยละ 1.8) (ตารางที่ 3.39)
ตารางที่ 3.39 แสดงจํานวน และ รอยละ ของระยะเวลาการปฏิบัติงานในการใหบริการของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของเวชกรฉุกเฉิน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาล
ทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน

รวม

นอยกวา 1 ป

0

4 (10.0%)

4(7.5%)

8 (7.1%)

1 – 5 ป

1 (5.3%)

12 (30.0%)

37 (69.8%)

50(44.6%)

6 – 10 ป

13(68.4%)

24(60%)

9(17%)

46(41.1%)

11- 15 ป

3(15.8%)

0

1(1.9%)

4(3.6%)

16 – 20 ป

1(5.3%)

0

1(1.9%)

2(1.8%)

21 ป ขึ้นไป

1(5.3%)

0

1(1.9%)

2(1.8%)

รวม

19(100%)

40(100%)

53(100%)

112(100%)

เมื่อพิจารณาวุฒิการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เวช
กิจฉุกเฉิน จํานวน 88 คน (รอยละ 79.28) รองลงมาคือ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จํานวน 14 คน (รอยละ12.61) และ
ปริญญาตรีอื่นๆ จํานวน 9 คน (รอยละ 8.11) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.40)
ตารางที่ 3.40 แสดงจํานวน และ รอยละ ของวุฒิการศึกษาของเวชกรฉุกเฉิน
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เวชกิจฉุกเฉิน)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีอื่นๆ

รอยละ
79.28%(88/111)
12.61%(14/111)
8.11%(9/111)

ในสวนของการไดรับการอบรมดานอุบัติเหตุนอกโรงพยาบาล พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญใน
โรงพยาบาลศูนย ไดรับการอบรม 15.6% (12/77) เฉลี่ย 1.56(sd=2.49) ครั้ง ไมไดรับการอบรม 12.5% (4/32) ในสวน
ของโรงพยาบาลทั่วไป พบวา ไดรับการอบรม 39% (30/77) เฉลี่ย 1.81(sd=2.98) ครั้ง ไมไดรับการอบรม
34.4%(11/32) และ โรงพยาบาลชุมชน พบวา ไดรับการอบรม 45.5%(35/77) เฉลี่ย 0.46(sd=1.48) ครั้ง ไมไดรับการ
อบรม 53.1%(17/32) (ตารางที่ 3.41)
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ตารางที่ 3.41 แสดงจํานวน รอยละของการไดรับการอบรมดานอุบัติเหตุนอกโรงพยาบาล และ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของจํานวนครั้งที่ไดรับการอบรมของเวชกรฉุกเฉิน
ไมไดรับการอบรม

ไดรับการอบรม

จํานวนครั้งเฉลี่ยที่ไดรับ
การอบรม

โรงพยาบาลศูนย

12.5% (4/32)

15.6% (12/77)

1.56(sd=2.49)

โรงพยาบาลทั่วไป

34.4%(11/32)

39%(30/77)

1.81(sd=2.98)

โรงพยาบาลชุมชน

53.1%(17/32)

45.5%(35/77)

0.46(sd=1.48)

ประเภทโรงพยาบาล

รวม

0.86(sd=2.10)

สําหรับสถานที่ที่จบการศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน พบวาในภาพรวมนั้นกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษา
หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดของแกน จํานวน 24 คน (รอยละ 22.86) รองลงมาคือ
วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 18 คน (รอยละ 17.14) วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสรรค จํานวน 12 คน (รอยละ 11.43) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 12 คน (รอยละ 11.43) วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง จําวน 8 (รอยละ 7.62) เปนตน (ตารางที่ 3.42)
ตารางที่ 3.42 แสดงจํานวนและรอยละของสถานที่ที่จบการศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
สถาบันการศึกษา

จํานวน

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแกน

22.86%(24/105)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี

17.14%(18/105)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสรรค

11.43%(12/105)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม

11.43%(12/105)

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

7.62%(8/105)

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

6.67%(7/105)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ

5.71%(6/105)

วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

4.76%(5/105)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

4.76%(5/105)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

3.81%(4/105)

อื่น ๆ

3.81%(4/105)
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การปฏิบัติงานกอนเขาศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน พบวา แมกลุมตัวอยางสวนใหญเพิ่งจบมัธยมศึกษาปที่ 6 (รอย
ละ 52.99) แตมีอีกประมาณครึ่งเปนผืที่ทํางานมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน ลูกจางของโรงพยาบาลถึงรอยละ 40.17
โดยตําแหนงที่ปฏิบัติงานไดแก ผูชวยเหลือคนไข (รอยละ 20.51) และ อื่นๆ (รอยละ 15.38) เชน เจาพนักงานเวชระเบียน
เจาหนาที่การเงินและบัญชี เจาพนักงานบันทึกขอมูล พนักงานกูชีพ เจาหนาที่พัสดุ คนสวน/คนงาน เจาหนาที่ทั่วไป
ลูกจางประจํา พนักงานขับรถ และเจาหนาที่ทําความสะอาดหอผูปวยในและนอก เปนตน มูลนิธิตางๆ (รอยละ 2.56 )
และ อื่นๆ (รอยละ 4.27 ) (ตารางที่ 3.43)
ตารางที่ 3.43 แสดงจํานวนและรอยละของสถานที่ปฏิบัติงานกอนเขาศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
สถานที่ปฏิบัติงาน

จํานวน

พึ่งจบ มัธยมศึกษาปที่ 6

52.99%(62/117)

ลูกจางของโรงพยาบาล

40.17%(47/117)

-ผูชวยเหลือคนไข

20.51%(24/117)

-อื่นๆ

15.38%(18/117)

มูลนิธิกูชีพตาง ๆ

2.56%(3/117)

อื่น ๆ

4.27%(5/117)
ตารางที่ 3.32 พบวาในภาพรวมทุนที่บุคลากรใชในระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เวช

กิจฉุกเฉิน) สวนใหญใชทุนตัวเอง จํานวน 87 คน (รอยละ 79.09) และไดรับทุนการศึกษา จํานวน 23 คน (รอยละ 20.91)
เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลแตละประเภท พบวา ในสวนของโรงพยาบาลศูนยสวนใหญใชทุนตัวเอง จํานวน 11 คน
(รอยละ 61.11) ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 7 คน (รอยละ 38.89) ในสวนของโรงพยาบาลทั่วไป พบวา สวนใหญใชทุน
ตัวเอง จํานวน 35 คน (รอยละ 87.50) ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 5 คน (รอยละ 12.50) และ โรงพยาบาลชุมชน พบวา
สวนใหญใชทุนตัวเอง จํานวน 41 คน (รอยละ 78.05) ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 11 คน (รอยละ 21.15) (ตารางที่ 3.32)
ตารางที่ 3.44 แสดงจํานวนและรอยละของทุนที่ใชในระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เวชกิจ
ฉุกเฉิน)
ประเภทโรงพยาบาล

ใชทุนตัวเอง

ไดรับทุนการศึกษา

โรงพยาบาลศูนย

61.11%(11/18)

38.89%(7/18)

โรงพยาบาลทั่วไป

87.5%(35/40)

12.5%(5/40)

โรงพยาบาลชุมชน

78.85%(41/52)

21.15%(11/52)

79.09%(87/110)

