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โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

การประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ

ครั้งที่ 13 ประจำป 2562

มุงสูยุคใหมการแพทยฉุกเฉินไทย

“Next Generation EMS”







การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

โดย เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

คำ�กล่�วร�ยง�น



    7    

กราบเรียน  ท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระผม เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ  แพงมา  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในนามของ

คณะกรรมการจัดการประชุม  ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้

เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำาปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ  

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” ในวันนี้

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ถือเป็นช่องทางสำาคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมพัฒนา และ

กระตุน้ใหบ้คุลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นการแพทยฉ์กุเฉนิไดศ้กึษา คน้ควา้ วจิยั และนำาองค์ความรูใ้หม่ๆ  เผยแพรสู่เ่วทีสาธารณะ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้  

ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำาไปสู่การพัฒนาและ

การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมให้ประชาชน

ตระหนักรู้และเฝ้าระวังในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นเวทีสำาหรับ      

การยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีประกอบคุณงามความดีหรือมีผลงานด้าน 

การแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติ

การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน พยายาม

ผลักดันให้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือมุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์

ฉุกเฉินไทย จากความสำาคัญดังกล่าว สถาบันจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เป็นประจำาทุกปี 

ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ในหัวข้อ“มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS”    

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) พัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และสนับสนุนการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2) เป็นเวทีนำาเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ 

3) สร้างโอกาสการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สำาหรับผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติการ 

รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

4) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการ และหน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดี

สำาหรับผู้ปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการต่อไป

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติการ ทางด้าน 

การแพทย์ฉุกเฉินและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำานวน 1,000 คน  ระยะเวลา

ในการประชุมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 

และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยรูปแบบการประชุมมีทั้งการปฐกถาพิเศษ การบรรยาย การเสวนา  

การจดัแสดงนทิรรศการผลงานเกีย่วกบัการแพทยฉ์กุเฉนิ การจดัแสดงอุปกรณ ์เครือ่งมอื ผลติภณัฑ ์สนิคา้และบรกิารทางการ

แพทย์ และการมอบโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติประเภทกิตติมศักดิ์ ประเภทสมนาคุณ ประเภทสรรเสริญ 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้โปรดมอบ 

เข็มเชิดชูเกียรติประเภทกิตติมศักดิ์ ประเภทสมนาคุณ และประเภทสรรเสริญชั้น 1  แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และกล่าวเปิด 

การประชุม  การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำาปี พ.ศ. 2562 มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉิน

ไทย “Next Generation EMS”ต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ



การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

คำ�กล่�วเปิด



ท่านคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

ท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท่ีได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 

ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2562  “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย Next Generation EMS”  ในวันนี้

การพฒันางานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิของประเทศมุง่เนน้ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึระบบบรกิารการแพทยฉ์กุเฉิน

ได้สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยนำาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 

ทำาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุ มีศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุผ่าน 

สายด่วน 1669 โดยสามารถประเมินสั่งการช่วยเหลือและประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว 

และปลอดภยั ดงันัน้ การประชมุวชิาการนีป้ระกอบดว้ยภาคเีครอืขา่ยดา้นการแพทยฉ์กุเฉนิจากทัว่ประเทศ และบคุลากรใน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้เวทีวิชาการ การจัดนิทรรศการ และแสดงผลงาน  

เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กันและกนั นำาความรูแ้ละประสบการณท์ีไ่ดรั้บ กลบัไปขบัเคลือ่นและพฒันาคณุภาพการแพทย์

ฉกุเฉนิตอ่ไป เพือ่สรา้งความอุน่ใจใหก้บัประชาชน เมือ่ยามเจ็บปว่ยฉกุเฉนิจะสามารถเขา้มาชว่ยเหลอืได้ทนัเหตกุารณ ์ทัว่ถงึ 

เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน

ในโอกาสนี ้ผมขอชืน่ชมหนว่ยงานและบคุลากรท่ีไดร้บัรางวลัดเีดน่ รวมทัง้บคุลากรทกุทา่นทีอ่ทุศิตนทำางานหนัก

เพื่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการช่วยชีวิตผู้อ่ืน ซ่ึง 

ถอืวา่เปน็สิง่ทีน่า่ยกยอ่งและเชดิชไูวต้ลอดไป และขอขอบคณุสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาต ิและผูส้นบัสนนุทกุทา่น ทีไ่ด้

ร่วมมือจัดการประชุมครั้งนี้ ขอให้การประชุมประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ทุกประการ

ขณะนี ้ ได้เวลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปดิการประชมุวชิาการการแพทยฉ์กุเฉนิระดบัชาต ิครัง้ที ่13 ประจำาป ี2562 

“มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย Next Generation EMS”  ณ บัดนี้



การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

โดย ท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา 

ประธานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

คำ�มอบโอว�ท



เรียน   คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน /ผู้บริหารของส่วนราชการ / ผู้แทนเครือข่ายจากทุกภาคส่วน /แขกผู้มี

เกียรติทุกท่าน และผู้เข้าประชุมทุกท่าน 

 “ประวัติศาสตร์” ไม่ได้สร้างจากผู้มีอำานาจยิ่งใหญ่ หากแต่เกิดจากสามัญชน ประชาชนคนธรรมดาและ

มวลชนทุกคนในแผ่นดิน “งานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” เป็นงานที่ก่อกำาเนิดจากการมีจิตอาสาของประชาชนเคล่ือน 

สู่ระบบการบริหารจัดการโดยภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาพที่ทุกคนเห็นเป็นเชิงประจักษ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ขณะนี้

สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อมุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

 ในโอกาสนีก้ระผม ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชมทุกท่านทีไ่ดร้บัใบประกาศเกยีรติคณุและเข็มเชดิชูเกยีรติ

ในวนันี ้และขอถอืโอกาสนีเ้ปน็กำาลงัใจแกท่กุทา่นทีอ่ยู ่ณ ทีน่ีแ้ละฝากไปถงึผูป้ฏบิตังิานการแพทยฉ์กุเฉนิในพืน้ทีท่กุคน ทีไ่ด้

ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินท้ังคนไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แล้วสามารถ

ทำาให้รอดชีวิต ล้วนเป็นภาพที่สะท้อนถึงความเสียสละ ทุ่มเทเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนได้เป็น

อย่างดี  จึงขอชื่นชมและเป็นกำาลังใจแก่ทุกท่านครับ
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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีอำานาจหน้าที่ ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา เผยแพร่ความรู้

ทางการแพทยฉ์กุเฉนิ รวมถงึบรหิารจดัการ ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน และการ

ส่งเสรมิให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เขา้มามบีทบาทในการบรหิารจดัการ เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบัิตงิาน

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ซึ่งจะทำาให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเหตุการณ์ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2551

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เป็นช่องทางสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้น

ให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนำาองค์ความรู้ใหม่เผยสู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งเปิด

โอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์

ตอ่การพฒันาและการสรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการ สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ จึงได้จัดประชมุวชิาการการแพทย์

ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำาปี 2562 ขึ้นภายใต้ชื่อ “Next Generation EMS : มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย” 

ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและ

คอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที

นำาเสนอผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนให้มีการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำาหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ  

นกัวชิาการ และผูป้ฏิบัตกิาร รวมท้ังผูเ้กีย่วข้องกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน เพือ่เสรมิสรา้งขวญัและกำาลงัใจแก่ผู้ปฏิบัติ

การ และหน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับผู้ปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการต่อไป

หนังสือสรุปสาระสำาคัญการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำาปี 2562 “Next Genera-

tion EMS : มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย” จัดทำาขึ้นเพื่อสรุปรวบรวมสาระสำาคัญในการประชุม ทั้งในส่วนของ

การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย/เสวนา ในหัวข้อที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งคณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้

จะเปน็เสมือนอกีหนึง่คลงัความรูท่ี้เป็นประโยชนส์ำาหรบัทกุภาคสว่นในการรว่มกนัขบัเคลือ่นและพฒันางานการแพทย์

ฉุกเฉินไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป

             สำานักวิจัยและพัฒนาวิชาการ

         สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
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การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

เสวนาพิเศษ
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เสวนาพิเศษ : 

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	9.00-10.30	น.	

	 ห้องวายุภักษ์	2-3-4

หัวข้อ :

 ทิศทางของระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย     

	 ทิศทางการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาระบบ

	 การแพทย์ฉุกเฉินไทย	

 โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีบ 

	 ทิศทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศและต่างประเทศ	

	 โดย	ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา

	 ทิศทางของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น

	 โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี
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รายงานสรุปสาระส�าคัญ: 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

วิทยากร	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

ทิศทางการปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย	 มาจากมุมมอง	 3	 เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกัน	 คือ	 1)	 การสาธารณสุขที่

เป็นการดูแลสุขภาพของส่วนรวม	 ชุมชน	ท้องถิ่น	 ประเทศ	 2)	 การแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการสาธารณสุขและเป็นการดูแล

สุขภาพปัจเจกบุคคล		และ	3)	ระบบสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต	สังคมสุขภาวะ	สังคมสิ่งแวดล้อม	จึงเป็นเรื่อง

ที่กว้างเกินขอบเขตของกระทรวงสาธารณสุขที่จะดูแลควบคุม		จึงต้องท�างานเชื่อมโยงกับกระทรวงและหน่วยงานอื่น	

ในการปฏิรูประบบสุขภาพ	ระบบสาธารณสุข	ระบบการแพทย์ของประเทศครั้งใหญ่	ๆ		มีดังนี้	

ยุคที่	1	ประมาณ	130	ปีที่ผ่านมา	ในสมัยรัชกาลที่	5	มีการตั้งโรงพยาบาลศิริราช	มุ่งเน้นการเปลี่ยนระบบการ

แพทย์ให้ทันสมัยแบบตะวันตก	

ยุคที่	 2	 อีก	 30	 ปีถัดมา	 คือ	 ประมาณ	 100	 ปีย้อนกลับไป	 เกิดกรมสาธารณสุขอยู่ในกระทรวงมหาดไทย						 

กรมสาธารณสุขก็กลายเป็นกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้	

ยุคที่	 3	 ประมาณ	 50	 ปีที่ผ่านมา	 คือขยายการสาธารณสุขไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิต	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 

(health	 promotion),	 การบริการสุขภาพปฐมภูมิ	 (primary	 health	 care),	 ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ	 (social								 

determinant	of	health)	เกิดกลไกหนุน	เสริมและท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	คือ	องค์ตระกูล	ส	(สวรส.	สสส.	

สปสช.	สพฉ.	สรพ.)

ในวนันีอ้ยูใ่นยคุที	่4	ของการปฏรูิป	เป็นยุคการบรูณาการ	การเชือ่มโยง	การปฏริปูประเทศในสภาวะโลกร้อน	เกดิ

โรคระบาดใหม่	ๆ	ขึ้น	เป็นเรื่องของการสาธารณสุขฉุกเฉินที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการแพทย์ฉุกเฉิน	จึงไม่สามารถพูด

เรื่องการแพทย์ฉุกเฉินแยกจากการสาธารณสุขฉุกเฉินได้	

ปัญหาความรุนแรงที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้องรับมือกับปัญหาหลักของการตายจาก	 3	 กลุ ่มโรค	 คือ	 

โรคหลอดเลือดสมอง	48	ต่อแสนประชากร		โรคหลอดเลือดหัวใจ	32	ต่อแสนประชากร		และอุบัติเหตุจราจร		36	ต่อแสน

ประชากร	 	 และปัญหาการสาธารณสุขฉุกเฉิน	 เรื่องโรคระบาด	สาธารณภัยขนาดใหญ่	 ความขัดแย้งความรุนแรงทางสังคม	

นอกจากน้ียังเป็นยุคของ	 digital	 disruptive	 เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ	 ในประเทศเรายังมีความวุ่นวายทางสังคม	 

เช่น	ความไม่สงบทางภาคใต้	เป็นสถานการณ์ที่เราก�าลังปฏิรูปในยุคที่	4	

จากค�าว่า	 EMS	 (Emergency	Medical	 Service)	 มาสู่	 EPH	 (Emergency	 Public	 Health)	 	 มาเป็น	 ECS	

(Emergency	Care	Service	)	จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการ

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

ทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย	มี	14	ประเด็น	เปรียบเสมือนจิ๊กซอร์	(jigsaw)	ที่จะต้องพัฒนาให้

มีความชัดเจน	เกิดขึ้นจริง	เกิดผลของการเปลี่ยนแปลง		ดังนี้

1)	การจัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ		มติ	ครม.	ให้ใช้หมายเลขเดียว	191	โดยมีส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็น

ผู้ด�าเนินการ		

2)	 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกกรณี	 	 ควรด�าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ต้องมีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง		มีการกระจายอ�านาจ

3)	ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึง	โรงพยาบาล	ทุกระดับ	ทั้งการขนส่งทางบก	ทางเรือ	ทางอากาศ	ต้องมีการ

พัฒนาต่อ

4)	ระบบส่งต่อเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ

5)	การมหีน่วยปฏบิตักิารฉกุเฉนิทางด้านการแพทย์	และการสาธารณสขุ	ทีไ่ม่ต้องมมีากแต่ต้องตอบสนองเร็ว	และ

ทีมมีประสิทธิภาพสูง	ต้องพัฒนาอย่างจริงจัง	ไม่ต้องมีหน่วยมากแต่หน่วยต้องมีประสิทธิภาพ	พร้อมออกปฏิบัติการ
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

6)	ศูนย์สั่งการ	ศูนย์อ�านวยการฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุข	ระบบการบริหารจัดการต้องออกแบบ

เป็น่คนละระบบ	แยกบทบาทให้ชัด	

7)	 การแยกห้องฉุกเฉิน	 ออกจากห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวลาตรวจผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน	 ให้แต่ละโรงพยาบาลท�าการ 

จัดระบบแยกให้ชัดเจน

8)	โครงการ	UCEP	เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต	มีสิทธิ์ทุกที่	แต่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9)	การมี	ECS	Board	ดูแลทั้งระบบ	ควรมี	2	ระดับ	คือระดับชาติและระดับเขต	ซึ่งแนวทางปฏิบัติต้องพิจารณา

เหมาะสมอีกครั้ง

10)	ระบบสารสนเทศ	การเชื่อมโยง	การเฝ้าระวังภัย	กล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ	จะต้องเชื่อมโยงอย่างไร	ระหว่าง

ต�ารวจและ	โรงพยาบาล

11)	กองทุน	ECS	ควรจะมีกองทุนในระดับเขตต้วย	ต้องมีการปรับปรุง	แก้ไข	เพิ่มเติมอย่างไรบ้างในประเด็นของ

กฎหมาย	ต้องช่วยกันคิดต่อ	

12)	 สิทธิประโยชน์และการชดเชยของ	 3	 กองทุนฯ	 มีมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่จะใช้ร่วมกันได้อย่างไรจะท�าให้ลด

ความเหลื่อมล�้า

13)	แผนก�าลังคนด้านการแพทย์	พยาบาล	paramedic		รวมทั้งการพัฒนาและการธ�ารงรักษาไว้

14)	มีข้อเสนอจากการประชุม	WHO	ว่าควรก�าหนดองค์กรน�า	(Lead	agency)		ในการรับผิดชอบปัญหาการเกิด

อบุตัเิหตทุางถนน	อาจต้องพจิารณาว่าใครควรเป็นองค์กรน�าในการด�าเนนิการป้องกนั	ต้องอาศยัพลงัภาคขีบัเคลือ่นและเปิด

ประเด็น

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

ข้อเสนอทั้ง	14	ประเด็นนี้ต้องอาศัยพลังภาคีเครือข่ายและทุกคน	จะต้องช่วยกันจัดวางจิ๊กซอร์เพื่อให้สามารถน�า

ไปปฏิบัติได้จริง	และเกิดผลลัพธ์ที่ดี	

4. ค�า / วลีเด็ด 

“การปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย	 ไปสู่	 ECS	 (Emergency	 Care	 Service	 )	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ 

บูรณาการระหว่างการแพทย์ฉุกเฉิน	 (Emergency	Medical	 Service)	 กับการสาธารณสุขฉุกเฉิน	 EPH	 (Emergency	 

Public	Health)			ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้”	(นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป)

ทิศทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศและต่างประเทศ

วิทยากร:	ร.อ.	นพ.อัจฉริยะ	แพงมา	เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยจากยุคที่ท�าโดยกลุ่มจิตอาสา	(Volunteer	based)	ซึ่งมีความ

เข้มแข็งมากกว่าประเทศอื่น	 แต่ในช่วงแรกอาจขาดความรู้และทักษะในการช่วยเหลือ	 ต่อมาเข้าสู่ยุค	 Hospital	 based	 

โรงพยาบาลในท้องถิ่น	 ขยับมาร่วมมือเพิ่มขึ้น	 หน่วย	 ALS	 อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลท่ัวประเทศ	มี	 1,000	 กว่าแห่ง	 ยัง 

มีปัญหาไม่ท่ัวถึง	 ไม่ครอบคลุมทุกต�าบล	 ต่อมาในยุคท่ี	 3	 เป็น	 community	 based	 ท้องถ่ินมีบทบาทในการด�าเนินการ	 

ช่วยเรื่องงบประมาณและก�าลังคน	ต้องใช้ความรู้จากคนของโรงพยาบาล	เพื่อท�าให้อาสาสมัครฉุกเฉินเป็นมืออาชีพ	จึงต้อง

ร่วมมือขับเคลื่อนไปด้วยกันระหว่างโรงพยาบาลกับท้องถิ่น	

สญัลักษณ์ของระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ	คอื		Star	of	life	ทีม่งีพูนัคบเพลงิ	หมายถงึ	การด�าเนนิการต้องมกีารแพทย์

ร่วมด้วย	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไม่ใช่ระบบขนส่ง	 เป็นระบบการบริหารจัดการก่อนการรับรู้	 จนถึงรับรู้	 และกระบวนการ 

น�าส่ง	definitive	care	ซึ่งไม่ใช่	ER	เป็นจุดที่มีความส�าคัญทั้งภาวะปกติ	และ	disaster	
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ในวนันีป้ระเทศอเมรกิามองการแพทย์ฉกุเฉนิ	ไปสู	่EMS	agenda	ในปี	2050	แต่ในประเทศไทย	จะก�าหนดอย่างไร	

ซึ่งประเด็น	14	เรื่องที่เสนอมานี้	อาจจะเสร็จช้าเร็วต่างกัน	แต่ที่ส�าคัญมีทิศทางเดียวกัน		หลักการ	principle	cooperation	

ของอเมริกา	ใช้	4C	4T	(การสั่งการ	การควบคุม	การประสานงาน	การคัดแยก	การรักษา	การขนส่ง	การส่งต่อ)	แต่ทางยุโรป	

ใช้	 	CSCATTT	เพิ่มเรื่องความปลอดภัยเข้ามา		ระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมี	2	ลักษณะ	คือ	Anglo-American	

System	สไตล์อเมรกิา	แพทย์ไม่ออกปฏบิตักิาร	มแีต่	EMP	หรอื	paramedic	ออกปฏบิตักิารท�าหน้าทีแ่ทนแพทย์	และสไตล์

ยุโรป	Franco-German	System	แพทย์ที่ออกปฏิบัติการเป็นแพทย์วิสัญญี	(99%	เป็นแพทย์	ICU)	ส�าหรับประเทศไทยอาจ

ต้องใช้ผสม	2	ลักษณะ	ขึ้นกับมีแพทย์	หรือ	ไม่มี	แต่มีแนวโน้มจะเป็นแบบอเมริกา	

•	USA	ใช้หมายเลขฉุกเฉิน	911	รวมทุกเรื่อง	ใน	49	รัฐ	มีเรื่องการตอบสนองต่อ	scene	transport	และมี	40	รัฐ

ทีท่�า	scene	ไม่มี	transport	สิง่ทีน่่าสนใจคอื	50	รฐั	ม	ีdispatch	center	เพยีง	18	แห่ง	ม	ีprotocol	แยกกัน	แต่ประเทศไทย

เราใช้	EMD	protocol	

•	 ระบบการศึกษาด้านการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา	 มีการอบรมแพทย์ฉุกเฉิน	 (ดูแลโดย	 ACEP	 

ม	ีSub-board	แพทย์เฉพาะทางการแพทย์ฉกุเฉิน	Medical	director	และอืน่ๆ)	ในประเทศไทยมคีวามคล้ายคลงึกบัอเมริกา	

มีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย	ก�าลังพัฒนาขับเคลื่อนให้เป็นแพทย์เฉพาะทาง	รวมถึง	disaster	medicine	ด้วย	

ส่วนพยาบาลในอเมริกา	มีการพัฒนาพยาบาลฉุกเฉิน	(ดูแลโดยสมาคมพยาบาลอเมริกา)	มี	paramedic		advanced	EMT.	

EMT	และ	EMR	ดแูลโดย	National	Association	ของ	EMT	แต่มรีปูแบบการบรหิารจดัการแต่ละรฐัแตกต่างกนั	ประเทศไทย

เรากค็ล้ายกนัต่างกนัทีข่องอเมรกิาเรยีน	40	ชัว่โมง	และ	EMT	ของอเมรกิาเรยีน	250	ชัว่โมง	แต่ประเทศไทยเรียน	115	ชัว่โมง	

คงต้องมีการพัฒนาเรื่องนี้ต่อไป

•	 อังกฤษใช้หมายเลข	 999	 ภาพรวมคล้ายกัน	 ต่างกันที่ใช้ทีม	 paramedic	 ออกปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล	

paramedic	เข้มแข็งมาก	ใช้เวลาพัฒนา	50	ปี	มี	13	เขต	33	จังหวัด	รูปแบบบริหารจัดการแบบกองทุน	ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินไม่ได้ท�าโดยท้องถิ่น	อังกฤษมีศูนย์รับแจ้ง	1	ศูนย์	และเริ่มมี	111	ส�าหรับหมายเลขไม่ฉุกเฉิน

•	ออสเตรเลีย	คล้ายอังกฤษ	เป็นระบบ	paramedic	เป็นหลักในการช่วยเหลือผู้ป่วย	

•	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	เกาหลี	ใช้เบอร์	119	ได้อิทธิพลมาจากอเมริกา	ไม่มีระบบ	volunteer	ให้ท้องถิ่นเข้ามาด�าเนิน

การ	ดูเรื่องรถดับเพลิง	ดูเรื่อง	ambulance	ก่อนจะมาเป็น	paramedic		ambulance	ได้จะต้องเป็น	fire	man	มาก่อน	 

5	 ปี	 การปฏิบัติงานจะมี	 ambulance	 กับดับเพลิงไปด้วยกันเสมอ	 มีแพทย์ไปกับ	 	 doctor	 car	 และไปประกอบร่างกับ 

รถฉุกเฉินของท้องถิ่นที่ไม่มีแพทย์

•	เครือยุโรป	EU	ใช้	112	ทั้งยุโรป	พัฒนาจากประเทศสวีเดน	มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย	แสดงผลบอกความ

ครอบคลุมในทันที	(real	time	coverage)		โดยใช้สัญญลักษณ์สี	แดง	เหลือง	เขียว	พื้นที่สีที่มีความแตกต่าง	จะรู้ว่าตรงไหน

รถขาด	 บ่งชี้ประสิทธิภาพในการให้บริการ	 ในการเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว,	 Historic	 position	 เข้าถึงกลุ่ม 

ผู้บริการได้อย่างตรงจุด	สีเขียวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงระบบริการ	จะเห็นการกระจายตัวในการเข้าถึงบริการบ้าน

เราจะไปถึงตรงจุดนั้นหรือไม่	

•	จีน	มีนโยบาย	one	Belt	one	Road	เชิญกลุ่มประเทศในแนวเส้นทางการคมนาคม	เข้ามาพูดคุยเพื่อพัฒนา 

ร่วมกัน	

•	สิงค์โปร์	ใช้เบอร์	995	เป็นแบบอังกฤษ	พื้นที่ประเทศเท่ากับบ้านเรา	บริหารจัดการได้ทั้งประเทศ

•	พม่า	มีแพทย์	ยังไม่มี	paramedic		ได้รับการสนับสนุนจาก	จีนให้สนาม	3	สนาม	ประเทศไทย	ช่วยสนับสนุน

การอบรมแพทยฺฉุกเฉินให้	ส่วนญี่ปุ่นบริจาครถพยาบาลให้	

•	เวียดนามมีการอบรมแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉิน		

•	การ	Collaborate	Disaster	and	EMS	ต้องมี	model	เป็นของตัวเอง	เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะขับเคลื่อนไป

ทางไหน	มาตรฐานการเคลื่อนย้ายเราจะไปต่ออย่างไร	ท้องถิ่นมีความส�าคัญมาก	ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข	มีความ

ส�าคัญมาก	สพฉ.	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	และ	JICA	ในการจัดการ	Disaster	และ	EMS	เป้าหมายส�าคัญลดอัตราตาย

และทุพพลภาพในผู้ป่วยฉุกเฉิน		
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

•	จากแนวคิดของ	USA	ศูนย์	dispatch	center	จากเดิม	มี	77	ศูนย์ตามจังหวัด	อาจพัฒนาเป็น	ศูนย์ตามเขต

บริการสุขภาพ	และใช้	protocol	ในการ	dispatch	ที่แยกกัน	Fire	protocol	/	Police	protocol	/	EMD	protocol	

•	จ�านวนชั่วโมงการอบรม	EMT	น้อยกว่า	EMT	ของอเมริกา	

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

•	แพทย์ไปกับ		doctor	car	และไปประกอบร่างกับรถฉุกเฉินของท้องถิ่นที่ไม่มีแพทย์		

•	การปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชน	ควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ

4. ค�า /วลีเด็ด 

“การพัฒนาระบบการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉิน	 โรงพยาบาลต้องเป็นผู้น�าโดยมีท้องถ่ินและอาสาสมัคร	 มา 

บูรณาการร่วมกัน”	(ร.อ.	นพ.อัจฉริยะ	แพงมา)

ทิศทางของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น

วิทยากร:	นายนิพนธ์	บุญญามณี	นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

1.  สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย /ผู้ร่วมอภิปราย

ทิศทางของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่	 จะต้องท�าให้คนใน

พื้นที่หรือประชาชนให้ความส�าคัญ	มองว่าการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเรื่องส�าคัญ	จึงจะท�าให้เกิดความร่วมมือในชุมชนและท�าให้

เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน	 โดย	 สพฉ.	 ต้องท�างานในเชิงรุกและ 

ต้องเข้าพื้นที่เพื่อให้เห็นความส�าคัญ	 สธ.	 ต้องมีส่วนร่วมด้วย	 และลงไปให้ความรู้ในชุมชน	 และมีการนิเทศและติดตามผล 

การปฏิบัติงาน	ไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น		ไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง	เอางบประมาณท้องถิ่นมา

ท�า		การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายจะท�าให้เกิดความทั่วถึง	1	ต�าบล	1	หน่วยกู้ชีพ	ท�าให้สามารถเข้าถึง

ได้ใน	8	นาที	ท�าอย่างไรให้ใช้งบประมาณแผ่นดินให้คุ้มค่า	และไม่ผิดระเบียบ		ซึ่งท้องถิ่นสามารถท�าการแพทย์ฉุกเฉินได้	โดย

มีการท�า	MOU	ร่วมกันกับท้องถิ่น	อบจ.	เป็นเพียงผู้ประสาน	ผู้อ�านวยความสะดวก	

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

•	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้องมีการบูรณาการทุกเครือข่าย	 เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและทั่วถึง 

ทั้งประเทศ

•	สพฉ.	ต้องเข้าหาพื้นที่	และองค์กรต่างๆ	ในพื้นที่	ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	โดย

ท�าหน้าที่เป็นผู้ก�ากับ	ติดตาม	และนิเทศ	ขายความคิดการจัดระบบ	จุดประกายให้คนในพื้นที่เห็นความส�าคัญ	เกิดความรู้สึก

เป็นเจ้าของในการแพทย์ฉุกเฉิน		การใช้งบประมาณของท้องถิ่นจะถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์กับคนในชุมชน	

•	การตั้งด่านไม่ได้ช่วยอะไร	ต้องท�าต�าบลปลอดภัย	จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ลดภาระของ	สพฉ.	ลดภาระ

ของโรงพยาบาล	และลดค่ารักษาพยาบาล	ลดการครองเตียงของผู้ป่วย

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

•	สร้างภาคีเครือข่าย	หน่วยงานเป็นเจ้าของผลงาน	ต้องมีการบูรณาการทุกเครือข่าย	กระทรวงสาธารณสุขและ	

สพฉ.	เป็นผู้ก�ากับมาตรฐานเท่านั้น	ท�าให้ภาคีเครือข่ายรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

•	 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้องเริ่มจากการท�าให้สร้างความเข้าใจ	 	 ให้ความรู้	 แล้วจึงน�าเทคโนโลยีสู่ 

การปฏิบัติ	ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันก่อน	
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4. ค�า / วลีเด็ดจาก

“การสร้างเครือข่ายและการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมจะท�าให้ทุกภาคีเครือข่าย	 เห็นความส�าคัญร่วมกัน	 

ทุกคนเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน	อบจ.	เป็นเพียงผู้ประสานงาน	ผู้อ�านวยความสะดวก”	(นายนิพนธ์	บุญญามณี)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม :  -           
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 



เสวนา Plenary Session1:

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	10.50-12.20	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2-3-4

หัวข้อ PL1 :

 นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่

 Emergency System Technology innovation

ผู้ร่วมเสนวนา :

 ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล

	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์

	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 รศ. ดร.อัษณีย์ ก่อตระกูล

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม

	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ด�าเนินรายงาน :

 นพ.ดร.ไพโรจน์ บุญศิริค�าชัย

	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

1) ประเด็นการน�าเสนอ

“แพลตฟอร์มดิจิทัลระบบรับแจ้งฉุกเฉิน 1669: Digital EMS 1669 (D1669) Platform”

ปัจจุบัน	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอาจต้องขยายค�านิยามของค�าว่า	“Emergency	Call	Center”	 เป็น	“Emer-

gency	 Communication”	 เพื่อขยายขอบเขตช่องทางการสื่อสารท่ีไม่จ�ากัดเฉพาะการสื่อสารด้วยเสียง	 	 แต่เพิ่มเติมใน 

รูปแบบของการใช้วิดีโอและข้อความ	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่อง	 Accessibility	 ในกลุ่มผู้พิการทางหูและการพูด	 ในการสื่อสาร 

เมื่อมีการแจ้งเหตุ	 รวมถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการแปลภาษากรณีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	 

ในอนาคตจะต้องด�าเนินการโดยมีการท�างานผ่าน	 cloud	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย

มากขึ้น	ซึ่งจะสามารถสเกลคู่สายได้ทุกเวลา	และเป็นระบบส�ารองไว้รองรับเมื่อเกิดปัญหาขณะสื่อสาร	ทั้งนี้จะเป็นการช่วย

ในเรือ่งการเฝ้าระวงัคาดการณ์เหตกุารณ์ต่างๆ	โดยสามารถนบัจ�านวนสายเรยีกเข้าและจ�านวนสายท่ีให้บรกิาร	และสายทีใ่ห้

