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บทคัดยอ
การศึกษาการจัดการทางการแพทย ในการรับมือเหตุรุนแรงจากความไมสงบทางการเมือง
ในวันที่ 29 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2551
นพ.อารักษ วิบุลผลประเสริฐ, แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.กัมพล อํานวยพัฒนพล, แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์, แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
บทนํา ในอดีต ประเทศไทยมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายครั้ง ไมวาจะเปนภัยพิบัติทาง ภัยจากน้ํามือมนุษย
และโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากการเมือง (Civil disaster) ที่แมจะเกิดขึ้นหลายครั้งแตก็ยังสงผลใหความ
สูญเสียมากมาย การตอบสนองทางการแพทยยังไมไดมีการวางแผน ซอมแผนอยางเปนระบบ
เหตุ ก ารณ ใ นวัน ที่ 29 สิ ง หาคม และ 2 กั น ยายน 2551 เป น อีก เหตุ ก ารณ ข องความรุน แรงทาง
การเมือง ที่สงผลใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต การศึกษาระบบการจัดการทางการแพทยในทั้งสองเหตุการณนี้
จึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวางแผนรับมือเหตุรุนแรงในอนาคต
วัตถุประสงค เพื่ อศึ กษาระบบการจัดการทางการแพทย ในเหตุการณวันที่ 29 และ 2 กั นยายน 2551
รวมทั้งความพรอมเของเจาหนาทีเวชกิจฉุกเฉินในการออกปฏิบัติหนาที่
แบบแผนการศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) และ After Action Review (AAR)
ผลการศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2551 เจาหนาที่ตํารวจปะทะกลุมผูชุมนุม ผูปวย รวม 63 ราย มีการกระจาย
ของผูปวยไปยังโรงพยาบาลใกลเคียง มีการใชแกสน้ําตารวมดวย วันที่ 1 กันยายน 2551 มีการจัดประชุมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการรับมือ วันที่ 2 กันยายน 2551 เกิดการปะทะกันระหวางกลุมผูชุมนุมสอง
ฝาย บริเวณถนนราชดําเนินนอก มีผูบาดเจ็บ 44 คน เสียชีวิต 1 คนมีกระจายผูปวยไปยังหลายโรงพยาบาลที่
อยูใกลเคียงมากขึ้น
จากเหตุการณทั้งวันที่ 29 สิงหาคม พบวาระบบการแพทยฉุกเฉินในสวนของ ระบบการสั่งการกลาง
ระบบการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ การประสานงาน การติดตอสื่อสารและการเก็บบันทึกขอมูล ยังไมมีความ
ชัดเจน เหตุการณในวันที่ 2 กันยายน ระบบการสั่งการกลางยังไมมีความชัดเจน แตมีการพัฒนาองคประกอบ
อื่นๆ ทางการแพทยฉุกเฉินที่เกี่ยวของขึ้นเปนอยางมาก โดยมีศูนยเอราวัณเปนศูนยติดตอและประสานงาน
หลัก
จากแบบสอบถาม จํานวน 19 คน เจาหนาที่ทุกคนทราบลักษณะของเหตุการณที่เกิดขึ้น และทราบ
โรงพยาบาลปลายทางที่จะนําสงผูปวยได เจาหนาที่ 6(31.6%) คน ทราบพื้นที่รับผิดชอบของตนกอนออก
ปฏิบัติการ
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กอนการออกปฏิบัติการ เจาหนาที่มีมั่นใจในการรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น อยูในระดับมากและ
มากที่สุดคิดเปน 15.8% และ 36.8% ตามลําดับ รวมทั้งมีความมั่นใจตอหนวยงานของตนเองวามีความพรอม
ในการรับมือกับเหตุการณดังกลาวอยูในระดับมากและมากที่สุด คิดเปน 52.6% และ 15.8% ตามลําดับ
ขณะออกปฏิบัติการ เจาหนาที่ 89.4% มีการวางแผนรวมกับหนวยงานที่อยูในพื้นที่เดียวกัน 63.1%
มีการกําหนดผูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ และ 50% ทําการทําการคัดกรอง ณ จุดเกิดเหตุ นอกจากนี้ 50% ของ
เจาหนาที่ไดรับการปนเปอนจากแกสน้ําตาและไดรับบาดเจ็บ
ภายหลังการออกปฏิบัติการเจาหนาที่ 18(94.7%) เขารวมการประเมินผลการทํางานภายใน
หนวยงานและมี 16(84.2%) คนไดเขารวมการประเมินผลการทํางานระหวางหนวยงาน
การวิเคราะหและวิจารณ: ระบบการจั ดการทางการแพทย ในการรั บมือ เหตุรุนแรงจากความไมสงบทาง
การเมืองไดมีการพัฒนาในระบบการบริหารจัดการในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากมีการเรียนรู สรุป และกําหนด
แผนจากเหตุที่เกิดขึ้น จึงเห็นไดวาในครั้งตอมาของเหตุความไมสงบมีระบบการจัดการทางการแพทยที่ดีขึ้น
เรื่อยๆและสามารถแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดได สวนหนึ่งเปนเพราะความรวมมือของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ ที่พรอมจะแกไขสถานการณใหเกิดความสงบขึ้น ทั้งนี้บุคคลากรทางการแพทยที่หนาที่เกี่ยวของก็
ตองมีความเชี่ยวชาญและหมั่นฝกฝนทักษะในการชวยเหลือผูปวยในที่เกิดเหตุ เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะ
รับมือกับภัยพิบัติตางๆ ทั้งในดานความรู ความชํานาญและสภาพจิตใจ อยางไรก็ตามการบริหารจัดการ
ระบบการแพทยใหไดประสิทธิภาพนั้น มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของแตปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ ความรวมมือของ
ทุกฝายในการวางแผนและพรอมที่จะแกไขสถานการณใหเกิดความสงบ
สรุป: การศึกษาการจัดการทางการแพทย ในการรับมือเหตุรุนแรงจากความไมสงบทางการเมือง ในวันที่
29 สิงหาคม 2551 พบวาระบบบริหารจัดการทางการแพทยไมมีความชัดเจน ทั้งระบบการสั่งการกลาง
ระบบการสั่งการที่จุดเกิดเหตุ การคัดแยกผูปวยที่จุดเกิดเหตุ ระบบการสื่อสาร ทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุมีการ
รวมประชุมสรุปสถานการณและวางแผนรับมือ ทําใหเหตุการณตอมาในวันที่ 2 กันยายน 2551 ระบบ
บริหารจัดการทางการแพทยดีขึ้น มีการทํางานอยางเปนระบบและเปนรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น การกระจาย
ตัวของผูปวยดีขึ้น ในสวนเจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉิน พบวาสวนมากมีความมั่นใจในการการปฏิบัติงาน มีการ
วางแผนและคัดกรองผูปวยในที่เกิดเหตุกอนนําสงโรงพยาบาล หลังเกิดเหตุมีการสรุปประเมินการทํางานทั้ง
ในและระหวางองคกร
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รายงานการศึกษา
การศึกษาการจัดการทางการแพทยในการรับมือเหตุรุนแรงจากความไมสงบทางการเมือง