20.91%(23110)

รวม
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3.4.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร
เมื่อพิจาณาถึงความเห็นตอการปฏิบัติงานในองคกร เวชกิจฉุกเฉินไดระบุความพึงพอใจและไมพอใจตอการ
ปฏิบัติงานในองคกร ดังตอไปนี้ เวชกิจฉุกเฉินมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในดานตางๆ พบวา ประเด็นที่กลุม
ตัวอยางไมพอใจ คือ โอกาสความกาวหนาในตําแหนงงาน (รอยละ 35.14) รองลงมาคือ โอกาสในการพัฒนาตนเองดาน
วิชาการ/การศึกษา/อบรม (รอยละ 33.33) คาตอบแทนที่ไดรับ (รอยละ 29.73) ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินใน
การปฏิบัติงาน (รอยละ 27.03) มาตรการสรางขวัญเเละกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร(รอยละ 21.62) เปนตน
(แผนภาพที่ 3.4)
แผนภาพที่ 3.4 แสดงรอยละของบุคลากรที่ไมพอใจตอการปฏิบีติงานในประเด็นตาง ๆ
โอกาสความกาวหนาในตําเเหนงงาน
โอกาสในการพัฒนาตนเองดานวิชาการ/การศึกษา/อบรม
คาตอบเเทนที่ทานไดรับ
ความปลอดภัยทั้งชีวิตเเละทรัพยสินในการปฏิบัติงาน
มาตรการสรางขวัญเเละกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร
ความมั่นคงในหนาที่การงาน/ตําเเหนงงาน
ภาระงานของทาน
ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการทํางาน
สภาพทั่วไปทางกายภาพของสถานที่ปฏิบัติงาน
มีโอกาสใชความสมารถไดอยางเต็มที่
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ทานไดรับ
การมีอิสระในการเลือกวิธีการทํางานไดดวยตนเอง
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
การเปนที่ยอมรับนับถือจากสังคมในการที่ทานไดทําสิ่งดีๆ
ความสัมพันธระหวางทานเเละผูบังคับบัญชา

35.14
33.33
29.73
27.03
21.62
21.62
16.36
13.64
10.81
9.91
8.26
7.34
2.70
2.70
1.80

เมื่อพิจาณาความพึงพอใจและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตางๆ พบวา ประเด็นที่กลุม
ตัวอยางพอใจ คือ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (รอยละ 88.29) และ ความสัมพันธระหวางกับผูบังคับบัญชา (รอยละ
86.49) รองลงมาคือ การเปนที่ยอมรับนับถือจากสังคมในการที่ไดทําสิ่งดีๆ (รอยละ 84.68) มีโอกาสใชความสามารถได
อยางเต็มที่ (รอยละ 79.28) ขอบเขตความรับผิดชอบที่ทานไดรับ (รอยละ 72.48) สภาพทั่วไปทางกายภาพของสถานที่
ปฏิบัติงาน (รอยละ 63.96) การมีอิสระในการเลือกวิธีการทํางานไดดวยตนเอง(รอยละ 63.30) เปนตน (แผนภาพที่ 3.5)
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แผนภาพที่ 3.5 แสดงรอยละของความพึงพอใจและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตางๆ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

88.29

ความสัมพันธระหวางทานเเละผูบังคับบัญชา

86.49

การเปนที่ยอมรับนับถือจากสังคมในการที่ทานไดทําสิ่งดีๆ

84.68

มีโอกาสใชความสมารถไดอยางเต็มที่

79.28

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ทานไดรับ

72.48

สภาพทั่วไปทางกายภาพของสถานที่ปฏิบัติงาน

63.96

การมีอิสระในการเลือกวิธีการทํางานไดดวยตนเอง

63.30

ความมั่นคงในหนาที่การงาน/ตําเเหนงงาน

63.06

ภาระงานของทาน

62.73

ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการทํางาน

57.27

โอกาสในการพัฒนาตนเองดานวิชาการ/การศึกษา/อบรม

49.55

ความปลอดภัยทั้งชีวิตเเละทรัพยสินในการปฏิบัติงาน

47.75

มาตรการสรางขวัญเเละกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร

43.24

คาตอบเเทนที่ทานไดรับ

42.34

โอกาสความกาวหนาในตําเเหนงงาน

30.63

สําหรับความคิดในการลาออกและยายงาน ในภาพรวม พบวา แมกลุมตัวอยางสวนใหญยังไมคิดที่จะยายหรือ
ลาออก จํานวน 71 คน (รอยละ 68.93) แตมีกลุมที่คิดจะยายจํานวน 26 คน (รอยละ 25.24) และคิดจะลาออก จํานวน 6
คน (รอยละ 5.83)
เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลแตละประเภท ในสวนของโรงพยาบาลศูนย พบวา กลุมตัวอยาง คิดที่จะยาย รอยละ 17.60
ในสวนของโรงพยาบาลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยาง คิดที่จะยายรอยละ 34.30 และ คิดจะลาออกรอยละ 5.70 ในสวนของ
โรงพยาบาลชุมชน พบวา กลุมตัวอยาง คิดที่จะยายรอยละ 21.60 และ คิดจะลาออก รอยละ 7.8 (ตาราง 3.45)
ตารางที่ 3.45 แสดงจํานวน และ รอยละของความคิดในการลาออกและยายงานของเวชกรฉุกเฉิน
ประเด็น

ไมคิดที่จะยายจากงานปจจุบัน

ตองการยาย

ตองการลาออก

โรงพยาบาลศูนย

82.40%(14/17)

17.6%(3/17)

0%(0/17)

โรงพยาบาลทั่วไป

60.00%(21/35)

34.3%(12/35)

5.7%(2/35)

โรงพยาบาลชุมชน

70.60%(36/51)

21.6%(11/51)

7.8%(4/51)

รวม

68.93%(71/103)

25.24%(26/103)

5.83%(6/103)
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เมื่อพิจาณาเฉพาะกลุมตัวอยางที่คิดจะยายงาน พบวา สถานที่ที่ตองการยายไปสวนใหญ คือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รอยละ 28.57) รองลงมาคือ โรงพยาบาลที่ใกลบานมากกวานี้ (รอยละ 23.81) โรงพยาบาลชุมชน
และ โรงพยาบาลเอกชน (รอยละ 9.52) เปนตน (ตาราง 3.46)
ตารางที่ 3.46 แสดงจํานวน และ รอยละของสถานที่ที่คิดจะยายไปของเวชกรฉุกเฉิน
สถานที่

จํานวน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
28.57%(6/21)
โรงพยาบาลที่ใกลบานมากกวานี้
23.81%(5/21)
โรงพยาบาลชุมชน
9.52%(2/21)
โรงพยาบาลเอกชน
9.52%(2/21)
โรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ
23.81%(5/21)
ในสวนของเหตุผลที่ยังไมคิดจะยายสวนใหญเปนเพราะสถานที่ปฏิบัติงานใกลบานและไดอยูกับครอบครัว จํานวน
48 คน (รอยละ 41.74) รองลงมาคือ ชอบลักษณะงาน จํานวน 44 คน (รอยละ 37.26) การไดบรรจุเปนขาราชการ
จํานวน 13 คน(รอยละ 11.30) พอใจในสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยูจํานวน 12 คน (รอยละ 10.43) เพื่อนรวมดี จํานวน 10 คน
(รอยละ 8.70) มีโอกาสไดใชความรูความสามารถไดอยางเต็มที่ จํานวน 8 คน (รอยละ 6.96) รอบรรจุ จํานวน 5 คน (รอย
ละ 4.35) มีคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ จํานวน 5 คน (รอยละ 4.35) มีโอกาสไดพัฒนาองคความรู จํานวน 5 คน
(รอยละ 4.35) และ เหตุผลอื่นๆ จํานวน 15 คน (รอยละ 13.05) เปนตน (ตาราง 3.47)
ตารางที่ 3.47 แสดงจํานวน และ รอยละของเหตุผลที่ไมคิดจะยาย
เหตุผล