บริการไม่ทัน	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอได้

นอกจากนั้น	ได้กล่าวถึงการใช้ระบบ	Advanced	Mobile	Location	(AML)	เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย	มีอยู่

ในระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง	android	และ	IOS	ซึ่งช่วยในการหาพิกัดผู้ป่วยแม้ผู้ใช้จะไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ต	

มีความเที่ยงตรงท่ีระดับน้อยกว่า	 6	 เมตร	 สามารถเข้าถึงได้เฉพาะคนท่ีโทรผ่านเบอร์ฉุกเฉินเท่านั้น	 ปัจจุบันเริ่มใช้ใน	 

18	 ประเทศแถบยุโรปและอเมริกา	 โดยมีแผนในการน�าระบบเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินซ่ึงอยู่ระหว่าง

การท�าข้อตกลงเรื่องระบบและพิจารณางบประมาณ

“OIS: Operation Information System Emergency Telemedicine”

การด�าเนินการ	OIS	 ได้วางแผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 เพื่อให้เกิด 

ความแม่นย�าและรวดเรว็	ในด้านการบรกิารก่อนถงึโรงพยาบาล	หรอื	Pre-hospital	care	ควรมี	Emergency	telemedicine	

เพ่ือให้สามารถท�าการรักษาได้รวดเร็วและลดอัตราการเสียชีวิตขณะน�าส่งโรงพยาบาล	 มีการน�าระบบ	 IT	 มาช่วยหา 

เส้นทางการเข้าถึงผู้ป่วย	ณ	จุดเกิดเหตุ	ซึ่งสามารถส่งข้อมูล	เช่น	สัญญาณชีพ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	รูปภาพ	วิดีโอการช่วยเหลือ

ผู ้ป่วยขณะน�าส่ง	 	 เพ่ือให้แพทย์อ�านวยการ	 (medical	 director)	 สั่งการรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 

การปฏิบัติงานในอดีตที่ผ่านมาจะมีการส่งต่อข้อมูลแบบ	 1	 ต่อ	 1	 ซึ่งหมายถึงการส่งข้อมูลของผู้ป่วยจากรถพยาบาล 

คันหนึ่งๆ	ไปยังโรงพยาบาลปลายทางได้เพียง	1	แห่ง	ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลแบบ	many	to	many	

ด�าเนนิการน�าร่องทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน	ี	โดยข้อมลูผูป่้วยจากรถพยาบาลตามทีต่่างๆ	จะถกูส่งเข้าสูร่ะบบกลาง	และสามารถ

จัดการข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม		ซึ่งมีแผนที่จะขยายและพัฒนาการด�าเนินการเป็น

ระบบไปทั่วประเทศ

“Towards EMS Interoperability and Service Innovation”

ประเด็นในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วย	ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีมากมาย	และหลากหลาย	จะสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้น

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร	 	 ข้อมูลที่ต้องพิจารณาไม่ได้มีแค่ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย	 แต่รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับ

ทรัพยากร	เช่น	จ�านวนบุคลากร	โรงพยาบาล	ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์	เช่น	พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ	กลุ่มบุคคลในพื้นที่นั้นๆ	เช่น	เด็ก	

คนชรา	ผู้พิการ	ปัญหาในปัจจุบันคือ	ข้อมูลต่างๆ	แยกเป็นส่วนๆ	ข้อมูลมีขนาดใหญ่	และมีหลายรูปแบบ	เช่น	การบันทึกใน

กระดาษ	 และบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	 	 จะเห็นได้ว่าโปรแกรมสุขภาพต่างๆ	 ที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้น	 เกิดขึ้นคนละ 

ช่วงเวลา	ท�าให้เกิดปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูล	วิธีการแก้ไขคือ	จัดเก็บข้อมูลต่างๆ	ลงในระบบดิจิตัล	(Digitalization)	และ

หาวิธีในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 ที่มีรูปแบบต่างกัน	 เพื่อให้เช่ือมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อ	 นอกจากนี้การบันทึก

ข้อมูลต่างๆ	 ควรพัฒนาตามมาตรฐานการบันทึกเดียวกัน	 เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุดใน 

การดูแลรักษา		โดยในการจัดการกับข้อมูลทั้ง	3	ระดับคือ	ระดับ	Functional,	ระดับ	Structural	และระดับ	Semantic	 

ให้สามารถดึงข้อมูลจากระบบที่ต่างกันมาใช้ได้อย่างเช่ือมโยงและมีประสิทธิภาพ	 ท้ังใน	 Pre-hospital,	 In-hospital	 และ	

Community
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“Security in Healthcare”

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย	 และได้พบประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศที ่

ส่งผลเสียต่อการดูแลผู้ป่วย	เช่น	ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ	มีการปล่อยไวรัสเพื่อเรียก

ค่าไถ่แลกกับการปลดล็อคระบบให้ใช้งานดังเดิมได้	 (Ransomware)	 ท�าให้เกิดปัญหาในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยได้	 ควรมี 

การยดึหลกัในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์คอืการรกัษาความลบั	(Confidentiality)	ความถกูต้อง	(Integrity)	และ

ความพร้อมใช้	 (Availability)	 	 นอกจากนี้สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงคือ	 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 การเข้าถึงข้อมูล 

ส่วนตัวต่างๆ	ของผู้ป่วยจะต้องได้รับการอนุญาต	ยกเว้นในกรณีเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรือสุขภาพ

ของบุคคล	และด้าน	พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ยังได้ก�าหนดให้ข้อมูลทางสาธารณสุขเป็นโครงสร้างพื้น

ฐานส�าคัญทางสารสนเทศ	(Critical	Information	Infrastructure:	CII)	และมีแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานขั้นต�่า ได้แก่	 

การเฝ้าระวัง	การป้องกัน	การรับมือ	และการลดความเสี่ยง		นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง	การน�า	blockchain	มาใช้ในการ

เก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพในอนาคต	เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงและปลอมแปลงได้ยากอีกด้วย

“Ambulance Operation System: AOS”

จังหวัดเชียงรายได้มีการพัฒนาระบบ	AOS	 โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญในเรื่อง	 2P	 safety	และมี

การพัฒนาระบบการให้บริการในด้าน	Pre-hospital	care	และ	Referral	system	ซึ่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็น 

ผู้ออกปฏิบัติงาน	โดยมีแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลปลายทางเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	ด�าเนินการโดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย	องค์ประกอบที่ส�าคัญ	มีดังนี้

1.	ศูนย์รับแจ้งเหตุ:	สามารถรู้ต�าแหน่งของรถพยาบาล	และการปฏิบัติงานบนรถพยาบาลได้

2.	Dashboard	ที่ห้องฉุกเฉิน:	มี	telemonitoring	ในการเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้ป่วย

3.	Ambulance:	มีรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง	เพื่อใช้ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	และรถกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	เพื่อใช้ส่งต่อผู้ป่วยที่มี

อาการคงที่	อีกทั้งยังมีระบบติดตามรถพยาบาล	กล้องวงจรปิด	และ	telemonitoring	ที่สามารถส่งสัญญาณชีพ	คลื่นไฟฟ้า

หัวใจของผู้ป่วยได้ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ	เพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว	และลดระยะเวลาในการรอค�าสั่งการรักษา

2) ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม/การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ปัจจุบนัมแีอปพลเิคชัน่ต่างๆ	ของ	สพฉ.ถกูพฒันาขึน้มากมายในแต่ละช่วงเวลา	จะท�าอย่างไรทีส่ามารถให้ข้อมลู

ต่างๆ	เหล่านี้เชื่อมโยงกันได้

2.	จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างไร	เนื่องจากการใช้	Internet	of	Medical	Things	(IoMT)	มีข้อจ�ากัดหลาย

ด้าน	เช่น	อปุกรณ์ไม่สามารถตดิตัง้โปรแกรม	anti-virus	ไม่สามารถปิดปรบัปรงุระบบได้	และขาดความยดืหยุน่ในการพฒันา

แก้ไขระบบ

3.	เจ้าหน้าที่มีความไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีที่น�าเข้ามา	ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาต่อไป

3) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหรือข้อดี / ข้อเสีย

1.	ควรท�าข้อมูลสุขภาพเป็น	digitalization	และท�าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	ให้สามารถคุยกันได้โดยพัฒนาให้เป็น	

standard/common	language	

2.	การใช้	Internet	of	Medical	Things	(IoMT)		ให้ปลอดภัยควรจะ

-	ตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

-	ปิดอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ใช้

-	เปลี่ยน	default	setting	ของอุปกรณ์	เช่น	ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

-	อัพเดทโปรแกรม

-	ปิดบริการอื่นๆ	ที่ไม่ได้ใช้

-	ระวังอุปกรณ์อื่นๆ	ที่เชื่อมต่อ	เช่น	การเชื่อมต่อกับ	mobile	application
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4) ค�า / วลีเด็ด

“โรงพยาบาลที่ใกล้	กับโรงพยาบาลที่ใช่ที่สุด	ต่างคนต่างเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่างกัน	จะท�าอย่างไรให้ข้อมูล

เหล่านี้มีการเชื่อมโยงกัน	เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้”	(รศ.	ดร.อัษณีย์	ก่อตระกูล)
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การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

Lunch Symposium 
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Lunch Symposium :

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	12.30-13.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2-3-4

หัวข้อ Lunch Symposium :

 Prehospital management for Thailand cave rescue  

  :The lesson learned for “Next generation EMS”

 การบริหารจัดการระบบบริการก่อนถึงโรงพยาบาล

 กรณีการช่วยเหลือและกู้ภัยผู้ประสบภัยในถ�้าหลวง : 

 บทเรียนการเรียนรู้สู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย

วิทยากร :

 พ.ต. นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์

 รองเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
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รายงานสรุปสาระส�าคัญ: 

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

ผู้บรรยายได้น�าเสนอการถอดบทเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	analysis)	ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอล

เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายและโค้ช	 รวม	 13	 คน	 เป็นการปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ถือเป็นการช่วยเหลือก่อนถึง 

โรงพยาบาล	ภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยากและมีข้อมูลจ�ากัด	น�าเสนอสาระในประเด็นหลัก	ดังนี้

1.1	The	effectiveness	of	prehospital	Management	ส�าหรับ	Team	cave	rescue

Dr.Harris	และทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจากทัว่โลก	ได้ช่วยกนัจดัท�าแผนการปฏบิตักิารช่วยเหลอืทมีหมปู่าฯ	ออกจาก

ถ�้าที่มีการระบุแนวปฏิบัติ	 (Protocol)	 ที่มีความชัดเจน	 ป้องกันการตัดสินใจสับสน	 เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจนี้ต้องเป็น 

ทีมนักกู้ชีพในถ�้า	(Team	cave	diver)	ที่มีทักษะ	ความช�านาญและประสบการณ์สูงมาก	จึงต้องอธิบายให้มีความชัดเจนและ

เข้าใจตรงกัน		การน�าผู้ประสบภัยทีมหมูป่าฯ	ออกจากถ�้านั้น	ได้ใช้เทคนิคการให้ยาสลบกลุ่ม		ketamine	(คุณสมบัติเด่น	คือ	

ช่วยพยุงการหายใจและเพิ่มความดันโลหิตได้	 และไม่ท�าให้กลไก	Gag	 reflex	หายไป	 ซึ่งเป็นยาที่บริหารทางกล้ามเนื้อได้)	

และให้หายใจผ่านทาง	Full	face	mask	ท�าให้เกิด	positive	pressure	รวมทั้งให้ทีมหมูป่าฯ	สวมใส่	wetsuits	ที่พอดีกับ

ร่างกาย	ภายใต้อุณหภูมิ	20	องศาเซลเซียส

 

ขัน้ตอนการปฏบิติัการน�าทมีหมปู่าฯ	ออกจากถ�า้	ประสบปัญหาทีต้่องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ได้แก่	การจดัการ

ภาวะอุณหภูมิกายต�่า	(Hypothermia)	ซึ่งหลังจากการทบทวนการปฏิบัติงาน	(After	action	review)	พบว่า	ยังมีขั้นตอน

การท�างานทีส่บัสน	จึงได้จัดท�าแผนปฏบิติัการช่วยเหลอืฉกุเฉนิในการจดัการภาวะอณุหภมูกิายต�า่	โดยท�าการตดิตามอณุหภมูิ

ร่างกายจากการใช้		Tympanic	membrane	temperature		มีขั้นตอนการท�างาน	แบ่งเป็น

1)	Triage	(ใช้	1st	step	rapid	airway	assessment	ประเมินและตัดสินใจว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่	โดย

แพทย์ดมยา	รวมทั้งประเมินภาวะแทรกซ้อนอื่น	ๆ	เช่น	ก่อนการถอดเสื้อ	wetsuits	และการน�า	spinal	board	ออก)			

2)	Stabilization	(การท�าให้อาการคงที่)	ใช้หลัก	ABC+H	(Airway	management,	Breathing	management,	

Circulation	management	 and	 Hypothermia	management)	 โดยมีแพทย์ดมยา	 และแพทย์ทางเดินหายใจ	 ดูแล 

สั่งการรักษา	และใช้เครื่องมือให้ความร้อนกับร่างกาย	

3)	 Referral	 ก�าหนดให้แพทย์ดมยาเป็นผู้ประเมิน	 และก�าหนดขั้นตอนและหน้าที่ของคนในทีม	 เพื่อให้การช่วย

เหลือใช้เวลาสั้นที่สุดและเกิดผลดีที่สุด	

นอกจากนี้	ยังมีการก�าหนดกระบวนการในการส่งต่อข้อมูล	(Handoff	communication	process)			ระหว่าง

ทีมแพทย์ส่งต่อกับทีมแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายฯ	โดยเน้นข้อมูล	ABC+H	ระหว่างการน�าส่ง

1.2	The	best	practices	for	emergency	preparation	plan	of	Hypothermia	Management	Protocol	

for	combat	medicine	โดยอ้างอิงจากการปฏิบัติการในสถานการณ์จริง	

ภาวะอุณหภูมิกายต�่า	 เป็นหนึ่งในสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการเสียชีวิตได้	 ดังนั้นการจัดการช่วยเหลือก่อนถึง 

โรงพยาบาลจ�าเป็นต้องป้องกันการสูญเสียความร้อน	 และช่วยให้ความร้อนกับร่างกาย	 เพื่อการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจ

เต้นผิดจังหวะ	 หรือภาวะหัวใจเต้นผิดสั่นพริ้ว	 (Ventricular	 fibrillation)	 เป็นการถอดบทเรียนเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติการช่วยเหลือให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน	 เป็นการท�า	 Data	 verification	 จากประสบการณ์ในการจัดการ 

ช่วยเหลือทางคลินิก	(Clinical	management)	โดยทีมปฏิบัติการทุกคนเขียนเป็นลายมือส่งเข้ามา	สรุปเป็น	protocol	ที่ดี

ที่สุดส�าหรับการจัดการช่วยเหลือภาวะอุณหภูมิกายต�่า	 โดยแบ่งภาวะอุณหภูมิกายต�่า	 ออกเป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 เล็กน้อย	 

ปานกลาง	และรุนแรง	และจ�าแนกเป็น	กลุ่มที่รู้สึกตัว	หรือไม่รู้สึกตัว		โดยกลุ่มที่รู้สึกตัว	จะประเมินว่ามีการสั่น	(Shivering)	

หรือไม่มีการสั่น	(Non-shivering)	โดยมีแนวทางการช่วยเหลือก�ากับ	
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2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

-	ก�าหนดให้มี	protocol	การจัดการภาวะอุณหภูมิกายต�่าส�าหรับแผนอุบัติภัยหมู่	(Mass	incident	plan)	ควร 

มีเครื่องมือให้ความร้อน	External	rewarm	ได้แก่	Healer	blanket,	Foil	blanket	wrap,	Hot	air	blower	(ส่วนของศีรษะ

และมือ)	 และการท�า	 Internal	 rewarm	 โดยให้สารน�้าที่อุ่น	 0.9%	 NSS	 IV	 loading	 เพื่อแก้ไขภาวะอุณหภูมิกายต�่า	 

และความดันโลหิตต�่า	 	 รวมทั้งการจัดการภาวะน�้าตาลต�่าโดยให้สารน�้า	 5%	D/NSS	 IV	 drip	 การติดตามอุณหภูมิกายใช้ 

การวัดทางหูทุก	5	นาที	จนกว่าอุณหภูมิกายมากกว่า	35	องศา	(in	rewarm	process	x	4	reading)

-	 ก�าหนดให้มี	 local	 protocol	 ส�าหรับแผนอุบัติภัยหมู่	 (mass	 incident	 plan)	 	 โดยจัดล�าดับความเร่งด่วน 

ในการคัดแยก	การดูแลให้อาการคงที่	การส่งต่อ	ก�าหนดขั้นตอนในการส่งต่อข้อมูล	(Handoff	communication	process)

-	การจดบันทึกเก็บข้อมูลทางคลินิกเป็นการจัดการในสถานการณ์จริง	(Documentation	of	major	incidents)	

จะสามารถน�ามาถอดบทเรียน	(Data	verification)	เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลได้	

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

ความส�าเรจ็ในการปฏบิติัการช่วยเหลอืภายใต้แรงกดดันจากทัว่โลก	ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

ทรงพระราชทานสิง่ของทีจ่�าเป็นในการปฏบิตัภิารกจิ	และทรงให้อสิระในการตดัสินใจหน้างาน	ท�าให้สามารถปรบัเปลีย่นได้

ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	

4. ค�า / วลีเด็ด

“ชัยชนะในข้อจ�ากัด	น่าภูมิใจที่สุด”	(พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์	ล้อทวีสวัสดิ)์

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:



อภิปราย Parallel Session1 :

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	15.00-16.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2-3-4

หัวข้อ PS1 :

 ก้าวต่อไปของ UCEP

วิทยากร :

 นพ.สัญชัย ชาสมบัติ

	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ

	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

 รศ. ดร. นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

	 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

	 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ด�าเนินรายการ : 

 นายสุรชัย ศิลาวรรณ

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

รายงานสรุปสาระส�าคัญ: 

1. สาระส�าคัญ (Key message) จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย/ ผู้ร่วมอภิปราย

การจัดท�าโครงการ UCEP

	 	 	 	 	 เริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่	1	 เมษายน	2560	จนถึงปัจจุบัน	รวมระยะเวลา	2	ปี	2	 เดือน	มีผู้ป่วย 

เข้ารับบริการจากการบันทึกผ่านโปรแกรม	 PA	 ของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

แห่งชาติ	 (ศคส.สพฉ.)	 จ�านวนกว่า	 300,000	 ราย	 เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต	จ�านวน	 50,000	 ราย	

ประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการ	UCEP	ที่น่าติดตาม	มีดังนี้

ประเด็นที่ 1 การด�าเนินงานโครงการ UCEP และก้าวต่อไปจะด�าเนินการอย่างไร

UCEP	มีองค์ประกอบใหญ่	คือ	ผู้ป่วยต้องมีภาวะฉุกเฉินวิกฤต	ซึ่ง	“ฉุกเฉินวิกฤต”	ความหมายว่า	ถ้าไม่

ให้การดแูลรักษาทันทีจะถงึแก่ชวีติ	หรอือาการแย่ลงไปกว่านัน้	รวมถงึกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงู	(High	Risks)	ตามประกาศ

กระทรวงทีส่�าคัญ	3	ฉบบั	ซึง่กล่าวถงึ	การให้ความหมายกบัค�าว่า	“ผูป่้วยฉกุเฉนิ”	และมกีารก�าหนดให้สถานพยาบาล

นั้นๆ	 ต้องระดมทรัพยากรในการให้การช่วยเหลือ	 ทั้งนี้จะมีการจ่ายอัตราค่าชดเชยการบริการที่สถานพยาบาลได้

ด�าเนินการไปแล้ว	 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ท�าให้เพิ่มการเข้าถึงการบริการ	 โดยเฉพาะบางพื้นที่ใน	 กทม.	 ที่มีสถาน

พยาบาลภาครัฐน้อย	เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ	โดยใช้กลไกของโรงพยาบาลเอกชน

ข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์	UCEP	มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	ตั้งแต่เริ่มโครงการ	คือ	จากเดือนละประมาณ	1,000	ราย	

เป็น	 3,000	 ราย	 ขณะเดียวกัน	 จ�านวนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็เพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้เกิดจากแต่ละกองทุนต้องการใช้ใบประเมิน 

คดัแยกระดบัความฉกุเฉนิของศนูย์ประสานคุ้มครองสทิธิผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤต	(ศคส.สพฉ.)	ส�าหรบัการเบกิจ่ายค่ารกัษา

ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์	 “ฉุกเฉินวิกฤต”	อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย	 เช่น	ภาวะหัวใจหยุดเต้น	3,000	 ราย	กลับ 

พบว่าไม่เข้าเกณฑ์	 UCEP	 16	 ราย	 ซึ่งท�าให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดไม่เข้าเกณฑ์	 และยังมีข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ	 

ซ่ึงถูกประเมินว่าไม่เข้าเกณฑ์อีกจ�านวนมาก	 อาจเกิดจากความเข้าใจในเกณฑ์ท่ีไม่ตรงกันระหว่างโรงพยาบาลและ 

ผู้ป่วย

“มีสิทธิทุกที่”	แปลว่า	มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต	ต้องเข้ารับการรักษา	ณ	โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	แต่กลับพบว่า	

มกีารน�าส่งผูป่้วยมารบัการรกัษาข้ามเขต	เนือ่งจากความเชือ่มัน่ในการรกัษาของโรงพยาบาลทีผู่ป่้วยหรอืญาตต้ิองการ

รับบริการ	 จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องท�าความเข้าใจ	 และแก้ไขเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการรักษาได้อย่าง

รวดเร็ว	ปลอดภัย	ลดการเสียชีวิต	ส�าหรับในเรื่องการเงิน	มีปัญหาการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก	สปสช.	 ได้ไม่ตรง

ตามที่โรงพยาบาลต้องจ่ายไป	 อาจท�าให้โรงพยาบาลเอกชนขาดทุน	 แต่ข้อมูลผลประกอบการกลับพบว่าไม่เป็นเช่น

นัน้	เน่ืองจากรายรบัของโรงพยาบาลเอกชนอาจมาจากด้านอืน่ด้วย	เช่น	การขายหุ้น	การขายอสงัหารมิทรพัย์	เป็นต้น	

ประเด็นที่ 2 ก้าวต่อไปของ UCEP จะยั่งยืนโดยไม่สร้างรอยร้าวได้อย่างไร 

สิ่งส�าคัญท่ีโครงการต้องขับเคลื่อนไปได้	 โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน	 ต้องให้ความร่วมมือกัน	 

อีกทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายทุก	2-3	ปี	และมีการปรับปรุงรายการยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ	ให้ทันสมัยทุก	6	เดือน	

การเดินหน้าต่อไปต้องวิเคราะห์แต่ละรายการเพื่อให้มีความเหมาะสม	 มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ	 2	 ชุด 

โดย	1)	พิจารณาการปรับเปลี่ยนกฎหมาย	2)	พิจารณาการปรับเปลี่ยนอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ	ให้เหมาะสม	

และต้องท�าคู่ขนานกันไปเพื่อลดข้อร้องเรียน

กองทุนเล็กๆ	 (รัฐวิสาหกิจบางหน่วยงาน)	 ไม่มีเงินพอจ่าย	 ไม่มีกฎระเบียบรองรับ	 บางภาคส่วนจะมีการ

จัดการเชิงระบบ	 โดยเชิญกองทุนต่างๆ	 มาประชุมร่วมกันถึงความเป็นไปได้ที่จะเอาเงินมารวมในกองทุนหลัก	 เช่น	

โครงการ	สปสช.	พลัส	และเสนอ	ครม.	 เพื่อเป็นประเด็นขับเคลื่อนต่อไป	จะต้องเดินหน้าเรื่องความเหมาะสมของ

อัตราค่าชดเชย	โดยใช้อนุกรรมการในการขับเคลื่อน	ปัญหาการด�าเนินการที่ผ่านมา	คือ
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1)	ผู้ป่วยถูกตัดสิทธิ์	UCEP	โดยที่ยังไม่ครบ	72	ชั่วโมง	เพราะแพทย์วินิจฉัยว่าพ้นภาวะวิกฤตแล้ว

2)	 สถานพยาบาลไม่คัดแยกระดับความฉุกเฉินและไม่แจ้งผลการคัดแยกให้ผู้ป่วย/ญาติทราบ	ท�าให้เกิด

ปัญหาการตัดสินใจการรับการรักษา

3)	ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์วิกฤติแต่สถานพยาบาลเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วย

4)	ฐานข้อมูลผู้ป่วยไม่อยู่ในระบบเดียวและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

จงึควรน�าปัญหาเหล่านีเ้ข้าเป็นระเบียบวาระการประชมุสะท้อนปัญหาทกุ	2	เดอืน	เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขปัญหา	

เช่น	ปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน

ประเด็นที่ 3 ระบบ UCEP ยังมีช่องว่าง (Gap) 

ทางสถานพยาบาลภาคเอกชน	ยงัยินดใีห้ความร่วมมอืกบัโครงการ	UCEP	แต่อยากให	้สพฉ.	ก�าหนดความ

ชัดเจนของภาวะฉุกเฉินวิกฤติ	และควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	มาร่วมปรึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ประเด็นที่ 4 UCEP ควรก้าวต่อไปอย่างไร รูปแบบไหน เพื่อให้เป็นมิตรกับทุกฝ่าย 

ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมี	 84%	 แสดงว่าประชาชนยังไม่เข้าใจ	 การสร้างความ

เข้าใจเรื่องภาวะฉุกเฉินให้ประชาชน	 จึงเป็นภารกิจท่ีท้าทายของ	 สพฉ.	 นอกจากนี้	 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย/ญาติ	

เกี่ยวกับการตัดสินใจในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน	จะท�าให้ลดข้อขัดแย้งได้มากขึ้น

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

-	โครงการ	UCEP	ต้องมีการด�าเนินต่อไป	แต่จะท�าอย่างไรให้ยั่งยืน	

-	 มีข้อเสนอแนะว่า	 ควรต้องท�าให้ผู้บริโภคหรือประชาชน	 มีอ�านาจต่อรองมากขึ้น	 เพราะในปัจจุบัน

ประชาชนไม่มีอ�านาจต่อรอง	ดังนั้น	สพฉ.	ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉิน	รวมทั้งต้อง

พัฒนาการปฏิบัติการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	พบว่า	ยังมีการ

เข้าถึงที่ล่าช้ามากกว่า	8	นาที	ต้องท�าใหป้ระชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

-	 ปัญหาที่พบในการด�าเนินงานของโครงการ	 UCEP	 คือ	 นิยามของค�าว่า	 “เจ็บป่วยฉุกเฉิน”	 ไม่ชัดเจน	 

จะต้องมีการประชาสัมพันธ์	และท�าความเข้าใจกับประชาชนต่อไป

-	ปัญหาของ	UCEP	ที่เกิดขึ้น	และต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	มีดังนี้

1)	สิทธิ	72	ชั่วโมงมีขอบเขตเพียงใด	พ้นความฉุกเฉินวิกฤตก่อน	ถือว่าสิ้นสุดการคุ้มครองหรือไม่

2)	ผู้ป่วยประสงค์ไม่ใช้สิทธิ์	พอมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย	ขอกลับมาใช้สิทธิ์ได้หรือไม่	ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจ

3)	PA	ควรท�าโดยหน่วยงานใด

4)	การมีสิทธิทุกที่หมายถึงอย่างไร	ประเด็นทั้งหมดนี้ฝากให้ผู้มีส่วนร่วมพิจารณา

-	ประเด็นข้อร้องเรียน	เช่น	ปวดหัวมาก	เข้า	รพ.	ใกล้บ้าน	ได้ยามารับประทาน	ตอนตีสองปวดมากขึ้นไป	

รพ.เอกชนเดิมได้นอนโรงพยาบาล	แต่ไม่ได้รับการรักษา	จึงขอไปรักษาต่ออีกโรงพยาบาล	ท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สมองพบเส้นเลือดสมองแตก	ต้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง	ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด	800,000	บาท

ถ้า	รพ.เบิก	ได้	200,000	บาท	จากกรณีนี้แสดงว่า	UCEP	สนใจอาการคนไข้น้อยเกินไปหรือไม่

-	การตคีวามฉกุเฉนิของ	UCEP	กบั	สปสช.ต่างกนัมาก	ระบบเดมิ	EMGO	เป็นการเข้าร่วมของสถานพยาบาล

โดยการสมัครใจ	แต่ในปัจจุบันมีกฎหมายให้สถานพยาบาลเข้าร่วม	และเรื่องของการตีความผู้ป่วยฉุกเฉิน	ในปัจจุบัน

ขึ้นกับ	 อุณหภูมิ	 ความดัน	 ชีพจร	 เท่านั้น	 อยากให้	 สพฉ.	 ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของญาติและผู้ป่วยให้ 

มากขึ้น	 เพื่อลดข้อขัดแย้ง	 และเมื่อกรณีรักษาครบ	 72	 ชม.	 แต่อาการยังไม่พ้นภาวะวิกฤติ	 ให้เบิกจาก	 3	 กองทุน	 
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ได้หรือไม่	อยากให้	สพฉ.	ทบทวนในประเด็นของค�านิยาม	รับฟังความเห็นของผู้ป่วย	และพัฒนาระบบส่งต่อให้มีการ

เชื่อมโยง	และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

-	สพฉ.	ควรมีการพัฒนาโครงการ	UCEP	ต่อไป	แต่ต้องมีการพัฒนากลไกที่เป็นนวัตกรรมในการปิด	gap	

ของ	UCEP	ทางออกที่ส�าคัญคือการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งภาครัฐ	เอกชน	และภาคประชาชน

-	การมส่ีวนร่วมต้องมาจากการเตม็ใจ	ท�าให้มคีวามคล่องตัว	ให้บริการได้รวดเร็ว	สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉนิ

แห่งชาติ	ต้องปิดช่องว่าง	โดยให้ความเท่าเทียมของประชาชนในการรับบริการโดยใช้กลไกของ	รพ.เอกชน

-	 กรรมการบริหารของ	 สพฉ.	 มีเครือข่ายหลากหลายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม	 แต่ขาดในส่วนของผู้บริโภค 

ภาคประชาชน	 เสนอให้มีเครือข่ายด้านของผู้บริโภค	 เพราะต้องการ	 Feed	 back	 หรือข้อคิดเห็นและทิศทาง 

ที่หลากหลาย

-	 โรงพยาบาลของรัฐอยู่ในส่วนไหนของโครงการ	UCEP	 เราต้องท�าทุกโรงพยาบาลให้สามารถช่วยผู้ป่วย

ฉุกเฉินได้ทุกที่	 70%	 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 หากต้องการท่ีจะพัฒนาให้โรงพยาบาลแต่ละ

ระดับสามารถให้การช่วยเหลือได้ทุกที่	ประเด็นที่แก้ไขควรเป็นอย่างไร	อยากให้มีความชัดเจน	