ในวันที่

29 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2551
นพ.อารักษ วิบุลผลประเสริฐ, แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.กัมพล อํานวยพัฒนพล, แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตรธรรมศาสตร
นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์, แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเปนมา (Introduction)
ในอดีตประเทศไทยไดเกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้นหลายครั้ง และนํามาซึ่งความสูญเสียจํานวนมาก ไม
วาจะเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ(สึนามิ พายุใตฝุน น้ําหลาก ฯลฯ) ภัยจากน้ํามือมนุษยเอง (ตึกถลม ไฟไหม)
และโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากความไมสงบทางการเมือง(Civil disaster) จากเหตุการณเหลานี้พบวา การ
ตอบสนองตอภัยพิบัติโดยเฉพาะทางการแพทย ยังมีสวนที่ตองปรับปรุงอยูเปนจํานวนมาก
ในสวนของกรุงเทพมหานครนั้น แมวาในอดีตจะปรากฏเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติไมบอยครั้งนัก
แตกลับมีเหตุการที่จัดไดวาเปนภัยพิบัติจากวิกฤตทางการเมือง (Civil Disaster) เกิดขึ้นหลายครั้ง ไมวาจะ
เปนเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ พฤษภาคม 2535 เหตุการณระเบิดที่
อนุสาวรียชัยสมรภูมิและอีกหลายแหงในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จนมาถึงเหตุการณการปะทะกันที่ทําเนียบ
รัฐบาลในวันที่ 29 สิงหาคม และที่สะพานมัฆวานรังสรรคกับถนนราชดําเนินนอก ในวันที่ 2 กันยายน 2551
ในเหตุการณเหลานี้ลวนเกิดการบาดเจ็บลมตายขึ้น ดังนั้นการศึกษาเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานการแพทยฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงเปนสิ่งจําเปน
การศึกษานี้จึงเปนการศึกษาเหตุการณที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีการใชแกสน้ําตา
และ เชาวันที่ 2 กันยายน 2551 ซี่งมีผูบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต โดยจะศึกษาเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน เชน ระบบการสื่อสาร ระบบการเขาไปรับผูปวยของรถพยาบาล ระบบการกระจายผูปวย
ไปตามโรงพยาบาลตางๆ ความปลอดภัยของบุคคลากรทางการแพทย เปนตน ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สังเคราะห และเตรียมแผนรับมือเหตุรุนแรงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective)
1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการทางการแพทย เมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองในหลายแงมุม โดย
ใชเหตุการณในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 และ 2 กันยายน 2551 เปนกรณีศึกษา โดยศึกษาในแงมุมตางๆ
ดังนี้
1.1. ระบบการสั่งการกลาง (Incident Command System)
1.2. ระบบการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (Field Command System)
1.3. การคัดแยกผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ (Field triage)
1.4. การกระจายผูปว ย (Patients distribution)
1.5. ระบบการสื่อสาร (Communication)
1.6. ความพรอมของหนวยปฏิบัติการ
1.7. ความปลอดภัยของผูปฏิบัติการ (Safety and security)
2. ศึกษาความความพรอมของเจาหนาที่เวชกรฉุกเฉิน เกี่ยวกับการจัดการและการชวยเหลือผูปวยนอก
โรงพยาบาลในกรณีเหตุรุนแรงทางการเมือง

แบบแผนการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) และ After Action Review (AAR)
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ขั้นตอนและวิธีในการเก็บขอมูล (Methodology)
โดยการทําการศึกษาภายหลังเหตุการณ (After Action Review)
1. ศึกษาสถานการณทั่วไป
1.1. ศึกษาขอมูลของขาวสถานการณที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ถึง 2 กันยายน 2551 จาก
สื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพรายวัน อินเตอรเนต เปนตน
1.2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการทางการแพทย เมื่อเกิดเหตุความไมสงบทาง
การเมือง
2. ศึกษาการดําเนินการ และการวางแผนงานระหวางเกิดเหตุการในวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2551
โดยทําการศึกษาจากขอมูลที่มีการบันทึกการประชุม บันทึกเหตุการณ และบันทึกการวางแผนใน
ดานตางๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
3. การสังเคราะหขอมูล
3.1. วาดแผนผังบริเวณที่เกิดเหตุ และโรงพยาบาลใกลเคียง (Mapping)
3.2. จัดทําแผนผังแสดงการกระจายผูปวยไปยังโรงพยาบาลตางๆ
3.3. ศึกษาจํานวนผูปวยและความรุนแรงที่นําสงในโรงพยาบาลตางๆ
4. การศึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
4.1. จัดทําแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมขอมูลทั้งกอนการปฏิบัติการ ระหวางการปฏิบัติการ และ
ภายหลังการปฏิบัติการ (ภาคผนวก)
4.2. จัดสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานจริงในวันเกิดเหตุโดยใช
ขอมูลเบื้องตนจากศูนยเอราวัณ
4.3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
5. วิเคราะหและสรุปผลการศึกษาวิจัย
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แผนภูมิที่ 1 แสดง แสดงขั้นตอนการศึกษาวิจัย (Protocol flow chart)
ศึกษาลําดับเหตุการณ

ศึกษาการดําเนินการและการ

สงแบบสอบถามไปยัง

วางแผน

ผูปฏิบัตงิ านจริง

การสังเคราะหขอมูล

วิเคราะหขอมูลและสรุปผล

สถิติที่ใชวิเคราะห
ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง(Demographic data) แสดงดวย จํานวน(n) รอยละ(%) คาเฉลี่ย(Mean)
คามัธยฐาน(Median) และคาสูงสุด-ต่ําสุด (Min-Max)
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 รายงานเหตุการณ
เหตุการณวันที่ 29 สิงหาคม 2551
ภายหลั งศาลมีคําสั่งคุ มครองฉุกเฉินใหพันธมิตรประชานเพื่อประชาธิปไตย ออกจากทํ าเนีย บ
รัฐบาล
ชวงเชา-กลางวัน ตํารวจไดมีการปดลอมทําเนียบกดดันใหผูชุมนุมสลายการชุมนุม และพยายามเขาไปปด
หมายศาล จึงทําใหเกิดการปะทะกันและมีผูบาดเจ็บ (ขอมูลจากเนื้อขาว)
ระบบการจัดการโดยรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติการโดยเจาหนาที่ตํารวจ ผูบัญชาการเหตุการณจึงเปน
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ตํารวจ สวนการสนับสนุนทางการแพทยไดมีการสั่งการใหโรงพยาบาลตํารวจ
ซึ่งอยูภายใตสายบังคับบัญชาโดยตรงเตรียมความพรอม ผูอํานวยการศูนยสงกลับโรงพยาบาลตํารวจจึงเปนผู
สั่งการทางการแพทยโดยตํ าแหนง และได มีการติ ดตอประสานงานกับศูนย เอราวั ณ และศูน ยนเรนทร
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอกําลังสนับสนุนดานการแพทยในกรณีมีเหตุรุนแรง (ขอมูลจากการสัมภาษณ)
ศูนยเอราวัณไดมีการติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลในพื้นที่โดยรอบ สวนศูนยนเรนทรไดติดตอขอ
หนวยกูชีพจากโรงพยาบาลในปริมณฑลที่อยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ขอมูลจากการสัมภาษณ)
ชวงกลางคืน