จํานวน

รอยละ

สถานทีปฏิบัติงานอยูใกลบานและไดอยูกับครอบครัว

48

41.74

ชอบลักษณะงาน

44

37.26

ไดบรรจุเปนขาราชการ

13

11.30

พอใจในสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยู

12

10.43

เพื่อนรวมดี

10

8.70

มีโอกาสไดใชความรูความสามารถไดอยางเต็มที่

8

6.96

รอบรรจุ

5

4.35

มีคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ

5

4.35

มีโอกาสไดพัฒนาองคความรู

5

4.35

อื่น ๆ

15

13.05
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สําหรับเหตุผลที่คิดจะยายตองการยาย/ลาออกหรือโอนยายสวนใหญเปนเพราะตองการยายกลับภูมิลําเนาหรือ
การยายที่อยูอาศัย เชน “ยายกลับไปดูแลครอบครัว”,”ยายตามครอบครัว” เปนตน จํานวน 24 คน (รอยละ 20.87)
รองลงมาคือ ความกาวหนาในวิชาชีพ เชน “ตองการปรับตําแหนงการทํางานใหสูงขึ้น” เปนตน จํานวน 17 คน (รอยละ
14.78) คาตอบแทนนอย จํานวน 11 คน (รอยละ 9.57) อยากเปลี่ยนงาน จํานวน 8 คน (รอยละ 6.96) ไมไดรับการบรรจุ
เปนขาราชการ/ไมมีความมั่นคง จํานวน 7 คน (รอยละ 6.09) เพื่อนรวมงานไมดี จํานวน 6 คน (รอยละ 5.22) เปนตน
(ตาราง 3.48)
ตารางที่ 3.48 แสดงจํานวน และ รอยละของเหตุผลที่คิดจะยายตองการยาย/ลาออกหรือโอนยายงา
ประเด็น
จํานวน
กลับภูมิลําเนา/การยายที่อยูอาศัย
24
ความกาวหนาในวิชาชีพ
17
คาตอบแทนนอย
11
อยากเปลี่ยนงาน
8
ไมไดรับการบรรจุเปนขาราชการ/ไมมีความมั่นคง
7
เพื่อนรวมงาน
6
ตําแหนงที่ทําอยูปจจุบันไมตรงกับงานที่เรียนมา
5
เปนอาชีพที่มักถูกดูถูกจากสหวิชาชีพที่รวมงานดวย
4
ภาระงานหนัก
4
อายุมากขึ้น
3
ศึกษาตอ
3
มีความเสี่ยงและไดรับอันตรายจากการทํางาน
3
สภาพทั่วไปทางกายภาพของสถานที่ทํางาน
3
โรงพยาบาลไมใหความสําคัญกับระบบEMSเทาที่ควร
2
ไมชอบลักษณะงาน
2
ประหยัดคาใชจาย
2
ความเครียดสูง
2
บทบาทหนาที่ไมชัดเจน
1

รอยละ
20.87
14.78
9.57
6.96
6.09
5.22
4.35
3.48
3.48
2.61
2.61
2.61
2.61
1.74
1.74
1.74
1.74
0.87