-	เสนอ	สพฉ.	ให้มีการตีความ	“ภาวะฉุกเฉิน”	ในมุมมองของประชาชนด้วย	ไม่ใช่เพียงแต่หมดสติ	ไม่หมด

สติ	และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาขน	จะท�าให้มีความส�าคัญต่อการรับบริการ

4. ค�า / วลีเด็ด

“โครงการ	UCEP	เป็นโครงการปิดช่องว่าง	(Gap)	ในความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงการรักษา	แต่อย่างไร

ก็ตาม	UCEP	ต้องมีการปิด	Gap	ด้วยเช่นกัน”

“ต้องไม่มีใคร	Abuse	ระบบ	UCEP	ทุกคนต้องได้ใช้สิทธิ์	UCEP	ด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

“การมีส่วนร่วมส�าคัญตรงที่ใครเข้าร่วม	กลไกการเข้าร่วมของทุกสิทธิ	ส�าคัญเท่าเทียมกันหรือไม่	การมีตัว

เลือกต้องมีความรู้	ตัวเลือกคือแสงสว่าง	แสงสว่างคือการมีระบบสารสนเทศ”

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	(โดยผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน)

-	 โครงการ	 UCEP	 มีความเป็นธรรมต่อโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่	 มุมมองจากผู้บริหารของ	 รพ.เอกชน	 

มีความไม่เท่าเทียม	 สัดส่วนท่ีเบิกได้ไม่เท่ากัน	 มีความแตกต่างกันมาก	 เราจะท�าอย่างไรให้เมื่อลงทุนแล้วให้ได ้

ค่าใช้จ่ายพอเพียงให้โรงพยาบาลอยู่ได้	แต่อย่างไรก็ตามต้องค�านวณ	รพ.	แต่ละแห่งเพราะ	Infrastructure	ไม่เท่ากัน	

บาง	รพ.	มีแพทย์เยอะ	ทรัพยากรเยอะ	ก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะตามไปด้วย	

-	UCEP	ต้องมีความยุติธรรมส�าหรับทุกฝ่าย	ทั้งภาครัฐ	และภาคประชาชน	

-	ต้องมีการท�า	One	free	schedule	for	all	ส�าหรับ	รพ.เอกชน



อภิปราย Parallel Session2 :

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	15.00-16.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	4

หัวข้อ PS2 :

 EMS in Mass Gathering

วิทยากร :

 นพ.คมชิต ชวนัสพร  

	 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	กรุงเทพมหานคร	(เอราวัณ)

 ผศ. นพ.บวร วิทยช�านาญกุล   

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นายวิชญ์ธาดา ศรีวงอ่อน     

	 กองมาตรฐานและก�ากับความปลอดภัย	

									ส�านักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา

ผู้ด�าเนินรายการ : 

 ว่าที่ ร.ต.การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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รายงานสรุปสาระส�าคัญ: 

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

Mass	gathering	หมายถึง	การที่คนมารวมกัน	1,000	คนขึ้นไปโดยมีจุดหมายไปในแนวทางเดียวกันซึ่งมีโอกาส

เกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจนไปถึงอาจท�าให้เกิด	Mass	casualty	incident	ได้	

เหตุการณ์ที่อาจเกิด Mass casualty incident ใช้หลักการ 3i คือ	

1.	illness	การเจ็บป่วย	เหนื่อย	เป็นลม	

2.	injury	การบาดเจ็บ	แข่งกีฬามีอุบัติเหตุลื่นล้ม

3.	infectious	outbreak	การมาประชุมรวมกันอาจท�าให้เกิดการระบาดของโรค		

กลุ่มก่อการร้าย	 (terrorist	 group)	 การได้รับการบาดเจ็บเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีมาสร้างสถานการณ์ความรุนแรง	

กลุ่มที่เรียกร้องความสนใจ	 โดยมีแรงจูงใจในการก่อเหตุคือ	 ความรุนแรง	 การก่อความไม่สงบ	 การชุมนุมเพื่อแสวงหา 

ผลประโยชน์	

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์

แนวทางในการรับสถานการณ์ทางการแพทย์	 โดยการประเมินจากการคาดการณ์จ�านวนผู้ที่มารวมกันใน 

การท�ากิจกรรมนั้นๆ	 จากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	พื้นที่ในการจัดกิจกรรม	 ระยะเวลาในการท�ากิจกรรม	 สถานท่ี 

จัดกิจกรรม	ประเภทของกิจกรรมนั้นๆ	เช่น	งานคอนเสิร์ต	การแข่งกีฬา	นอกจากนี้	ยังต้องศึกษาการพยากรณ์สภาพอากาศ

ในขณะนั้นเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดเพิ่มเติม	เช่น	การวิ่งมาราธอน	ช่วงนั้นมีฝนตก	จะท�าให้ลื่นล้มได้ง่าย	อากาศ

ร้อน	จะท�าให้คนที่มาชุมนุมเป็นลมได้ง่าย	การประชาสัมพันธ์คนเข้าร่วม	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สามารถติดต่อได้	

เช่น	 ผู้จัดงาน	และทีมงานทางการแพทย์จะรับรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างไร	 การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์จะแบ่งเป็น 

กี่จุด	การคัดแยกผู้เจ็บป่วยและแนวทางการดูแลรักษาในที่เกิดเหตุและระหว่างน�าส่งต่อได้ทางไหน	อย่างไร	

การจัดการกับสถานการณ์โดยใช้ระบบ	 Incident	 Command	 System	 (ICS)	 เข้ามาจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

ขึ้นว่าจะจัดพ้ืนที่ในการรักษาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์มากน้อยเพียงใดให้เพียงพอกับการรักษา	 การเข้าถึงการรักษาของ 

ผูป้ระสบเหต	ุเส้นทางการเคลือ่นย้ายผูป้ระสบเหตอุอกจากพืน้ที	่(Emergency	Lane)	เส้นทางการน�าส่งโรงพยาบาล	จ�านวน

สถานพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ประสบเหตุ	 และจะท�าอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการน�าส่ง	 ซึ่งน�าไปสู่การวางแผน 

เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้	

ปัจจุบันสถานการณ์ที่อาจเกิด	Mass	Gathering	ได้บ่อยจากงานกีฬา	เช่น	งานวิ่ง	ข้อมูลอุบัติการณ์การเกิดหัวใจ

หยุดท�างาน	 (Cardiac	 Arrest)	 ในปี	 ค.ศ.	 2000-2010	 พบอัตราการตายจากหัวใจหยุดเต้นในงานวิ่ง	 Marathon	 

คิดเป็น	 1	 ต่อแสนคน	Half	Marathon	 0.27	 ต่อแสนคน	 โดยเพศชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง	 ทั้งนี้มีปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการรอดชวิีต	(Survival	Factors)	2	ประการ	คอื	Patient	factors	ในกลุม่ผูท้ีม่อีายมุากกว่า	40	ปี	ส่วนใหญ่จะมปีระวติัการ

ตรวจรักษาโรคและทราบอยู่แล้วว่ามีปัญหาหัวใจขาดเลือด	ท�าให้แพทย์สามารถให้การรักษาและช่วยเหลือได้ตามแนวทางที่

เหมาะสม	หรือส�าหรับคนที่เคยวิ่งมาก่อนจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลย	และ	Medical	 factors	พบว่า	

ECG	 ที่พบได้บ่อยจะแสดงผลด้วย	 Ventricular	 Fibrillation	 /paroxysmal	 Ventricular	 Tachycardia	 หากผู้พบเห็น

เหตุการณ์	(Bystander)	ที่ขึ้นทะเบียนสามารถเริ่มกดหน้าอกได้เร็วภายใน	1	นาทีและมีการใช้	AED	ในที่เกิดเหตุทันทีจะเพิ่ม

อัตราการรอดชีวิตได้มากขึ้น

เป้าหมายของทีมทางการแพทย์ คือ	

1.	การให้การรักษาเบื้องต้น	

2.	การรักษาและให้ค�าแนะน�าในการท�ากิจกรรมต่อ	หรือหยุดกิจกรรมและส่งต่อเพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง

3.	แนะน�าให้หยุดการวิ่งทันทีขณะนั้นเมื่อประเมินว่าไม่สามารถวิ่งต่อได้

4.	คอย	Support	ให้สามารถวิ่งต่อได้จนเสร็จสิ้นการวิ่ง

5.	ท�าหัตถการที่สามารถช่วยชีวิตและแนะน�าให้ส่ง	Definitive	care	ที่เหมาะสม

การเพ่ิมโอกาสการรอดชวีติของผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถท�าได้	คอื	การเตรยีมความพร้อมของผูจ้ดั	ความตระหนกั

ทางการแพทย์ของผู้จัด	ในการท�า	CPR	จากประสบการณ์ของ	ผศ.	นพ.บวร	วิทยช�านาญกุล	ที่จังหวัดเชียงใหม่	ช่วงเดือน	 

พ.ย.-ม.ค.	 จะมีการจัดงานวิ่งบ่อยมาก	 และร้อยละ	 60	 ของผู้จัดงานวิ่งคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน	 จึงไม่ได้
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ตระหนักและป้องกนั	ดังนัน้เพือ่เป็นการลดอตัราการเสยีชวีติทีอ่าจเกิดขึน้กับผูเ้ข้าร่วมงาน	ผูจ้ดังานวิง่ต้องเข้าใจและตระหนกั

ถึงการช่วยชีวิต	 การท�า	 CPR	 ผู้ร่วมงานต้องมีความรู้เรื่อง	 BLS	 รับรู้และให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ	 Cardiac	

Arrest	 สามารถกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพ	 และไม่ล่าช้า	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อมบุคคลากรทางการแพทย์ที่จะ

ออกปฏิบัติงานในงานวิ่งให้เตรียมพร้อมส�าหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้	เช่น	Cardiac	arrest	

เป้าหมายของการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดท�างาน (Cardiac Arrest) ในงานวิ่งระดับโลก	คือ

1.	ภาวะหัวใจหยุดท�างาน	(Cardiac	Arrest)	ต้องได้รับการท�า	CPR	ภายใน	1	นาที	โดยบุคคลที่อยู่รอบข้าง	และ

ช่วยเหลือโดยการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ	(Defibrillator)	ภายใน	4	นาที

2.	ผู้บาดเจ็บ	(Case	trauma)	ต้องได้รับการห้ามเลือด	(stop	bleeding)	ภายใน	1	นาที

3.	ทีมกู้ชีพขั้นสูง	(Advance	Life	Support)		เข้าถึงภายใน	8	นาที

สิง่ทีจ่ะท�าให้ได้ตามจดุมุง่หมายคอื	การฝึกอบรมให้ประชาชน	และนกัวิง่	ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการท�า	Basic	

Life	Support	และปฐมพยาบาลเพื่อหยุดเลือด	โดยประชาชนที่มาร่วมวิ่งต้องเป็นผู้ดูแล	2	ข้อแรกในเบื้องต้น

ยกตัวอย่างใน	 Tokyo	Marathon	 มีผู้เข้าร่วม	 36,000	 คนต่อปี	 และเกิดภาวะหัวใจหยุดท�างาน	 12	 คน	 เก็บ

ข้อมูล12	ปี	เฉลี่ยปีละ1	คน	ซึ่งผู้ป่วยทุกคนรอดชีวิต	เนื่องจากมีการจัดการระบบที่ดี	คือ	มี	first	aid	team	และเจ้าหน้าที่

ทีม	Basic	Life	Support	ซึ่งเป็นผู้ที่มาวิ่งเอง	เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทันทีและประสานงานไปยังกองอ�านวยการเพื่อแจ้งให้ทีม	

Advance	Life	Support	มาสมทบช่วยเหลือดูแลส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลตามระบบที่เหมาะสม	และมีระบบ	command	

center	ในการรบัแจ้งเหตุและสัง่การช่วยเหลอืในทนัท	ีมกีารแบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบในแต่ละพืน้ทีว่่าใครเป็นผูร้บัผดิชอบทีชั่ดเจน	

ซึ่ง	command	center	มี	GPS	ก�าหนดจุดของรถทุกคันในแผนที่	ที่ส�าคัญคือ	นักวิ่งทุกคนต้องติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินทางสุขภาพ

สิง่ทีต้่องเตรยีมพร้อมในการจดัทมีให้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ	คอื	แผนทีเ่ส้นทางวิง่ทีไ่ด้มาจากผูจ้ดั	ส่วนมากสเกล

ไม่ตรงตามความเป็นจริง	 ต้องใช้	 Google	Map	 วางแผนจัดแบ่งโซนตามระยะทางเพื่อให้เข้าถึงนักวิ่งท่ีเจ็บป่วยได้รวดเร็ว	

เตรียมทีม	 เตรียมของ	 มีการนัดแนะ	 ควรมีการก�าหนดเวลาเริ่มและเลิกท่ีชัดเจน	 คือ	 มีการ	 cut	 of	 time	 ปัจจุบันมีการ 

จัดงานว่ิงจ�านวนมาก	 บุคลากรทางการแพทย์อาจไม่เพียงพอรองรับ	 	 จ�าเป็นต้องเปิดรับประชาชนมาสมัครเป็นจิตอาสา	 

โดยอบรมให้ความรูแ้ละให้ประกาศนยีบตัร	ใช้เวลาประมาณครึง่วนั	เนือ้หาทีอ่บรม	ได้แก่	การช่วยเหลอืผูท้ีเ่ป็นตะครวิ	Heat	

stroke	ท�าแผลเบื้องต้น	ท�า	CPR	และ	ใช้	AED	ได้	การสื่อสารกับกลุ่มอาสาสมัคร	ใช้โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ของ	command	

center	และกลุ่มไลน์	เปิด	GPS	เพื่อทราบต�าแหน่งของอาสาสมัคร	เตรียม	power	bank	ให้ยืมระหว่างท�างาน	ถ้ามี	emer-

gency	ให้กดเบอร์ตรงไปหา	call	center		หรือถ้าตกใจมาก	ท�าอะไรไม่ถูก	ให้กด	999	จะมีทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือทันที	

แต่ถ้าเป็น	non-emergency	อาสาสมัครจะให้การดูแลเบื้องต้น	และรายงานกลับมาที่	command	center	เพื่อเก็บสถิติ	

สิ่งสุดท้ายคือ	 งานวิ่งเล็กๆ	การดูแลเบื้องต้นต้องกลับไปอยู่ที่ประชาชน	ประชาชนต้องรู้จักวิธีการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นได้			

ต้องเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นมาตรฐาน

จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มีความเห็นให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพและความปลอดภัย	ของ

ประชาชน	 สิ่งที่ด�าเนินการอยู่	 คือ	 การท�า	MOU	 กับหน่วยงานอื่นในพื้นท่ีเป็นหลัก	 ซ่ึงมีข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเมื่อมี

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์เกดิขึน้	จดัอบรมการปฐมพยาบาล	การช่วยชวีติขัน้พ้ืนฐาน	โดยกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาเป็น

ตัวเสริม	

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

2.1	ในการจัดงานวิ่ง	ควรจะให้นักวิ่งโทรเบอร์ใดระหว่าง	1669	หรือเบอร์	Commander	หรือผู้จัดงาน

ข้อเสนอแนะ

นพ.คมชิต	:-	คงไม่สามารถบังคับให้นักวิ่งทุกคนจ�าเบอร์โทรศัพท์ให้ได้	ประเด็น	คือ	ควรมีการวางแผนประสาน

งานอย่างไรให้สามารถเข้าไปช่วยเหลอืนกัวิง่ให้เรว็ทีส่ดุ	ผูจ้ดังานหากมกีารเข้ามาประชมุร่วมกนักบัศนูย์สัง่การ	กส็ามารถแจ้ง

กับทางศูนย์สั่งการว่ามีทีมท�างานกี่ทีม	แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบอย่างไร	รถมีกี่คันและต้องการให้	1669	ช่วยเหลืออย่างไร

หากทีมของผู้จัดงานมีรถไม่เพียงพอ
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ผศ.	 นพ.บวร	 :-	 หากเป็นงานวิ่งที่มีผู้เข้าร่วมจ�านวนมาก	 โดยภาครัฐจะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ	หากนักวิง่โทร	1669	กส็ามารถประสานงานช่วยเหลอืผูป่้วยได้	หากเป็นงานเลก็	ๆ 	หรอืงานใหญ่กแ็ล้วแต่ถ้าไม่ใช่หน่วย

งานของภาครัฐ		มีการประสานงานกับศูนย์สั่งการ	1669	ไว้ในเบื้องต้นแล้ว	ก็อาจจะเกิดความล่าช้าในการประสานงานช่วย

เหลือผู้ป่วย	แต่ถ้าหากมีเบอร์โทรของ	Commander	ผู้จัดงานส�าหรับรับแจ้งเหตุ	ติดอยู่บนป้ายติดอกนักวิ่งก็สามารถสั่งการ

ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

	2.2	การจัดงานวิ่ง	ความเหมาะสมการจัดการทรัพยากรที่จะต้องใช้	วัดจากไหน	อย่างไร

ข้อเสนอแนะ

นพ.คมชติ	:-	ต้องประเมนิการจดังานนัน้ๆ	ว่ามโีอกาสเสีย่งมากน้อยขนาดไหน	งานทีเ่กดิขึน้เป็นงานชนดิไหน	เช่น

การจัดมีโอกาสเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมากน้อยขนาดไหน

ผศ.	นพ.บวร	:-		ขณะนี้ก�าลังท�าหนังสือร่วมกันกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และ

ได้คิดค�านวณในการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมดังนี้

-	มีจุดจอดรถพยาบาล	5	กม.ต่อหนึ่งคัน	ค�านวณจากรถวิ่ง	80	กม./ชม.

-	AED	Bike	ไปถึงที่เกิดเหตุได้ใน	4	นาที	หรือ	1-1.5	กม.ต่อคัน	เมื่อจักรยานปั่นที่ความเร็ว	20-40	กม./ชม.

-	อุปกรณ์	Basic	Life	Support	AED	โดย	AED	Bike	

-	ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	กรณีนักวิ่งเป็นตะคริว	Heat	Stroke	การท�าแผล	

-	ประชาชนควรมีความรู้เรื่องเบอร์โทรฉุกเฉิน	และการปฐมพยาบาล	Basic	life	support

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

•	การเตรียมทีม	BLS,		ALS		การสื่อสารและประสานงาน	ต้องดีและสัมพันธ์กัน	โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งทุกงาน

ควรมีมาตรฐานที่ท�าแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ป่วย	

•	 ควรมีมาตรฐานการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน	 ในการจัดงานวิ่งหรืองานต่างๆ	 เพื่อให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน

•	 การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งส�าคัญ	 แต่ต้องเตรียมให้พอดี	 	 เพราะความพอดีเป็นสิ่งที่ท้าทาย	 ทีมแพทย์ต้อง 

พูดคุยและวางแผนกับผู้จัดงานให้พร้อม	มีการเตรียมข้อมูลที่เพียงพอ	ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าใดจะยิ่งเตรียมงานได้ดีมากเท่านั้น

4. ค�า /วลีเด็ด 

“การเตรียมการที่ดีควรคิดถึงสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้”

“โอกาสของการรอดชีวิตใน	Cardiac	Arrest	คือการ	CPR	ได้เร็วโดยประชาชนด้วยกันเอง”	

(ผศ.นพ.บวร	วิทยช�านาญกุล)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:

Q	:	เป็นพยาบาล	EMS	ควรไปนวดยาให้นักวิ่งหรือไม่

A	 :	 การยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งจ�าเป็น	 ส่วนการนวดไม่จ�าเป็นใน	 ณ	 ขณะนั้น	 อาจจะแนะน�าวิธีการอื่นที่ 

เหมาะสม	(ผศ.	นพ.บวร	วิทยช�านาญกุล)

Q	:	วิ่งเทรล	ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

A	:	ควรระมัดระวัง	อุบัติเหตุ	ตกเขา	หกล้ม	เป็นต้น	จุดปฐมพยาบาลอาจจะต้องเตรียมเย็บแผลด้วย	(ผศ.	นพ.บวร	

วิทยช�านาญกุล)
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อภิปราย Parallel Session3 :

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	15.00-16.30	น.

	 ห้อง	401

หัวข้อ PS3 :

 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคตส�าหรับภาคีเครือข่าย

วิทยากร :

 นายบุญเสริม ศุภศรี  
 มูลนิธิร่วมกตัญญู
 นายสุชีพ บุญเส็ง   
 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 นายชาญชัย ศุภวีระกุล   
 มูลนิธิพุทธธรรม	31	นครราชสีมา
 นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง

 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ผู้ด�าเนินรายการ : 

 นายวันจักร์ จันทร์สว่าง  มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
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1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

คุณสุชีพ บุญเส็ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	

มูลนิธิได้มีการพัฒนาบุคลากร	โดยท�างานประสานงาน	ซ้อมแผน	การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย		การบรรเทาสาธารณภัย	

ร่วมกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน	และทีมทหารของต่างประเทศ	ทั้งทางบก	ทางน�้า	และทางอากาศ		ปัจจุบันมูลนิธิได้

จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล	การ	CPR	การใช้เครื่อง	AED	ให้กับประชาชนทั่วไปซึ่่งสามารถให้การฝึกอบรมได้

ถึงเดือนละ	4	รุ่น	

        

คุณบุญเสริม ศุภศรี มูลนิธิร่วมกตัญญู	

พื้นฐานคนในองค์กรไม่ได้มีองค์ความรู้ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจาก	 สพฉ.	 และ	

โรงพยาบาลราชวิถีในการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับทางมูลนิธิ	 แต่มูลนิธิยังมีความต้องการให้จัดอบรมเพ่ือให้มีศักยภาพ

และมาตรฐานมากขึ้น	

         

คุณชาญชัย ศุภวีระกุล มูลนิธิฮุก	31	นครราชสีมา	

มูลนิธิฮุก	 31	 เป็นหน่วยงานกู้ชีพ	 อาสาสมัครในจังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญใน 

ด้านการกู้ชีพทางน�้า	 ในระยะเวลา	 10	 ปีท่ีผ่านมา	 นครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการจมน�้าของเด็กสูงท่ีสุดในประเทศ	

หน่วยงานได้เล็งเห็นปัญหานี้	 จึงหาวิธีการป้องกันการจมน�้าในเด็กและการกู้ชีพ	 โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการกู้ชีพและกู้ภัย 

ทางน�้า	อีกทั้งยังส่งผลงานเข้าร่วมประกวด		เช่น	ที่ประเทศมาเลเซีย	ฟินแลนด์	ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานต่างประเทศเข้ามา 

ดูงานที่ประเทศไทยมากขึ้น	ซึ่งจะเห็นว่ามูลนิธิจะต้องมีการพัฒนาความรู้ใหม่	ๆ 	ที่เป็นสากล	ให้ทัดเทียมนานาประเทศ	และ

ต้องท�างานเชิงรุกร่วมกันกับโรงเรียนในพื้นที่	ในการป้องกันเด็กจมน�้า

 

คุณวันจักษ์ จันทร์สว่าง	มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์	จังหวัดกาญจนบุรี	ผู้ด�าเนินรายการ	

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กลุ่มภาคีเครือข่ายได้ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีป่า	 จึงเห็นว่าหน่วยงาน

อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้	จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการกู้ชีพในป่า	(EMRs)	เพื่อให้

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

นอกจากนี้	มูลนิธิของประเทศไทยได้ไปช่วยกู้ภัยให้กับประเทศเพื่อนบ้าน	อีกทั้งร่วมมือกันเป็นวิทยากร

คุณปกครอง ทองเนื้อแข็ง	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	หน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

หน่วยงานน้ีเริม่ก่อต้ังจากอทุยานแห่งชาตเิกาะตะรเุตา	ซึง่เคยมพียาบาลไปประจ�า	แต่ต่อมาประสบปัญหาพยาบาล

ลาออก	จงึเล็งเหน็ปัญหาว่าหากเกดิเหตฉุกุเฉนิกบันกัท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่ะแก้ไขปัญหาอย่างไร	จงึเริม่มกีารฝึกอบรมและซ้อม

แผนโดยใช้	Table	Top	ครั้งแรกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	โดยร่วมมือกับ	สพฉ.ท�าให้มีการสร้างเครือข่ายและใช้งาน

ได้จริง	มีการซ้อมแผนต่างๆ	ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	ทั้ง	อบต.	อบจ.	รพ.	มูลนิธิ	 	ปัจจุบันมีการท�า	MOU	ร่วมกันระหว่าง	 

กระทรวงทรัพยากรฯ	และ	สพฉ.	ในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากพื้นที่ป่าสู่เมือง

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

“ในอนาคต	หากประเทศเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก	แต่ละองค์กร	จะมีแนวทางประสานงานกับเครือข่ายระหว่างองค์กร

กันอย่างไร”

ตัวอย่างการน�าเสนอภัยพิบัติ

1.	คุญสุชีพ	บุญเส็ง	มีประสบการณ์จากน�้าท่วมปี	2554	คิดว่าควรให้	สพฉ.เป็นแกนกลางในการประสานงานกับ

หน่วยงานอื่น	

2.	คณุบญุเสรมิ	ศภุศร	ีอยากให้ภาครฐัเป็นแกนหลกัในการประสานงาน	และเพิม่ศกัยภาพของรฐัมากขึน้	โดยภาคี

เครือข่ายจะคอยเป็นผู้สนับสนุน
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3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

1.	 ภาคีเครือข่ายอยากให้มีการพัฒนาองค์ความรู้	 พัฒนาหลักสูตรอบรม	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	 สพฉ.	 ให้

เนื้อหามีความทันสมัยอยู่เสมอ	

2.	มีการพัฒนาการติดต่อประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่นๆ	

3.	บคุลากรภายในภาคีเครอืข่าย	ควรมกีารเตรยีมความพร้อมท้ังทางร่างกายและจติใจอยูเ่สมอ	เพือ่ความปลอดภัย

ของบุคลากรเองและเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน

4.	ต้องการให้พฒันาระบบ	ICS	(Incident	Command	System)	ให้มคีณุภาพ	กรณเีกดิภยัพบิตั	ิหรอืมเีหตฉุกุเฉิน	

ขอให้	สพฉ.	เป็นหน่วยงานกลางประสานงานของมูลนิธิ	/	ทีมกู้ชีพกู้ภัย

4. ค�า / วลีเด็ด

“สิ่งส�าคัญในการพัฒนาองค์กร	คือการที่เรามีการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ตลอด”	(นายชาญชัย		ศุภวีระกุล)

“ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น	เกิดได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย”	(นายปกครอง	ทองเนื้อแข็ง)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:

Q	:	ในการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน	มีการแบ่งการท�างานระหว่างการกู้ชีพ	และการกู้ภัย	เพราะอะไรถึงไม่จัดท�า

หลักสูตรเพื่อให้ท�างานร่วมกันได้	

Q	:	หากเกิดการเจ็บป่วยในกรมอุทยานแห่งชาติ	ต้องการขอความช่วยเหลือจะติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างไร?	

A	:	โทร.	1362	หรือหากท่านไม่มั่นใจสามารถโทร.1669	ได้



อภิปราย Parallel Session4 :

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	15.00-16.30	น.