กลุมผูชุมนุมมีการเคลื่อนขบวนไปบริเวณหนากองบัญชาการตํารวจนครบาล มีการใชแกส

น้ําตาเกิดขึ้น และมีผูไดรับผลกระทบจากแกสน้ําตาจํานวนมาก (ขอมูลจากขาว)
ผูปวยบางสวนเดินทางไปโรงพยาบาลดวยตัวเอง บางสวนถูกนําสงโรงพยาบาลโดยหนวย
กูชีพโดยไมมีการใชอุปกรณปองกันสารเคมี และไมมีการชะลางสารเคมี(Decontamination) กอนการนําสง
โรงพยาบาล สงผลใหมีการปนเปอนแกสน้ําตาในหองฉุกเฉินหลายแหงที่มีผูปวยเขาไป ไดแกโรงพยาบาล
รามาธิบดี โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลราชวิถี (ขอมูลจากการสัมภาษณ และบันทึกเหตุการณ)
การปฏิบัติการในครั้งนี้มีหนวยปฏิบัติการทางการแพทยจากหลายแหงเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ แต
ในทางปฏิบัติไมมีผูบัญชาการดานการแพทยที่ชัดเจน โดยหนวยงานหลักที่เขามา ไดแก
 ศู น ย เ อราวั ณ ภายใต กํ า กั บ ของสํ า นั ก การแพทย ก รุ ง เทพมหานคร (ได แ ก โรงพยาบาลวชิ ร ะ
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน เปนตน)
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 ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันการแพทยฉุกเฉินยังไมไดตั้งอยางเปนทางการ) ซึ่งผูสั่ง
การสูงสุดเปนรัฐมนตรีวาการสาธารณสุข ในสวนนี้จะมีโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน
ราชธานี และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากปริมณฑล
 โรงเรียนแพทย ไดแก โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (สภากาชาด)
 ศูนยสงกลับโรงพยาบาลตํารวจ
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูป ว ยจากเหตุการณในวันที่ 29 สิงหาคม 2551
ชวงเชา-กลางวัน
ชวงกลางคืน
รพ.วชิระ 15 ราย
รพ.วชิระ 31 ราย
รพ.รามาฯ 9 ราย
รพ.รามาฯ 5 ราย
รพ.ตํารวจ 1 ราย
รพ.ราชวิถี 1 ราย
รพ.จุฬาฯ 1 ราย
หมายเหตุ ขอมูลอาจไมครบถวนเนื่องจากไมไดมีการบันทึกที่ชัดเจน
การประชุมวันที่ 1 กันยายน 2551
ภายหลังเกิดเหตุการณในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ไดมีการจัดประชุมหนวยบริการทางการแพทยใน
กรุงเทพมหานคร โดยศูนยเอรวัณ และใชสถานที่ประชุมของโรงพยาบาลกลาง เนื้อหาการประชุมมีดังนี้
1. จัดแบงพื้นที่รับผิดชอบเปนสี่จุดหลัก (ดังภาพที่ 1) ไดแก
 สะพานมัฆวานรังสรรค มีผูรับผิดชอบคือศูนยนเรนทร พรอมทั้งโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 แยกมิ ส กวั น มี ผู รั บ ผิ ด ชอบคื อ หน ว ยกู ชี พ วชิ ร ะพยาบาล และศู น ย ส ง กลั บ
โรงพยาบาลตํารวจ
 สะพานชมัยมรุเชษฐ ผูรับผิดชอบคือ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลภูมิพล
 แยกเทวกรรม ผูรับผิดชอบคือ กรุงเทพมหานครโดยศูนยเอราวัณ โรงพยาบาล
กลาง โรงพายาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุง
2. กําหนดผูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ(Field Commander) ในแตละจุดประจําการ
3. กําหนดวิธีการสื่อสาร และคลื่นความถี่วิทยุที่ใช
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ภาพที่ 1 แสดงการแบงพื้นที่การรับผิดชอบ
แยกมิสกวัน

สะพานชมัยมรุเชษฐ

ศูนยสงกลับ รพ.ตํารวจ,

สภากาชาดไทย, รพ.ภูมิ

รพ.วชิระ (S.M.A.R.T)

พล, รพ.รามาธิบดี

ทําเนียบ
รัฐบาล
สะพานมัฆวานฯ

แยกเทวกรรม

ศูนยนเรนทร, รพ.ใน

กทม.; ศูนยเอราวัน,

สังกัดกระทรวง

รพ.กลาง, รพ.ตากสิน,
รพ.เจริญกรุงฯ

หนวยงานที่เขาประชุมในวันที่ 1 กันยายน 2551 แยกตามสังกัดมีดังนี้
 หนวยงานสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร: ศูนยเอราวัน รพ.กลาง รพ.วชิระ รพ.ตากสิน
และรพ.เจริญกรุงประชารักษ
 หนวยงานสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข: ศูนยนเรนทร รพ.ราชวิถี, รพ.เลิดสิน,
รพ.นพรัตนราชธานี และรพ.ในเขตปริมณฑล
 หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม : รพ.พระมงกุฏเกลา รพ.ภูมิพล
 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย: รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช
 กลุมNGO และมูลนิธิตางๆ : สภากาชาดไทย มูลนิธิตางๆ เชน ปอเตกตึ๊ง รวมกตัญู เปนตน

เหตุการณวันที่ 2 กันยายน 2551
ชวงกลางดึกคืนวันที่ 1 ตอเชาวันที่ 2 กันยายน 2551: กลุม นปช. เคลื่อนขบวนจากสนามหลวง ฝาแนว
กั้นของตํารวจ และมุงหนาไปยังทําเนียบรัฐบาลโดยเสนทางถนนราชดําเนินนอก และเขาปะทะกับกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งตั้งแนวกั้นอยูบนถนนราชดําเนินนอก บริเวณกอนถึงสะพาน
มัฆวานรังสรรค
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ภาพที่ 2 แสดงจุดปะทะระหวางกลุมผูชุมนุมทั้งสองกลุม

ทําเนียบ
รัฐบาล

จุดปะทะ

ภาพที่ 3 แสดงตําแหนงของโรงพยาบาลโดยรอบจุดเกิดเหตุ และการกระจายผูปว ย (Mapping)
รพ.วชิระ (24)
Admit 6, Death 1

รพ.ศิริราช (1)
Admit 1

รพ.รามาฯ (6)
Admit 2

รพ.พระมงกุฏเกลา

จุดปะทะ
รพ.มิชชั่น

รพ.ราชวิถี (1)
Admit 1

รพ.หัวเฉียว (5)
Admit 2
รพ.กลาง (7)

รพ.ตํารวจ

รพ.จุฬาฯ
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูปวยที่ถูกสงไปยังโรงพยาบาลตางๆ ในวันที่ 2 กันยายน 2551
รพ.วชิระ
รพ.กลาง
รพ.รามาธิบดี
รพ.หัวเฉียว
รพ.ราชวิถี
รพ.ศิรราช
รวม

ผูปวยทัง้ หมด
24
7
6
5
1
1
44

ผูปวยนอนโรงพยาบาล
6
2
2
1
1
12

ผูปวยเสียชีวิต
1
1

ระบบการจัดการทางการแพทยในวันที่ 2 กันยายน 2551
ภายหลังการประชุมรวมกันวางแผนเตรียมรับมือในวันที่ 1 กันยายน 2551 ตอนกลางวัน เมื่อตก
กลางคืนไดเกิดเหตุรุนแรงภายหลังการประชุมเพียงไมถึงหนึ่งวัน
เมื่ อเกิด เหตุ ป ะทะกั น ขึ้ น ในด า นระบบการสั่ง การกลางนั้น ยั ง ไมไ ด มีการกํ า หนดผูบั ญ ชาการ
เหตุการณดานการแพทยที่ชัดเจน แตมีการแบงพื้นที่และกําหนดผูบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุไวลวงหนาแลว
โดยผูบัญชาการ ณ จุดพื้นที่ตางๆ มีการประสานงานกับศูนยเอราวัณตลอดการปฏิบัติงาน (ขอมูลจากการ
สัมภาษณ)
ดานการการประสานงานและรวบรวมขอมูล ไดมีการประสานงานระหวางหนวยปฏิบัติการใน
พื้นที่และศูนยเอราวัณตลอดเวลา มีการแจงจุดปะทะ แจงบริเวณที่อาจมีอันตราย มีการประสานงานใหหนวย
ปฏิบัติการตามจุดตางๆ เคลื่อนยายตามสถานการ หนวยปฏิบัติการและโรงพยาบาลตางๆ ไดแจงจํานวน
ผูบาดเจ็บกลับศูนยเอราวัณเพื่อรวบรวมขอมูล (ขอมูลจากการสัมภาษณ)
ดานการติดตอสื่อสาร มีการใชคลื่นความถี่วิทยุที่ไดตกลงกันไวกอน ทําใหการติดตอสื่อสารทั่วถึง
มากขึ้น แมจะมีความลาชาอยูบาง (ขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกตการ)
โดยรวมแลวการปฏิบัติการทางการแพทยในวันที่ 2 กันยายน 2551 มีขอเปรียบเทียบกับในวันที่ 29
สิงหาคม 2551 ซึ่งยังไมไดมีการเตรียมการรับมือ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการจัดการทางการแพทยระหวางวันที่ 29 ส.ค. 51 และ 2 กันยายน 51