3.4.3 ขอเสนอในการธํารงกําลังคนในองคกร
สําหรับขอเสนอแนะที่ตองการใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหกําลังคนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมี
จํานวนเพียงพอ คงอยูในระบบและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหบรรจุใหเปน
ขาราชการหรือเพิ่มความมั่นคงในวิชาชีพ จํานวน 34 คน (รอยละ 29.57) รองลงมาคือ ขยายโอกาสทางการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษาตอ จํานวน 33 คน (รอยละ 28.70) เชน “ควรมีหลักสูตรที่เรียนตอเนื่อง” , ”มีชองทางในการศึกษาตอ
มากกวานี้” , “ระยะเวลาของหลักสูตรตอเนื่องเวชกิจฉุกเฉินควรเปนแค2ป” เปนตน เพิ่มคาตอบแทน จํานวน 17 คน
(รอยละ 8.63) โดยสาเหตุที่ตองการใหเพิ่มคาตอบแทน คือ “เปนงานที่มีความเสี่ยงสูง/รายไดไมสมดุลกับคาครองชีพที่
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เปนอยูปจจุบัน” สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน จํานวน 13 คน (รอยละ 11.30) เชน “ดูแลเอาใจใสบุคลากรระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินใหมากขึ้นไมใชจะผลิตแตบุคลากรใหเพิ่มขึ้นแตไมมีหลักประกันใดๆ ใหบุคลากรไดมีขวัญกําลังใจ
ปฎิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ” ใหความสําคัญกับบุคลากรใหไดปฏิบัติงานตามที่เรียนมา (รอยละ 5.08) เชน “สราง
โอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงหนาที่ โดยการจัดอบรมบุคลากรที่มีอยู เพื่อใหเกิดการพัฒนาและ
เพิ่มพูนความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” เปนตน มีกฎหมายวิชาชีพรองรับเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยแก
บุคคลากรในการปฏิบัติงาน จํานวน 9 คน (รอยละ 4.57) เชน “มีหลักประกันที่มั่นคงใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน” ,”คุมครองดูแลเจาหนาที่เมื่อประสบปญหาดานการบริการการแพทยฉุกเฉิน” เปนตน (ตาราง
3.49)
ตารางที่ 3.49 แสดงจํานวนและรอยละของขอเสนอแนะที่ตองการใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหกําลังคนใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมีจํานวนเพียงพอ คงอยูในระบบและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็น
จํานวน รอยละ
บรรจุใหเปนขาราชกาหรือเพิ่มความมั่นคงในวิชาชีพ
34
29.57
ขยายโอกาสทางการศึกษา/สนับสนุนการศึกษาตอ
33
28.70
เพิ่มคาตอบแทน
17
14.78
สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
13
11.30
ใหความสําคัญกับบุคลากรใหไดปฏิบัติงานตามที่เรียนมา
14
12.17
กฎหมายวิชาชีพรองรับเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยแกบุคคลากรในการปฏิบัติงาน
9
7.83
เพิ่มสวัสดิการ
9
7.83
ควรมีใบประกอบวิชาชีพเวชกิจฉุกเฉิน
8
6.96
มีบทบาทหนาที่การทํางานที่ชัดเจน
7
6.09
จัดอบรมบุคคลากรทุกป
7
6.09
ผลิตบุคลากรการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น
7
6.09
ความกาวหนาในตําแหนงงาน
6
5.22
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใหเปนแนวทางเดียวกัน
5
4.35
สรางการยอมรับและสนับสนุนหนวยงานดานบริการการแพทยฉุกเฉิน
5
4.35
จัดอัตรากําลังใหเหมาะสมและเพียงพอ
5
4.35
ควรแบงแยกการทํางานออกใหชัดเจนกับ ER
3
2.61
ใหความสําคัญกับทุกวิชาชีพอยางเทาเทียมกัน
3
2.61
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3.5 ความเห็นของภาคีที่เกี่ยวของตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและวิชาชีพตาง ๆ ไดแกแพทย EP พยาบาลประจําแผนกฉุกเฉิน EMT-I
อาสาสมัครกูชีพ มูลนิธิเอกชน และ ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความเห็นตอสถานการณปญหา /
อุปสรรคและระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่พึงประสงคไวดังตอไปนี้
3.5.1 สถานการณปจจุบันและปญหา/ อุปสรรค
3.5.1 ระบบบริการ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital services) และการ
ใหบริการในโรงพยาบาล (In-hospital services) ซึ่งปญหาที่เกี่ยวพันกับระบบการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน มีประเด็น
หลัก ๆ ดังนี้
(1) การแยกสวนกันระหวางระบบปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล และการใหบริการในโรงพยาบาล
สําหรับระบบปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลจะมีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการในระดับจังหวัด และสวนใหญตั้งอยูที่
โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย และมีเพียงสวนนอยที่มีศูนยสั่งการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด
ขณะเดียวกันในทุกจังหวัดมีสํานักงานระบบการแพทยฉุกเฉินจังหวัดที่ใหการสนับสนุนระบบปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล
ตั้งอยูที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการสนับสนุนของสํานักงานการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ) ซึ่งเปนองคกรของรัฐ
ภายใตกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดทําหนาที่ในดานการบริหารจัดการ ประสานงานกับภาคสวนตาง
ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามาสนับสนุนการบริการการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ในขณะที่การใหบริการในหองฉุกเฉินของสถานพยาบาลจะอยูภายใตความรับผิดชอบของสถานพยาบาลแตละแหง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งตองจัดระบบรวมกันกับภาคีตาง ๆ ไดแก สปสช. และ กระทรวงสาธารณสุข และภาคีอื่นๆ เพราะ
สถานพยาบาลถูกควบคุมดวย พ.ร.บ.สถานพยาบาล และมีระบบประกันคุณภาพการบริการเขามารวมดวย ซึ่งสิ่งนี้บงชี้วา
ระบบการแพทยฉุกเฉินเกี่ยวโยงกับภาคีที่หลากหลาย แมในบางแหงจะสามารถเชื่อมโยงภาคีตาง ๆ เหลานี้ ได แต
พบวาหลายแหงยังมีการทํางานแบบแยกสวนกันอยู
นอกจากนั้น การมีศูนยสั่งการและสํานักงานระบบการแพทยฉุกเฉินจังหวัดนี้เปนทั้งจุดออนและจุดแข็ง จุดแข็ง
ไดแก มีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินนอกสถานพยาบาลอยางชัดเจน และมีการสนับสนุน
งบประมาณและกําลังคน แตจุดออนคือการขาดการประสานงานในระดับเขตและเครือขายเพื่อรวมกันทํางานและเปนการ
ใชงบประมาณรวมกัน เชน อาจจะตองมีการฝกอบรมรวมกันในระดับเขตหรือเครือขาย หรือ การมีศูนยสั่งการทุกจังหวัด
นั้นมีตนทุนคาดําเนินการ นอกจากนั้นการสงตออาจจะตองมีการเชื่อมโยงในระดับเครือขาย เปนตน
(2) ปญหาดานภาระงานและระบบการบริหารจัดการ
ในดานงานบริการในโรงพยาบาลพบวามีภาระงานหนักที่หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลายแหงไมเปดแผนกผูปวย
นอกนอกเวลา โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน คนไขทุกประเภทที่มานอกเวลาจะมารับบริการที่หองฉุกเฉินซึ่งเปดทําการ
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ตลอด 24 ชั่วโมง จึงเปนภาระหนักของหองฉุกเฉินที่จะตองรับคนไขจํานวนมากที่ไมมีอาการฉุกเฉิน ทําใหสูญเสียกําลังคน