	 ห้องประชุมย่อย

หัวข้อ PS4 :

 Introduction to CLS

วิทยากร :

 ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์

 สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 นพ.สมชาย กาญจนสุต

 สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 พญ. ณธิดา สุเมธโชติเมธา

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร	โรงพยาบาลราชวิถี

 นพ.จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร	โรงพยาบาลราชวิถี

 คณะผู้ช่วยสาธิตการกู้ชีพแบบองค์รวม

ผู้ด�าเนินรายการ : 

 พล.อ.ต. นพ.เฉลิมพร บุญสิริ

 วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
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1. สาระส�าคัญ (Key message) จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

การจัดท�าหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม	(Comprehensive	life	support	:	CLS)

	 สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับกรมการแพทย์ได้จัดท�าหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม	 

(Comprehensive	life	support	:	CLS)	ตั้งแต่ปี	2016	เพื่อบูรณาการการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินจากเดิม

ที่มีการฝึกอบรมแยกในแต่ละสาขา	เช่น		Advanced	Cardiac	Life	Support	(ACLS),	Advanced	Trauma	Life		Support	

(ATLS),	Pediatric	Advanced	Life		Support	(PALS) 

แนวทางการจัดท�าหลักสูตร	 คือ	 การหาวิธี	 วิเคราะห์หาแนวคิดในการแก้ปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีมีภัยคุกคามชีวิต

ขั้นต้น	 เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาต่อได้	 ไม่ตาย	 เร่ิมจากการ	 review	 case	 หรือ	 audit	 case	 ผู้ป่วยทุกรายท่ี 

โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ	 โดยทบทวนรายละเอียดในการปฏิบัติกับผู้ป่วย	 ผลท่ีได้รับภายหลังผู้ป่วยได้รับ 

การรักษา	 โดยหลักสูตร	 CLS	นี้จะมีล�าดับขั้นการดูแลผู้ป่วยก่อนหลัง	 ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยมีปัญหาตรงจุดไหน	และจะท�าการ

แก้ไขปัญหาอย่างไร	 มีความสอดคล้องกับการอบรมหลักสูตรกู้ชีพอื่นๆ	 ท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ซ่ึงมีมาตรฐานเท่าเทียมกันและมี

การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ช่วยเหลือทุกระดับ		

เป้าหมายของหลกัสตูรการกูช้พีแบบองค์รวม	คอื	ลดการสญูเสยีชวีติทีส่ามารถป้องกนัได้	โดยมขีอบเขตการปฏบิตัิ

การช่วยเหลือที่เน้นการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินซึ่งเทียบเคียงได้กับผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ	ESI	level	1-2 	ให้พ้นอันตราย

จากภาวะคกุคามชวีติ	และส่งต่อเพือ่ให้ได้รบัการบรกิารทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม	นอกจากนีใ้นปี	2563	กระทรวงสาธารณสุข

มีตัวชี้วัด	การลดอัตราการตายของผู้ป่วยใน	24	ชั่วโมงแรกในห้องฉุกเฉิน	ถ้ามีหลักการของ	CLS	จะสามารถลดอัตราตาย	

ตามตัวชี้วัดที่ระบุนี้ได้							

การกู้ชีพแบบองค์รวม (Comprehensive life support : CLS) ใช้หลัก 4Ds ซึ่งประกอบไปด้วย

Detection	 หมายถึง	 การตรวจพบภาวะคุกคามชีวิตได้อย่างเร็ว	 โดยใช้สายตาเป็นหลักในการประเมินอาการ	

และประวัติเป็นรองในการประเมิน	ใช้เครื่องมือน้อยที่สุด	

Determination	หมายถึง	การพิจารณาการช่วยเหลือผู้ป่วยตามสถานการณ์และทรัพยากรในขณะนั้น

Deed หมายถึง	การกระท�า	procedure	ต่างๆที่ส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย	ตามระดับความ

สามารถของผู้ช่วยเหลือซึ่งแตกต่างกัน	เช่น	บุคลากรทางการแพทย์	กับประชาชนทั่วไป	

Destination	 หมายถึง	 การพิจารณาวางแผนและประสานในการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการต่อให้ทันท่วงท	ี 

ในสถานที่ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

การพิจารณาล�าดับขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือตามล�าดับก่อนหลัง	 จะพิจารณาจากกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงกว่า	

(Higher	Risk)	สิ่งที่ใช้เวลาน้อยกว่า	(Lesser	time)	และท�าสิ่งที่ง่ายกว่าก่อน	(More	simplicity)	

หลักสตูรการกูช้พีแบบองค์รวม	(Comprehensive	life	support	:	CLS)	สร้างขึน้ส�าหรบัผูเ้รยีนหลายระดบั	ได้แก่	

อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป	(Lay	person)	ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ	(EMS	Personnel)		แพทย์ทั่วไปและบุคลากร

ในแผนกฉุกเฉิน	(GP	and	ED	personnel)	แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	(Emergency		Physician)	โดยเน้นที่ตัวผู้ป่วย	ใช้	sign	

คือ	อาการแสดงเป็นตัวตั้ง	และใช้	symptom	คือ	อาการผู้ป่วยเป็นรอง	ประวัติผู้ป่วยและการตรวจทางห้องทดลองน้อยลง

ตามล�าดับ	 มีระยะเวลาในการจัดอบรม	 3	 วัน	 เนื้อหาการอบรม	 จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	ทบทวนวิธีการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้หลัก	4Ds		

ส่ิงส�าคญัทีเ่ราจะสามารถท�าให้ผูป่้วยไม่เสยีชวีติ	คอื	เราต้องตรวจ	หรอืตระหนกัว่าผูป่้วยมภีาวะทีค่กุคามชวีติหรือ

ไม่	สิ่งท�าให้เรารู้	คือ	อาการแสดง	ซึ่งเราจะต้องช�านาญในเรื่องนี้เห็นแล้วบอกได้ทันที

โดยอาการแสดงทีค่กุคามชวีติ	ประกอบด้วย	เลอืดออกรนุแรง	เลอืดพุง่ออกมาเป็นจงัหวะ	แสดงว่าออกจากหลอด

เลือดแดง	เลือดไหลออกมากหรือนองพื้น	ต้องรีบช่วย	อย่าไปปั๊มหัวใจ	ยิ่งปั๊มเลือดยิ่งออก	ถ้าผู้ป่วยหมดสติ	ผู้ป่วยจะไม่ฟื้น	

ตามหลัก	CLS	คือ	1)	ผู้ป่วยต้องปลอดภัย	2)	ห้ามเลือดก่อน	หลังจากนั้นจึงมาดูว่าผู้ป่วยหมดสติ	หัวใจหยุดเต้นหรือไม่

หมดสติ	ชักหรือไม่ชัก	สิ่งแรกที่ต้องท�าคล�าชีพจร	 เพื่อประเมินว่า	ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นหรือไม่	หมดสติ	มีชีพจร

หายใจหยุด	หายใจเฮือก
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การอุดกั้นทางเดินหายใจ	หายใจไม่ได้	พูดไม่ได้	ไอไม่ได้	แสดงว่าอุดกั้นสมบูรณ์	ต้องช่วยให้สิ่งที่อุดกั้นหลุดออก

มาก่อนการไม่หายใจภายใน	2-3	นาที	ผู้ป่วยเสียชีวิตได้จากหัวใจหยุดเต้น	หายใจมีเสียงครืดคราด	เจ็บคอมากมีน�้าลายไหล

ตลอดเวลา	 ส่วนบน	ห้ามอ้าปาก	 เพื่อกดลิ้นดูคอจะท�าให้ผู้ป่วยหยุดหายใจเพราะหายใจเข้าไม่ได้	 ต้องเตรียมเจาะคอ	หรือ	 

ท�าอย่างไรให้ผู้ป่วยหายใจได้	หายใจเสียงวี้ด	พ่นยาขยายหลอดลม

หายใจท่ีคกุคามชีวติ	หายใจเร็วต้ืน	หายใจไม่สม�า่เสมอ	สมองได้รบัการกระทบกระเทอืนจะหยดุหายใจเมือ่ไรก็ได้	

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะหมดสติ	ต้องเตรียมใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ	

ผิวสีแดงจัด	เกิดจากคาร์บอนมอน็อกไซด์	ไซยาไนด์จากการเผาไหม้	ท�าให้ผิวเป็นสีแดงจัดแทนที่จะเป็นสีเขียว	

ภาวะไม่เสถียร	(Unstable	conditions)	ช็อก	(ความรู้สึกตัวลดลง	ซึม	สับสน	หมดสติ	ตัวเย็น	ซีด	เหงื่อแตก)			

ชัก	หมดสติ	วิกฤตเวลา	(time-	sensitive	conditions)

 

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

หลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม	(Comprehensive	life	support	:	CLS)	ในหลักสูตรนี้มีแนวทางในการปฏิบัติ

การกูช้พีทีพ่จิารณาถงึความปลอดภยัของผูป่้วย	โดยเริม่จากการประเมนิอาการแสดงทีค่กุคามชวิีต	อนัดบัแรกคอื	การประเมนิ

ภาวะเลือดออกรุนแรง	(Massive	bleeding)	ให้รีบท�าการห้ามเลือดก่อน	ซึ่งหากพบว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวให้รีบประเมินชีพจร	

เพื่อค้นหาภาวะหัวใจหยุดเต้น	 (cardiac	 arrest)	 และให้การช่วยเหลือทันที	 จากนั้นให้ประเมิน	 Airway	 การหายใจ	 

(Breathing)	ความรู้สึกตัว	และประเมินภาวะไม่เสถียร	(Instability)	ของผู้ป่วยเป็นล�าดับต่อไป

นอกจากนี้หลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม	(Comprehensive	life	support	:	CLS)	ได้ถูกน�าไปสอนที่ประเทศ

เวียดนามโดยกรมการแพทย์	ซึ่งได้รับความสนใจและยอมรับจนเกิดการน�าไปจัดอบรมซ�้าอีกกว่า	10	ครั้ง	

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย 

คูม่อืการกูช้พีแบบองค์รวมทีไ่ด้รบัการเผยแพร่	เป็นคูม่อืส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์	(CLS	course		guideline	

:	General	Comprehensive	Life	Support	for	Practitioners	2016)	ซึ่งมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษท�าให้อ่านและเข้าใจ

ได้ยาก	 ทางสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะท�าการปรับปรุงเนื้อหาและตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในปี	 2020	 นอกจากนี้ยังม ี

คู่มือการกู้ชีพแบบองค์รวมที่มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับผู้ช่วยเหลือในระดับอื่นๆ	 ซึ่งมีการปฏิบัติการในการช่วยเหลือที ่

แตกต่างกัน	ผู้ช่วยเหลอืควรน�าไปใช้ทบทวนอย่างสม�า่เสมอด้วยตนเอง	โดยผูบ้รรยายก�าลงัพฒันาปรบัปรงุเนือ้หา	CLS	ส�าหรบั

รับมือกับภัยพิบัติ			

4. ค�า / วลีเด็ด

“หลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม	 (Comprehensive	 life	 support	 :	CLS)	ช่วยให้ไม่หลงทางในการช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินให้พ้นจากภาวะคุกคามชีวิต	โดยใช้เพียงการประเมินอาการแสดง”

 ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 



เสวนา Plenary Session 2 : 

	 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	9.00	-	10.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2-3-4

หัวข้อ PL2 :

 ความท้าทายทางกฏหมายของระบบ

 การแพทย์ฉุกเฉินไทย

วิทยากร :

 นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง 

	 ส�านักงานกฎหมายการแพทย์

 นางบุญยืน ศิริธรรม

	 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์

 เทศบาลต�าบลท่าศาลา	นครศรีธรรมราช

 นายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุล

 มูลนิธิพุทธธรรม	31	นครราชสีมา

วิทยากรผู้วิพากษ์ :

 นายพงษ์ภัฏ  เรียงเครือ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้ด�าเนินรายการ :

  ดร. นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค�าชัย

	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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รายงานสรุปสาระส�าคัญ: 

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย /ผู้ร่วมอภิปราย

ผู้ด�าเนินรายการน�าเสนอประเด็นทางกฎหมาย	อ้างอิงจาก	พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	พ.ศ.	2551	ให้ผู้ร่วม

อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง	ๆ	น�าไปสู่การออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	คือ	ลดการเสียชีวิตและพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน	และป้องกันภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	โดยเสนอประเด็นดังนี้	

1.1	ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชน		

-	การสร้างความปลอดภัย	 โดยต�าบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์	 เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่

ต้องด�าเนินการ	

-	 CPR	 และการปฐมพยาบาลโดยประชาชน	 ตามประกาศ	 กพฉ.	 ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่อง	 AED	 เข้าถึง 

ความรู้สาธารณะ	(public	information)	ได้	รวมถึงการแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉิน		

-	การเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ	ได้มาตรฐาน	ครอบคลุม	ทั่วถึง	และทันเวลา	

-	การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินตาม	มาตรา	29	ตรวจคัดแยกตามล�าดับความเร่งด่วน	ตามความ

จ�าเป็นและข้อบ่งชี้	เต็มขีดความสามารถ	ไม่สามารถน�าสิทธิการประกัน	การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล	หรือความสามารถ

ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	หรือเงื่อนไขอื่นมาเป็นเหตุปฏิเสธได้

1.2	ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานและการพัฒนากฎหมาย	 เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ใน

การออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และปลอดภัยจากกฎหมาย	

-	การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เช่น	สายก่อกวน	การไม่หลีกรถพยาบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไร	

-	การปฏิบัติการที่เป็นไปตาม	พ.ร.บ.จราจรทางบก	

-	ความยินยอมกรณีฉุกเฉินตามกฎหมาย

-	มาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลและในห้องฉุกเฉิน	

ประเด็นที่ 1	 รถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยท่ีจุดเกิดเหตุ	 ข้าม	 รพ.หลายแห่งไปส่ง	 รพ.แห่งหนึ่งปรากฎว่า	

รพ.สอบถามเบือ้งต้นแล้วแต่ไม่รับ	ให้ไปส่งทีอ่ืน่	ไปแล้วอ้างว่าไม่เข้าเกณฑ์ต้องจ่ายเงนิ	และได้รบัความเสยีหาย	ต้องร้องเรยีน	

จะต้องท�าอย่างไรกับปัญหาต่างๆ	เหล่านี้	

ประเด็นที่ 2	 รถพยาบาลประสบอุบัติเหตุ	 ท้ังผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติการบาดเจ็บเสียชีวิต	 เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ 

ในเชิงกฏหมายอย่างไร	

ประเด็นที่ 3	ปัญหารถพยาบาลเถื่อน	บุคคลนอกระบบ	องค์กรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน	ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน	จะท�า

อย่างไรกับผู้ปฏิบัติการในระบบที่ขาดการต่ออายุ	การปฏิบัติหน้าที่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่	จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

ประเด็นที่ 4	ปัจจุบันผู้ป่วยฉุกเฉินยังเข้าไม่ถึงบริการ	อัตราการเสียชีวิตและพิการยังสูง	กฎหมายยังติดขัดหรือไม่

เปิดโอกาส	จะพัฒนากฎหมายอย่างไร

ประเดน็ที ่5	แพทย์อ�านวยการเป็นแพทย์ที	่รพ.รฐัแห่งหนึง่ได้ถ่ายทอดค�าสัง่ให้รถพยาบาลของ	รพ.เอกชนอกีแห่ง

หนึ่ง	 รับผู้ป่วยต่อจากรถพยาบาลของมูลนิธิแล้วไปส่ง	 รพ.อีกแห่งหนึ่ง	 ปรากฏว่าผู้ป่วยเสียชีวิต	 ใครต้องรับผิดทางอาญา	 

ทางแพ่ง	ทางวินัย	ทางจริยธรรม	อย่างไร	

ประเด็นอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องรับความยินยอมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

การอนุญาตให้กระท�าต่อเนื้อตัวร่างกายได้โดยไม่เป็นความผิดหรือไม่ต้องรับผิด

การเข้าถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

การแย่งเคส	และทะเลาะวิวาทของผู้ปฏิบัติการหรือชุดปฏิบัติการ	

การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีให้การ์ดสีด�า	หรือการท�าหัตถการเกินอ�านาจหน้าที่
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ผู้ร่วมอภิปรายได้ร่วมกันตอบประเด็นต่างๆ		ดังนี้	

ประเด็นการน�าส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเอกชน 

-	การน�าผูป่้วยฉกุเฉนิไปส่งโรงพยาบาลเอกชนโดยทีผู่ป่้วยไม่ได้ยนิยอมพร้อมใจ	มกีารชกัจงูผูป่้วยจากอาสาสมคัร

กู้ภัยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอ	 ได้รับการเสนอจากโรงพยาบาลเอกชนที่มีการเสนอประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนหลายอย่าง	

เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก	กรณีนี้เป็นความผิดในกฎหมายโฆษณา	ที่มีบทลงโทษไม่รุนแรง	ผลที่เกิดขึ้นตก

ที่ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	กลายเป็นลูกหนี้	 เราควรท�าอย่างไร	 เพื่อสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครทุกคนว่า	

เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	

-	 จากการที่ผู้ปฏิบัติงานน�าผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ไปส่งโรงพยาบาลเอกชนผิดหรือไม่ทั้งทางกฎหมาย	 และจริยธรรม		 

ในกรณีที่พบว่าเป็นการเกิดเหตุในกรณีฉุกเฉิน			ผู้พบเห็นมีหน้าที่อยู่แล้วตามที่ตนเองจะช่วยเหลือได้และน�าส่งโรงพยาบาล

ที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเพียงพอ	ท�าให้ผู้ป่วยสามารถด�ารงชีวิตต่อไปได้ไม่ผิด	 	ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่มีความ

ตั้งใจในการส่งต่อโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่อาจอยู่ใกล้เคียงกว่า		เพื่อการน�าส่งหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับ		โดยเฉพาะหาก

ผู้ป่วยไม่ปลอดภัย

ประเด็นการนิยาม หรือการตัดสินว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน

-	กระบวนการตัดสินว่าใครป่วยฉุกเฉิน	ยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ	แม้ว่า	กพฉ.	จะพัฒนาออกกฎหมายเกี่ยวกับ

การแพทย์ฉุกเฉิน	หลายมาตรา	ทั้ง	ม.	29	(1)	(2)	(3)	และ	(4)		ที่มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ให้เกิดความ

คล่องตัวมากขึ้น	และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ	เป็นไปตามมาตรฐาน	

-	ความไม่ชดัเจนในความหมายของเกณฑ์การวนิจิฉยัภาวะเจบ็ป่วยฉกุเฉิน		การตดัสนิภาวะเจบ็ป่วยฉกุเฉนิทางการ

แพทย์และทางกฎหมายไม่ตรงกัน			ในมุมมองทางแพทย์แบ่งภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็น	ฉุกเฉิน	(Emergency)	และเร่งด่วน	

(Urgency)	แต่ตามนโยบาย	“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต		มีสิทธิ์ทุกที่	(UCEP)”		แบ่งภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เป็น	3	ระดับ	คือ	

ไม่เร่งด่วน	(สีเขียว)		เร่งด่วน	(สีเหลือง)		และวิกฤติ	(สีแดง)			ท�าให้เกณฑ์ในการตัดสินภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ตรงกัน	ในทาง

กลับกัน	 ในมุมมองแพทย์ปัญหาการเจ็บป่วยบางประเภทเป็นภาวะฉุกเฉิน	 	 เช่น	 ภาวะกระดูกหักแทงทะลุ	 (Open		 

fracture)	 	 แต่กลับไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบายของ	UCEP	 	ที่จะตีความว่าเป็น	 สีเหลือง			

เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์	ภาวะฉุกเฉินวิกฤติ	 	ที่ใช้เกณฑ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบร่างกาย	3	 ระบบ	คือ	 ระบบไหลเวียนโลหิต			

ระบบทางเดินหายใจ	และระบบประสาทส่วนกลาง		จึงเกิดปัญหาหลายด้าน	รวมไปถึงการเบิกจ่ายว่าเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติ

หรือไม่

-	ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในการใช้สิทธิตามนโยบาย	“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต		มีสิทธิ์ทุกที่	(UCEP)”	ของประชาชน

ที่เข้าใจว่าการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีจะใช้ได้เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน		ซึ่งตามเกณฑ์การใช้สิทธิการรักษาตามนโยบายจะใช้

สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีได้เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน	“วิกฤต”	มักพบว่าเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานที่ตีความไม่ตรงกันกับผู้ป่วย	

ความส�าคัญจึงอยู่ที่การให้นิยาม	ค�าว่า	 “การเจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน	 	 	ภาวะฉุกเฉินวิกฤติ”	ที่เป็นค�านิยามทางการแพทย์	 มี

ความสอดคล้องใกล้เคียงกับ	ค�านิยามตามนโยบาย	UCEP	หรือทางกฎหมายต้องมีความใกล้เคียงกัน

-	 ประเด็นการตีความว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโครงการ	 UCEP	 ยังเป็นปัญหาค่อนข้างมาก	 และได้รับ 

ข้อร้องเรยีนกรณใีช้สทิธเิบกิได้จะต้องเป็นสถานพยาบาลแรกทีไ่ปรกัษาเท่านัน้	ซึง่	รพ.แรกทีไ่ปตรวจไม่มค่ีาใช้จ่าย	แต่มค่ีาใช้

จ่ายเกิดขึ้นที่	รพ.แห่งที่สองที่เข้าไปรักษา		ต้องการให้	สพฉ.	ปรับเกณฑ์ให้เข้าใจตรงกัน	และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน

รับทราบ	

ประเด็นการล้มละลายเมื่อเจ็บป่วย 

-	 กรณีการล้มละลายจากการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	 	 มีนโยบายภาครัฐท่ีดูแลในส่วนนี้อยู่แล้ว	 คือ	

นโยบายบัตร	30	บาทที่ต่อมาได้ปรับมาเป็น	บัตรทอง	ที่ประชาชนไม่ต้องจ่าย	30	บาท	 	 	 เมื่อย้อนไปถึงที่มาของนโยบาย		 

ผู้เสนอนโยบายนี้แต่ต้น	 คือ	 คุณหญิงสุดารัตน์	 เกยุราพันธุ์	 ได้ให้เหตุผลในการท�านโยบายนี้เพื่อช่วยเหลือคนไทยไม่ให้เกิด 

การล้มละลายจากการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแม้จะรับการรักษาจากโรงพยาบาลภาครัฐ	 	 	 ซึ่งถ้าหากนโยบาย 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (Universal	 Coverage)	 สามารถด�าเนินการตามแนวทางท่ีก�าหนด	 จะช่วยเหลือในเรื่อง 
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนได้			เดิมเคยมีปัญหาการก�าหนดสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนจะใช้ได้

เมื่อรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษาพยาบาลเท่านั้น		ท�าให้เกิดปัญหากับประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยนอก

พื้นที่		ทั้งนี้	กฎหมายได้ถูกทบทวน	พัฒนาปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา	มาให้คุ้มครองดูแลประชาชนที่มีการเจ็บป่วยได้มากขึ้น

เรื่อย	ๆ		และคงจะพัฒนาต่อไป		

ประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (นพ.วาโย)

-	ความรับผิดทางอาญา		ไม่ค่อยพบว่าจะมีปัญหาเพราะมีกฎหมาย	/	พระราชบัญญัติ	คุ้มครองอยู่หลายฉบับ	แต่

จะอยู่บนพื้นฐานที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ความเร็วรถตามสมควร	มีการขับรถโดยใช้ความระมัดระวังแล้ว		เช่น	มีการชะลอรถแล้วยัง

ประสบเหตุเฉี่ยวชน		กรณีดังกล่าวนี้จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้ว

-	 ความรับผิดทางแพ่ง	 	 	 มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองอยู่แล้ว	 	 โดยคุ้มครอง 

ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด		แต่ปัญหาที่พบคือหน่วยงานบางแห่ง	เช่น	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ซึ่งสังกัด

สภากาชาดไทย		ที่เป็นหน่วยงานอิสระ	ไม่ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการรับผิดทางละเมิด

-	ความรับผิดทางวินัยหรือทางปกครอง	กรณีมีการไล่เบี้ยให้ผู้ปฏิบัติงานชดใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดตามความรับผิด

ทางแพ่ง		หากผู้ปฏิบัติงานพบว่าไม่ถูกต้อง		ไม่ได้รับความเป็นธรรม	สามารถฟ้องศาลปกครองให้พิจารณาตัดสินได้	

ประเด็นเรื่องการพัฒนาความรู้ในการดูแลรักษาเบื้องต้นของอาสาสมัคร 

-	การช่วยเหลอืผูป่้วยฉกุเฉนิเบือ้งต้นโดยเจ้าหน้าทีม่ลูนธิ	ิเป็นต้นทางของการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ	แต่ละจงัหวดัใหญ่

หรือเล็ก	มีความแตกต่างกันในด้านความพร้อม	ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่างกัน	ในปัจจุบันกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัย

มีบทบาทส�าคัญมากขึ้น	 แม้จะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาจากเดิมมาตลอด	 5	 ปีแต่ยังไม่พอ	 	 คงต้องปรับปรุงอีกมากท้ังด้าน 

การรกัษา	ณ	จดุเกดิเหต	ุการดแูลระหว่างน�าส่ง	รวมไปถงึการน�าส่งไปสถานพยาบาลทีม่คีวามพร้อมในการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ	

ประเด็นเรื่องการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการสร้างการรับรู้ภาคประชาชน 

-	ประเดน็ส�าคญัคอื	การป้องกนัการเกดิภาวะฉกุเฉิน	โดยการสร้างการรบัรูใ้ห้ประชาชนมคีวามรูเ้รือ่งการเจบ็ป่วย

ฉุกเฉินที่ต้องรีบรักษา		ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติจ�าเป็นต้องเรียกรถพยาบาลน�าส่ง	ไม่ควรพามาเอง	จะไม่ปลอดภัย	จึงเสนอ

ให้	 สพฉ.	 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือกระจายความรู้สาธารณะเกี่ยวกับภาวะ 

ฉุกเฉินไปสู่ประชาชน		คล้ายกับกระทรวงสาธารณสุข	มี	อสม.		ในหมู่บ้านช่วยดูแลคนป่วยในชุมชน	สปสช.	มีศูนย์ประสาน

งานหลักประกันสุขภาพประชาชน	หน่วยงานอิสระที่ท�าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน	การฝึกว่ายน�้าในเด็กนักเรียน

เสนอให้ท�าความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ	ก�าหนดตัวชี้วัดว่า	ก่อนเด็กนักเรียนจบประถมศึกษาปีที่	4	ต้องว่ายน�้าเป็น

ทุกคน

-	 ประเด็นเรื่องการป้องกัน	 (Prevention)	 เป็นประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญที่สุด	 ทศวรรษหน้า	 จ�าเป็นต้องให้

ความส�าคญักบัเรือ่งนี	้ท�าให้มากขึน้	เนือ่งจากปีหน้า	ครบตามสญัญาทีใ่ห้ไว้กับ	WHO	ทศวรรษความปลอดภยัทางถนน	ความ

ปลอดภัยทางถนนจะลดลง	50%		เราจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องมาช่วยกัน	

ประเด็นเรื่องการใช้เงินงบประมาณท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่	 	 ไม่เป็นไปตามขอบเขต

หน้าที่และมีปัญหาจากหน่วยงานตรวจสอบคือส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

-	 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยท้องถ่ิน	 มีรถ	 EMS	 ประชาชนได้ประโยชน์มาก	 	 แต่ติดปัญหาท่ีการ 

ลงทุนโดยใช้เงินท้องถิ่นจะถูกตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เป็นคนช้ีตามท่ีกฎหมายระบุว่า	 เกินจาก 

หน้าที่รับผิดชอบของท้องถิ่น	 ท�าให้พื้นที่ไม่สามารถพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไปได้	 จึงเสนอให้ระดับหมู่บ้าน	 ต�าบล	

ที่ใกล้ชิดประชาชน	สามารถท�านวัตกรรมการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้	

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

-	สพฉ.	ควรให้ความส�าคัญกับการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	และการสร้างการรับรู้ภาคประชาชน

-	เบอร์	1669	เป็นสายด่วนแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	มีประโยชน์มาก	เป็นสายด่วนยอดนิยม	แต่จะไม่มีประโยชน์
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เลย	 ถ้ายังมีพื้นที่ที่อับสัญญาณ	 เสนอให้	 สพฉ.	 ประสานสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ให้บริการส�ารวจคลื่นสัญญาณให้

ครอบคลุม	ชัดเจนทุกพื้นที่	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ	(คุณบุญยืน)

-	ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย	แก้ไข	พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ร.บ.รถยนต์	และหลายประเด็นยังมีความล้าหลัง	

เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ท�าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน	

-	ประเด็นเรื่อง	ความสุขของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 	 เป็นประเด็นส�าคัญที่	 สพฉ.	ต้องให้ความ

ส�าคัญ	ในฐานะเป็นผู้ก�ากับดูแล	จะท�าอย่างไรให้เกิดความสุขในการท�างาน	ร่วมกับ	สพฉ.				

-	ประเด็นเรื่อง	รถพยาบาลเถื่อน		ชุดปฏิบัติการที่ถูกต้อง	สพฉ.	จะมีการด�าเนินการต่ออย่างไร

-	ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทุกคนต้องอ่าน	พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าใจ	จะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	

-	การทบทวนเกณฑ์	UCEP		ปรับค�านิยาม	ผู้ป่วยฉุกเฉิน	ให้ตรงกัน

-	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	ยังไม่รู้อีกมาก	หรือรู้แต่ไม่ถ่องแท้

-	การก�าหนดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนในพื้นที่	 เกี่ยวกับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน		การใช้เงินท้องถิ่น

ในการพฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิในพืน้ที	่ยงัคงมปีระเดน็จากการตรวจสอบการใช้เงนิงบประมาณ	ทีไ่ม่เป็นไปตามขอบเขต

หน้าที่	ท�าให้ไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้	

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

3.1	ในทศวรรษที่ผ่านมา	สพฉ.	เป็นผู้เล่นเอง	ไม่ได้ท�าหน้าที่ที่ก�าหนดใน	พ.ร.บ.		ในการเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้

ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินการและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	 ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน	 และ

ประชาชน	จงึอาจจะอยูใ่นเส้นทางทีไ่ม่ถกูต้อง	ไม่ได้หมายความว่าให้ท้องถ่ินท�าคนเดยีว	แต่ต้องหาภาคประชาชน	ภาคเอกชน	

สังคมเข้ามามามีส่วนร่วม	(นายพงษ์ภัฏ		เรียงเครือ)

3.2	UCEP	เป็นการบริการฉุกเฉินการแพทย์ในภาคเอกชน	อยู่ภายใต้	พ.ร.บ.สถานพยาบาล	แต่มีกรมสนับสนุน

บริการสขุภาพ	(สบส.)	กระทรวงสาธารณสขุ	(สธ.)	ท�าหน้าทีค่วบคมุดแูลโรงพยาบาลเอกชน	จงึเกดิปัญหาในการพฒันาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินในเอกชนที่มี	 สพฉ.	 เป็นเจ้าภาพดูแลระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้ังหมด	 อาจต้องคุยกันว่า	 จะมีทิศทางการ

ท�างานอย่างไร	ใครควรเป็นเจ้าภาพหลักในการด�าเนินการ		

3.3	อาสาสมัครที่มาท�างานให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้รัฐ	โดยผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่	สพฉ.	รับรอง	

จะได้ประกาศนียบัตร	และการคุ้มครองจาก	สพฉ.	ภายใต้กฎหมายการปกครอง	รวมทั้งการรับผิดทางละเมิดด้วย	ซึ่งปัจจุบัน

ยังไม่มีการฟ้องอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุไว้	ในการรับผิดทางละเมิด	

3.4	ประเด็นเรื่องการก�าหนดให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน	ต้องเรียกรถฉุกเฉินน�าส่งเป็นเรื่องดี	แต่การรอรถฉุกเฉิน	อาจท�าให้

เกิดผลเสียกับผู้ป่วย	หากผู้ป่วยฉุกเฉินที่สามารถไปเองได้จะท�าให้เกิดผลดีกว่า	

4. ค�า / วลีเด็ด

“พื้นที่ใดไม่มีคลื่นสัญญาณ	คือ	ไม่มี	1669	ประชาชนจะไม่ได้รับการบริการฉุกเฉิน”	(คุณบุญยืน	ศิริธรรม)

“ภารกิจที่ส�าคัญมากกว่าการแก้ปัญหาคือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา”	(ดร.	นพ.ไพโรจน์	บุญศิริค�าชัย)

“ความรู้คืออาวุธที่ดี	ส�าหรับประชาชน”	(คุณบุญยืน	ศิริธรรม)

“ให้ใจแลกใจกนัในการท�างานแล้วเรากจ็ะได้ผลงานกลบัมา	สิง่ดีๆ 	เหล่านัน้กจ็ะย้อนไปหาประชาชน”	(คณุพสิษิฐ์	

พงษ์ศิริศุภกุล)

“นิยามทางการแพทย์และนิยามทางกฎหมายมีความเหลื่อมกันอยู่”	(นพ.วาโย	อัศวรุ่งเรือง)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:

-	 นพ.วัชระ	 สนธิชัย	 ผอ.รพ.หริภุญชัยเมมโมเรียล	 จ.ล�าพูน	 เสนอประเด็นเรื่อง	 การใช้สิทธิค่ารักษา	 ประชาชน 

ทกุคนมสีทิธิค่ารกัษารองรบัอยูแ่ล้ว	และมกีารจ่ายส่วนเกนิตามสทิธ	ิขอเสนอว่า	เมือ่มกีารเรยีกรถฉกุเฉนิ	น�าส่งถงึโรงพยาบาล

แล้ว	ควรได้รับการตีความตัดสินให้เลยว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน	และใช้สิทธิ	UCEP	ได้	และอยากให้	รพ.เอกชน	เข้ามาด�าเนินการ	

1669	ทั่วประเทศ	



    38    Next Generation EMS :

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

-	คุณกิตติเดช	ศรีสุวรรณ	ตัวแทนจาก	สสจ.เลย		เสนอให้แก้ไข	พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	เนื่องจากใช้

มา	10	ปีแล้ว	และไม่มีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด	ใน	พ.ร.บ.	จึงต้องการให้แก้ไข	เพื่อให้พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินต่อไปได้	

ไม่ติดขัด		ทุกวันนี้มีปัญหาส่งงบประมาณให้พื้นที่ไม่ได้	

-	 คุณยุวดี	 ศรีประมาณ	สสจ.สระบุรี	 เสนอข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงาน	กรณี	 รพ.เอกชน	ผู้ป่วยฉุกเฉินมารับการ

รักษา	คีย์ข้อมูลเข้าเกณฑ์แล้ว	แต่หาเตียงที่จะรับยากมาก		สพฉ.	จะช่วยได้อย่างไรได้บ้าง	



เสวนา Plenary Session 3 :

 วันที่	30	พฤษภาคม	2562
	 เวลา	10.30	–	12.00	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2-3-4

หัวข้อ PL3 :

 การจัดการห้องฉุกเฉินในอนาคต

วิทยากร :