ระบบการสั่งการกลาง

29 สิงหาคม 2551
ไมชัดเจน

2 กันยายน 2551
ไมชัดเจน

ระบบการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ

ไมชัดเจน

มีการแบงพื้นที่รับผิดชอบ
มีผูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ

การประสานงาน

ไมชัดเจน

ศูนยเอราวันเปนศูนยกลางการ
ประสานงาน

การติดตอสื่อสาร

ไมชัดเจน สับสน ลาชา

มีการกําหนดคลื่นวิทยุกลาง
ศูนยเอราวันเปนศูนยกลางการ
ติดตอสื่อสาร

การเก็บขอมูล และติดตามสถานการณ ไมชัดเจน

ศูนยเอราวัณ เปนศูนยรวมขอมูล
ขาวสาร

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการกระจายผูปว ยไปยังโรงพยาบาลตางในวันที่ 29 สิงหาคม กับ 2 กันยายน
รพ. วชิระ
รพ.รามาธิบดี
รพ.กลาง
รพ.หัวเฉียว
รพ.ตํารวจ
รพ.จุฬาลงกรณ
รพ.ราชวิถี
รพ.ศิริราช
รวม

29 สิงหาคม
46 (74.0%)
14 (22.0%)
1 (1.6%)
1 (1.6%)
62

2 กันยายน
24 (55.0%)
6 (13%)
7 (15%)
5 (11%)
1 (2%)
1 (2%)
44
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สวนที่ 2 รายงานการตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 19 คน เปนชาย 17(89.5%) คน หญิง 2 (10.5%) คน และอาชีพแพทย 1
(5.3%) คน พยาบาล 1 (5.3%) คน และเจาหนาที่เวชกรฉุกเฉิน 17 (89.5%) คน (ตารางที่ 5) อายุเฉลี่ยของ
ผูตอบแบบสอบถามเปน 34(25-48) ป
ตารางที่ 5 แสดงลักษณะโดยทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
แพทย
พยาบาล
เจาหนาทีเ่ วชกิจฉุกเฉิน

จํานวน (รอยละ)
17 (89.50%)
2 (10.50%)
1 (5.25%)
1 (5.25%)
17 (89.50%)

ระยะกอนออกปฏิบัติการ (ตารางที่ 6)
จากผลการตอบแบบสอบถามพบวา เจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติการทุกคนรับทราบมากอนวา เหตุการณที่
ตองเขาไปปฎิบัติหนาที่เปนเหตุการณอะไร และรูวาจะสามารถนําผูปวยไปสงที่โรงพยาบาลใดไดบาง
เจาหนาที่จํานวน 18 คน (94.7%) ทราบเสนทางในการเขาถึงจุดเกิดเหตุและเสนทางที่จะลําเลียงไปสง
โรงพยาบาลปลายทาง เจาหนาที่ 16 คน (84.2%) ทราบกอนวาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองมีอะไรบาง
นอกจากนี้มีเจาหนาที่จํานวน 6 คน (31.6%) ที่ทราบจุดปฏิบัติการของตนเองกอนออกปฏิบัติการ
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ตารางที่ 6 แสดงผลการตอบแบบสอบถาม
ประเภทของเหตุการณ
ความรุนแรงของเหตุการณ
จํานวนผูปวยที่คาดวาจะไดรับ
เสนทางลําเลียงผูปวยไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลที่จะนําสง
ผูสั่งการใหออกปฏิบัติการ
ผูอํานวยการโรงพายาบาล
ศูนยเอราวัณ
ศูนยนเรนทร
ทราบจุดปฏิบัติการกอนออกปฏิบัติการ
อันตรายที่อาจเกิดกับผูปฏิบตั ิการ

จํานวนผูต อบ
19
19
18
19
19
16
15
15
15
19
19

จํานวนผูที่ทราบ
19 (100.0%)
17 (89.5%)
9 (50.0%)
18 (94.7%)
19 (100.0%)
15 (93.8%)
8 (53.3%)
4 (26.7%)
3 (20.0%)
6 (31.6%)
16 (84.2%)

กอนการออกปฏิบัติการ เจาหนาที่ไดประเมินแลววาตนเองมีมั่นใจในการรับมือกับเหตุการณที่เกิด
การจากชุมนุมของคนหมูมากและมีการใชสารเคมี อยูในระดับมากและมากที่สุดคิดเปน 15.8% และ 36.8%
ตามลําดับ (ตารางที่ 7)

รวมทั้งมีความมั่นใจตอหนวยงานของตนเองวามีความพรอมในการรับมือกับ

เหตุการณดังกลาวอยูในระดับ มากและมากที่สุด คิดเปน 52.6% และ 15.8% ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 7 แสดงระดับความมั่นใจตอตนเองของผูปฏิบัติการในการชวยเหลือผูปวยกรณีทีเกิดจากการปะทัน
และมีการใชสารเคมี
ระดับความั่นใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กอนออกปฏิบตั ิการ
36.8%
15.8%
31.6%
5.3%
10.5%

หลังออกปฏิบตั ิการ
42.2%
42.1%
10.5%
5.3%
0%
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ตารางที่ 8 แสดงระดับความมั่นใจตอหนวยงานของผูปฏิบัติการในการชวยเหลือผูปวยกรณีทเี่ กิดจากการ
ปะทะกันและมีการใชสารเคมี
ระดับความมัน่ ใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กอนออกปฏิบตั ิการ
15.8%
52.6%
21.0%
0%
10.6%

หลังออกปฏิบตั ิการ
47.4%
47.4%
5.2%
0%
0%

ระหวางการออกปฏิบัติการ
ในดานการปฏิบัติงาน เจาหนาที่จํานวน 17 คน (89.5%) ไดมีการรวมปรึกษาและวางแผนการ
ปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุกับหนวยปฏิบัติการอื่นๆ ที่รับผิดชอบในพื้นที่เดียวกัน มีจํานวน 12 คน (63.5%)
ทราบวามีการกําหนดผูสั่งการประจําจุดเกิดเหตุ และมีจํานวน 9 คน (50.0%) ไดทําการคัดแยกผูปวย ณ จุด
เกิดเหตุ (Field triage) (ตารางที่ 9) จํานวนผูปวยที่แตละหนวยปฏิบัติการไดรับมีคามัธยฐาน (median) 3
(1-7) คน
ตารางที่ 9 แสดงผลการปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ
การจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ
มีการวางแผนรวมกันหนวยปฏิบัติการอื่น ที่ประจําจุดเดียวกัน
มีการกําหนดผูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ
มีการทําการคัดแยกผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ

จํานวนผูที่ทราบ
17 (89.4%)
12 (63.2%)
9 (50.0%)

ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นระหวางออกปฏิบัติการ เจาหนาที่จํานวน 11 คน (57.9%) ไดรับผลกระทบ
ทางดานรางกายขณะออกปฏิบัติการ โดยแยกเปน อาการระคายเคืองตาและผิวหนังจํานวน 8 คน (72.7%),
รางกายพักผอนไมเพียงพอ 1 คน (9.1%) และ จํานวน 2 คน (18.2%) ไมระบุอาการ นอกจากนี้พบวามี
เจาหนาที่จํานวน 8 คน (50.0%) ไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 แสดงผลกระทบตอผูปฏิบัติการ ระหวางการออกปฏิบัติการ
ผลกระทบ
ดานรางกาย
ระคายเคืองตาและผิวหนัง
พักผอนนอย
ไมระบุ
ดานจิตใจ

จํานวนผูที่ไดรับผลกระทบ
11 (57.9%)
8 (72.7%)
1 (9.1%)
2 (18.2%)
8 (50.0%)

ระยะภายหลังการออกปฏิบัติการ
จากแบบสอบถาม พบวาภายหลังการออกปฏิบัติการ มีเจาหนาที่จํานวน 18 คน (94.7%) ไดเขารวม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของตนเอง และมี 16 คน (84.2%) ไดเขารวมการประเมินผล
การปฏิบัติการระหวางหนวยงาน ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงผลสํารวจการเขารวมประเมินผลการปฏิบัติการ ภายหลังการออกปฏิบัติการ
การประเมินผล
ภายในองคกรของตน
ระหวางองคกร