ไปดูแลกรณีที่ไมฉุกเฉินเปนสวนใหญ นอกจากนั้น ปญหาดานระบบ pre-hospital services ของหลายโรงพยาบาลสวน
ใหญจะใชกําลังคนรวมกับหอง/แผนกฉุกเฉินเพื่อแกปญหากําลังคนไมเพียงพอ ซึ่งอาจจะเกิดปญหาการไมพรอมและ
ความไมอิสระของระบบ pre-hospital services เปนตน
3.5.2 กําลังคนดานสุขภาพ
กําลังคนดานสุขภาพที่ใหบริการการแพทยฉุกเฉินมีความหลากหลาย ประกอบดวย แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน
(EP) แพทยอื่น ๆ พยาบาลวิชาชีพ เวชกรฉุกเฉินระดับสูง (EMT-Paramedics) เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (EMTIntermediate) เวชกรฉุกเฉินระดับตน (EMT-Basic) และ อาสากูชีพ (First responder-FR) ในแตละกลุมกําลังคนมี
ประเด็นปญหาที่แตกตางกันไป ดังนี้
(1) ปญหาดานความขาดแคลนกําลังคน กําลังคนในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินมีหลากหลาย แตละกลุม
ก็จะมีปญหาแตกตางกัน ดังนี้
แพทย EP
EP เปนผูมีบทบาทสําคัญในดานการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาล และในสถานพยาบาล
แตความจริง ปจจุบันนี้มี EP ปฏิบัติงานทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐในระบบแคประมาณ 306 คนเทานั้น และอัตราการ
สูญเสียจากภาครัฐเพิ่มขึ้นเรื่อย ในขณะที่ในภาพรวมสามารถผลิต EP ปละประมาณ 100 คน ในขณะที่แพทย EP มี
จํานวนนอยแตภาระงานมาก เชน ใน รพท/ศ หลายแหงมี EP แหงละ 2 - 3 คน ซึ่งตองอยูเวร 8 ชั่วโมง โดยตองอยูเวรทุก
วันซึ่งเปนภาระที่หนักมาก บางโรงพยาบาลไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร หรือแพทยผูเชี่ยวชาญดานอื่น ๆ หรือ EP
ถูกทิ้งใหดูแลและรับผิดชอบหองฉุกเฉินเพียงลําพัง จึงเกิดภาวะงานหนักและเปนแรงผลักดันใหตองยายหรือลาออก
ในขณะที่ภาคเอกชนกําลังขยายตัวทําใหมีความตองการ EP มาก เพราะโรงพยาบาลเอกชนตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนั้นจะตองรับคนไขประกันสังคมดวย จึงมีความตองการแพทย EP มาก ประกอบกับภาคเเอกชน
มีศักยภาพการจายคาตอบแทนสูง ภาวะที่งานหนักของภาครัฐประกอบกับแรงดึงจากภาคเอกชน ทําใหมีการไหลออกสู
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นการที่หมอ EP มีจํานวนจํากัดทําใหการออกไปปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
เปนไปอยางจํากัดตามไปดวย
กําลังคนอื่น ๆ
FR จากฐานขอมูลของ สพฉ พบวามีจํานวนอาสาสมัครกูชีพที่ขึ้นทะเบียนไวประมาณ 101,690 คน เนื่องจาก
ขอมูลไมไดระบุจํานวนที่ลาออก อาสาสมัครทํางานจริงในปจจุบันจะนอยกวาจํานวนที่ระบุนี้ โดยมีการไหลเขาไหลออกมี
ตลอดเวลา และการลงทะเบียนใชวิธีการเพิ่มชื่อเขาไปเรื่อยๆ ไมมีการเอาชื่อคนออก การจะรูกําลังคนกลุมนี้แนนอน สพฉ
ใชวิธีลงทะเบียนและแจกบัตร อาสาสมัครเหลานี้สวนใหญสังกัดมูลนิธิและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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EMT-B ตามฐานขอมูลมีประมาณ 3,849 คน ผลิตไดปละประมาณ 300 คน การฝกอบรมจัดโดยวิทยาลัย
พยาบาลและวิทยาลัยสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนแหลงฝกอบรม ใชเวลาอบรม 4 เดือน แตฝกอบรมได
คอนขางนอย โดยจะเปนการฝกเพิ่มเติมตอยอดสําหรับ FR สวนใหญเปนคนของมูลนิธิ แตมีคนของโรงพยาบาลบางแตไม
มากเพราะไมมีกรอบอัตรากําลังของคนกลุมนี้ และมีการใชงานที่ไมตรงกับความรูความสามารถ เชน เทกระโถน เข็นเปล
เปนตน เมื่อไมมีความกาวหนา ก็ยายไปทําอยางอื่น คนกลุมนี้มีความภูมิใจมากในการปฏิบัติงานที่มูลนิธิ เหตุผลหลัก
เพราะภูมิใจในงานที่ทําและไดรับการยอมรับจากสังคม
EMT-I จะมีปญหาซับซอนมากขึ้น นอกมีปญหาในดานความขาดแคลนแลว ยังการผลิตบุคลากรกลุมนี้ออกมา
คอนขางนอย ขอจํากัดคือสถานที่ฝกบุคลากรกลุมนี้มีคอนขางจํากัด คือ วิทยาลัยการสาธารณสุข และวิทยาลัยพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น รายละเอียดของบุคลากรกลุมนี้ ไดกลาวถึงในรายละเอียดในหัวขอ 3.4
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ ไดกลาวในรายละเอียดในหัวขอ 3.3
(2)ทักษะที่เหมาะสม
กําลังคนที่ดูแลการปฏิบัติการนอกสถานบริการและใหบริการที่หอง ER ตองมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อใหบริการที่มี
คุณภาพ ขณะที่สถานการณปจจุบันที่ไมมี EP เพียงพอ แพทยจะถูกเวียนมาใหบริการที่แผนกฉุกเฉินและนอกจากนั้นยัง
ขาดการจัดระบบดานการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งโอกาสที่แผนกฉุกเฉินจะไดรับการพัฒนานอยมาก ความรูสึกเปนเจาของอาจจะ
มีแตนอย ดังนั้นระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจําเปนจะตองมี EP หรือแพทยที่มีทักษะในดานปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
หากระบบการแพทยฉุกเฉินมี EP หรือแพทยที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะ จะสามารถดูคนไขไดหมดทั้งเด็ก ผูใหญ ที่มีภาวะ
ฉุกเฉิน และจะชวยพัฒนาระบบได เมื่อมีแพทยผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ก็มีความสามารถในการตอรองกับผูบริหารและแพทย
แผนกตาง ๆ ได เพราะงานระบบบริการหองฉุกเฉินจะตองมีการประสานงานกับแพทยแผนกตาง ๆ อยูตลอดเวลา เพราะมี
หลายกรณีที่ไมสิ้นสุดที่หองฉุกเฉิน และหลายกรณีตองมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญตางๆ ดวยเหตุที่ตองการพัฒนาคุณภาพ
บริการของหองฉุกเฉิน สปสช. ไดใหการสนับสนุนงบประมาณใหแพทยไปอบรมดานเวซศาสตรฉุกเฉิน เชน หลักสูตร
Advance Life Support ( ALS), Advance Trauma Life Support และ Advance Cardiac Life Support ซึ่งสามารถ
พัฒนาทักษะแกแพทยในจํานวนหนึ่ง แตปจจุบันไมมีการสนับสนุนแลว
นอกจากแพทย บุคลากรของระบบการแพทยฉุกเฉินอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ EMT-I EMT-B และ FR
ตางก็ตองการการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งมีหลักสูตรที่ สพฉ ไดพัฒนาไวแลว แตปญหาที่เผชิญไดแก ขอจํากัดของการจัด
อบรมที่มีนอย โดยเฉพาะสําหรับพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนั้นพยาบาลไมสามารถเขารับการอบรมพรอมกันหลาย ๆ คนได
เนื่องจากภาระงานมาก
(3) ปญหาการไหลออกของกําลังคน
กลุมอาสาสมัคร ไดแก FR และ EMT-I มีการเคลื่อนยายคอนขางสูง สาเหตุสวนหนึ่งมาจากกลุมนี้เปน
อาสาสมัคร ไมมีรายไดประจํา และขาดความกาวหนา นอกจากนั้นปญหาที่องคกรปกครองระดับทองถิ่นไมสามารถจาย
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คาตอบแทนได ก็เปนประเด็นปญหา เชนกัน แมจะไดมีการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของอาสาสมัครโดยสามารถ
กาวจากอาสาสมัคร เปน EMT-B และ EMT-I แตก็เปนไปอยางจํากัด
อยางไรก็ตาม กลุม EMT-I สวนใหญเปนลูกจาง มีเงินเดือน แตมีประเด็นปญหาในการธํารงกําลังคนไวในระบบ
ไดแก ประเด็นเรื่องการจางงานในฐานะลูกจางชั่วคราว ขาดความมั่นคงและสิทธิประโยชนตาง ๆ เชนเดียวกับขาราชการ