 นพ.วิทูรย์  อนันกุล
 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
 ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 รศ. นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 พล.ต.ต.สุรชาติ จึงด�ารงกิจ

	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้ด�าเนินรายการ :

  นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล  

  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
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รายงานสรุปสาระส�าคัญ: 

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

การจัดการห้องฉุกเฉินในอนาคต เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้อง ER ความปลอดภัยของห้อง ER

รศ. นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กล่าวถึงโรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวอะไรกับ	ER	โดยมีประเด็นที่ต้องมองคือ	1)	หน้าที่	หรือ	ER	ควรใช้ท�าอะไรบ้าง	

2)	ER	แออัดจริงหรือ	หรือการจัดการไม่ดีพอ	3)	ความจ�าเป็นที่มี	ER	24	ชั่วโมงทุกโรงพยาบาล		4)	Fast	track	กับ	ER		5)		

ER	กับ	EMS		6)		การสร้างความเข้าใจกับสังคมและชุมชน		7)	ผู้บริการคิดอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาที่	ER

ประเด็นแรก	ผู้ป่วย	Fast	track	จ�าเป็นต้องผ่าน	ER	หรือไม่	ยกตัวอย่าง	เมื่อมีผู้ป่วยสงสัยว่าเป็น	stroke	ประเมิน

โดยการใช้	 Act	 FAST	 ระบบเดิมใช้เวลาในการดูแลรักษาจนกว่าจะได้ยา	 (Door	 To	 Needle)	 ประมาณ	 90	 นาที	 แต่ม ี

การพัฒนาระบบใหม่โดย	 เมื่อผู้ป่วยมีอาการคล้าย	 stroke	 ให้โทร	 1669	 หรือโทรห้องฉุกเฉิน	 และให้รถพยาบาลของ 

โรงพยาบาลชุมชนออกไปรับ	ประเมินโดยใช้	FAST		แพทย์ประเมินอาการและ	activate	FST	(Fast	track	stroke	team)	

และส่งห้อง	CT	Scan	โดยทีม	EMS	และผ่านเข้าไปนอนในหอผู้ป่วย		stroke	unit		ลดขั้นตอนไม่ต้องผ่าน	ER	ไม่ต้องประเมิน

ซ�้า	ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่แพทย์/พยาบาล	ER	ท�าให้ลดระยะเวลา	Door	To	Needle	จาก	90	เหลือ	36		นาที	ดังนั้น	Fast	

Track	 อื่น	 ๆ	 ไม่ต้องผ่าน	 ER	 ได้หรือไม่	 ถ้าเรามีการประสานงานที่ดี	 ทีม	 EMS	 มีประสิทธิภาพ	 มีการรักษาคนไข้ก่อนถึง 

โรงพยาบาล	ให้การรักษาขณะน�าส่งให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้		มีการ	LEAN	ระบบเพื่อลดขั้นตอนการให้การบริการ	มีการ

ใช้	application	stroke	แต่การใช้	application	ให้เกิดประโยชน์	เจ้าหน้าที่ต้องร่วมมือทุกภาคส่วน	ประเด็นต่อมากล่าวถึง	

ER	 กับ	 EMS	 	 หาก	 EMS	 มีการจัดการระบบให้การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม	 จะช่วยลด 

การเข้ารับบริการใน	 ER	 ได้	 ทุกวันนี้ประชาชนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน	 ต้องมีการให้ความรู้ในเรื่องฉุกเฉินแก่

ประชาชน	รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศเช่น	AI	 ,	 IT	มาใช้ในระบบคัดแยกเพื่อให้เกิดความแม่นย�าและลดการขัดแย้งของ

ปัจเจกบคุคล	สดุท้ายภาพ	Emergency	in	the	future	ต้องบรกิารรวดเรว็	มปีระสทิธภิาพสงู	มรีะบบปรกึษาทางไกล	บรกิาร

ดุจญาติมิตร	ปรับระบบแบบพลิกโฉม	และสร้างความรู้ต่อชุมชน

นพ.วิทูรย์  อนันกุล ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

กล่าวถึงนโยบาย	 2P	 safety	 เป็นนโยบายที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความส�าคัญ	 โดยร่วมมือกับส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติก�าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล	การมี	 service	plan	มาลดความ

แออัดและจัดมาตรฐาน	ER	จากสถานการณ์ความรุนแรงในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	54	เหตุการณ์	(2555-

2562)	ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาท	ท�าร้ายเจ้าหน้าที่	ท�าลายทรัพย์สิน	มีการท�าร้ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจนเสีย

ชีวิต	3	ราย	

มาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิด	Zero	Tolerance	ได้แก่	1)	ประกาศนโยบายไม่ยอมรับ

ความรุนแรงในสถานพยาบาลและต่อเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่	2)	ประสานงานสื่อทุกประเภท	รวมทั้ง	social	media	ให้

เสนอผลลัพธ์การลงโทษแทนการเสนอพฤตกิรรม	เพือ่ป้องกนัการลอกเลยีนแบบ	รวมทัง้บงัคบัใช้กฎหมายขัน้เดด็ขาด	ม.360	

ม.364	ม.365	 ในส่วนมาตรการของสถานพยาบาล	ต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยตลอด	24	 ชั่วโมงและเพิ่มจ�านวนใน

ช่วงเทศกาล	มช่ีองทางการสือ่สาร	รายงานเหตดุ่วนต�ารวจ	รวมทัง้เครอืข่าย	อาสามลูนธิต่ิางๆ		การสือ่สารข้อมลูกบัญาต	ิกริง่

สัญญาณเตือนภัย	ตลอดจนมีการซ้อมรับแผนความรุนแรงในโรงพยาบาล	ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องพัฒนาทักษะการบริการ	

การสื่อสาร	การป้องกันตัว	และการเผชิญเหตุ	อีกทั้งมีการซ้อมแผนร่วมกับทุกหน่วยงาน	ER	ควรมี	Access	control	door	

และกล้องวงจรปิดในบรเิวณท่ีให้บรกิารโดยรอบมทีางเข้า-ออก	2	ทาง	ไม่มีสิง่กดีขวาง	ในเรือ่งความปลอดภยัในสถานพยาบาล	

ปลดักระทรวงสาธารณสขุได้ลงนามในหนงัสอืด่วนทีส่ดุ	“ใช้มาตรการทางกฎหมายในการด�าเนนิคดอีาญากบัผูก่้อเหตใุช้ความ

รุนแรงจากเหตุทะเลาะวิวาททุกราย”	เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์	

ในประเด็นคุณภาพ	ER	ต้องน�าองค์ประกอบทั้งหมดใน	ER	คุณภาพมาต่อยอด	กล่าวคือ	 ER	 ไม่ใช่สถานที่ที่รับ 

ผู้ป่วยนอกเวลา	เพราะมีผู้ป่วยที่สมควรดูแลแค่	20%	ดังนั้น	ต้องมีระบบคัดแยกของ	ER	ควบคู่กับ	OPD	นอกเวลา	ต้องมี
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มาตรการที่ท�าให้ไม่ง่ายเกินไป	มีแนวทางในการสร้างความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเพิ่ม	 ในผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินมานอกเวลา	และ

มาโดยไม่เหมาะสม	แต่ยงัติดขดัในเรือ่งการเบกิจ่าย	หรือการข้ามไปรกัษาต่อทีอ่ืน่	จะมเีรือ่งค่าใช้จ่าย	ต้องมกีารแก้ไขท้ังระบบ	

ส�านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง	จึงต้องพยายามปรับและพัฒนาไปทีละประเด็น

พล.ต.ต.สุรชาติ จึงด�ารงกิจ (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ)

จากเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 มีการวิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงเกิดข้ึน	 จะท�าอย่างไรให้คิดว่า 

เขตโรงพยาบาลเป็นเขตที่ปลอดภัย	แต่สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปในสังคมออนไลน์		อาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ	ไม่ควร 

เผยแพร่ภาพการทะเลาะวิวาทในห้องฉุกเฉิน	 ควรน�าเสนอผลของการถูกลงโทษมากกว่า	 ต้องให้เห็นภาพความล�าบาก	 

เป็นผลท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมออนไลน์

ต�ารวจไม่ได้นิ่งนอนใจ	ท�างานร่วมกับสาธารณสุข	เข้าไปช่วยในการดูแล	ได้แก่	เพิ่มสายตรวจให้ครอบคลุม	และ

ให้เข้าถึงเหตุการณ์ได้ทันท่วงที	ครอบคลุมเฉพาะเมืองใหญ่	แต่ในโรงพยาบาลเล็ก	ๆ	เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่เพียงพอ	มีการปรับ

ตู้แดง	และสายตรวจให้แบ่งสายอยู่ที่เกิดเหตุ	และอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย	เมื่อเกิดเหตุการณ์	ต�ารวจสามารถกล่าวโทษได้เลย	

หรือฟ้องได้เลย	 แต่ต้องมีเจ้าหน้าท่ีหรือผู้เสียหายแจ้งความเองและมอบคดีให้กับต�ารวจ	 เพราะหากต�ารวจส่งฟ้องเองท�าให้

ศาลยกฟ้อง	ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต้องมีการแจ้งความ	และด�าเนินการถึงศาลทุกคดี	แต่ถ้าเป็นการมอบช่อดอกไม้หรือขอ

ขมาให้เป็นแค่การส�านึกผิด	แต่ความผิดยังคงอยู่และต้องด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ความเป็นมาของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 ก่อนปี	 2538	 ยังไม่มีการแพทย์ฉุกเฉิน	 ER	 เป็นที่ตั้งรับ	 จากนั้น	 

โรงพยาบาลเริ่มมีการออกเหตุเอง	 แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี	 เมื่อปี	 2551	 เริ่มมี	 พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน	 มีการก�าหนด 

ผู้ปฏิบัติการ	และสถานพยาบาล	ม.	28	ตามเจตนารมณ์	ด�าเนินการเรื่องของการคัดแยกผู้ป่วย	ปี	2554	กพฉ.	มีการประกาศ

การคดัแยกของผูป่้วยโดยใช้	ESI	5	ระดบัเป็นเกณฑ์การคดัแยกท�าให้มคีวามชัดเจนมากขึน้	จากนัน้กม็นีโยบาย	EMGO	ท�าให้

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้	 และได้มีการแก้ไขกฎหมายสถานพยาบาลท�าให้เกิด	UCEP	 และผู้ป่วยเข้าถึงบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินได้มากขึ้น	ลดความเหลื่อมล�้าของการเข้าถึงการรักษา

การแก้ปัญหา	ER	overcrowding	แก้ที	่ER	ทีเ่ดยีวไม่พอ	ต้องแก้ทกุระบบทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	การใช้	calling	system	

ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	 โดยต้องท�าให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงได้ง่าย	 มีการคัดแยกทางโทรศัพท์	 (Telephone	 

triage)	 จะช่วยลดการเข้ามาใช้บริการที่	 ER	 มีการส่งทีมท่ีมีประสิทธิภาพดูแล	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 รวมท้ังมีระบบอ�านวยความ

สะดวก	 ติดกล้องส่งภาพมายังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการเพ่ือให้แพทย์ตัดสินใจให้การรักษาได้ทันท	ี ตลอดจนสามารถ 

ท�าการจ�าหน่ายทางโทรศัพท์	 (Telephone	 Discharge)	 และมีระบบสุขภาพอื่นรองรับผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน	 เช่น	 	 Primary	

Health	Care	

โครงสร้างห้องฉุกเฉิน	(ER	design)	ควรมีการจัดระบบให้เป็นเฉพาะด้าน	เช่น	ประตูทางเข้าเป็นระบบ	fast	track	

เฉพาะของ	EMS	หรือมีจุดจอดเฮลิคอปเตอร์	รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อหรือสารพิษ	หรือ	ER	ใกล้ที่ต้อง	Investigate	และความ

ปลอดภัยด้วย	ให้มองว่า	ER	เหมือน	ICU	ได้หรือไม่	เช่น	การจ�ากัดญาติ	หมายความว่าการเข้า	ER	ต้องมีกฎระเบียบเคร่งครัด

เหมือนการเข้าไปใน	ICU	เพื่อความปลอดภัย	ไม่เกิดการแออัด	และท�าให้การบริการดีขึ้น	การแก้ปัญหา	ER	ต้องแก้ไขตั้งแต่

ต้นทาง	โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการช่วยและมีระบบสุขภาพอื่นเข้ามารองรับ	จะท�าให้การบริหารจัดการของ	ER	ดีขึ้น

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

1.	เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลด	Process	ของ	Fast	Track	ต่างๆ	โดยไม่ต้องผ่าน	ER		เพื่อลดการเข้ารับบริการใน	ER	

เหมือน	Stroke	fast	track	เช่น	Trauma,	STEMI	การดูแลทารก

2.	 ความปลอดภัยของห้อง	 ER	 ทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ี	 โดยร่วมมือกับส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติก�าหนดนโยบายและแผนการด�าเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและการใช้สื่อน�าเสนอผลลัพธ์หรือ 

บทลงโทษแทนการน�าเสนอพฤติกรรม	เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
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3.	การแก้ปัญหา	ER	overcrowding	ต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง	ให้ชุมชนมีส่วนร่วม	และมีระบบสุขภาพอื่นเข้ามา 

รองรับ	จะท�าให้การบริหารจัดการของ	ER	ดีขึ้น

4.	โครงสร้าง	ER	(ER	design)	ER	ควรมี	Access	control	door	และกล้องวงจรปิดในบริเวณที่ให้บริการโดย

รอบ	ทางเข้าออกควรมี	2	ทาง

5.	เป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกแบบ	ER	ให้เป็นเหมือน	ICU	ทั้งในด้านความปลอดภัยและการดูแลผู้ป่วย

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

1.	การ	LEAN	ระบบเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วย	Stroke	fast	track	มีการใช้	application	stroke		

และทีม	 EMS	ที่มีประสิทธิภาพ	 มีการจัดการระบบให้การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมจะช่วย

ลดการเข้ารับบริการใน	ER	ได้	

2.	กระทรวงสาธารณสุขต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน	เช่น	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เรื่องความปลอดภัยในสถาน

พยาบาล	ร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิ่น	เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์และควบคุมสถานการณ์ความรุนแรง	นอกจากนี้	ต้องอาศัย

ความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการน�าเสนอข้อมูลความรุนแรงในโรงพยาบาล

3.	การใช้	UCEP	ในบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีข้อดี	คือ	การเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	และช่วยลดความ

เหลื่อมล�้าทางสังคม	แต่ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องการบริการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	

4.	การแก้ปัญหา	ER	อาจต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนต่อไป	เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง	

5.	ออกแบบ	ER	ให้เป็นเหมือน	ICU	ทั้งในด้านความปลอดภัยและการดูแลผู้ป่วย

4. ค�า / วลีเด็ด 

“การจัดการห้องฉุกเฉินในอนาคต	ต้องเริ่มจากวันนี้เพื่ออนาคตที่ดี”		(รศ.	นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า)

“การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยกับการรักษาน�้าใจผู้ให้บริการ”	(รศ.	นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า)

“2P	Safety	ผู้ป่วยปลอดภัย	ผู้ดูแลปลอดภัย	ระบบสุขภาพยั่งยืน”		(นพ.วิทูรย์		อนันกุล)

“ใช้มาตรการทางกฎหมายในการด�าเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุท่ีใช้ความรุนแรงจากเหตุทะเลาะวิวาททุกราย” 

(นพ.วิทูรย์		อนันกุล)

“ER	ไม่ได้หมายถึง	Everything	Room	หรือ	OPD	นอกเวลา”	(ร.อ.	นพ.อัจฉริยะ	แพงมา)



Parallel Session 5 :

 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	13.00	–	14.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2

หัวข้อ PS5 :

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

       Show and Share product

ผู้ร่วมเสวนา :

 นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท

 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์	1	จังหวัดเชียงราย

 อาจารย์นิกร จันภิลม

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	แพร่

 รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

 นายจีรวุธ ทองทศ

 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	จังหวัดสระแก้ว

 ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม

 คณะแพทยศาสตร์

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ด�าเนินรายการ :

 ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค�าชัย
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1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

EMS school	นายเกรียงศักดิ์	ยุทโท	โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์	1

จากปัญหาการเรียกใช้รถพยาบาลในพื้นที่ที่มีปัญหาสัญญาณโทรศัพท์	เช่น	พื้นที่บนเขา	เป็นปัจจัยส�าคัญ

ส�าหรับการเข้าถึงบริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	 และยังพบว่า	 เยาวชนที่อาศัยอยู่พื้นที่บริเวณนี้ไม่ทราบวิธีการเรียกใช้

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 รวมถึงการช่วยเหลือเบื้องต้น	 จึงท�าให้มีโครงการพัฒนาส่ือการสอน	 เพ่ือให้ความรู ้

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นกับนักเรียนในระดับมัธยมในเขตพื้นที่ราบสูง	 โดยมีการวัดผลก่อนและหลังการใช้ส่ือ

ความรูแ้ก่นกัเรยีน	ท�าการศกึษากับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	6	จ�านวน	30	คน	มกีารเรียนรู้จากส่ือและการฝึกปฏบิตัิ

จริง	ผ่านกิจกรรมการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยฉุกเฉิน	(EMS	Rally)	5	ฐานกิจกรรม	มีการประเมินประสิทธิผลของ

การใช้สื่อการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน	พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี	โดย

เฉพาะด้านการเรียนการปฐมพยาบาล	 คะแนนหลังเรียน	 ร้อยละ	 87.67	 สูงกว่าก่อนเรียน	 ร้อยละ	 52.08	 เพิ่มขึ้น

เท่ากับร้อยละ	35.59	และนักเรียนพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด	สิ่งส�าคัญของกระบวนการเรียน

รู้ดังกล่าว	ท�าให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา	การแพทย์ฉุกเฉิน	รวมทั้งหน่วยงาน

ท้องถิ่น	 เช่น	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 สาธารณสุขอ�าเภอ	 ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ	

ศึกษานเิทศก์	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	กูช้พีมลูนธิ	ิสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาต	ิเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้และร่วมผลักดันให้เกิดการต่อยอด	ขยายผลต่อไป

นวัตกรรมไม้ดาม		อาจารย์นิกร	จันภิลม	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	แพร่

การใช้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิในผูป่้วยกระดกูสะโพกหกั	มปีระเดน็ค�าถาม	คอื	ท�าไมคนไข้สงูอายทุีก่ระดกู

สะโพกหักไม่มาพบแพทย์ทันที	บางรายมาหลังเกิดปัญหา	2	วัน	สาเหตุมาจากรอญาติน�าส่ง	ท�าไมการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่น�าส่งคนไข้เอง	ซึ่งผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสะโพกหักต้องได้รับการผ่าตัดใน	24	ชั่วโมง	จะท�าให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นฟู

สภาพได้ดี	 การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน	 พบว่า	 มีการเกิดกระดูกสะโพกหักซ�้า	 เกิดภาวะแทรกซ้อน	 ขาบวม	 

ขาผิดรูป	 เกิดอาการชา	 ท�าให้ลุกเดินได้ไม่เต็มที่กลายเป็นคนไข้ติดเตียง	 การเชื่อมต่อข้อมูลสาธารณสุขระหว่าง	 

pre-hospital	กับ	hospital	ปัญหาที่พบคือ	ผู้ป่วยผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก	มาโรงพยาบาลช้า	สาเหตุจากรอญาติ

มาส่ง	จะท�าให้ลุกเดินได้ไม่เต็มที่	กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง	

เดิมผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักมา	จะใช้ไม้ดามขนาดสั้น	ยาวแค่	1	เมตร	เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล	ท�าให้

เจ็บปวดมาก	และบางรายยังท�าให้ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วย	บางรายมีอุปกรณ์	แต่อุปกรณ์ไม่ช่วยให้ผู้ป่วยสบายขึ้น	

ไม้ดามที่พัฒนาเหมือนไม้ดามทั่วไป	มีความยาว	 1.5	 เมตรข้างในบุด้วยฟองน�้าที่กันความร้อน	ช่วงแรกมี 

งบประมาณจ�ากัด	ท�าไม้ดาม	7	ศูนย์ๆ	ละ	1	อัน	และน�าไม้ดามไปอบรมวิธีการใช้ในกลุ่มแรก	ซึ่งควรจะเป็นบุคลากร

ทีส่ามารถเข้าช่วยเหลอืคนไข้ได้เร็วและดกีว่า	คอื	EMR	อปุสรรคคอื	ไม้ดามมจี�านวนน้อย	และต้องดามติดไปกบัผูป่้วย

จนไปถึงห้องผ่าตัดจึงจะถอดไม้ดามออกได	้ ถ้าหน่วยงานใดมีผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจ�านวน	 2	 รายในวันเดียวกัน	 

หน่วยงานนั้นจะท�าอย่างไร	 จากการน�าไม้ดามไปใช้ทดลองใช้	 มีข้อค�าถามจากผู้ใช้คือ	 EMR	 คือ	 คนไข้เจ็บ 

และปวดมาก	ตอนยกผู้ป่วยยกยาก	เราจะยกสะโพกอย่างไร	น�ามาพัฒนาโดยน�าไม้ดามมาติดตีนตุ๊กแกเป็นแนวยาว	

การติดจะติดอยู่	3	step	มีแกนกลางเป็นตัวติด	ส่วนที่สอง	อยู่ระหว่างต้นขา	สุดท้าย	ติดเหนือสะโพกขึ้นมา	ท�าให้ 

ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	

แนวคิดการพัฒนาต่อยอดไม้ด้าม	คือ	น�าไม้ไผ่มาท�าเป็นแผ่นส�าหรับดามแทนการใช้โลหะ	ซึ่งไม้ไผ่เป็นวัสดุ

ที่ผ่านเครื่อง	x-ray	ได้
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Smart living for aging	รศ.วิรุฬห์	ศรีบริรักษ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนา	 smart	 city	จะเน้นให้ความส�าคัญกับ	 life	 service	 เพื่อให้มีการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 (Smart	

living)	 	 โดยความหมาย	 คือ	 เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	 

มีความปลอดภัยและมีความสุขในการด�ารงชีวิต	 ส่ิงท่ีเป็นความต้องการ	 (requirement)	 ท่ีส�าคัญ	 คือ	 ต้องดูแล

ประชาชนยามฉุกเฉินได้	ถ้ามีเหตุเกิดขึ้น	จะมี	ปภ.	ระดับเมือง	และ	EMS	ประสานงานกับเทศบาล	อบจ.	ซึ่งทุกวัน

น้ีเข้ามาเป็นแผนชัดเจนระดับประเทศแล้ว	 ขณะเดียวกันทาง	 สพฉ.	 เข้ามามีบทบาทส�าคัญในนโยบายสาธารณภัย

ระดับจังหวัด		โครงการแสนสุขสมาร์ทซิตี้	(Smart	city)	เริ่มเปิดตัวขึ้นในปี	2557	จัดท�าโดยเทศบาลต�าบลแสนสุข	

เพื่อน�าเสนอสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีความเป็นระบบอัจฉริยะแก่ชุมชน	 มุ่งเป้าทีบ้านที่มีสมาชิกครอบครัวเป็น 

ผู้สูงอายุ	 มักจะอยู่บ้านคนเดียวในช่วงระหว่างวัน	 โดยมีผู้ดูแลน้อยหรือมีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการพยาบาล 

อยู่น้อย	โดยพัฒนาแอพพลิเคชัน	IoT	ที่ช่วยด้านการตรวจดูสุขภาพ	ให้การแจ้งเตือนฉุกเฉิน	ตรวจจับสภาพแวดล้อม	

สอดส่องที่พักอาศัยและติดตามดูแลเพื่อความปลอดภัย	 	 ผู้สูงอายุกดขอความช่วยเหลือได้	 โดยสัญญาณจะดังไปยัง

ญาติ		และโรงพยาบาลในพื้นที่เข้ามาดูแลได้	ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการดูแล	ลักษณะของเครื่องมือจะมี	monitor	

real	 time	 โดยที่ไม่ต้องให้เกิด	alarm	ก่อน	 ในระบบจะบอกเลยว่าผู้ป่วยอยู่ไหน	ล้มแล้วสลบ	ล้มแล้วหยุดหายใจ	 

จะมีสัญลักษณ์	call	center	จะเห็น	graph	ทันทีตลอดทั้งหมด	ตั้งแต่	เดิน	ล้ม	หรือพักนานมากเกิน	เดาได้หลาย

สาเหตุ	 ซึมเศร้า	 ไม่สบาย	 มี	 sensor	 ถ้ามีการล้มรุนแรงจะแจ้งไปที่	 command	 room	 ระบบจะส่ง	 SMS	 ไปท่ี 

ลูกหลานญาติที่ท�างานอยู่ให้รับรู้		แต่คนรับ	case	คือคนที่	command	center	ถ้าประสาน	1669	ชัดเจน	ข้อมูลที่

ได้จากระบบคือ	big	data	เป็นข้อมูลดิบจ�านวนมหาศาลเป็นเทราไบท์	ที่ต้องน�ามาวิเคราะห์	(data	analytic)	สังเกต

รูปแบบ	(pattern)	และกรองเป็นกราฟออกมา	ภายในสิ้นปีก�าลังมีการพัฒนาต่อยอด	wrist	band	ที่ไม่ต้องพึ่งมือถือ	

หรือเกตเวย์	สามารถใช้ระยะทางได้ไกลขึ้น	สุดท้ายมีการแจ้งเตือนผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

Smart AED	นายจีรวุธ	ทองทศ			ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว	 ต้องการมี	 smart	 city	 สามารถ	monitor	 ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง	 เราจะมี	 smart	 city	 เพื่อ 

คัดกรองคนไข้อย่างมีคุณภาพ	 เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คนแจ้งเหตุ	แจ้งเป็นหรือไม่	 ถ้าไม่เป็นจะท�า

อย่างไร	 ต้องประสานใครบ้าง	 เพื่อเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ	 ทุกกลุ่ม	 เมืองชายแดนยังมีประเทศเพื่อนบ้านที่ 

ขอความช่วยเหลือผ่าน	 1669	 สิ่งท่ีต้องด�าเนินการ	 ระบบสารสนเทศที่เข้าถึงข่าวสารได้เร็ว	 จะเห็นคนไข้กลุ่มเสี่ยง	

ชีพจรปกติหรือไม่	ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมีการ	alarm	มา	สามารถจัดรถสนับสนุนอย่างรวดเร็ว	ซึ่งตอบโจทย์เรื่อง	

smart	city	สระแก้ว	แต่ละเดือนมีผู้บาดเจ็บ	ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร	30	รายต่อเดือน	บาดเจ็บอีกมาก	มีการ

บันทึกจุดต่างๆตอบปัญหาเสี่ยงของจังหวัดสระแก้ว	 monitor	 ความรุนแรงโดยแบ่งตามสี	 เพื่อให้ข้อมูลไปที ่

คณะกรรมการความปลอดภัยของจังหวัด	 เข้าไปดูจุดที่มีปัญหามากในแต่ละพื้นที่	 แต่ละจุดสามารถชี้ให้ดูและระบุ

ความรุนแรงได้	มีปัญหาในเรื่องใด	กายภาพ	สิ่งแวดล้อม	การบังคับใช้กฎหมาย	พฤติกรรมของประชาชนแต่ละพื้นที่

เป็นอย่างไร	รายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด	

สระแก้วได้ท�าและได้รับการตอบสนองจากประชาชน	หนึ่ง	AED	หนึ่งชุมชน	สระแก้วมีพื้นที่อันดับ	1	ท�า

อย่างไรให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด	แต่ละชุมชนต้องมี	AED	ต้องเริ่มต้นที่	รพสต.	ก่อน	

เดิมเครื่อง	AED	ถูกขโมยจะไม่รู้	หยิบเครื่องมาใช้	แบตเตอรี่หมด	เครื่องไม่มีการแจ้งเตือน	

AED	ของสระแก้วมีความต่างและมีลักษณะพิเศษ	คือ	 เครื่อง	AED	ต้องรายงาน	 status	ตัวเองได้	 ต้อง	

self-test	 ตัวเองให้ได้	 เมื่อไม่ผ่าน	 ทางศูนย์ฯ	 จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไร	monitor	 ได้	 บันทึก

เหตุการณ์ต่างๆ	ส่งข้อมูลออกมาวิเคราะห์ว่าเราต้องไปเติมอะไรในแต่ละพื้นที่	รับแจ้งเหตุ	เปิดเครื่องแล้วท�าไมยังไม่

ใช้เครื่อง	สรุปเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจนสิ้นสุด	
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

สัญญาณไฟจราจรอจัฉรยิะ	ดร.เกรยีงศกัดิ	์ขาวเนยีม	คณะแพทยศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จ�านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	 จ�าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต	 เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการ 

ผู้ดูแล	 จากสถิติผู ้มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินและถูกน�าส่งด้วยรถพยาบาลมากถึงปีละ	 1.5	 ล้านคน	 ถูกน�าส่ง 

ด้วยกลุ่มโรคที่มีสถิติสูงคือ	กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ	โรคหลอดเลือดสมอง	และโรคเรื้อรัง	และพบว่าร้อยละ	20	เสียชีวิต

จากเหตุที่มีความล่าช้าจากการช่วยเหลือด้วยภาวะการจราจรที่ติดขัด	จึงมีการคิดค้นพัฒนาเพื่อเป้าหมายคือ	Road	

traffic	management	โดยคิดจดัการเกี่ยวกบัรถกูช้พีฉกุเฉนิ	มกีารพฒันาแอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วกบัรถกูช้พีฉกุเฉนิเพือ่

ให้มคีวามสะดวกและวิง่ผ่านสญัญาณไฟไปยงัโรงพยาบาลเป้าหมายได้อย่างรวดเรว็	และปลอดภยั	จงึเกดิเป็นโครงการ	

smart	city	life	ซึง่ตดิ	GPS	ตดิอยูท่ีร่ถกูช้พีฉกุเฉนิเชือ่มต่อกบัสัญญาณไฟจราจร	เมือ่รถฉุกเฉินเคล่ือนทีใ่กล้ต�าแหน่ง

สัญญาณไฟจราจรจะเปิดสัญญาณไฟเขียวเพื่อให้รถฉุกเฉินได้วิ่งผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงวางแผนด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง	 	 ทั้งนี้ยังมีส่วนของการส่งสัญญาณเพ่ือแจ้งเตือนเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจราจรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรให้ทราบถึงต�าแหน่งของรถพยาบาลที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ได้	 โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณไว้ที่ป้อม

ต�ารวจแยกจราจร	หรืออาจพัฒนาเป็น	application	ต่อไป	

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

•	จะท�าอย่างไรทีท่�าให้เกดิการเรยีนการสอนการแพทย์ฉุกเฉินในโรงเรียนเกดิขึน้ได้จริงและสามารถด�าเนนิ

การอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้	 IT	 เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนใน

พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ได้

•	จะเกบ็ไม้ดามไว้ทีไ่หน	เมือ่มกีรณฉีกุเฉินเกดิขึน้การเคล่ือนย้ายเรามอีปุกรณ์เราต้องไปเพ่ิมในรถพยาบาล