จํานวนผูที่เขารวม
18 (94.7%)
16 (84.2%)

นอกจากนี้ พบวาภายหลังการออกปฏิบัติการในครั้งนี้ หากมีเหตุการณลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต เจาหนาที่กึ่งหนึ่งมีความมั่นใจตัวเองที่จะออกปฏิบัติการโดยแบงเปนมั่นใจมาก 42.1% และมั่นใจ
มากที่สุด 42.2% ในขณะที่ความมั่นใจตอหนวยปฏิบัติการของตนที่จะรับมือกับเหตุการณลักษณะนี้ใน
อนาคตนั้น อยูในระดับมากและมากที่สุดเทากันคือ 47.4%
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ขอจํากัดของการศึกษานี้
1. ขอมูลที่ไดเกือบทั้งหมดมาจากการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากชวงที่ศึกษาเปน
ชวงเริ่มตนของเหตุการณ ขอมูลที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรมีอยูนอยมากและไมครบถวน
อาจทําใหความนาเชื่อถือของขอมูลลดลง
2. ขอมูลหลายแหลงมีความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในเรื่องจํานวนผูปวย, หนวยปฏิบัติการที่นําผูปวย
สงโรงพยาบาล, โรงพยาบาลที่รับผูปวย โดยเฉพาะในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ซึ่งเปนวันแรกที่เกิด
เหตุรุนแรง มีความสับสนมากทําใหการบันทึกขอมูลขาดหายจํานวนมาก
3. ภายหลังจากเหตุรุนแรงทั้งสองวันนี้ ยังมีเหตุรุนแรงทางการเมืองที่มีขนาดใหญกวาตามมาอีกหลาย
ครั้ ง โดยเฉพาะเหตุ ก ารณ เ มื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2551 ทํ า ให ข อ มู ล ของวั น ที่ 29 สิ ง หาคม และ 2
กันยายน ถูกลดความสําคัญลง ยากแกการติดตามขอมูล
4. แบบสอบถามที่ไดรับกลับมามีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับจํานวนผูที่ออกปฏิบัติการในวันเกิดเหตุ
ดังกลาว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมาจากเฉพาะโรงพยาบาลใหญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เทานั้น
5. หนวยงานที่ออกปฏิบัติการ มาจากหลายตนสังกัด ซึ่งเพิ่มความซับซอนในการติดตามขอมูล

บทวิจารณ
เหตุการณรุนแรงในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ซึ่งตอเนื่องไปจนถึงในวันที่ 2 กันยายน 2551 นั้นทําให
เห็นถึงความพรอมทางดานการแพทยฉุกเฉิน ในการรรับมือกับสถานการณที่มีปะทะกันระหวางการชุมนุม
ของกลุมคนจํานวนมาก ในดานตางๆ ดังนี้
ระบบการจัดการทางการแพทย
1. ระบบการสั่งการกลาง (Incident command system)
หากอางอิงตามหลักการของ Incident command system(1-5) ในสถานการณภัยพิบัติแลว
ผูบัญชาการเหตุการณจะเปนผูกําหนดผูบัญชาการทางการแพทยซึ่งเปนหนวยสนับสนุน แตจากเหตุการณ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในทั้งสองวันนี้ พบวาไมมีผูบัญชาการกลางทางดานการแพทยที่ชัดเจน โดยในวันที่ 29
สิงหาคม นั้น เปนปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ ทําใหผูบัญชาการเหตุการณใหญจึงเปนเจาหนาที่ตํารวจ
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และไดมี แ จ งให โ รงพยาบาลตํ า รวจเตรีย มความพร อม ซึ่ ง ในสว นนี้ โ รงพยาบาลตํ า รวจเพี ย งแหง เดี ย ว
ไมสามารถรับมือกับสถานการณที่อาจมีผูบาดเจ็บจํานวนมากได จึงไดประสานงานขอการสนับสนุนจาก
ศูนยเอราวัน และศูนยนเรนทรอีกทอดหนึ่ง สงผลใหมีหนวยงานจากหลายตนสังกัดเขามาเกี่ยวของเปน
จํานวนมาก
แม วาขอดีคือได มีการร ว มมือกันของหลายหนวยงานทํ าใหมีทีมปฏิบัติการมากขึ้น แต
ในทางกลับกัน เมื่อไมมีผูบัญชาการที่ชัดเจน หนวยปฏิบัติการที่มาจากสายการบังคับบัญชาที่แตกตางกัน จึง
ตางคนตางทํางานขาดการประสานงานที่ดี ทําใหเกิดความสับสนมากขึ้น (1)
ในวันที่ 2 กันยายน ภายหลังมีการประชุมวางแผนแบงหนาที่แลว พบวายังคงไมมีการ
กําหนดผูบัญชาการทางการแพทยที่ชัดเจน