นอกจากนั้นยังพบประเด็นปญหาเรื่องการความกาวหนาของวิชาชีพ จึงทําใหเปนปญหาของระบบไมสามารถธํารง
บุคลากรกลุมนี้ไดนาน
การเคลื่อนยายจากภาครัฐสูเอกชนนั้นเปนปญหาสําหรับแพทย EP อยางไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมแลว สําหรับ
การเคลื่อนยายของกําลังคนระหวางรัฐและเอกชนนั้น หากไดรับการจัดการที่เหมาะสมจะไมเปนประเด็นปญหากระทบ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมาก เพราะยังคงอยูในระบบบริการ ซึ่งไมจําเปนวาตองเปนภาครัฐเทานั้น ที่สําคัญคือการ
กระจายตัวของกําลังคนที่เหมาะสมและการจัดระบบบริการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน และควรจะมีการกระจายตัว
สูพื้นที่ตาง ๆ อยางเปนธรรมจะเปนประเด็นที่ชวยพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในภาพรวม
3.5.3 การควบคุมมาตรฐาน
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการดานการแพทยฉุกเฉิน โดยเฉพาะการปฏิบัติการนอกสถานบริการ
โดยการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรโดย สพฉ และมีกระบวนการตาง ๆ เพื่อควบคุมมาตรฐานการใหบริการ ดังนี้
1. ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล โดยควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการ อบรมผลิต FR, EMT-B,
EMT-I, EMT-P,
2. การลงทะเบียนเพื่อคุมมาตรฐานการทํางานของอาสาสมัคร และบุคลากรประเภทตาง ๆ และมีการบันทึก
หลักสูตรตาง ๆ ที่เขารับการอบรม/ ประกาศนียบัตร และสิทธิไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สิทธิเขาอบรมในขั้นสูงขึ้น เปนตน
ปจจุบันนี้หนาที่นี้ สพฉ เปนผูดําเนินการเฉพาะสวนของ FR, EMT-B, EMT-I, EMT-P เนื่องจากยังไมมีองคกรวิชาชีพ
3. การกําหนดมาตรฐานทีมกําลังคนในการออกชุดปฏิบัติการตาง ๆ สําหรับผูปวยระดับวิกฤติ ระดับฉุกเฉิน หรือ
ระดับปกติ และมีการกําหนดระยะเวลาในการถึงสถานที่เกิดเหตุ และการนําสงโรงพยาบาล เพื่อเปนการประกันการเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพของผูปวย เพื่อสอดคลองกับความคาดหวังของคนตอระบบฉุกเฉินคือ มาเร็วและทีมมีคุณภาพ บางแหง
ก็มีคุณภาพ บางแหงก็ยังตองปรับปรุง
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3.5.4 การทํางานรวมกับมูลนิธิ/ เอกชน/ อปท
การใหบริการการแพทยฉุกเฉินนั้นมีความเกี่ยวของกับภาคีที่หลายหลาย ในดานของสถานบริการนั้น
ประกอบดวยทั้งสถานบริการของรัฐและเอกชน ในประเด็นของการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลนั้น มีความเกี่ยวของ
ที่ใกลชิดกันภาคเอกชน มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเขามารวมใหบริการ ซึ่งกลไกการจัดการนั้น สพฉ มี
กลไกในระดับจังหวัดซึ่งเปนผูเชื่อมประสานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งรัฐบาลสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรเอกชนในการเขามารวมใหบริการการปฏิบัติการการพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
มูลนิธิเอกชนหลายองคกรไดมีการดําเนินการดานนี้มากอนการกอเกิดของ สพฉ จึงถือวาเปนทุนทางสังคมที่
สําคัญ ปจจุบันนี้ สพฉ ไดทํางานรวมกับมูลนิธิตาง ๆ ไดยอมรับและนับถือในบทบาทของมูลนิธิ เปดเวทีใหเขามารวม
กิจกรรมตางๆ มีความเปนสวนหนึ่งของระบบ มีการใหเข็มเชิดชูเกียรติดวย ตามระดับงานที่ทํา สนับสนุนการฝกอบรมและ
ก็มีสิทธิที่จะไดรับการสงตัวไปเปนครูฝกอบรม นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนดานการเงินในการออกปฏิบัติงาน โดยจาย
350 บาท, 500 บาท, 750 บาท และสุงสุด 1,000 บาท แตอยางไรก็ตามงบประมาณที่ไดรับนี้ต่ํากวาตนทุนทีใชจริง และ
มูลนิธิแบกรับสวนตางตรงนี้ ในสวนของมูลนิธิ จะมุงเนนเรื่องความภาคภูมิใจในการทํางาน
3.6 ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่คาดหวัง
จากสภาพปญหาการจัดบริการการแพทยฉุกเฉินที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานกําลังคน ในประเด็น
การขาดแคลนกําลังคน การไหลออกของกําลังคน การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหลานี้เปนประเด็นทาทายของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ในขณะที่บริบทของประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป อันประกอบดวย การเพิ่มขึ้นของการเจ็บปวยฉุกเฉิน การขยายตัวของภาคเอกชน นโยบายการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ การเปดเสรีอาเซียน เหลานี้ สงผลกระทบตอความตองการบริการดานการแพทยฉุกเฉินที่มาก
ขึ้น และมีคุณภาพตลอดทั้งการเขาถึงบริการอยางเทาเทียม ดังนั้นระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงคควรจะประกอบดวย
ประเด็นหลัก ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.6.1 กําลังคนดานสุขภาพ
1. มีแพทยที่รับผิดชอบจัดระบบการแพทยฉุกเฉินใหชัดเจน ซึ่งอาจจะจัดในระดับจังหวัดและระดับเครือขาย
บริการ และควรจะตองเพิ่มการผลิตแพทย EP ใหเพียงพอ และควรสนับสนุนใหจัดสรรแพทย EP อยูที่ รพศ. และ รพท. ซึ่ง
ควรจะมีอยางนอย 3 คน ในสวนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ หากจําเปนก็ควรจะมีแพทย EP และแพทยผูเชี่ยวชาญอื่น
ควรจะเขามารวมสนับสนุนดวย
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2. พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการนอกสถานพยาบาลใหมีประสิทธิภาพทั้งดานจํานวนและคุณภาพในแตละ
สถานบริการ ซึ่งทีมปฏิบัติการในกรณีวิกฤตินี้ควรจะมี pre-hospital nurses หรือ EMT-P ในขณะเดียวกับตองพัฒนา
ระบบการสื่อสารที่ดีกับทีมปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลเบื้องตน
3. เพิ่มการผลิตกําลังคนในการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลใหเพียงพอ กําลังคนเหลานี้ ไดแก EMT-P,
EMT-I, EMT-B และ FR ใหเพียงพอ และในการผลิตบุคลากรเหลานี้ ควรจะตอยอดจากตนทุนเดิม ไดแก การขยับจาก FR
มาเปน EMT-B และขยับขึ้นมาเปน EMT-I จะเปนแรงจูงใจใหแกกําลังคนที่ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นหากสามารถศึกษาตอ
ยอดเพิ่มอีก 2 ป เพื่อเปน paramedics จะยิ่งเปนประโยชนตอระบบ เพราะสามารถนําประสบการณมาผนวกกับองค
ความรูที่เพิ่มขึ้น เปนการพัฒนากําลังคนที่มีประสิทธิภาพ และเปนการสรางแรงจูงใจแกกําลังคน อีกยังเปนการธํารง
กําลังคนไวในระบบอีกดวย
3. มีอาสาสมัครที่สามารถดูเบื้องตนได ในความเปนจริงผูที่อยูใกลเหตุการณมากที่สุด ควรจะเปนคนที่เขา
ชวยเหลือผูปวยไดทันการณ หากรูวิธีชวยเหลือที่ถูกตอง ดังนั้นทุกครัวเรือนควรมีกลุมที่เรียกวาอาสาฉุกเฉินชุมชน
นอกจากนั้นหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนควรสอนการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหสามารถปฏิบัติไดจริง ใหรูวา 1669 โทร
ยังไง และหากหาใครไมไดเลย ก็ใหคนขางเคียงปมหัวใจได สิ่งที่ควรจะเปนคือมีผูมีความรูในการดุแลเบื้องตนอยูทุก
ครอบครัว