เราหรือไม่	ถ้าไม่อยู่ในรถพยาบาลจะเก็บไม้ดามไว้ที่ไหน	หรือเอาไว้ในหมู่บ้านจะดีหรือไม่

•	แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์ต้องท�า	platform	ให้เขาเพื่อให้สามารถส่งเทคโนโลยีที่ไม่ใช้โทรศัพท์	

ประเด็น	เมื่อมีศูนย์ที่	monitor	ระบบจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบฉุกเฉินที่มีอยู่ได้อย่างไร

 

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

•	มีผู้พัฒนาไม้ดามโดยน�าเอา	KED	มาพัฒนาโดยกลับด้านพันมาสะโพก	และพันต้นขา	ท�าให้คนไข้มีการ

ยืดหยุ่นดีขึ้น	soft	และประคับประคองได้	แนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอด	โอกาสพัฒนาน�าใช้ไม้ไผ่มาท�าเป็นแผ่นเหมือน

ดามสมัยก่อนทดแทนจะเป็นวัสดุที่ผ่านเครื่อง	x-ray	ได้

•	ปี	2563	ต้องการพัฒนา	telemedicine	เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่ถูกต้องแม่นย�า	

ทีมตอบโต้สาธารณภัยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วขึ้น

•	ในส่วนของ	public	information	system	(PAS)	พัฒนาระบบ	EMS	เนื้อหาเป็นสิ่งส�าคัญ	โดยเฉพาะ

เนื้อหา	online	เมื่อมีหลายภาคส่วนท�าเรื่องต่างๆ	เพิ่มเติม	ทาง	สพฉ.	สามารถถอดให้	plug	in	ได้ก็เป็นโอกาสพัฒนา

ต่อไป

•	กรุงเทพมหานครม	ี428	แยกจราจร	ควรมกีารตดิตัง้ระบบควบคมุไฟจราจรอจัฉรยิะในทกุแยก	เพือ่ผูป่้วย

ที่ถูกน�าส่งด้วยรถฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว	และมีความปลอดภัย	

4. ค�า / วลีเด็ด

“การให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 	 รวมไปถึงการ 

แจ้งเหตุเป็นสิ่งจ�าเป็น	 ทั้งเขาเองก็ต้องดูแลตนเองและดูแลครอบครัวได้ด้วย	 ถ้าเขามีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะเป็น

ประโยชน์”		(นายเกรียงศักดิ์	ยุทโท)
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ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:
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Parallel Session 6 :

	 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	13.00	–	14.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	4

หัวข้อ PS6 :

 มิติใหม่ของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่

ผู้ร่วมเสวนา :

 Prevention:	ต�าบลปลอดภัย	โดย

 นางบัวผา แก้วมงคล   เทศบาลเมืองน่าน

 และนายสุทธิพงศ์ วสุโสภาพล  ส�านักงานสุขภาพแห่งชาต ิ   

  ALS	in	Primary	Care	โดย

 นายปราชชญยุทธ เดชสุภา  สอ.	คลองหินปูน	สระแก้ว

	 Province	EMS	Management	โดย

 นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ  ส�านักงานสาธารณสุข	จังหวัดตราด		

  Province	Dispatch	Center	โดย

  นางนาถลดา จิตสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ผู้ด�าเนินรายการ :

 ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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1. สาระส�าคัญ (Key message) จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

Prevention: ต�าบลปลอดภัย นายสุทธิพงศ์	 วสุโสภาพล	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะระดับชาติ

ต�าบลเป็นพื้นที่ขนาดก�าลังดีที่มีนิติบุคคล	องค์กรภาครัฐและเอกชน	 เครือข่ายต่างๆ	สามารถบริหารจัดการด้วย

ตนเองได้อย่างดี	แนวคิดเรื่องต�าบลปลอดภัย	เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง	หรือเกิดภัย	โดยใช้คนในพื้นที่เป็นฐาน

ในการบริหารจัดการ	 ทุกคนในชุมชนออกมาช่วยกันท�าให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวัน	ส่วนหน่วย

งานต่างๆ	นิติบุคคลในชุมชน	มีหน้าที่สนับสนุน	ส่งเสริมการด�าเนินการให้บรรลุผล	

ภาพทีอ่ยากเหน็ชมุชน	/	ต�าบลปลอดภยั	คอื	ชมุชนทีอ่ยูแ่ล้วรูส้กึปลอดภยั	(สงัคมสขุภาวะ)	ชมุชนเข้มแขง็	จดัการ

ตนเองได้	ประชาชนรูเ้ท่าทนัด้านสขุภาพ	ทกุภาคส่วนในต�าบลมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์ความปลอดภัยซ่ึงถอืเป็นจดุส�าคญั		

และทกุชวิีตในต�าบลกนิอยูป่ลอดภัย	อบอุน่ใจทัง้ผูอ้ยูอ่าศยั	รกัและใส่ใจรอบรูเ้รือ่งสขุภาพ	ขับเคลือ่นไปโดยชมุชน	สร้างความ

ปลอดภัยร่วมกัน	

การเปลีย่นต�าบลทีม่คีวามเสีย่ง	ไปสูต่�าบลปลอดภยั	คนในต�าบลต้องมส่ีวนร่วมในกระบวนการสร้างความปลอดภยั

ทกุขัน้ตอนเปลีย่น	และจะต้องมแีกน	หรือ		ownership	เป็นเจ้าภาพ	ท�าหน้าทีป่ระสานเชือ่มทกุกระบวนการเข้าด้วยกนั	ดงันี	้

-	มีการสร้างเป้าหมายร่วมของประชาชน	หน่วยงาน	กลุ่ม	องค์กร	เครือข่ายในพื้นที่	รวมทั้งประชาชนต้องลุกขึ้น

มาจัดการ	

-	พัฒนากฎ	ระเบียบ	กติกาของชุมชน	ธรรมนูญต�าบลที่มีการระบุเรื่องความปลอดภัยไว้

-	สร้าง	/	พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนต�าบลปลอดภัย

-	พัฒนาระบบ	โครงสร้างการจัดบริการสาธารณะด้านความปลอดภัย

-	มกีารจดัท�าแผนความปลอดภยัของท้องถ่ิน	(ส�ารวจวเิคราะห์ปัญหา	ความเสีย่ง	จดุเสีย่งชมุชน	จดัท�าแผนป้องกนั	

รับมือ	ฟื้นฟู)

-	พัฒนาศักยภาพ	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน	(อบรม	รณรงค์	ให้ความรู้)

-	ก�าหนดวิธีการสื่อสารในการจัดการความปลอดภัย	ให้คนในชุมชนเป็นนักสื่อสารและแจ้งเตือนเหตุ	

-	มีกระบวนการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน	เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานต่อไป	

เทศบาลเมืองน่าน เมืองปลอดภัยระดับโลก นางบัวผา	แก้วมงคล	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมอืงน่าน	ให้ความส�าคญักบัการก�าหนดวสิยัทศัน์ทีไ่ด้มาจากการมส่ีวนร่วมของคนในพืน้ที	่ทีต้่องการเห็น	

เทศบาลเมืองน่าน	เมืองแห่งคนอายุยืน		คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า		เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา	ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ	

ทกุคนในพืน้ทีม่วีสิยัทศัน์ร่วมกัน	ลกุขึน้มาสร้างสังคมด้วยตนเอง	โดยมเีทศบาลเป็นผูส้นบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการ	

ขับเคลื่อนด้วย	3	นโยบายสาธารณะ	ได้แก่	นโยบายเมืองน่านน่าอยู่	นโยบายน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต	และ	นโยบายห้องรับแขก

ของเมืองน่าน	

ยกตัวอย่าง	นโยบายเมืองน่านน่าอยู่มีตัวชี้วัด	5	มิติ	คือ		1)	 เมืองสะอาด	2)	 เมืองปลอดภัย	3)	 เมืองที่มีศิลปะ

วัฒนธรรมที่ดี		4)	เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี		5)	เมืองธรรมาภิบาล		ใช้หลักการชุมชนปลอดภัยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

คนกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 มีการจัดตั้งกลุ่มท�างานต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 และเช่ือมโยงองค์กรภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับ	 

การจัดการความปลอดภัยทุกด้าน	 เช่น	 การจัดการขยะมูลฝอย	 เทศบาลโอนให้ประชาชนด�าเนินการจัดเก็บเงินกันเอง	 

ชาวบ้านจะช่วยกันดูแลเก็บกวาดขยะ	คนในพื้นที่จะรู้ว่า	บ้านไหนเป็นอย่างไร	ใครไม่ช่วยกัน	จะมีวิธีการจัดการ	และมีการ

จัดท�าแผนแม่บทโดยคนในชุมชนร่วมกันเสนอความเสี่ยงต่างๆ	 เข้ามา	 และน�ามาสู่แผนของเทศบาลเมือง	 	 ชุมชนปลอดภัย

ต้องด�าเนินการด้านความปลอดภัย		13	ประการอย่างต่อเนื่อง	ระยะยาวและยั่งยืน	ครอบคลุมทุกเพศ	ทุกวัย	ทุกสิ่งแวดล้อม

และทุกสถานการณ์	 ไม่ละเลยปล่อยให้ผ่านแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย	 ต้องไม่คิดว่ามันคงไม่เกิด	 (ปลอดภัยไว้ก่อน)	 มีการ 

เฝ้าระวังความเสี่ยงร่วมกับภาคีเครือข่าย	มีการเติมความรู้ให้กับผู้พิทักษ์ความปลอดภัย	เชื่อมโยงกับพลเมือง	ช่างคิดเอาจริง	

เอาจังของแผ่นดิน	 ที่อยากเห็นความปลอดภัยของบ้านเมือง	 สู่การขยายผลหมู่บ้านปลอดภัย	 ดูแลความสงบเรียบร้อย	 
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เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวในชุมชน	 เช่น	 โครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม	 	 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน�้าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน	 การส�ารวจจุดเสี่ยงโดยนักเรียน 

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัย

ALS in Primary Care นายปราชชญยุทธ	เดชสุภา	หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน

การจัดบริการรถพยาบาลระดับสูง	Advance	Life	Support	ที่เป็น	area	based	(ไม่ใช่	Hospital	based)	ของ	

อบต.คลองหินปูน	จังหวัดสระแก้ว		ขึ้นทะเบียนกับ	สพฉ.	เป็นแห่งแรกของประเทศ	เป็นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ในระดบัท้องถิน่ส�าหรับการดูแลประชาชนในพ้ืนทีโ่ดยพยาบาลวชิาชพีของสถานอีนามยัทีถ่่ายโอนมาจากกระทรวงสาธารณสขุ	

เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ

สาธารณสุขได้ทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	EMS	และบริการผู้ป่วยติดเตียง	Long	term	care	ตลอด	24	ชั่วโมง	

การบริหารจัดการคน	 เงิน	 ของ	 โดยการจัดท�าโครงการของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น	 จัดซื้อ 

รถเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์	ขึ้นทะเบียน	ALS	กับ	สพฉ.	ในนาม	อบต.คลองหินปูน	การท�างานในระยะแรกมีปัญหา

ความไม่เข้าใจของผูน้�าชมุชน	ต้องแก้ปัญหาประสานและพูดคยุหลายครัง้	เพือ่ให้เข้าใจถงึหลกัการท�างานของระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน	และปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน	โดยแบ่งทีมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน		แยกจากทีมดูแลผู้ป่วยติดเตียง		เพื่อให้สามารถปฏิบัติ

งานได้ตามระเบียบของท้องถิ่น	และครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่ม	

สิ่งส�าคัญคือ	 ผู้น�าในชุมชนรับฟังปัญหา	 เห็นถึงความตั้งใจในการท�างานนี้เพื่อคนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่าง 

เต็มที่		การสร้างทีมงานและเครือข่ายในการแจ้งเหตุ	เป็นกลุ่มคนในชุมชน	ผู้น�าชุมชน	และ	อสม.	ได้รับความช่วยเหลือจาก	

สสจ.	และ	รพ.วังน�้าเย็นที่เป็นพี่เลี้ยง	ช่วยอบรม	FR	และพัฒนาต่อยอดเป็น	EMR	ขึ้นทะเบียนกับ	สพฉ.	ทุกคน	และสอน

ประชาชนให้รู้จักวิธีการแจ้งเหตุ	มีการจัดท�าทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	เมื่อเกิดปัญหาเจ็บป่วยและให้	อสม.	สอน

ให้ประชาชนใช้	 application	 EMS	 1669	 ในการเรียกใช้บริการรถพยาบาลสามารถเข้าถึงพื้นท่ีอย่างรวดเร็วมาก	 เพราะ 

รถพยาบาลอยู่ในพื้นที่	และคนขับรถเป็นคนในพื้นที่รู้จักบ้านผู้ป่วยทุกคน	

Province Dispatch Center นางนาถลดา	 จิตสุวรรณ	หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน	

จังหวัดสงขลา

ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การ	จงัหวดัสงขลา	น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตักิารการแพทย์ฉกุเฉนิ	

โดยได้รับการสนับสนุนจากทีม	 IT	 ของ	 สพฉ.	 และ	 ผู้น�า	 อบจ.	 ให้ความส�าคัญสนับสนุนการน�า	 IT	 	 มาพัฒนาระบบงาน	 

จากเดิมมีการสั่งการออกปฏิบัติการโดยใช้วิทยุและโทรศัพท์ในการสื่อสาร	 ท�าให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตามช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย	 มีความล่าช้าในการเข้าถึงผู้ป่วย	 มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยระหว่างการคุยทางวิทยุหรือโทรศัพท์	 	 การไม่มีสัญญาณ

โทรศพัท์ท�าให้ขาดการตดิต่อ	ไม่สามารถสัง่การหรอืให้การช่วยเหลอืก่อนน�าส่งไปโรงพยาบาลได้		จงึพฒันาเป็นระบบ	ITEMS	

version	3.0	(ทั่วไป	ยังคงใช้	version	2.9)	ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า	Operation	Information	System:	OIS		เป็น	Mobile	

Application	สามารถระบุสถานที่เกิดเหตุอย่างแม่นย�า	ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกชุดปฏิบัติการด้วยระบบ	Decision	

Support	System		รายงานสถานะและติดตามการปฏิบัติการด้วยระบบแผนที่โรงพยาบาลสามารถทราบข้อมูลผู้ป่วยก่อน

ได้รับการน�าส่ง		สามารถติดตามข้อมูลระหว่างการออกปฏิบัติการแบบ	Real	time	Online		อบจ.สงขลา	ให้การสนับสนุน	

เครื่องคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์สมาร์ทโฟน	130	เครื่องให้ทุกหน่วยกู้ชีพ	พร้อมกับค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน	และจัดการอบรม

การใช้งานระบบให้ทุกคน	

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ	OIS	นี้	คือ	การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยโดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยในที่สาธารณะ	จาก

เดิมสื่อสารทางวิทยุเปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลผ่านทางระบบจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติการโดยตรงทางมือถือ	

ทราบต�าแหน่งชัดเจน	 เข้าถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว	 และมีการบันทึกข้อมูลการประเมินแบบ	 real	 time	 ท�าให้สามารถติดตาม 

การปฏิบัติการได้ต่อเนื่อง	 ข้อมูลการปฏิบัติการในระบบจะเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลปลายทางและ	 สพฉ.	 โดยได้รับข้อมูล 

ผู้ป่วยก่อนการน�าส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล	 จึงท�าให้สามารถวางแผนเตรียมการรองรับผู้ป่วยได้	 และเป็นการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานด้านเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	
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Province EMS Management นพ.สุนทร	เหรียญภูมิการกิจ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

การบริหารการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนที่ทางทะเล	 จังหวัดตราด	 เริ่มต้นการด�าเนินการสาธารณสุขทางทะเลโดยผ่าน 

คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขทางทะเล	 มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน	 มีองค์ประกอบมาจากหลายหน่วยงาน	

(มหาดไทย/ปภ./ทอ้งถิน่/ป่าไม้/อุทยาน/ทหารเรอื/ต�ารวจน�า้/อบจ./อปท./ผู้ประกอบการ/สาธารณสขุ)	ผูว้า่ราชการจงัหวดั

และผู้บริการทุกหน่วยงานให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ	 มีนโยบายในการขับเคลื่อน	 ได้แก่	 การพัฒนาบุคลากร	 พัฒนา

ระบบฐานข้อมลู	พฒันามาตรฐาน	ECS	การส่งต่อ	พฒันาเครอืข่าย	และการประชาสมัพนัธ์	ซึง่การป้องกนัการเกดิภาวะฉกุเฉนิ 

ทางทะเล	มีการจัดท�าป้ายเตือน	การประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่	และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนน�าส่งโรงพยาบาล	โดยมี

การประสานงานส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางน�้า	 ทางบก	 และทางอากาศ	 รวมถึงมีการจัดอบรมเครือข่าย	 อสม.	 จึงท�าให้ได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานเอกชนต่าง	ๆ		อีกทั้งยังมีการซ้อมแผนการช่วยเหลือสาธารณภัย		และมีการวางแผน

ร่วมกันในทุกภาคส่วน	ท�าให้มีระบบการจัดการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ทางทะเลที่ดี

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

ปัญหาที่พบจากการน�าระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็นการปรับเปลี่ยน

กระบวนการท�างานจากระบบเดิมที่เคยท�ามานาน	ผู้บริหาร		หัวหน้างาน	ผู้ปฎิบัติงาน	ยังไม่เข้าใจระบบ	จากการตรวจเยี่ยม

บางหน่วย	พบว่า	เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้ไปยังไม่แกะออกจากกล่อง	และบางหน่วยงานใช้ระบบ	OIS	เฉพาะในเวลาราชการ

เท่านั้น	 มีผู้ที่ผ่านการอบรมเพียงบางส่วน	 ซึ่งกลุ่มนี้ไม่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ไม่เข้าอบรมให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได	้	

ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	100%	ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานโอน	ย้าย	ลาออกบ่อยมาก	จึงท�าให้ขาดอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่

ในการปฎบัิตงิานระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ	การแก้ปัญหาในระยะแรกจ�าเป็นต้องมกีารนเิทศ	ตดิตามอย่างต่อเนือ่ง	จดับคุลากร

ท�าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ	 OIS	 ทุกเวร	 	 ให้ค�าแนะน�าและให้การช่วยเหลือจนสามารถปฏิบัติได้จริง	 

ควรจัดท�าสรุปผลการปฏิบัติงานการติดตามระบบปฏิบัติการ	OIS	 ประจ�าเดือน	 เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน

ทราบ	น�าข้อมูล/ปัญหา/แนวทางพัฒนาเสนอที่ประชุมและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	และมีการประเมินเพื่อรับรางวัลปฏิบัติ

การระบบ	OIS

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

3.1	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	(ต่อชุมชนท้องถิ่น	/	จังหวัด	/	รัฐบาล)

-	ประกาศเป็นวาระร่วมแห่งชาติ	ว่าด้วยเรื่อง	”ต�าบลปลอดภัย”	

-	จดัท�านโยบาย	ยทุธศาสตร์	และแผนบรูณาการเรือ่งความปลอดภยัในระดบัชาตโิดยการมส่ีวนร่วมจากภาค

ส่วนต่างๆ	ที่ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นวิถีชีวิต

-	จัดท�าธรรมนูญว่าด้วยต�าบลความปลอดภัย	ประกาศเป็นวาระของพื้นที่

-	พัฒนานโยบาย	/	ข้อบัญญัติด้านความปลอดภัย	ของ	อปท.	ทุกแห่ง

-	ท้องถิน่เป็นกลไกหลกัในการบรูณาการหน่วยงานองค์กร	และเครือข่ายทีค่รอบคลมุกลุม่เป้าหมายทีเ่กีย่วข้อง	

ร่วมกันจัดท�าแผนบูรณาการต�าบลปลอดภัย	

-	ทุกต�าบลก�าหนดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการท�ากิจกรรมของชุมชน

-	 พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารความปลอดภัยโดยประชาชนมีส่วนร่วม	 (สื่อสารกันเอง	 –	 สื่อสารกับ

สาธารณะ)

3.2	ข้อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบายชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัย	

-	ให้แผนชุมชน	/	หมู่บ้านปลอดภัย	เข้าไปอยู่ในแผนของเทศบาล	/	อบต.	ให้ได้	ขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการ

ท�างาน	

-	คณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพของพืน้ที	่ควรก�าหนดยทุธศาสตร์ต�าบล	/	หมูบ้่านปลอดภยั	บรรจุ

เป็นยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ	เพื่อใช้งบประมาณขับเคลื่อนนโยบายนี้ต่อไปได้	
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-	การท�างานต้องมีท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก		และฝ่ายสาธารณสุข	เข้ามาช่วยสนับสนุน	ส่งเสริม	

-	ก�าหนดให้มีตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยในท้องถิ่น	เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของท้องถิ่น		

จะท�าให้นโยบายถูกขับเคลื่อนทุกพื้นที่	

3.3	 ข้อเสนอส�าหรับในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินบนพ้ืนที่ทางทะเล	 ควรจัดท�าแผนการประสานการ

ด�าเนินการ	การสั่งการขณะเกิดภัยทางน�้า	ดังนี้	

-	ระบบส่งต่อทางอากาศยาน	ก�าหนดกติกา	ข้อตกลงในการขอใช้	

-	การจัดท�าเรือฉุกเฉินทางการแพทย์	 โดยอุทยานที่มีความพร้อมในด้านเงินงบประมาณ	ส่วนการพัฒนาคน	

ทางสาธารณสุข	เข้าไปช่วยสนับสนุน	จัดท�าแบบแปลนเรือ	

-	การสื่อสารเพื่อการรักษาทางไกล	telemedicine		

-	การมีส่วนร่วมของเครือข่าย	เป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินการ	

-	งบประมาณในการส่งต่อผู้ป่วยใน	กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน	ถ้า	Admit	ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้		

-	ก�าหนดมาตรฐานผู้ประกอบการ	ต้องมี	AED,		first	Safety		

3.4		การใช้เทคโนโลยใีดกต็ามมาใช้ในการพฒันารปูแบบการท�างาน	จ�าเป็นต้องสร้างการรบัรูก้บับคุลากรทกุระดบั

ต้ังแต่	 ผู้บริหาร	 หัวหน้างาน	 จนถึงผู้ปฏิบัติงาน	 เพื่อช่วยควบคุมก�ากับติดตามได้	 ที่ส�าคัญคือเมื่อเกิดปัญหา	 อย่าทิ้งกัน	 

ต้องนิเทศติดตามงานอย่างใกล้ชิด	ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ	และสร้างแรงจูงใจในการท�างานงานจะส�าเร็จตาม

ที่วางไว้	

   

4. ค�า / วลีเด็ด 

“การเปลี่ยนให้ต�าบลที่มีความเสี่ยงไปสู่ต�าบลปลอดภัย	 คนในต�าบลต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความ

ปลอดภัยทุกขั้นตอนเปลี่ยน	 และจะต้องมีแกน	หรือ	 	 ownership	 เป็นเจ้าภาพ	ท�าหน้าท่ีประสานเช่ือมทุกกระบวนการ 

เข้าด้วยกัน”	(นายสุทธิพงศ์	วสุโสภาพล)

“ชุมชนจะปลอดภัย	ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในทุกพื้นที่”	(นางบัวผา	แก้วมงคล)

“ด้วยความเพียร	ปัญญา	และก�าลังกาย	จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ”	(นายปราชชญยุทธ	เดชสุภา)

“ระบบจะเดินไปได้	ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วม”	(นางนาถลดา	จิตสุวรรณ)

“มีใจ	มีทีม	มีเครือข่าย	และมีผู้สนับสนุนที่ดี	จะท�าให้งานประสบความส�าเร็จ”	(นพ.สุนทร	เหรียญภูมิการกิจ)



Parallel Session 7 :

	 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	13.00	–	14.30	น.

	 ห้อง	401

หัวข้อ PS7 :

 นวัตกรรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติการ

 หลักสูตร TTEMS, MALS

วิทยากร :

 น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร 

	 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

 น.อ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง

	 กรมแพทย์ทหารเรือ

ผู้ด�าเนินรายการ :

 นายวสันต์ เวียนเสี้ยว    

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

การบริการการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธี ประเทศไทย 

(Thailand Tactical Emergency Medical Service; TTEMS)

ความส�าคัญและความจ�าเป็นของหลักสูตร

สถานการณ์พิเศษ	เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน	และ	/	หรือความเชื่อมั่น	ความมั่นคงปลอดภัย

ส่วนรวม	อาจไม่เห็นความแตกต่างจากสถานการณ์ทั่วไป	ความหมาย	“สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด	/	อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ	ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว	และอาจจะเกิดขึ้นอีกเพิ่มเติมจากการด�าเนินไปโดยธรรมชาติของเหตุนั้นๆ”	

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน	 มีความแตกต่างกันในขีดจ�ากัดเชิงพื้นท่ี	 ทรัพยากร	 ขีดความสามารถของบุคลากร	

ทางการแพทย์	 สิ่งส�าคัญท่ีท�าให้ความแตกต่างเหล่าน้ียิ่งแตกต่างกันมากข้ึน	 คือ	 สถานการณ์พิเศษท่ีไม่เอื้ออ�านวยให้เข้าถึง

พื้นที่	 อาจเป็นสถานการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บ	 การตาย	 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นผู้รับ 

ผลกระทบ	ไม่ได้มจีดุมุง่หมายเฉพาะบคุคล	เป็นสถานการณ์ทีมี่ข้อจ�ากดัในการปฏบิตังิาน	ตวัอย่างสถานการณ์พเิศษทีพ่บใน

ต่างประเทศ	เช่น	การก่อการร้ายในฝรัง่เศส	จะมหีน่วยฝึกพเิศษของต�ารวจหรอืทหารทีท่�างานทางด้านการแพทย์เข้าไปปฏิบตัิ

การร่วมกับหน่วยพิเศษอื่นๆ	 ซึ่งแตกต่างจากบริบทของประเทศไทย	 เช่น	 เหตุระเบิดที่แยกเอราวัณ	 หน่วยงานแรกที่เข้าถึง

พื้นที่	 คือ	 หน่วยมูลนิธิ	 หน่วยกู้ชีพ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับการฝึกพิเศษทางยุทธวิธี	 อาจท�าให้ประสบเหตุเพิ่มเติม 

เกิดการบาดเจ็บซ�้า	ถ้าห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ไม่ผ่านการฝึกมาโดยเฉพาะนี้เข้าพื้นที่เกิดเหตุ	ผู้ป่วยที่ประสบเหตุการณ์จะต้อง

รอความช่วยเหลือต่อไป	นอกจากนี้ยังมีปัญหาข้อจ�ากัดที่เป็นกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 

ที่ระบุการท�างานของแต่ส่วนจะมีขีดความสามารถแตกต่างกัน	 ต้องไม่ละเมิด	 พ.ร.บ.	 ท่ีก�าหนดไว้นั้น	 ท�าให้ไม่สามารถให้ 

การช่วยเหลือ	 สิ่งส�าคัญคือ	 ต้องให้ผู้ได้รับผลกระทบมีจ�านวนน้อยที่สุด	 ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด	 ผู้ได้รับผลกระทบได้รับ

ความช่วยเหลือจากภาครฐัอย่างมคีณุภาพและมคีวามปลอดภยั	หลกัสตูรฝึกอบรมการปฏบิตักิารแพทย์ฉกุเฉนิเชงิยทุธวธิจีะ

เป็นตัวตอบโจทย์นี้

หลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธี	 (Tactical	 Emergency	Medical	 Service)	 ในต่าง

ประเทศการอบรมนี้พัฒนามาจากภาคของต�ารวจและทหารท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีในส่วนนี้อยู่แล้ว	 ส�าหรับประเทศไทยการ

แก้ไขดูแลผู้บาดเจ็บในทางทหารมี	Tactical	Combat	Casualty	Care	ซึ่งทางแพทย์เข้าไปสอนในส่วนนี้	จึงได้มีการน�ามา

ขยายผลสู่การปฏิบัติงานภาคพลเรือน	เพื่อรองรับภัยคุกคามที่เป็นสถานการณ์พิเศษและน�ามาประกอบกับการพัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน	จึงเป็นที่มาของ	Tactical	Emergency	Medical	Service	ยกตัวอย่าง	สถานการณ์พิเศษทาง	3	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	พบว่า	พื้นที่ที่เกิดเหตุกระจัดกระจาย	สาเหตุการเสียชีวิต	แผลเปิดที่ศีรษะ	แผลเปิดทรวงอก	อัตราป่วยตาย

มผีูบ้าดเจบ็ทรวงอก	100	คน	50	คนจะเสยีชวิีต	คนทีท่�างานการแพทย์ฉกุเฉนิมวีธิกีารทีจ่ะลดการเสยีชวีตินีอ้ย่างไร	นอกจาก

การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่แล้ว	 การดูแลขณะน�าส่งต้องมีกระบวนการและประสิทธิภาพในการน�าส่ง	 เรื่องการดูแล 

การหายใจ	 การห้ามเลือด	 และการช่วยเหลือท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อไป	 การเสียเลือดไปเรื่อยๆ	 ท�าให้โอกาสในการรอดชีวิต

น้อยลง	พบว่า	ร้อยละ	89	ไม่มีการห้ามเลือดเลย	ร้อยละ	95	ไม่ได้ใส่	C-spine	collar	splint	และการดูแลให้สารน�้า	สถิติ

เหล่าน้ีบ่งชีป้ระสิทธภิาพในการน�าส่งผูป่้วย	กระบวนการในการถ่ายทอดความรูจ้ากส่วนกลางในส่วนโรงพยาบาลถูกถ่ายทอด

ออกไป	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจริงๆ	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้	ความสามารถปฏิบัติงานได้

เหมาะสมกับสถานการณ์	เพื่อลดความสูญเสียของประชาชน	จึงเป็นที่มาของหลักสูตรฝึกอบรมนี้	

เป้าหมาย	 ของหลักสูตรการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธี	 เพื่อให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัย	 ไม่ท�าให้ใครบาดเจ็บ

เพิ่ม	

วัตถุประสงค์ 

1)	เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์พิเศษ	ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	

2)	เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน	

3)	เพื่อสนับสนุนการยุติสถานการณ์ได้โดยเร็ว	
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การด�าเนินการ	แบ่งเป็น	4	ขั้น	ได้แก่	

1)	ขั้นการจัดท�าสาระหลักสูตร	เอกสาร	ต�ารา	ประกอบหลักสูตร	และแนวทางการปฏิบัติ	

2)	ขั้นการถ่ายทอด	เผยแพร่	พัฒนาการปฏิบัติงาน	(ระดับของผู้ปฏิบัติการ)	(ระดับครูผู้สอน)

3)	ขั้นการปฏิบัติ	ติดตาม	และประเมินผล	ก�าลังอยู่ในขั้นตอนนี้		

4)	ขั้นการปรับปรุงพัฒนา

สาระส�าคัญภายในหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติ

การช่วยเหลือ	ต้องมี	3	ถูกต้อง	คือ	การช่วยเหลือที่ถูกต้อง	ในสถานที่ที่ถูกต้อง	และในเวลาที่ถูกต้อง	แบ่งเป็น	3	

เวลาในห้วงเวลา	

DIRECT	THREAT	(DT)	 เป็นการช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บ	ในห้วงเวลา	“หรือ”	สถานที่ที่ยัง	“อาจ”	มีอันตราย	