ทีมผูวิจัยเห็นวาสาเหตุที่ยังไมมีผูบัญชาการเหตุการณทาง

การแพทยที่ชัดเจนนั้นมีหลายปจจัยเชน
1. ไมเคยมีการเตรียมความพรอมทางดานการแพทย เพื่อรับมือเหตุการณรุนแรงที่เกิดจาก
ความไมสงบทางการเมืองอยางเปนรูปธรรมมากอน
2. ในขณะนั้น พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน(6) และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย(7) เพิ่งไดรับการประกาศใช ยังไมไดมีรายละเอียด ขอกําหนด หรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
รวมทั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินยังอยูในระหวางกอตั้งยังไมแลวเสร็จ
อย า งไรก็ ต าม ถึ ง แม จ ะไม มี ผู บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ ที่ ชั ด เจน และหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารทาง
การแพทยมาจากหลายหนวยงานที่ตางกัน แตก็สามรถปฏิบัติหนาที่ของตนเองทามกลางความสันสนโดย
ไมไดมีการเกี่ยงความรับผิดชอบใหเห็นชัดเจน ในสวนนี้ทีมผูวิจัยเห็นวาเปนจุดแข็งของทีมปฏิบัติการ
ทางการแพทยในของไทย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตองรักษาไว และจะเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนา
ระบบการจัดการทางการแพทยตอไปในอนาคต
2. การสั่งการและการคัดแยกผูปวย ณจุดเกิดเหตุ (Field command system and Field triage)
ดานการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (Field command system) ในเหตุการณวันที่ 29 สิงหาคม ยัง
ไมชัดเจน เมื่อมีการประชุมกันแลวทําใหในวันที่ 2 กันยายน มีการระบุผูบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุของแตละ
พื้นที่ ทําใหการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุมีความชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น อยางไรก็ตาม มีการกําหนดผู
บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ เพียงคนเดียวเทานั้นในแตละพื้นที่รับผิดชอบ หากเหตุการณมีความยืดเยื้อ (ซึ่งเปน
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ลักษณะทั่วไปของการชุมนุมทางการเมือง) จะทําใหเกิดความเหนื่อยลา จึงจําเปนตองกําหนดผูที่จะมา
สับเปลี่ยนกันทําหนาที่เปนชวงๆ
ในแงการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุนั้น จุดประสงคหลักก็เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีจํานวนสถานพยาบาลและศักยภาพของ
สถานพยาบาลมีอยูอยางจํากัด ซึ่งก็รวมถึงการจัดการกระจายผูปวยไปโรงพยาบาลที่เหมาะสมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน ผูปวยหนักไปโรงพยาบาลใหญที่มีศักยภาพเพียงพอ ผูปวยเบากระจายไปยังโรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพรองๆ ลงมา ไมไปกระจุกตัวอยูโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง(2)
จากผลการสํารวจพบวามีเพียง 50% ของเจาหนาที่ที่ไดทําการคัดกรอง ณ จุดเกิดเหตุ และ
ไมไดมีการประสานงานเพื่อนําผูปวยกระจายสงโรงพยาบาลตามความหนักเบาของผูปวย ซึ่งอาจจะทําให
ผูปวยที่บาดเจ็บหนักไดรับการดูแลรักษาและถูกนําสงโรงพยาบาลลาชา รวมทั้งมีการกระจายตัวของผูปวยที่
ไมเหมาะสม ผูปวยที่บาดเจ็บหนักไดรับการรักษาไมเต็มที่ เนื่องจากโรงพยาบาลตองแบงทรัพยากรสวน
หนึ่งไปดูแลผูปวยบาดเจ็บไมรุนแรงที่ถูกนําสงโรงพยาบาลเดียวกันซึ่งมีปริมาณมากกวา
เนื่ อ งจากสถานที่ เ กิ ด เหตุ เ ป น ใจกลางกรุ ง เทพมหานคร หากดู ต ามแผนผั ง ที่ ตั้ ง ของ
โรงพยาบาลโดยรอบจุดเกิดเหตุแลว จะพบวาโรงพยาบาลที่อยูใกลเกือบทั้งหมดเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ
มีศักยภาพในการดูแลผูปวยทุกระดับ ทําใหการนําผูปวยสงโรงพยาบาลเลยโดยไมคัดแยกจึงทําไดเร็วกวา ซึ่ง
อาจเปนสาเหตุใหหนวยปฏิบัติการไมไดทําการคัดแยกผูปวย ณ จุดเกิดเหตุเทาที่ควร อยางไรก็ตาม การ
กระจายผูปวยที่เหมาะสมไมไปกระจุกอยูที่โรงพยาบาลแหงเดียวยังมีความสําคัญอยูมาก ดังจะเห็นไดจาก
เหตุการณวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ซึ่งตามมาในภายหลัง
3. การกระจายผูปวย (Patient Distribution)
จากการสํารวจจํานวนผูปวยที่ถูกนําสงในแตละโรงพยาบาลนั้น พบวาในวันแรกผูปวยสวน
ใหญไปกระจุกตัวอยูที่โรงพยาบาลเดียวที่ใกลจุดเกิดเหตุมากที่สุด ในขณะที่วันที่ 2 กันยายน 2551 แมวา
โรงพยาบาลที่อยูใกลที่สุดยังคงรับจํานวนผูปวยมากที่สุดอยู แตสัดสวนการกระจายตัวของผูปวยเปนไป
ในทางที่ดีขึ้นดังในตารางที่ 4 ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการประชุมเตรียมการรับมือ มีการวางแผนลวงหนา มี
การติดตอประสานงานขณะเกิดเหตุระหวางหนวยปฏิบัติการ ศูนยประสานงาน และโรงพยาบาลที่รับผูปวย
ทําใหสามารถกระจายผูปวยไดมากขึ้น
จากการศึกษาหนึ่งในประเทศอิสราเอล(8)ซึ่งมีการกอการรายบอยครั้ง พบวาเมื่อเกิดเหตุกอ
การรายขึ้น แมวาจะมีการวางแผนการกระจายผูปวยไวลวงหนาแลว โรงพยาบาลที่อยูใกลจุดเกิดเหตุยังคง
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ไดรับผูปวยจํานวนมาก จากการที่ผูปวยสวนใหญที่บาดเจ็บไมมากจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลดวยตนเอง
โดยไมไดอาศัยระบบการแพทยฉุกเฉิน(8) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณในประเทศไทยในทั้งสองวันที่
ผานมาแลว สาเหตุที่ทําใหผูปวยไปกระจุกตัวอยูที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดนั้นมีสองสาเหตุหลัก ประการแรก
คือการที่มีการคัดแยกผูปวย ณ จุดเกิดเหตุไมดีเทาที่ควร และประการที่สองคือการที่ผูปวยบางสวนเดินทาง
ไปยังโรงพยาบาลเองโดยไมอาศัยระบบการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งประเด็นหลังนี้ทําใหการจัดระบบการคัดแยก
ผู ป ว ย ณ จุ ด เกิ ด เหตุ และระบบการจั ด การต า งๆ ไม ส ามารถจั ด การกระจายผู ป ว ยได ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น
โรงพยาบาลที่อยูใกลจุดเกิดเหตุที่สุดยังคงตองเตรียมแผนรับมือกับจํานวนผูปวยปริมาณมาก แมวาจะมีการ
วางแผนไวลวงหนาอยางดีแลวก็ตาม นอกจากนี้ในสวนขอมูลพฤติกรรมการเดินทางไปสถานพยาบาลดวย
ตัวเองของผูปวยนั้น ยังจําเปนตองไดรับการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อนํามาพัฒนาการวางแผนตอไป
4. การติดตอสื่อสาร (Communication)
การติดตอสื่อสารในวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งเปนวันแรกที่เกิดเหตุรุนแรงนั้น มีความสับสน
และไมตอเนื่อง เนื่องจากมีหลายหนวยงานเขามาทํางานโดยที่ไมมีการกําหนดชองทางการสื่อสารกลางมา
กอน ทําใหแตละหน วยปฏิบัติการไดแตสื่อสารกับหนวยในต นสังกัดของตนเท านั้ น การประสานงาน
ระหวางหนวยงานเปนไปดวยความยากลําบาก แตกตางกับในวันที่ 2 กันยายาน ซึ่งมีการกําหนดชองทางการ
สื่อสาร, คลื่นวิทยุกลาง และตัวแทนแตละหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตอสื่อสาร ทําใหเกิดการประสานงานขึ้น
คลื่นวิทยุสื่อสารกลางที่ถูกกําหนดขึ้นนั้น เปนคลื่นชั่วคราวยังไมไดมีการกําหนดเปนการ
ถาวร ซึ่งในอนาคตการวางแผนการรับมือภัยพิบัติลวงหนา ควรมีการกําหนดคลื่นวิทยุหรือชองทางการ
ติดตอสื่อสารกลางที่ถาวรมากขึ้น เพื่อใชติดตอสื่อสารระหวางหนวยปฏิบัติการทางการแพทย ทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะภัยพิบัติ
5. ความพรอมของหนวยปฏิบัติการ
เนื่องจากแบบสอบถามไมไดระบุวันที่ สวนนี้จึงเปนการสรุปวิเคราะหผลโดยรวมของทั้ง
สองวัน โดยแบงเปน 3 ระยะคือ กอนออกปฏิบัติการ ระหวางออกปฏิบัติการ และภายหลังออกปฏิบัติการ
ระยะกอนออกปฏิบัติการ เจาหนาที่สวนใหญรับทราบขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณแลว ทั้งใน
สวนของประเภท ความรุนแรงของเหตุการณ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก เหตุนี้มีการประชาสัมพันธ
ผานสื่อทุกแขนงและมีการติดตามเหตุการณอยางใกลชิด โดยมีการรายงานความคืบหนาและสถานการณอยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้บริเวณที่เกิดเหตุเปนบริเวณที่ไมกวางมาก รวมทั้งเปนพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู
โดยรอบทําใหทราบเสนทางในการลําเลียงผูปวย และทราบโรงพยาบาลปลายทางที่จะนําสงคอนขางดีอยู
แลว
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ระหวางการออกปฏิบัติการพบวา 31.6% ของเจาหนาที่ทราบวาตนเองตองปฏิบัติและ
ประจําการ ณ ตําแหนงใด และ 63.15% ทราบวามีการกําหนดผูบัญชาการยอย ณ จุดเกิดเหตุ การที่เจาหนาที่
ขาดขอมูลดังกลาวอาจจะทํางานซ้ําซอนกัน และเกิดความสับสนในการทํางานได
ภายหลังจากการออกปฏิบัติการพบวาเจาหนาที่ถึง 94.7% ไดเขารวมการประเมินและ
อภิปรายผลการทํางานภายในหนวยงาน และมีเจาหนาที่ถึง 84.2% ไดเขารวมการประเมินระหวางหนวยงาน
ซึ่งการรวมประเมินดังกลาวสามารถใชหาจุดบกพรองเพื่อใชในการวางแผนปฏิบัติการตอไปได
อยางไรก็ตามผลผูตอบแบบสอบถามนี้ สวนใหญเปนกลุมเจาหนาที่ประจําโรงพยาบาลตติย
ภูมิ ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งในการออกปฏิบัติการ ผลการศึกษาที่ไดอาจไมสะทอนภาพโดยรวมทั้งหมด ซึ่งมี
โรงพยาบาลและหนวยงานหลายระดับเขารวมปฏิบัติการ เชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลอําเภอ มูลนิธิ
ตางๆ เปนตน
6. ความปลอดภัย (Safety and Security)
จากการสัมภาษณพบวาเมื่อเกิดเหตุรุนแรง หนวยปฏิบัติการบางหนวยอยูในพื้นที่ที่มีการ
ปะทะซึ่ งถื อเปน พื้น ที่อัน ตราย แม บุคคลทั่ ว ไปอาจมองว า เปน การทํ า หน าที่ ดว ยความเสีย สละ แต โดย
หลักการของหนวยกูชีพแลว หนวยปฏิบัติการทางการแพทยจะตองอยูในพื้นที่วงนอกซึ่งมีอันตรายนอย และ
เป น หน ว ยสนั บ สนุ น เท า นั้ น เพราะไม ไ ด ถู ก ฝ ก มาให รั บ มื อ กั บ สถานการณ รุ น แรงหรื อ เสี่ ย งอั น ตราย
นอกจากนี้หากมีอันตรายเกิดขึ้นกับหนวยปฏิบัติการทางการแพทยแลว จะสงผลใหกําลังคนที่จะชวยเหลือ
ผูปวยลดลง ทั้งยังเปนการเพิ่มภาระใหกับหนวยปฏิบัติการอื่นๆ อีก
การเขาไปลําเลียงผูปวยออกจากพื้นที่อันตรายนั้น จําเปนตองใชบุคคลากรที่ไดรับการฝก
พิเศษเปนอยางดีสําหรับสถานการณอันตรายโดยเฉพาะ (Tactical Emergency Medical Support/TEMS) หรือ
หากเปนในภาวะสงคราม ก็จะเปนหนาที่ของทหารเสนารักษเปนตน (2, 4, 5)
ตอมาเมื่อมีการใชแกสน้ําตาซึ่งเปนสารเคมี พบวาหนวยปฏิบัติการเกือบทั้งหมดขาดทั้ง
ความรูและอุปกรณในการปองกันตัวจากสารเคมี ทําหนวยปฏิบัติการใหไดรับผลกระทบจากแกสน้ําตาไป
ดวย (57.2% มีอาการระคายเคืองตาและผิวหนัง) อาการเหลานี้ยอมสงผลอยางยิ่งตอความสามารถในการ
ดูแลผูปวย โดยเฉพาะคนขับรถ หากมีอาการระคายเคืองมากอาจเกิดอันตรายระหวางการขับรถไดโดยงาย
นอกจากนี้ ผูปวยที่ไมไดรับการชําระลางสารเคมีไดถูกนําสงโรงพยาบาล และเกิดการปนเปอนแกสน้ําตาใน
หองฉุกเฉินเกือบทุกแหงที่มีการนําสงผูปวย
ภายหลังการปฏิบัติการ 68.4% ของเจาหนาที่ ประเมินวาตนเองมีพรอมในการรับมือกับ
เหตุการณอุบัติภัยหมูที่มีการใชสารพิษ และ 78.4% ประเมินวาหนวยงานของตนเองมีความพรอมในการ
รับมือกับเหตุการณดังกลาว จากการศึกษาในอดีตพบวา 50.0% ของหนวยปฏิบัติการมีการปนเปอนสารพิษ
ขณะที่ปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยแมวาจะมีการเตรียมการและสํารวจความพรอมกอนลวงหนา (9)
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ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูที่หนวยปฏิบัติการทางการแพทย ทีมผูวิจัยมีมี
ความเห็นวา บุคคลากรทางการแพทยที่เขาปฏิบัติการในพื้นที่ควรไดรับการฝกอบรมเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือผูปวยในสถานการณเสี่ยงภัย เชน การอบรม Basic Disaster Life Support เปนตน โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของอาจจัดทําโปรแกรมการฝกอบรมขึ้นมา และเจาหนาที่ที่จะไปปฏิบัติงานในจุดที่เกิดเหตุควรตอง
ผานการอบรมหลักสูตรนี้กอนการปฏิบัติงานจริงทุกคน นอกจากนี้กอนออกปฏิบัติการเจาหนาที่ตองไดรับ
ขอมูลสถานการเบื้องตนในพื้นที่อยางเพียงพอ โดยเฉพาะขอควรระวังและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ผลกระทบทางดานจิตใจ เปนอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญมาก ทั้งที่เกิดขึ้นกับผูปวยและ
ตัวเจาหนาที่เอง(1, 3) จากผลการสํารวจพบวา 50.0% ของเจาหนาที่เกิดผลกระทบทางดานจิตใจ เชน
วิตกกังวลเรื่องอันตรายจากวัตถุระเบิด กังวลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนรวมงาน ภาพเหตุการณที่ยัง
จําไดติดตา หรือผลจากการพักผอนไมเพียงพอ เปนตน เหลานี้เปนสิ่งสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจ
ของผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะเดิมและตองออกปฏิบัติการอีกครั้ง แตในปจจุบัน
แผนการรับมือภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู ยังไมไดใหความสําคัญกับประเด็นนี้
ในสวนนี้ ทางทีมผูวิจัยมีความเห็นวามีหลายปจจัยที่สามารถลดผลกระทบดังกลาวลงได ไม
วาจะเปนการซักซอมแผนเปนประจําเพื่อเพิ่มความชํานาญและความมั่นใจ การจัดหาอุปกรณปองกันภัยที่
เหมาะสมและเพียงพอ การมีสวนรวมของหนวยรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เชน ตํารวจ ทหาร หนวยกูภัย เปน
ต น รวมไปถึ ง การจั ด เวรผลั ด เปลี่ ย นตามเวลาที่ เ หมาะสมและพี ย งพอ เพื่ อ ให บุ ค คลากรได พั ก ผ อ น
ลดความเครียด ความกังวลลง
ประเด็นสุดทายในเรื่องความปลอดภัยคือ การรักษาภาพลักษณความเปนกลางของหนวย
ปฏิบัติการทางการแพทย รวมไปถึงหนวยงานทางการแพทยตางๆ เนื่องจากในระหวางเกิดการปะทะกันนั้น
พบวาหนวยปฏิบัติการทางการแพทยที่สังกัดฝายตํารวจ ไดตกเปนเปาโจมตีของฝายตรงขามไปดวย ดังนั้น
การรักษาภาพลักษณความเปนกลางไมฝกใฝฝายใดจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งในความเห็นของทีมผูวิจัยผู
มีผลกระทบในเรื่องนี้ไมไดมีเพียงหนวยงานทางการแพทยที่ตองรักษามาตรฐานและความเปนกลางเทานั้น
จะรวมไปถึงสื่อมวลชน และฝายตางๆ ที่อาจมีสวนรวมในเหตุการณไมวาจะเปนฝายการเมือง ตํารวจ ทหาร
หรือประชาชนทั่วไปที่อาจเขารวมการชุมนุม งานนี้จึงเปนโจทยใหญสําหรับผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินตอไป
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บทสรุป
การศึกษานี้เริ่มตนเมื่อเกิดเหตุรุนแรงทางการเมืองในวันแรกๆ ซึ่งตอมาไดมีเหตุการณรุนแรงอีก
หลายครั้งตามมา ระบบการจัดการทางการแพทยในแตละครั้งไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนามากขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะในชวงหลังเมื่อมีการตั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินอยางเปนทางการ ทําใหมีเจาภาพที่เห็นได
ชัดเปนรูปธรรมมากขึ้น กลุมผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษานี้จะเปนประโยชนกับผูที่จะศึกษาในสวน
ของเหตุการณรุนแรงอื่นๆ ที่ตอเนื่องตามมาภายหลัง
การจัดการทางการแพทยเมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติในประเทศไทยนั้น ยังมีประเด็นที่ตองการการ
พัฒนาอีกมากเริ่มตั้งแตการวางแผนรับมือรวมไปถึงการซอมแผน โดยที่ตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ของ
การรับมือภัยพิบัติอยางรอบดาน ไมเวนแมแตความปลอดภัยและผลกระทบทางจิตใจของหนวยปฏิบัติการ
การศึกษานี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบการจัดการทางการแพทย เพื่อรับมือเหตุรุนแรงทาง
การเมือง รวมไปถึงภัยพิบัติอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในแตละประเด็นปญหาที่พบในการศึกษานี้ยงั จําเปนตองไดรับการศึกษาคนควาและเก็บขอมูล
เพิ่มเติมในเชิงลึกเพื่อนําไปใชในการพัฒนาวางแผนตอไป
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แบบสอบถามระบบการจัดการภัยพิบตั ิสืบเนื่องจากเหตุการณ 2 กันยายน 2551
รายละเอียดผูต อบแบบสอบถาม กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองวาง
เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