3.6.2 การรวมมือกับเอกชน

บริบทประเทศไทยมูลนิธิมีบทบาทในดานการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลมานาน กอนการเกิดขึ้นของ
สพฉ ดังนั้น สพฉ ควรจะตองแสวงหาความรวมมือ กําหนดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของมูลนิธิตาง ๆ ใหสามารถ
ใหบริการตามมาตรฐานมากขึ้น เชนมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครขยับระดับขึ้นมาเปน EMT-B
การสนับสนุนมูลนิธิ ควรจะเปนการสรางการยอมรับนับถือจากสังคมตอมูลนิธิ ซึ่งจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ
ของคนทํางาน อีกทั้งการสรางภาพลักษณในการชวยเหลือสังคมของมูลนิธิตาง ๆ เปนมาตรการที่นอกเหนือจากการเงินที่
สพฉ ควรจะดําเนินการใหเขมแข็งมากขึ้น
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3.6.3 บทบาทกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท)
กรอบแผนกลยุทธของแผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดมีทิศทางชัดเจนที่ สพฉ. มีหนาที่สงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นให มีการดําเนินการเรื่องการแพทยฉุกเฉิน โดยที่รัฐบาลกลางหรือหนวยงานกลางใหการสนับสนุน
อปท. มีบทบาทหนาที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และมีความใกลชิดกับพื้นที่ จึงมีความพยายามในการ
ให อปท. เขามาดูแล หากมีระบบการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเต็มที่ ตํารวจและดับเพลิงควรจะ
ไปอยูกับ อปท. ปจจุบันนี้งานปองกันบรรเทาสาธารณภัยอยูภายใต อปท แลว และมีหลายแหงเริ่มดูแลในดาน การแพทย
ฉุกเฉิน ซึ่งประเด็นนี้เปนเปาหมายที่จะตองมีระบบการสนับสนุนใหเกิดขึ้นในทุกแหง โดย สพฉ และกระทรวงสาธารณสุข
ตองเขามาสนับสนุนในดานวิชาการ องคความรู และอื่น ๆ และ อปท เมื่อไดรับบทบาทหนาที่นี้ควรจะไดรับการสนับสนุน
อยางเพียงพอ ทั้งดานงบประมาณ อัตรากําลังคนที่จะมาปฏิบัติงานดานนี้ เชน EMT-I EMT-paramedics หรือ พยาบาล
ตลอดทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวของตองเอื้อตอความคลองตัวของการปฏิบัติงานดวย
3.6.4 การจัดระบบบริการ
ควรมีการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับเครือขายบริการ ศูนยรับแจงเหตุสั่งการอาจจะตองอยู
ระดับเขต/ เครือขาย จัดระบบบริการในระดับเขต/ เครือขาย เปน 12 เครือขาย และ กทม ภาคีตาง ๆ ในระดับเขตหรือ
เครือขายเขามามีสวนรวมใหมากขึ้น กําหนดใหชัดเจนวาศูนยสั่งการจะอยูที่ไหน อาจจะเปน รพท/ศ และ รพช ขนาดใหญ
จัดระบบสนับสนุนใหเหมาะสม นําระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเขามาชวย นอกจากนั้น ควรจะตองจัดทําแผนในระดับ
เครือขาย ทั้งแผนกิจกรรม งบประมาณ ตลอดทั้งการพัฒนาศักยภาพกําลังคน ที่สอดคลองกับพื้นที่
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บทที่ 6
สรุปและอภิปรายผล
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยครอบคลุมทั้งปฏิบัติการนอกสถานพยาบาลและการใหบริการใน
สถานบริการ ซึ่งการจัดบริการตาง ๆ เหลานี้มีความเกี่ยวของกับหลายภาคสวน โดยเฉพาะประเด็นกําลังคนดานสุขภาพ
ของระบบการแพทยฉุกเฉิน ภาคีตาง ๆ ประกอบดวยภาคสวนผูใหบริการในโรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งรัฐและเอกชน เฉพาะใน
ภาครัฐเอง แมกระทรวงสาธารณสุขจะเปนเจาของสถานบริการสวนใหญ แตยังมีสถานบริการของมหาวิทยาลัย และ
กระทรวงอื่น ๆ ตลอดทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับภาคการปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลนั้นไดรับการสนับสนุน
จาก สพฉ และภาคีที่เกี่ยวของไดแก ผูใหบริการภาครัฐ ผูใหบริการจากมูลนิธิ ผูใหบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งประชาชนทั่วไป เปนตน นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวของกับภาคสวนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย
กระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาล) มหาวิทยาลัยตาง ๆ และองคกรทางวิชาชีพที่ทํา
หนาที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เปนตน ซึ่งการที่จะขับเคลื่อนงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหบรรลุ
เปาหมายนั้น จําเปนที่จะตองมีแผนที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ มีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนและการมีสวน
รวมจากภาคีที่เกี่ยวของ
การเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศและนโยบายตาง ๆ สงผลกระทบตอกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและระบาดวิทยา สงผลใหการเจ็บปวยดานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีนโยบายและแผนที่เกี่ยวของ ไดแก แผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ นโยบาย "เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษา
ทุกที่ ทั่วถึงทุกคน" เปนนโยบายหลักที่ถูกประกาศขึ้นภายใตรัฐบาลในป พ.ศ. 2555 ที่ผานมา โดยมีเปาประสงคในการ
เพิ่มการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินใหกับประชาชน ซึ่งเหลานี้เปนสิ่งบงชี้ถึงความตองการกําลังคนในจํานวนที่เพิ่มขึ้น
และมีการกระจายอยางเปนธรรม นอกจากนั้น พรบ การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนปจจัยที่เอื้อตอ
การมีภาคีดานทองถิ่นเขามารวมในการจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
6.1 สถานการณปจจุบันและปญหาอุปสรรค
เมื่อวิเคราะหสถานการณกําลังคนในปจจุบันแลวพบวามีปญหาหลัก ๆ ดังนี้
(1) การขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ จากการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานสุขภาพจะเห็นวา
กําลังคนดานสุขภาพยังมีความขาดแคลนในทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทย EP โดยจะเห็นวายังมีความขาดแคลน
EP อยูถึง 946 คน เมื่อเทียบศักยภาพการผลิต ซึ่งสามารถผลิตไดปละ 80-100 คน ทําใหตองใชเวลาอีกประมาณ 10 ปจึง
จะสามารถเติม EP เขาไปในระบบอยางพอเพียงได สวนกรณีของพยาบาล พบปญหาการขาดแคลน เชนกัน เปนการขาด
แคลนในทุกแผนกของโรงพยาบาล แตละพื้นที่ตองใชการบริหารจัดการภายในมาแกปญหา เชน จัดเวรนอกเวลาเพิ่ม ใช
กําลังคนรวมกันระหวาง พยาบาล และ EMT-I สําหรับ EMT-I นั้นหากเทียบกับกําลังคนที่มียังคงมีความขาดแคลนอีก
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ในขณะที่มีการผลิตจากวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผลิตประมาณ 180-250 คนตอป นอกจากนั้นยังมี
มหาวิทยาลัย 2 แหงกําลังผลิตหลักสูตร EMT-P ซึ่งเปนหลักสูตร 4 ป ซึ่งยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาปจจุบันนี้
จากสภาวะการขาดแคลนกําลังคนจึงทําใหภาระงานที่แผนกฉุกเฉินคอนขางมากเมื่อเทียบกับกําลังคนรองรับ จะ
เห็นวาแพทย EP ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลรัฐ ทํางานหนักเปนเกือบ 2 เทาของขาราชการทั่วไป
(2) การกระจายกําลังคน สําหรับการกระจาย EP คอนขางเปนปญหาเนื่องจากแพทย EP ประมาณเกือบครึ่งที่
ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเพียงสวนนอยที่ปฏิบัติงานที่ตางจังหวัด นอกจากนั้นสําหรับ
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยของกระทรวงสาธารณสุขมีการกระจายแพทย EP นอยมาก โดยเฉลี่ยมีแพทย EP
ประมาณ 1 คนตอแหง โดยที่บางโรงพยาบาลไมมี EP เลย สวนการกระจายของ พยาบาล และ EMT-I มีความทั่วถึง
มากกวา EP
(3) คุณภาพและทักษะการใหบริการ สืบเนื่องมาจากปญหาการขาดแคลน และการกระจาย EP ที่ไมเปน
ธรรม สงผลใหภาระงานของการบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีมาก ตกอยูในมือของแพทยจบใหมและพยาบาลวิชาชีพ แมจะ
มีความรูความสามารถ แตในหลายกรณีก็ตองการทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเด็นที่สําคัญคือตองการการ
จัดการเชิงระบบทั้งการบริการในโรงพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล นอกจากนั้นปญหาขอจํากัดของการ
พัฒนาศักยภาพของทีมงาน ไมวาจะเปนพยาบาลแผนกฉุกเฉิน และ EMT-I เปนอุปสรรคตอคุณภาพการใหบริการ
(4) การธํารงกําลังคนในระบบ สําหรับ EP คอนขางชัดเจนในดานปญหาการคงอยูในภาครัฐ เพราะพบวามี
การเคลื่อนยายอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งยายจากภาครัฐสูภาคเอกชน ปจจัยหลัก ๆ ที่อาจสงผลตอความไมพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานในภาครัฐและอาจจะเปนแรงผลักทําใหยายออก ไดแก ภาระงานหนักเกินไป คาตอบแทนนอย
ไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารเปนตน อยางไรก็ตามประเด็นที่ทําใหแพทย EP ยังตองการปฏิบัติงานในสถานบริการ
นั้น ๆ อยู ไดแก ใกลครอบครัว มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานและผูปวย และมีความอิสระในการทํางาน เปนตน
EMT-I เปนกลุมบุคลากรที่มีการโยกยายสูง สาเหตุหลักไดแก ไมมีตําแหนงขาราชการบรรจุสําหรับตําแหนงนี้ ที่
ผานมาเวชกรฉุกเฉินหลายคนไดรับการบรรจุในตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จากการบรรจุตําแหนงนี้บางคนก็
ยังคงปฏิบัติงานในฐานะเวชกรฉุกเฉิน แตหลายคนไดโยกยายไปปฏิบัติงานตามตําแหนง นอกจากนั้นตําแหนงเวชกร
ฉุกเฉินยังขาดความกาวหนาในสายงาน และขาดอิสระในการปฏิบัติงาน เพราะตองทํางานอยูภายใตแพทยและพยาบาล
วิชาชีพ นอกจากนั้นยังพบวามีปญหาตาง ๆ ไดแก คาตอบแทนนอย ความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน ปญหา
ตาง ๆ เหลานี้จึงเปนแรงผลักเวชกรฉุกเฉินออกจากระบบ อยางไรก็ตามสิ่งที่ทําใหเวชกรฉุกเฉินหลายคนยังรักที่จะ
ปฏิบัติงานในฐานะเวชกรฉุกเฉินนั้นมาจาก ความรักในงาน ภาคภูมิใจในการทํางาน ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร เปนตน
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พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินเผชิญกับปญหาภาระงานหนักในขณะที่คาตอบแทนที่ไดรับเทากับ
แผนกอื่น ๆ นอกจากนั้นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกนี้ตองการการฝกทักษะที่เขมขนและพรอมรับกับสถานการณวิกฤติ
พยาบาลจบใหมหลายคนจะไดรับการฝกอยางเขมขน ตอเมื่อทํางานไปในชวงเวลาหนึ่งไมไดรับการบรรจุตําแหนง
ขาราชการก็จะเกิดการลาออก เปนภาระใหตองมีการฝกคนอื่นๆ เขามาทดแทน
6.2 ขอเสนอแนะตอการจัดการกําลังคนดานสุขภาพของระบบการแพทยฉุกเฉิน
จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน การที่จะขับเคลื่อนระบบการแพทยฉุกเฉินใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุ
รภาพและประสิทธิภาพนั้น กําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินจะตองมีความพอเพียง มีการกระจายอยางเปนธรรม ลํารง
อยูในระบบ ได จึงมีขอเสนอแนะในการผลิต กระจาย ธํารงกําลังคนดานการแพทยฉุกเฉินดังตอไปนี้
1)
2)