หรือมีอันตรายอยู่	เป้าหมายคือ	ผู้ช่วยเหลือและผู้บาดเจ็บต้องออกมาจากพื้นที่อันตรายนั้น	การใช้เสียงสื่อสารกับผู้บาดเจ็บ

ช่วยให้ผูบ้าดเจบ็ไม่ได้รับบาดเจ็บเพ่ิมและช่วยรกัษาชีวติ	โดยต้องมอีงค์ความรูแ้ละมสีต	ิต้องมทีกัษะในการประเมนิสถานการณ์	

ทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	 การเคลื่อนที่ของผู้ช่วยเหลือ	 และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างปลอดภัยในสถานการณ์

นั้นๆ	การท�างานเป็นทีมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่น	โดยการคุ้มกันของเจ้าหน้าที่อื่น	และ/หรือเพื่อนร่วมงาน	

INDIRECT	THREAT	(IDT)	เป็นการช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บ	ในห้วงเวลา	“และ”	สถานที่ที่ปลอดภัย	ในบริเวณที่

เกิดเหตุ	ซึ่งจะไม่ค่อยต่างจาก	PHTLS	มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้รอดชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	คือ	การใช้

อุปกรณ์แสวงเครื่อง	หมายถึง	หาอุปกรณ์ข้างกายหรือบนตัวผู้ช่วยเหลือหรือร่างกายผู้บาดเจ็บมาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์

ชั่วคราวที่ยับยั้งไม่ให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต	อาจจะไม่ปลอดเชื้อแต่ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ

EVACUATION	(EVAC)	ไม่ใช่แค่การน�าส่งผูบ้าดเจบ็ไปโรงพยาบาล	แต่เป็นการเฝ้าตดิตามอาการ	รวมทัง้การให้การ

ช่วยเหลือเพิ่มเติมระหว่างส่งต่อ	โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม	หรือปรับสภาพบนรถให้เหมาะสมกับการช่วยเหลือ

ผู้บาดเจ็บในขณะเคล่ือนที่	 เคลื่อนย้าย	 ให้รอดชีวิตจากสาเหตุท่ีแก้ไขได้	 ตามข้ันตอนเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่าง 

ถูกต้อง	วิธีปฏิบัติ	เช่นเดียวกับ	DT	และ	IDT

ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องสร้างความตระหนักใช้	mirror	 image	 เห็นอะไรในที่เกิดเหตุ	 ใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน	

ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเอาตัวรอด	การประเมนิสถานการณ์	คาดการณ์สิง่ทีอ่าจเกดิข้ึน	ต้องรูว้ธิกีารของต�ารวจและทหาร	สร้าง

ระบบการท�างานเป็นทมี	ไม่ใช่เฉพาะทมีเรา	เราต้องเป็นส่วนหนึง่ของทมีใหญ่	ก�าหนดให้มมีาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยั	

ในการยุติสถานการณ์	 จะให้รู้จักระบบการบังคับบัญชาในการแก้ไขสถานการณ์	 รู้ขอบเขตความสามารถและข้อจ�ากัดของ

ตนเอง	รวมถึงหน่วยอื่นๆด้วย

หัวข้อส�าคัญที่จะได้เรียนในหลักสูตร

กลไกการบาดเจ็บจากอาวุธ	ระบบบัญชาการ	การประเมินสถานการณ์	การสื่อสาร	การเคลื่อนที่	การเปิดทางเดิน

หายใจ	การห้ามเลือด	การเคลื่อนย้าย	การรายงานการบาดเจ็บ	การติดตาม	การประยุกต์ใช้อุปกรณ์แสวงเครื่อง

เครื่องมือในการสอน

มีการบรรยายในห้องเรียนเป็นช่วงสั้นๆ	การฝึกในสถานีเป็น	station	ต่าง	ๆ	และการฝึกในสถานการณ์สมมุติ	ให้

อุปกรณ์ผู้เข้าอบรมไปแก้ไขปัญหา	เมื่อจบการฝึกจะมีการ	feedback	มีข้อเสนอแนะมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

เน้นเรื่องของการเตรียมการ	ท�างานด้วยความรู้และทักษะ	ไม่ละเลยความปลอดภัย	ให้ความส�าคัญกับการท�างาน

เป็นทีม

มาตรฐานส�าหรับครูผู้สอน

ครูผู้สอนหลัก	ต้องผ่านการรับรองให้เป็นครูผู้สอนหลัก	และมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้ว	อย่างน้อย	2	ครั้ง)	

อย่างน้อย	 6	 นาย	 (ไม่รวมหัวหน้าชุด)	 จ�านวนครูผู้สอน	 รวมไม่น้อยกว่า	 12	 นาย	 (จ�านวนครูต่อนักเรียน	 ไม่เกิน	 1	 :	 4)	 

(ไม่รวมหัวหน้าชุด)	
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

โครงสร้างตารางการฝึกอบรมส�าหรับ provider 

หลักสูตร	3	วัน	แบ่งเป็นการบรรยายในห้องเรียน	และเน้นการฝึกปฏิบัติ

วันที่	1	เป็นการบรรยายฝึกทกัษะเฉพาะบคุคล	เน้นในเรือ่งของการเอาตวัรอด	การท�าตัวให้ปลอดภยัในสถานการณ์		

วันที่	2	บรรยายเนื้อหา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	และฝึกปฏิบัติตามสถานี	(station)	โดยการอธิบาย	การสาธิต		การ

ลงมือท�า	การท�าซ�้าๆ

วันที่	3	การฝึกในสถาน	ี(ต่อ)	การฝึกในสถานการณ์สมมติ	(การคดิวางแผน	การตดัสนิใจ	การใช้ทกัษะ	การอธบิาย

ให้เห็นภาพการน�าไปใช้)	

ขั้นตอนการปฏิบัติของการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธี

1. ออกเหตุต้องเตรียมการ	 ต้องมีการแสวงหาความรู้	 และพัฒนาทักษะความช�านาญอย่างต่อเนื่อง	 เตรียมการ

เพื่อการประสานงานที่ดี	(เจ้าหน้าที่อื่น	เพื่อนร่วมงาน	เจ้าหน้าที่ของ	รพ.)	ตรวจสอบความพร้อมใช้	และสร้างความคุ้นเคย

กับอุปกรณ์	และพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีม

2. ประสานปลอดภัยจึงเข้า	 เน้นเรื่องการรับข่าวจากจุดเกิดเหตุ	 เก็บรายละเอียดข้อมูลที่จ�าเป็นให้ได้มากที่สุด

เพื่อประเมินความปลอดภัย

3. คอยเฝ้าระวังไว้ 	ก�าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยของทีม	หลักความปลอดภัยถือเป็นสิ่งส�าคัญที่

ทุกคนต้องตระหนัก

4. หยุดเลือดให้ได้ในพื้นที่ การเสียเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ส�าคัญ	ที่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม

5. เร็วรี่ ดูสติ ระวังคอ	ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บของกระดูกคอ	พร้อมกับการตรวจระดับการรู้สึกตัว

6. อย่ารีรอเปิดทางเดินหายใจ	รีบเปิดทางเดินหายใจให้กับผู้บาดเจ็บ	ในกรณีที่ตรวจพบข้อบ่งชี้

7. ว่องไวปิดแผลที่ทรวงอก	ต้องตรวจดูบริเวณทรวงอกโดยรอบ	และต้องปิดแผลทะลุที่พบก่อนเสมอ

8. อย่าตระหนกตรวจหลัง แขนขา	ประเมินและตรวจดูบริเวณด้านหลัง	ตั้งแต่ศีรษะ	คอ	ล�าตัว	แขน	และขา	และ

ท�าการห้ามเลือด	ถ้าพบมีแผลเลือดออก

9. การน�าพาระวังคอและหลัง	ท�าการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสมกับลักษณะการบาดเจ็บ

10. ไม่พลาดพลั้งติดตามอาการ	 ระหว่างการน�าส่ง	 ต้องมีการตรวจติดตามอาการ	 และท�าการแก้ไขอาการที่มี

การเปลี่ยนแปลงเลวลง

11. เร่งประสานการส่งต่อ ส่งข้อมูลที่จ�าเป็นให้กับห้องฉุกเฉินของ	รพ.	ที่จะน�าส่ง	เกี่ยวกับลักษณะการบาดเจ็บ	

การช่วยเหลือ	อาการปัจจุบันของผู้บาดเจ็บ	รวมทั้งจ�านวนผู้บาดเจ็บที่คาดว่าจะมี

12. ทุกข้อท่ีท�า น�าไปทบทวน	 หลังเสร็จสิ้นภารกิจ	 ควรมีการประชุมทบทวน	 ถอดบทเรียน	 และน�าไปสู่ 

การปรับปรุงพัฒนาส�าหรับการเผชิญเหตุในครั้งต่อไป	ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการแก้ไข

 

การกู้ชีพและการช่วยชีวิตทางน�้า (Maritime and Aquatic Life Support ; MALS)

ความส�าคัญและความจ�าเป็นของหลักสูตรนี้

เน่ืองจากปัญหาผู้ประสบภัยทางน�้าที่เกิดข้ึนได้ทุกเพศทุกวัย	 และท�าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต	 ในป	ี 

พ.ศ.2554	เริม่สอนการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน�า้	MALS	รุน่ที	่1	เกดิขึน้ทีจั่งหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีโดยเปิดสอนให้กบับคุลากร

ทางการแพทย์	หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดท�าหนังสือขึ้น	ซึ่งในปี	2562	นี้จะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางใน

ปัจจุบัน	และใช้ชื่อหลักสูตร	เป็น	“การกู้ชีพและการช่วยชีวิตทางน�้า”	นอกจากจะมีการสอนให้กับบุคลากรการแพทย์แล้ว

ยังมีการสอนให้กับชมรมกู้ชีพทางน�้าอีกด้วย	เนื้อหามีใจความส�าคัญ	4	ประการ	คือ	

1)	การป้องกัน	(Prevention)	2)	การเข้าช่วยเหลือ	(Rescue)	3)	การตรวจสอบและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทางน�้า	(Access	and	care)	และ	4)	การเคลื่อนย้ายล�าเลียงและส่งต่อ	(Evacuation)	

ในหลักสูตรนี้สอนหลักความปลอดภัยทางน�้าและการป้องกัน	 หลักการช่วยชีวิตทางน�้า	 หลักการดูแลผู้บาดเจ็บ

ทางน�้า	และหลักการส่งต่อผู้บาดเจ็บทางน�้า	นอกจากนี้แล้วยังมีการสอนในเรื่องของการลอยตัวในน�้า	(Floating)	อย่างน้อย	

30	นาที	เพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นก่อนที่จะมีทีมที่ให้การช่วยเหลือเข้าถึง	ทั้งแบบมีอุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์	
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กลุ่มเป้าหมายในการสอน	มกีลุม่เดก็นกัเรยีน/ประชาชนทัว่ไป	ควรจะรูอ้ะไรบ้าง	กลุม่ผูท้�างานทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง	

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์	และการสร้างครูผู้ฝึก	(Instructor)	

กฎแห่งความความปลอดภัยพื้นฐานในการท�ากิจกรรมทางน�้า	คือ	

•	ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน�้าตามล�าพัง	

•	ไม่เล่นน�้าคนเดียว	

•	เล่นน�้าในพื้นที่ที่ก�าหนดและมีเจ้าหน้าที่ดูแล	

•	ปฏิบัติตามกฎกติกาในการเล่นน�้าอย่างเคร่งครัด

•	ไม่กระโดดลงน�้าตื้นหรือขุ่น

•	ไม่ว่ายน�้าออกไปไกลฝั่ง	ควรว่ายน�้าขนานฝั่ง

•	ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะเล่นน�้า

•	ไม่เล่นน�้าในเวลากลางคืน

•	ไม่ควรเล่นน�้าขณะฝนตก

•	รีบขึ้นจากน�้าทันทีเมื่อเห็นน�้าขุ่นแดง

กฎแห่งความความปลอดภัย	ควรสอนให้เด็กได้รู้	น�าไปสอนทุกโรงเรียน	สอนใช้เวลาน้อยความสนใจเด็กสั้น

อุปกรณ์มาตรฐานในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน�้า แบ่งเป็น	5	ประเภท	ดังนี้	

1.	TYPE	I	OFF	SHORE	PFD	หรือ	ชูชีพส�าหรับออกทะเล	ออกแบบมาส�าหรับให้สามารถพยุงตัวได้ในระยะเวลา

นาน	ในสถานการณ์คลื่นลมแรงกลางทะเล	ไม่ว่าจะพลิกตัวอย่างไรชูชีพนี้จะสามารถพลิกตัวให้นอนหงายหน้าเสมอ	

2.	TYPE	II	NEAR	SHORE	PFD	หรือ	เสื้อชูชีพส�าหรับน�้าจืด	หรือ	ส�าหรับใกล้ฝั่ง	เสื้อชูชีพที่เราเห็นใช้กันทั่วๆไป	

มีค่าการลอยตัวที่ไม่มากนัก	ออกแบบส�าหรับการใช้งานไม่ห่างจากฝั่งมากนัก	เพื่อรอคนมาช่วยได้ในเวลาสั้นๆ	สามารถพลิก

ให้เราแหงนหน้าได้และไม่ได้

3.	TYPE	III	FLOATING	AID	หรือ	เสื้อชูชีพส�าหรับพยุงตัว	คล่องตัว	สามารถขยับได้ง่าย	แต่เหมาะส�าหรับการใช้

ในสภาพน�้าที่เรียบๆ	และตื้นๆ	 เท่านั้น	 เป็นแค่เสื้อส�าหรับใช้ในการพยุงตัวในน�้าเท่านั้น	 ไม่สามารถที่จะพลิกตัวเราให้หงาย

หน้าได้

4.	TYPE	IV	THROWABLE	DEVICE	ชูชีพประเภทนี้ไม่ได้มาเป็นรูปแบบของเสื้อ	แต่มาในรูปแบบของที่ใช้ส�าหรับ

โยนไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในน�้า

5.	TYPE	V	ออกแบบมาเฉพาะส�าหรับกิจกรรม	เช่น	เสื้อชูชีพส�าหรับการล่องแก่ง	เสื้อชูชีพประเภทนี้นอกจากจะ

ท�าให้ไม่จมแล้ว	ยังมีคุณสมบัติช่วยกันกระแทกได้อีก

หลักการสอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า (Water Rescue)

TALK	 ตะโกนเรียกสติ	บอกว่าเราจะช่วย

REACH	ยื่นไม้	อุปกรณ์	ที่สามารถเกาะจับได้

THROW	โยนอุปกรณ์ลอยน�้า	ห่วง	เชือก	ให้จับ

WADE	ลุยน�้าเข้าไปหา

ROW	 ใช้เรือ	พายเข้าหา

GO	ว่ายน�้าเข้าช่วย	(ต้องเชี่ยวชาญพอห้ามถูกกอดรัด)

เมื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าขึ้นมาแล้ว	 สิ่งท่ีจะท�าให้ผู้ประสบภัยทางน�้ามีโอกาสเสียชีวิตมากท่ีสุดคือภาวะ	

Hypoxia	ห้ามท�า	Heimlich	maneuver	และ	Abdominal	trust	แต่ควรช่วยเหลือโดยการเปิดปากดูก่อน	ผู้ที่จมน�้าอาจ

อาเจียนออกมาเพราะกินน�้าเข้าไปมาก	 อากาศส�าคัญท่ีสุดในการช่วยคนจมน�้า	 ห้ามท�าการ	 pump	 หัวใจก่อน	 ระหว่าง 

น�าผู้ป่วยเข้าฝั่งอาจช่วยเป่าปากได้	สรุปคือ	ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม	เป่าปาก	5	ครั้ง	เพราะคนจมน�้าจะขาดอากาศหายใจ	

ถ้าระหว่างเป่าปากมีอาเจียนออกมาให้พลิกตัว	clear	airway	ใหม่	ยกเว้นเป็นน�้าใส	อาจ	hold	mask	ได้เลย	และการให้	O
2	

ที่มีความเข้มข้น	100%	ในปริมาณ	15	ลิตรต่อนาที	ถือเป็นสิ่งส�าคัญและเป็นสิ่งแรกที่พึงกระท�า	เพื่อเป็นการช่วยชีวิต	และ

ควรให้ความอบอุ่นโดยการห่มผ้าหรือเช็ดตัวเพ่ือเป็นการรักษาอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้ลดต�่าลง	 ในกรณีท่ีสงสัยมีการ 
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

บาดเจบ็บรเิวณคอและกระดกูสนัหลงัควรมกีารใส่อปุกรณ์ป้องกนัการเคลือ่นไหวของกระดกูคอ	คอื	Hard	collar	และ	Long	

spinal	board	ตั้งแต่อยู่ในน�้าก่อนการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง	

ถ้ามีเรือช่วยคนไม่รู้สติดึงขึ้นเรือก่อน	คนมีสติโยนของช่วย	เรือไม่สามารถช่วยคนได้ทุกคน

ในหลกัสตูรยงัมหีวัข้ออืน่ๆทีส่อนเกีย่วกบัผูป้ระสบภยัทางทะเล	เช่น	การดแูลผูบ้าดเจบ็จากสตัว์มพีษิทางทะเล	

พวกที่สร้างแผลได้	 ให้ท�าการห้ามเลือด	ท�าแผล	พวกที่มีพิษ	ป้องกันได้โดยใส่	wet	suit	ถ้าโดนพิษแมงกะพรุนให้ราดด้วย

น�้าส้มสายชู	นอกจากนี้	 ยังมีหัวข้อการป่วยเจ็บจากการด�าน�้า	มีปอดแตก	มีลมรั่วในช่องปอด	แน่นเจ็บหน้าอกได้	 ถ้าลมรั่ว

ลอยไปอุดหลอดเลือดท�าให้หมดสติได้	โรคของการด�าน�้าทั้งหมดเกิดจากฟองก๊าซทั้งสิ้น	วิธีช่วยเหลือดีที่สุดคือช่วยเหลือตาม

มาตรฐาน	ลมอุดที่ไหนจะท�าให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ	สิ่งที่ท�าได้ดีที่สุดคือให้ออกซิเจน	100	%	15	ลิตรต่อนาที	เนื่องจาก

ปอดจะท�าการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ยากขึ้น	

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

บทเรียนจากอาสามลูนธิใินการปฏบิติังาน	ได้รบัแจ้งว่ามเีหตยุงิกนัในป๊ัมน�าม้นัแล้วขบัรถเข้าไปรบัถกูต�าหนว่ิาไม่ใช่

หน้าทีข่องมลูนธิ	ิได้น�าปัญหาน�าเสนอกบั	สพฉ.	จึงมโีอกาสได้เรยีนในหลกัสตูรการปฏิบตักิารแพทย์ฉกุเฉนิเชงิยทุธวธิ	ีหลกัสูตร	

3	วัน	เป็นการพัฒนาความรู้ท�าให้มีทักษะในการเข้าพื้นที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย	มีความจ�าเป็นต้องเรียนเพราะเป็นภัยที่

เกิดจากมนุษย์	เพราะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น	ซึ่งต่างจากอุบัติเหตุ	จากภัยธรรมชาติที่สามารถควบคุมได้	เป็นหลักสูตรที่

เข้าถึงผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ที่พิเศษ	หรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกต	ิ

เป็นทีมที่ช่วยสนับสนุนให้กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

เสนอให้	สพฉ.	พัฒนาหลักสูตร	TTEMS	และให้มีทีมในทุกจังหวัด	เพราะท�าให้ทีมผู้ปฏิบัติการมีความปลอดภัย 

เพิ่มขึ้นในสถานการณ์พิเศษ

การขับเคลื่อน	พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์พิเศษ	

4. ค�า / วลีเด็ด

“ลอยคอเพื่อรอคอย”

“อากาศส�าคัญที่สุดส�าหรับคนที่จมน�้า”	(น.อ.สรรพสิทธิ์	สงกุมาร)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม: 

Q	:	เมื่อถูกพิษจากแมงกะพรุนไฟจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดรอยแผลไหม้

A	:	ท�าการล้างด้วยน�้าส้มสายชู	/	น�้าทะเล	ห้ามล้างด้วยน�้าเปล่า	เพราะจะท�าให้เข็มพิษแตกและเกิดการอักเสบ 

บวมแดงเพิ่มขึ้น	และรีบน�าส่งโรงพยาบาล



Parallel Session 8 :

	 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	13.00	–	14.30	น.

	 ห้อง	402

หัวข้อ PS8 :

 Stroke Management: today and tomorrow

วิทยากร :

 รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ 

	 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

 อ. พญ.ชิตาภา กาวีต๊ะ 

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผศ. พญ.อินธิรา ขัมภลิขิต

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

โรคหลอดเลือดสมอง	 เป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทบกพร่อง	 ท่ีเกิดทันทีโดยเฉียบพลัน	 มีอาการนานกว่า	 

24	ชั่วโมง	ซึ่งสามารถแบ่งเป็น	2	กลุ่มใหญ่	คือ	1)	หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Ischemic	stroke)	และ	2)	หลอดเลือด

สมองแตก	(Hemorrhagic	stroke)	สิ่งที่ช่วยแยกได้ดีที่สุดคือการตรวจภาพถ่ายรังสีทางคอมพิวเตอร์	ดังนั้น	การน�าส่งผู้ป่วย

จึงควรส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่สามารถตรวจภาพถ่ายทางรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ได้

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน	 (Acute	 ischemic	stroke)	 เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง

อย่างเฉยีบพลัน	ท�าให้เนือ้สมองมเีลอืดไปเลีย้งลดลงและเสยีหาย	สิง่ส�าคญัในการช่วยเหลอืผูป่้วยคอืต้องรบีให้การรกัษาเพือ่

กู้เนื้อสมองที่เสียหาย	 และป้องกันการเสียหายของเน้ือสมองท่ีขาดเลือดเฉียบพลันอย่างถาวร	 เนื่องจากในทุกนาทีท่ีช้าไป	 

จะมีเซลล์สมองเสียหายประมาณ	 2	 ล้านเซลล์	 การรักษาจึงแข่งกับเวลา	 ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง	

ประกอบด้วย

1.	 รู้ตัวเร็ว	 (Detection)	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	 ประชาชนควรรู้ให้เร็วว่ามีอาการต้องสงสัยของโรคหลอดเลือดสมอง		

ประกอบด้วย	หน้าเบี้ยว	ปากเบี้ยว	พูดล�าบากหรือพูดไม่ชัด	แขนหรือขาอ่อนแรง	

2.	โทรแจ้งเร็ว	(Dispatch)	เริ่มระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	โดยการโทรศัพท์ติดต่อหมายเลข	1669

3.	น�าส่งโรงพยาบาล	(	Delivery)	อย่างรวดเร็ว	

4.	การส่งต่อ	(Door)	การตัดสินใจน�าส่ง	ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วิธีการประเมินผู้ป่วยส�าหรับทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	คือ	

1)	ให้ผู้ป่วยยิงฟัน	ว่ามีใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งตกหรือไม่

2)	ให้ผู้ป่วยพูดค�าว่า	“โรงพยาบาล”	หรือ	“กรุงเทพมหานคร”	แล้วฟังดูว่าพูดได้ปกติหรือไม่

3)	ให้ผู้ป่วยหงายมือมาข้างหน้า	ว่ามีมือตกหรือไม่

หากพบว่ามอีาการ	1	ใน	3	ข้อทีก่ล่าวมา	มกัพบว่ามโีอกาสเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง	72%	ให้รบีน�าส่งโรงพยาบาล	

นอกจากน้ี	 อาการของโรคหลอดสมองยังสามารถแสดงให้เห็นได้จากการพูดไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจ	 (สื่อสารไม่ได้)	 ตามอง 

ไม่เห็นเฉียบพลัน	ลานสายตาแคบลง	อ่อนแรง	เดินเซ	ทรงตัวล�าบาก	ชาครึ่งซีก	อาการที่อาจประเมินได้ยาก	คือ	อาการบ้าน

หมุนหรือเวียนศีรษะฉับพลัน	มองเห็นภาพซ้อน	ซึมลง	หรือระดับความรู้สึกตัวลดลง

การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในปัจจุบัน

ตามแนวทาง	 ACLS	 ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจะดูแลเรื่องทางเดินหายใจและช่วยการหายใจ	 ให้	 Oxygen	 

ตรวจสอบระดับน�้าตาลในเลือด	สิ่งที่ส�าคัญคือ	การซักประวัติเวลาครั้งสุดท้ายที่พบผู้ป่วยปกติดี	หรือเวลาที่พบผู้ป่วยผิดปกติ	

และเมื่อน�าส่งโรงพยาบาลจะเริ่มจับเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย	 โดยแพทย์ท่ีห้องฉุกเฉินจะประเมินและสั่งการรักษาเบ้ืองต้น	

ซึ่งจะท�าภายใน		10	นาที	และตามอายุรแพทย์หรือแพทย์ระบบประสาท	(Stroke	team)	ภายใน	25	นาที	มาประเมินความ

รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองด้วยการประเมินคะแนน	NIHSS	 ร่วมกับการส่งตรวจภาพถ่ายรังสีทางคอมพิวเตอร์แบบไม่

ฉีดสี	(CT	brain	non	contrast)	เพื่อแยกภาวะเลือดออกในสมอง	ควรท�าให้ได้ภายใน	45	นาที	นอกจากนี้ยังใช้	ASPECT	

Score	ในการประเมนิความรนุแรงของการเสยีหายของเนือ้สมอง	และตดัสนิใจในการรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองต่อไป

ส่ิงที่จะพิจารณาเพิ่มเติมในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบคือ	 ผู้ป่วยสามารถท�าการเปิดหลอดเลือด 

เพื่อเพิ่มเลือดกลับไปเลี้ยงสมองต�าแหน่งที่ขาดเลือดได้หรือไม่	หากระยะเวลาที่ผู้ป่วยเกิดภาวะอาการอยู่ภายใน	4.5	ชั่วโมง	

และมีข้อบ่งชี้ที่สามารถให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดโดยไม่พบว่ามีข้อห้ามใช้	 แพทย์จะสามารถเลือกใช้การรักษาด้วย

ยาละลายลิม่เลอืด	ซึง่ข้อดีของการให้ยามค่ีอนข้างมาก	เพราะจะช่วยลดความพกิารได้	30	%	ต่อระยะเวลาในการให้ยาภายใน	

60	นาที	ดังนั้นระยะเวลาตั้งแต่เกิดอาการจนถึงโรงพยาบาลจึงมีความส�าคัญอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีวิธีการในการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนท่ีขาดเลือด	 ด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดไปลากก้อน

เลือดออกมา	(Mechanical	thrombectomy)	ซึ่งในปัจจุบันสามารถท�าได้มากขึ้นในหลายโรงพยาบาล	สามารถท�าได้มาก

ขึ้นในหลายโรงพยาบาล	มีข้อบ่งชี้คือ	1)	สามารถท�าในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า	18	ปี	2)	ไม่เคยมีความพิการมาก่อน		3)	มีการ

อุดตันของหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่	4)	เนื้อสมองยังเปลี่ยนแปลงไม่มาก	5)	เหตุการณ์เกิดไม่เกิน	6	ชั่วโมง	ร่วมกับข้อบ่งชี้

อื่น	ๆ	ทางการแพทย์	จะช่วยผู้ป่วยได้ค่อนข้างมาก	ท�าให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองในส่วนที่ขาดเลือด
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ในอนาคตจะมีโปรแกรม	 (software)	 ช่วยในการดูเนื้อสมองท่ีเลือดไปเลี้ยงหรือขาดเลือดว่ายังสามารถกู้กลับมาได้หรือ 

ไม่	 เหมาะที่จะใช้ในผู้ป่วยที่ตื่นมาพบว่ามีอาการหรือไม่ทราบเวลาที่เกิดอาการอย่างชัดเจน	 	ประเมินอาการแล้วคาดว่าเกิด 

การอุดตันของหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่		มีระยะเวลาของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองภายใน		6-24	ชั่วโมง		

การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองให้ได้ผลด	ีเกดิจากการท�างานร่วมกันเป็นทมี	จากทมีสหสาขาทีม่บีทบาทส�าคัญ

ร่วมกันในดแูลผูป่้วย	ทัง้ทมี	EMS	ทมี	ER	ทมีหน่วยบรบิาลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	ทีมแพทย์รังสวีทิยา	ทีมแพทย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟู	เป็นต้น

โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke)

ลักษณะอาการของผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดสมองแตก	 คือ	 มีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทจากภาวะปกติ		

เช่น	มีอาการแขนขาอ่อนแรง	มีอาการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ				

1.	 Spontaneous	 Intracerebral	 Hemorrage	 (ICH)	 ภาวะเลือดออกในเนื้อสมองโดยไม่มีความผิดปกติจาก

สาเหตุอื่น	มักพบในผู้ป่วยอายุ	40-60	ปี	มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง	โดยบริเวณที่มักพบว่ามีเลือดออกคือ	Striato-

capsular	(Basal		ganglion)	50%,	Lobar	10-20%,	Thalamus		15%,	Pons	10-15%	และ	Cerebellum		10%

2.	Secondary	Intracerebral	Hemorrhage	(Secondary	ICH)	ภาวะเลือดออกในสมองที่มีสาเหตุเช่น				

-	Subarachnoid	hemorrhage	มีสาเหตุจาก	Ruptured	cerebral	aneurysm	 (เส้นเลือดในสมองโป่งพอง)	 

พบบ่อยในผู้ป่วยอายุ	 50-60	 ปี	 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง	 ได้แก่	 ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง	 สูบบุหรี่	 มีความผิดปกติทางพันธุกรรม	 

อายุมาก	ประสบอุบัติเหตุ	เป็นต้น

-	Ruptured	Arteriovenous	Malformations	เกดิจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืดแดงและด�าในสมอง	นอกจาก

การรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วยังสามารถใช้การรักษาด้วยวิธี	Radiosurgery	และการท�า	Embolization	ได้

การรักษากลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก  

-	การช่วยเหลือทางเดินหายใจ	การหายใจ	และการไหลเวียน

-	ควบคุมความดันโลหิต	ให้	SBP	140	mmHg

-	การประเมินภาวะความดันในกะโหลกสูง	(Increased	intracranial	pressure)	ซึ่งสังเกตจากอาการปวดศีรษะ	

อาเจียน	ซึมลง	หมดสติ		

-	แพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัด	เช่น	การผ่าตัดระบายเลือด	ผ่าตัดระบายน�้า	ผ่าตัดน�ากะโหลกศีรษะออกเพื่อลด

ความดันในกะโหลกศีรษะ

-	การให้ออกซิเจนและยา

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะโรคท่ีส�าคัญท่ีสุดในโรคทางระบบประสาทถึงกว่า	 67%	 การท่ีเนื้อสมอง 

ถูกท�าลาย	หากได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้ช้าจะท�าให้เนื้อสมองที่ขาดเลือดนั้นถูกท�าลายถาวร

เวลาส�าคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมี	3	จุด	คือ	1)	เกิดอาการ	2)	เวลาน�าส่งโรงพยาบาล	และ	3)	เวลาเปิด