อายุ.......................ป
อาชีพ

( ) แพทย

( ) พยาบาล

( ) ผูชวยพยาบาล

( ) เจาหนาทีก่ ชู ีพ

( ) อื่นๆ (ระบุ)..................
สังกัด .............................................................................................................................................
กรุณาตอบแบบสอบถาม
1. ทานทราบหรือไมวา หนวยงานใดเปนผูสั่งการใหหนวยงานของทานออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ
( ) ทราบ, โปรดระบุ..............................................

( ) ไมทราบ

2. หนวยปฏิบตั ิการของทาน ไดรับมอบหมายใหประจําการ ที่
( ) สะพานชมัยมรุเชษฐ

( ) แยกเทวกรรม

( ) แยกมิสกวัน

( ) สะพานมัฆวานรังสรรค

( ) อื่นๆ(ระบุ)............................

3. กอน การปฎิบัติงานทานทราบขอมูลดังตอไปนี้หรือไม?
3.1 ประเภทของเหตุ

( ) ทราบ

( ) ไมทราบ

3.2 ความรุนแรงของเหตุการณ

( ) ทราบ

( ) ไมทราบ

3.3 จํานวนผูปวยที่คาดวาจะไดรับบาดเจ็บ

( ) ทราบ

( ) ไมทราบ

3.4 เสนทางลําเลียงผูปวย จากจุดเกิดเหตุ

( ) ทราบ

( ) ไมทราบ

3.5 โรงพยาบาลใกลเคียงที่ทา นคาดวาจะนําสงผูปวย ( ) ทราบ

( ) ไมทราบ

3.6 อันตรายทีอ่ าจเกิดกับทาน

( ) ไมทราบ

ไปโรงพยาบาลตางๆ ที่อยูใกลเคียง
( ) ทราบ

3.7 กอนการปฏิบัติการ ทานคิดวา ตัวทานมีความพรอมและมีความรูมากนอยเพียงใด เกีย่ วกับ
การการจัดการภัยพิบัตทิ ี่เกิดจากการชุมนุมของคนจํานวนมาก (Mass gathering)
( ) มากที่สุด

( ) มาก

( ) ปานกลาง

( ) นอย

( ) นอยที่สุด
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4. กอนการปฏิบัติการ ทานคิดวาหนวยงานของทาน มีความพรอมในการรับมือกรณีเหตุการณใชสารเคมี
มากนอยเพียงใด
( ) มากที่สุด

( ) มาก

( ) ปานกลาง

( ) นอย

( ) นอยที่สุด

5. โรงพยาบาลหรือหนวยงานที่รวมปฎิบัตงิ าน ณ ที่เกิดเหตุเดียวกับทาน ประกอบดวย (ตอบไดมากกวา 1
ขอ)
( ) สภากาชาด

( ) ร.พ.รามาธิบดี

( ) ร.พ เลิดสิน ( ) ร.พ กลาง

( ) ร.พ ตํารวจ

( ) ร.พ พระมงกุฏเกลา

( ) ร.พ.ตากสิน ( ) ร.พ เจริญกรุงประชารักษ

( ) วชิรพยาบาล ( ) มูลนิธิรวมกตัญู ( ) มูลนิธิปอเตกตึ้ง
( ) อื่นๆระบุ..............................................
6. มีการวางแผนงานรวมกันระหวางสถาบันตางๆ ที่จุดปฏิบัติการของทาน

( ) มี

( ) ไมมี

7. ณ จุดปฏิบตั ิการของทานมีผูสั่งการประจาจุด (Field commander)

( ) มี

( ) ไมมี

8. จุดปฏิบัติการของทาน มีระบบคัดกรอง ณ ที่เกิดเหตุกอ นนําผูปวยสงโรงพยาบาล

( ) มี

()

ไมมี
9. ทานใหการดูแลผูปวยทีจ่ ดุ เกิดเหตุทั้งหมด............ราย
10. ทานนําสงผูปวยสู
โรงพยาบาล................................................จํานวน....................คน
โรงพยาบาล................................................จํานวน....................คน
โรงพยาบาล................................................จํานวน....................คน
โรงพยาบาล................................................จํานวน....................คน
โรงพยาบาล................................................จํานวน....................คน
11. ผลกระทบที่ทานไดรับ ระหวางการปฏิบัติงานครั้งนี้
( ) ดานรางกาย, ระบุ.....................................................................................................................
( ) ดานจิตใจ, ระบุ …………………...........................................................................................
12. หลังเหตุการณ ภายในหนวยงานของทานมีการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติการ
( ) มี

( ) ไมมี

13. หลังเหตุการณ หนวยงานของทานมีการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติการ รวมกับหนวยงานอื่น
( ) มี

( ) ไมมี
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14. หลังจากเหตุการณทานคิดวาทานไดเรียนรูเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับภัยพิบตั ิที่เกิดจากการชุมนุมของคน
จํานวนมาก (Mass gathering) มากนอยเพียงใด มีความรู และพรอมรับมือกับเหตุการณในรูปแบบเดิม
( ) มากที่สุด

( ) มาก

( ) ปานกลาง ( ) นอย

( ) นอยที่สุด

15. หากมีเหตุการณเชนนี้ในอนาคต ทานคิดวา ตัวทานมีความพรอมรับมือมากนอยเพียงใด
( ) มากที่สุด

( ) มาก

( ) ปานกลาง

( ) นอย

( ) นอยที่สุด

16. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ประวัติผูนิพนธ
ชื่อ

นายแพทยกัมพล อํานวยพัฒนพล

วัน เดือน ป เกิด

29 เมษายน 2517

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ปการศึกษา

สถานศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย

2540

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แพทยศาสตรบัณฑิต

2540-2546

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2547 – 2548

อาจารยแพทย

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2548 – 2550

แพทยประจําบาน

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร

ประวัติการทํางาน

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2551-ปจจุบัน

อาจารยแพทย

โครงการจัดตัง้ ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ 31419
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ประวัติผูนิพนธ
ชื่อ

นายแพทย อารักษ วิบุลผลประเสริฐ

วันเดือนปเกิด

29 กรกฏาคม 2523

วุฒิการศึกษา

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ปการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

2540-2546

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตรเวชศาสตรฉุกเฉิน

2548-2551

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล

ประวัติการทํางาน
2546-2547

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว จ.สระแกว

2547-2548

โรงพยาบาลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแกว

2548-2551

แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

2551-ปจจุบัน

อาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เลขที่ 29155
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ประวัติผูนิพนธ
ชื่อ

นายแพทยพงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์

วันเดือนปเกิด

23 มีนาคม 2525

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ปการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

2542-2548

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตรเวชศาสตรฉุกเฉิน

2548-2551

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล

ประวัติการทํางาน
2548-2551

แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

2551-ปจจุบัน

อาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เลขที่ 32060