เพิ่มการผลิตกําลังคนดานสุขภาพใหเพียงพอ โดยเฉพาะ EP
เพิ่มจํานวนการผลิต EP ขึ้น ใหเพียงพอกับความตองการของระบบบริการ
กระจายโควตาการผลิตไปสูมหาวิทยาลัยภูมิภาคใหมากขึ้น
ใหมีการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินและกระจายกําลังคนของระบบการแพทยฉุกเฉินอยางเปน
ธรรม

- จัดระบบการแพทยฉุกเฉินในเครือขายบริการ 12 เครือขาย และเขตกรุงเทพฯ โดยจัดแบงเขตความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล จัดระบบการสงตออยางมีประสิทธิภาพ และจัดกําลังคนโดยพาะ EP รวมไวในศูนยบริการหลัก พรอม
จัดระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในเครือขาย
- การจัดหาบุคลากร โดยเฉพาะแพทยและพยาบาล ที่มีความสนใจและชอบงานผูปวยฉุกเฉิน เขาประจําหอง
ฉุกเฉิน และพัฒนาศักยภาพในดานการบริการฉุกเฉิน
- จัดระบบคัดแยกผูปวย โดยใหหองฉุกเฉินตรวจเฉพาะผูปวยฉุกเฉินหรือเจ็บหนักเทานั้น เพื่อเปนการลดภาระ
งานของหองฉุกเฉิน
3) ดําเนินการมาตรการตาง ๆ ในการ ธํารงกําลังคนระบบการแพทยฉุกเฉินไวในระบบ
- เพิ่มคาตอบแทนเพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานนี้ สําหรับแพทย EP ควรไดรับคาตอบแทนตาม
เกณฑที่กําหนด และสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองฉุกเฉิน ควรมีการจายคาตอบแทนตามภาระงาน
เพื่อสรางแรงจูงใจ
- การสรางความกาวหนาในวิชาชีพ สําหรับ EMT-B และ EMT- I โดยใหมีบันไดความกาวหนาที่ชัดเจน และ
สามารถศึกษาตอถึงระดับ EMT-P โดยใชประสบการณเปนฐานของการเรียนตอเนื่องดวย
- ผูบริหารเขามาชวยจัดระบบการดูแลงานฉุกเฉินดานการแพทย โดยใหแพทยดานอื่น ๆ เขามาชวยแบงเบา
ภาระ และควรมีการจัดระบบสนับสนุนดานอื่น ๆ เชน วัสดุ เครื่องมือ และงบประมาณ ใหเพียงพอ
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