หลอดเลือด	โดยที่กระบวนการในโรงพยาบาลได้พยายามท�าอย่างเต็มที่คือ	เวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา	(Door	to	needle	time)	

สิ่งที่ทีมแพทย์พยายามท�าคือ	ท�าให้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาสั้นที่สุด	แต่สิ่งที่ทีม	EMS	จะช่วยได้มากที่สุดคือ	การลดระยะ

เวลาของระยะเกิดอาการถึงเวลาน�าส่งโรงพยาบาล	จะท�าให้เวลารวมในการดูแลผู้ป่วยนั้นสั้นที่สุด	แต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้น

คือ	สามารถท�าให้ทั้ง	3	จุดเป็นเวลาเดียวกันได้	แต่ยังไม่สามารถท�าได้	จึงเป็นที่มาของโครงการ	Mobile	Stroke	Unit	จาก

เดิมที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องใช้เวลาในการเข้าหาโรงพยาบาล	 แต่โครงการนี้เป็นการยื่นโรงพยาบาลเข้าไปหา 

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	ซึง่โครงการน้ีเกดิจากความร่วมมอืกนัของหลายภาคส่วนท่ีต้องการช่วยลดเวลาในการเข้าถึงบรกิาร

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	เป็นการน�า	Telemedicine	เข้ามาใช้	และท�าให้เกิดความยุติธรรมของการเข้าถึงบริการโดย

ความร่วมมือของ	Public	and	Private	Institution	

โครงการ	Mobile	Stroke	Unit	มกีระบวนการคอื	เมือ่ผูป่้วยเกดิอาการโรคหลอดเลอืดสมองใน	4	ชัว่โมง	โทรศัพท์

เข้ามาที่	 1669	 ซึ่งสั่งการให้ทีม	 EMS	 ออกรถพยาบาลไปรับผู้ป่วย	 และจะโทรศัพท์มาท่ีรถ	Mobile	 Stroke	Unit	 เพื่อ 

นัดหมายไปพบกันที่สถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	 เมื่อผู้ป่วยมาถึง	 แพทย์จะน�าผู้ป่วยมาถ่ายภาพรังสีทางคอมพิวเตอร์	 และให้ 
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ยาละลายล่ิมเลือด	โดยใช้เทคโนโลยช่ีวยในการระบพุกัิดของจดุนดัหมายไม่ให้หลงทางกนั	ความส�าเรจ็ของโครงการนีว้ดัจาก

เวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา	(Door	to	needle	time)	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โครงการ	Mobile	Stroke	Unit	ให้บริการมี

เวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาเฉลี่ย	 20	 นาที	 (เวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาเฉลี่ยที่โรงพยาบาลศิริราช	 	 34	 นาที)	 ท�าให้เห็นว่าโครงการนี ้

ช่วยย่นระยะเวลาในการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้ดี				

2.ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

-	 ความส�าคัญของทีม	 ไม่เพียงแค่การรีบน�าส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาโรงพยาบาล	 แต่ยังมีความส�าคัญใน

การเลือกโรงพยาบาลที่น�าส่ง	 การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้	 จะท�าให้ผู้ป่วยต้องเสีย

เวลาในการรอส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้อีก

-	การน�าส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบัน	สามารถท�าได้	2	รูปแบบ	คือ

	 1.	 น�าส่งผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปยังโรงพยาบาลท่ีสามารถตรวจทางตรวจภาพถ่ายรังสีทาง

คอมพิวเตอร์และให้ยาละลายล่ิมเลอืดกบัผูป่้วยได้	เพือ่ให้ผูป่้วยได้รบัการรกัษาเบือ้งต้นก่อนส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลทีส่ามารถ

ใส่สายสวนหลอดเลือดไปลากก้อนเลือดออกมา

	 2.	 ประเมินผู้ป่วยและน�าส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการตรวจภาพถ่ายรังสีทางคอมพิวเตอร์	

ให้ยาละลายลิ่มเลือด	และสามารถที่จะใส่สายสวนหลอดเลือดไปลากก้อนเลือดออกมาได้	

-	 การเลือกส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมสามารถช่วยผู้ป่วยได้	 จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประหยัดเวลาและได้รับผลการรักษาที่ดีขึ้น	เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยได้มากที่สุด

3.ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาข้อดีข้อเสีย

1.	 ทีม	 EMS	 สามารถช่วยประเมินภาวะหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่อุดตันเบ้ืองต้นได้	 โดยใช้หลัก	 FAST-ED	 

ในการประเมินซึ่ง	 FAST	 ED	ประกอบด้วย	 การประเมินและให้คะแนนในหัวข้อดังต่อไปนี้	 1)	 ปากเบี้ยว	 2)	 แขนอ่อนแรง	 

3)	การพูด	4)	การกลอกตา	5)	การไม่สนใจร่างกายครึ่งซีก	ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ	4	คะแนนจะแสดงว่าโอกาส

ในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่อุดตันได้มีถึง	 60-85%	 จะช่วยให้ทีม	 EMS	 สามารถตัดสินใจในการส่งต่อ 

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือใส่สายสวนหลอดเลือดไปลากก้อนเลือด

ออกมา

2.		การซักประวัติเวลาที่เกิดภาวะหลอดเลือดสมองให้ชัดเจนมีความส�าคัญ	หรือเป็นเวลาที่ไม่ทราบจริงๆ

3.	 	 การคัดแยกผู้ป่วยไปส่งต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมและสามารถที่จะแจ้งล่วงหน้าให้โรงพยาบาลที่จะรับ 

ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า		จะช่วยให้เตรียมความพร้อมในการเตรียมทีมเพื่อที่จะรับดูแลผู้ป่วยต่อรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.		การมีรถ	Mobile	Stroke	Unit	ช่วยลดระยะเวลาการเข้าถึงผู้ป่วยได้ตรวจภาพถ่ายรังสีทางคอมพิวเตอร์เร็ว

ขึ้นและได้รับการรักษาด้วยยาเร็วขึ้น

5.	มีโครงการความร่วมมือของ	University	of	Toronto,	University	of	Zurich,	และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	

พัฒนา	 Learning	Machine	 ในรูปแบบของ	 Traffic	 Light	 System	 เพื่อแก้ปัญหาการตัดสินในการใช้ยาละลายลิ่มเลือด	

ปัญหาที่พบ

-	แพทย์ผู้ปฏิบัติงานไม่มั่นใจในการตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด

-	ผู้ป่วยอาการไม่ชัดเจนว่าจะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือไม่	

-	แต่ละโรงพยาบาลมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดไม่เท่ากัน	

Learning	Machine	 ที่สร้างข้ึนจะสามารถใส่ข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย	 และแปลผลออกมาในรูปแบบสีตาม

ลักษณะของสัญญาณไฟจราจร	 	 ถ้าเป็นสีแดงไม่ต้องให้ยา	 ถ้าเป็นสีเขียวให้ยาละลายลิ่มเลือดได้เลย	 ถ้าเป็นสีเหลืองให้ส่ง

ข้อมูลเข้ามาปรึกษาทางโทรศัพท์	หรือ	Teleconference	กับผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้แพทย์ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยท�างานได้ง่าย

ขึ้น	 โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลแพทย์สามารถท�าการตรวจภาพรังสีทางคอมพิวเตอร์	 และใช้	 Learning	Machine	 ช่วยใน 

การตดัสินใจให้ยาละลายลิม่เลอืดผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	ได้โดยทีไ่ม่ต้องเป็นแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ	และหากพบว่าต้องปรกึษา
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เพิ่มเติม	 ก็สามารถท�าการปรึกษาผ่านระบบ	 Teleconference	 ได้	 แผนการท�าหน่วยรักษาอัมพาตเคล่ือนท่ี	 Phase2	 จะ

พัฒนาโดย

-	การสามารถวินิจฉัยโรคเลือดสมองด้วยการถ่ายภาพรังสี	และฉีดสี

-	มีการติดกล้องหน้ารถและท้ายรถเพื่อให้ผู้เป็นคนให้ค�าปรึกษาสามารถเห็นได้	

-	 สามารถท�าการรักษาได้ทั้งกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน	 (Acute	 Ischemic	 Stroke)	 และโรคหลอดเลือด

สมองแตก	(intracerebral	hemorrhage)

-	สามารถระบุภาวะหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่อุดตันเพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจในการรักษาได้	

-	 แผนการทดลองให้บริการจะอยู่ท่ีเขตสุขภาพท่ี	 5	 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	 โดยจัดต้ังโรงพยาบาลท่ี 

เป็นศูนย์เครือข่าย	 (Hub	and	Spoke	Model)	 ให้โรงพยาบาลเล็กกว่าส่งต่อ	 โดยที่ไม่ต้องน�าส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เพียงอย่างเดียว	เป็นการลดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วย	

-	 นอกจากนี้จะท�าศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องหลอดเลือดสมองเป็น	 Learning	 Center	 แบบ	 Interactive	 ส�าหรับ

ประชาชนในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดสมอง

6.	ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองที่ยังไม่แสดงอาการของโรค	โดยพบว่ากลุ่มที่

มีความเสี่ยงจะมีสองกลุ่มคือ	กลุ่มที่มีปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรค	ได้แก่	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	ภาวะไขมันใน

เลือดสูง	หัวใจเต้นผิดจังหวะ	(Atrial	Fibrillation)	ปัญหาพฤติกรรม	ได้แก่	อ้วน	ขาดการออกก�าลังกาย		รับประทานผักน้อย	

ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	และความเครียด

4. ค�า / วลีเด็ด

	“Multidisciplinary	Team	Working	ที่ดี	ย่อมท�าให้ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น”

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:
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Parallel Session9 :

	 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	15.00	–16.30	น.

	 ห้อง	401

หัวข้อ PS9 :

 What ER can do?

วิทยากร :

 นพ.ธนดล  โรจนศานติกุล 

  ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 พญ.รศกร คล้ายอ่างทอง 

	 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

  อาจารย์เอกศักดิ์ ศิลากูล

	 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ผู้ด�าเนินรายการ :

 นพ.พัฒธพงศ์  ประชาสันติกุล

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
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1. สาระส�าคัญ (Key message) จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย/ผู้ร่วมอภิปราย

จากสถิติทั่วโลกของกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน	คือ	Stroke,	Coronary	Artery	Disease	ซึ่งเป็นกลุ่ม

ที่ต้องการการรักษาขั้นสูง	และ	Infection	การช่วยฟื้นชีวิตในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดท�างานในกลุ่ม	non	trauma	จะใช้	

Protocol	Stay	and	Play	ต่างจาก	Scoop	and	Run	ที่มักใช้ในกลุ่มผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ		โดยใช้ตามนิวยอร์คไกด์ไลน์		

กล่าวคือมีการท�า	CPR	และ	Defibrillation	 ให้เร็วที่สุด	หลังจากนั้นจึงมีการตัดสินใจน�าส่ง	 (Transportation	Decision)		

นอกจากนี้การท�า	Bystander	CPR	จะท�าให้มีอัตราการรอดชีวิตมากที่สุด		โดยจุดมุ่งหมายของ	Bystander	CPR	คือการ

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	(Basic	life	Support)	ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลให้ได้	100%	แม้เหตุการณ์หัวใจหยุดเต้น

ทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนทีร่ะยะไกล	กย็งัคงต้องการ	Bystander	CPR	ก่อนน�าส่งโรงพยาบาล		ในทางปฏบิติัจะให้ค�าแนะน�าทางโทรศัพท์

เพื่อให้มีการกดหน้าอกตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง	 โดยการเปิดล�าโพงไว้เพื่อฟังค�าแนะน�าการปฏิบัติการช่วยชีวิต	 บอกวิธีการ

ทดสอบความรู้สึกตัวโดยการเขย่าไหล่	2	ข้าง	ถ้าไม่ตอบสนอง	ไม่หายใจ	หรือไม่แน่ใจให้เริ่มกดหน้าอกทันที		ในต่างประเทศ

แถบยุโรปพบว่ามีการท�า	 Bystander	CPR	มากกว่า	 80%	มีสถิติการใช้	 AED	 ในที่สาธารณะสูงขึ้นเรื่อยๆ	 เช่นเดียวกับใน

ประเทศไทยที่มีแนวโน้มในการน�า	AED	มาใช้ในการช่วยชีวิตเพิ่มขึ้นและเน้นการกดหน้าอกที่มีประสิทธิภาพ	โดยต้องกดลึก	

5	 เซนติเมตร	อัตราเร็ว	100-120	ครั้ง/นาที	มักมีอัตราการรอดชีวิตสูง	นอกจากนี้	การใช้เครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ

การกดหน้าอก	คือการวัดค่า	End-Tidal	Carbon	Dioxide	(ETCO
2
)	กล่าวโดยสรุปคือ	เมื่อมีภาวะหัวใจหยุดเต้น	ก็เริ่ม	CPR	

ตามค�าแนะน�ามาตรฐาน	 รายงานศูนย์รับแจ้งแหตุและสั่งการและน�าส่งห้องฉุกเฉิน	 ส่วนการหาสาเหตุของภาวะหัวใจหยุด

เต้นนั้น	ไม่สามารถค้นพบได้	ณ	จุดเกิดเหตุ	เนื่องจากต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉิน	การท�าหัตถการบางอย่าง	เช่น	

การเจาะถุงหุ้มหัวใจ	(pericardiocentesis)	ก็ไม่สามารถท�า	ณ	จุดเกิดเหตุได้เช่นกัน	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

ทีส่ามารถช่วยชีวติขัน้สงูและใส่ท่อหลอดลมคอช่วยหายใจได้ในประเทศไทย	ควรประกอบด้วยบุคลากร	3-4	คนในรถพยาบาล	

อาจจะมแีพทย์หรอืไม่มแีพทย์กไ็ด้	และต้องม	ีParamedic	/	EMT-P	นกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์	หรอืพยาบาลใส่ท่อช่วย

หายใจ	ส่วนประเด็นเรื่องการยืนยันการเสียชีวิต	(Declaration	of	death)	ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ออกไปด้วยจะสามารถท�าได้

หรือไม่	ยังมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย	ดังนั้น	การช่วยชีวิตในผู้ป่วย	non-trauma	จึงต้องท�า	CPR	อย่างต่อเนื่อง	อย่าหยุด	และ

ท�า	Defibrillation	เมื่อมีข้อบ่งชี้	จะช่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตสูง

ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		เราไม่สามารถเลือกเวลา	หรือสถานที่เกิดเหตุได้	หลักการที่

ต้องใช้	คือ	3S1D	คือ	3	Safety:	1)	ผู้ป่วยปลอดภัย	2)	เราปลอดภัย	3)	องค์กรปลอดภัย	และ	1D	หมายถึงการมีแพทย์อ�านวย

การปฏิบัติการฉุกเฉิน	Medical	Director	โดยเฉพาะในการ	Declare	death	เนื่องจากกฎหมายยังไม่รองรับทีมที่ไม่มีแพทย์	

การยืนยันการเสียชีวิต	จึงต้องมีองค์ประกอบ	4	อย่างคือ	1)	EKG	monitor	เป็น	asystole	ตลอด	2)	รับ	suggestion	จาก	

Medical	Director	3)	มีผู้น�าชุมชน	เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	อบต.	อบจ.	ฝ่ายปกครอง	ร่วมเป็นพยาน	4)	มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ	(trauma)	มีศูนย์รับแจ้งแหตุและสั่งการมี	EMT	แต่บุคลากรยังมีไม่ครบทุกต�าแหน่งใน

ทุกพื้นที่	ดังนั้นการออกปฏิบัติการ	ณ	จุดเกิดเหตุจึงเน้นการเอาอุปกรณ์การแพทย์ไปที่เกิดเหตุให้น้อย	ประเมินอย่างรวดเร็ว

เพื่อค้นหาสิ่งที่คุกคามชีวิต	และรีบน�ากลับโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด	หลักการดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาลใช้หลัก	XABCDE	

กล่าวคือ	ถ้าพบเลือดออกมาก	(Exsanguination	Bleeding)	จะต้องรีบห้ามเลือดให้เร็วที่สุด	ก่อนการช่วยเหลือ	ABCD	โดย

ใช้หลัก	ตาดู	มือท�า	ห้ามเลือด	ดามแขน	ขา	และน�าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด		การปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน

นอกโรงพยาบาล	ต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เร็ว	และใช้อุปกรณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	

กรณีที่ทีม	 EMS	 น�าส่งที่ผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีห้องฉุกเฉินต้องรอถ่ายโอนเตียงเป็นระยะเวลานาน	 เนื่องจากมีข้อจ�ากัด

เรื่องจ�านวนผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน	ณ	 ช่วงเวลานั้นมีปริมาณมาก	 จึงต้องใช้เวลาในการตรวจประเมินผู้ป่วยที่ส่งมา	 โดยการ 

ถ่ายโอนเตียง	ควรท�าในกระบวนการตรวจประเมินร่างกาย	และพลิกตะแคงตัว	จะท�าให้ผู้ป่วยปลอดภัย

กรณีผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้	 ต้องพิจารณาท�า	 Cricothyroidotomy	 ตามแนวทางปฏิบัติการดูแล 

ผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉินและใช้หลักการ	 Permissive	 Hypotension	 การให้สารน�้าในผู้บาดเจ็บที่ไม่ใช่การบาดเจ็บท่ีศีรษะ	

(Traumatic	 brain	 injury)	 จึงไม่จ�าเป็นต้องให้สารน�้าจ�านวนมาก	 เพราะสารน�้าอาจไปไล่ลิ่มเลือดหลุดออกจนท�าให้เกิด 

เลือดออกมากขึ้น
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ประเด็นสุดท้าย	เน้นเรื่อง	Platinum10	ซึ่งหมายถึง	10	นาทีแห่งชีวิต	โดยนับวินาทีแรกตั้งแต่เจ้าหน้าที่ลงจาก 

รถพยาบาลแล้วพบผู้ป่วย	 หลังจากนั้นต้องประเมินภาวะคุกคามชีวิตให้เร็วและต้องรายงานให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ทราบให้เร็วที่สุด	โดยยึดหลัก	3S1D

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

1.	 การยืนยันการเสียชีวิตที่เกิดเหตุ	 	 (Declare	 death	 at	 scene)	 ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ออกรถพยาบาล	 ไม่มี

กฎหมายรองรับ	อาจใช้องค์ประกอบ	4	อย่างคือ	1)	EKG	monitor	เป็น	asystole	ตลอด	2)	รับ	suggestion	จาก	Medical	

Director	3)	มีผู้น�าชุมชน	เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	อบต.	อบจ.	ฝ่ายปกครอง	ร่วมเป็นพยาน	4)	มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

2.	การท�า	CPR	อย่างไรให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด

3.	ความท้าทายในการท�า	EMS	ให้เป็น	ER	Mobile	และ	เปลี่ยน	ER	ให้เป็น	sub	ICU

4.	 กฎหมายรองรับให้	 Paramedic	 ใส่ท่อช่วยหายใจได้	 แต่ควรแก้ไขให้พยาบาลสามารถใส่ท่อช่วยหายใจได ้

เช่นกัน

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

-	ควรมีการผลักดันให้บุคลากรในองค์กรผ่านการอบรม	BLS	ให้ได้	100%

-	ยคุนีเ้ป็นยคุเทคโนโลย	ีการปฏบิติัการฉกุเฉนิท่ีจะให้การช่วยเหลอือย่างไร	ต้องมหีลกัฐานเชิงประจกัษ์	(evidence	

based)

-	Pre–hospital	care	Intervention	เริ่มมีบทบาทมากขึ้น	ดังนั้นการออกแบบระบบต้องทบทวนเป็นภาพรวม

ทั้งองค์กร	

-	ระบบ	IT	ที่จะใช้ใน	EMS	จะเป็นอย่างไรเพื่อจะตอบโจทย์	Next	Generation	EMS	

4. ค�า / วลีเด็ด

“หลักการออก	EMS	ช่วยเหลือคนที่ควรรอดให้รอด	ไม่ควรท�าให้คนที่ไม่ควรตาย...ตาย”	

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง	(ผู้เข้าร่วมประชุม)

“EMSต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านอกโรงพยาบาลได้เร็ว”	(อาจารย์เอกศักดิ์	ศิลากูล)

“Non	Trauma	ถ้า	move	มา	อย่าหยุดปั๊ม”	(นพ.ธนดล		โรจนศานติกุล)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม:



Parallel Session 10 :

	 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	15.00	–	16.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2

หัวข้อ PS10 :

 ยุคใหม่ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น

วิทยากร :

 นายทรงยศ เทียนทอง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 นายมนู ศรีประสาท

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

 นางนิมมาลา สวัสดิ์พันธ์

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 นางนาถลดา จิตสุวรรณ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ผู้ด�าเนินรายการ :

 ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์

 เทศบาลท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
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1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย / ผู้ร่วมอภิปราย

 

อบจ.สระแก้ว 

•	ต้องมีการบูรณาการ	ประสานร่วมมือจากทุกภาคส่วน

•	ติดตั้งระบบ	TELEMEDICINE	ให้กับรถพยาบาลทุกคัน

•	การเตรียมความพร้อมบุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญ	เพื่อให้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีได้

•	ปรับปรุงระบบ	EMS	ให้มี	response	time	ที่รวดเร็วขึ้น	

อบจ. ล�าพูน

•	เริ่มท�าระบบตั้งแต่ปี	2555	โดยเริ่มจัดซื้อรถพยาบาลจ�านวน	20	คัน	ท�า	MOU	กับโรงพยาบาล	ขอยืมเจ้าหน้าที่

บุคลากรมาประจ�าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	ในปัจจุบันแก้ปัญหาเรื่องก�าลังคนได้แล้ว	ยังมีปัญหาเรื่องรถไม่เพียงพอ	จึงท�า

เรื่องจัดซื้อเพิ่มอีก	17	คัน	แต่ติดปัญหาทางเทคนิค	ยังไม่เรียบร้อย	

อบจ. อุบลราชธานี 

•	เริ่มวางระบบ	EMS	ตั้งแต่	2549	โดยการเช่ารถให้ต�าบลได้ใช้	

•	ปี	2555	เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ	และเริ่มมี	FR	

•	ปี	2557	เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแห่งแรกในที่สังกัด	อบจ.

•	 ปี	 2558	 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง	 มีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 พยาบาล	 ด�าเนินงานด้าน	

Pre-hospital	และมีโครงการเกิดขึ้น	คือ	EMS	and	Smart	city	 โดยร่วมกับหลายหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกัน	ท�า	

MOU	กับ	สพฉ.	สสจ.	กสทช.	สวทช.	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	น�านวัตกรรม	Telemedicine	มาใช้ในรถกู้ชีพขั้นสูง	

เพื่อเป็นต้นแบบและน�าร่องให้ชุมชน	

•	Pilot	project	5	โครงการ	มีดังนี้	

-	ALS		อยู่ในระยะที่	2	คือ	เพิ่มการขยายการบริการให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น		ให้รัศมีน้อยกว่า	10	กิโลเมตร	

โดยให้	FR	เป็นผู้น�าส่ง	และ	ALS	รับต่อ	

-	อบจ.	ร่วมมือกับหน่วยเก็บทุ่นระเบิด	เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

-	พลเมืองอัจฉริยะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-	พัฒนาระบบ	hard	ware	ในการติดตามผู้ป่วยแบบ	real	time	

-	พัฒนา	OIS	ให้สมบูรณ์มากขึ้น	

อบจ. สงขลา 

เริ่มจากการให้ความส�าคัญในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดให้มีโครงการ	1	ต�าบล	1	กู้ชีพ	และต่อยอดส่งเสริมให้มี

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในทุกพื้นที่	เป็นจังหวัดแรกที่น�าร่องในภาคใต้	ทาง	อบจ.	มีนโยบายในการปฏิบัติงาน	5	ด้าน	:	รอบรู้	

รวดเร็ว	ริเริ่ม	รอบคอบ	ร่วมมือ

-	รอบรู้	:	พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ	โดยการจัดอบรม	EMR,	EMT	การใช้วิทยุสื่อสาร	เป็นต้น

-	 รวดเร็ว	 :	 ระบบประสานงานที่ดี	 และรวดเร็ว	 มีความร่วมมือทุกภาคส่วน	 มี	 CCTV	 ติดทุกพื้นที่เสี่ยง	 และมี 

นโยบายเพิ่ม	CCTV	อีก	

-	ริเริ่ม	:	สนับสนุนให้มีการคิดริเริ่มโครงการ		นวัตกรรมใหม่ๆ	

-	รอบคอบ	:	ในการท�างานกับผู้ป่วย	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	

-	ร่วมมือ	:	ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ	ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	
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2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

•	ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรทีจ่ะมาปฏบิตังิานที	่อบจ.	จงึต้องใช้ระบบจ้างเหมา	และเมือ่ใช้ระบบจ้างเหมาแล้ว

มีปัญหาที่	พ.ร.บ.	ไม่ครอบคลุม	อยากให้	สพฉ.	ออกระเบียบ	พ.ร.บ.	หรือกฎหมายรองรับ		

•	ปัญหาในการจัดซื้อรถ	ทางล�าพูนได้แจ้งว่า	ติดขัดทางเทคนิคอยู่ในช่วงอุทธรณ์

•	การดัดแปลงเป็นรถพยาบาลไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์	ตาม	พ.ร.บ.	การใช้รถได้	ต้องถอดไฟฉุกเฉินที่ประกอบ

ก่อนจดทะเบียน	เมื่อผ่านจึงมาติดไฟฉุกเฉินประกอบใหม่		

•	การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบมีความทับซ้อนระหว่าง	อบจ.	และมูลนิธิ	

•	ปัญหาในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	ที่ต้องออกเหตุให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

เร่งด่วนซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถ	จะต้องด�าเนินการอย่างไร	

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาข้อดีข้อเสีย

•	เสนอให้มีการแก้	พ.ร.บ.การจดทะเบียนรถ	และก�าหนดมาตรฐานให้	อบจ.	จัดซื้อรถได้ง่ายขึ้น	

•	จัดท�างบประมาณเพิ่มในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

•	ต้องการหา	connection	เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้บุคลากร	เช่น	ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อเรียนพยาบาล	

และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4. ค�า / วลีเด็ด

“หัวใจรับใช้ประชาชน”	(นางนิมมาลา	สวัสดิ์พันธ์)

“ประชาชนเสียภาษีเหมือนกัน	ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน”	(นางนาถลดา	จิตสุวรรณ)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม: 

ค�าถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต	

Q	:	เพราะเหตุใด	การท�าประกนัรถพยาบาลในหน่วยงานจงึไม่สามารถท�าได้	แต่ในหน่วยงานอืน่คนละพืน้ที	่สามารถ

ท�าได้	และได้ระดับการท�าประกันไม่เท่ากัน	ทาง	สพฉ.	มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการท�าประกันหรือไม่?

A	:	การท�าประกันภัยรถพยาบาลได้ทุกระดับ	ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานแต่ละแห่ง
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Parallel Session 11 :

	 วันที่	30	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	15.00	–	16.30	น.	

หัวข้อ PS11 :

 การพัฒนาระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนการ  

  ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

 ในภาวะภัยพิบัติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

วิทยากร : 

 นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 พล.ต.ปราโมทย์  อิ่มวัฒนา
	 เลขาธิการศูนย์ทหารอาเซียน
 พญ.อลิสา ยานะสาร 
	 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน	กระทรวงสาธารณสุข
 นางสาวพรรณภา ณ น่าน
	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ด�าเนินรายการ :

 นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม 

	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์



    71    

สาระส�าคัญ (Key message) จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย/ ผู้ร่วมอภิปราย

ประเทศไทย	เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย	เมื่อเกิดสาธารณภัยในประเทศ	จะมี

หน่วยงานช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงสาธารณสุข	กองทัพ	และกระทรวงการ

ต่างประเทศ

1. การเตรียมความพร้อมต่อการตอบโต้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ในปัจจุบันแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคพบได้บ่อย	และมีความรุนแรงขึ้น	จึงต้องมีการเตรียมการในระดับ

ภูมิภาค	 ซึ่งภายในภูมิภาคอาเซียนอยู่ใกล้กันจึงสามารถช่วยกันได้เร็วกว่ากลุ่มประเทศอื่น	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	 กลุ่มประเทศ

อาเซียน	ได้ก่อต้ังประชาคมอาเซยีนและจัดประชมุร่วมกนั	มกีารวางแผนร่วมกนัในด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ	ทัง้หมด	

20	โครงการ	ตาม	Priority	แบ่งเป็น	4	cluster	โดย	cluster	ที่	2	เป็นเรื่องของ	Responding	to	all	hazards	and	emerg-

ing	 threats	 (8th-	12th)	และ	Priority	12th	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ	Disaster	Health	Management	ซึ่งประเทศไทยเป็น

ประเทศเจ้าภาพในการท�าเรื่องนี้	และได้ก�าหนดผลลัพธ์ไว้	3	เรื่อง	เป้าหมายที่ต้องท�าให้เสร็จภายในปี	2020	ได้แก่	

1)	Output	1	-	ARCH	project	phase	I	(as	official	ASEAN	project)

2)	Output	2	-	ASEAN	Leader	Declaration	on	DHM	

3)	Output	3	–	Lead	by	The	Philippines

โครงการ The project for Strengthening the ASEAN Regional Capacity on Disaster Health 

Management : ARCH PROJECT

เป็นโครงการในการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขส�าหรับภัยพิบัติ	 โครงการเริ่มโดย	

JICA	และ	สพฉ.	ท�าร่วมกัน	โดยการหาข้อมูลแต่ละประเทศว่าขาดเหลืออะไร	จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง	

เสนอเข้าไปในที่ประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับกระทรวง	 ผ่านการอนุมัติไปเมื่อ	 ค.ศ.	 2015	 และล่าสุดปี	 ค.ศ.	 2017	

กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาร่วมท�างานด้วย	กิจกรรมหลัก	คือ	การจัดซ้อมแผนรับภัยพิบัติร่วมกัน	เพื่อทดสอบและปรับปรุง

เครื่องมือในการประสานงาน	นอกจากนั้นการซ้อมแผนท�าให้ทราบถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของแต่ละประเทศ	หากพบว่าประเทศ

ไหนยังมีส่วนขาดก็จะมีการฝึกอบรมให้ประเทศนั้นๆ	 โดยที่ผ่านมามีการซ้อมแผนฯ	 ไปทั้งหมด	4	ครั้ง	 ได้เครื่องมือทั้งหมด	 

5	เครื่องมือ	ได้แก่	

1)	SOP	for	the	Coordination	of	EMT	in	the	ASEAN	แนวทางประสานงาน

2)	Minimum	Requirements	and	Qualification	 for	Members	of	EMT	สร้างมาตรฐานของทีมที่จะเข้า 

ช่วยเหลือ

3)	Database	of	EMT	ฐานข้อมูลว่าแต่ละประเทศมีทีมใดบ้าง

4)	Health	Needs	Assessment	Framework	ประเมินความต้องการทางด้านสาธารณสุขของพื้นที่ประสบภัย

5)	Medical	record	form	เวชระเบียนเพื่อใช้ร่วมกัน	

ประโยชน์ที่ได้จากการซ้อมแผน (BENEFIT FOR HOSTING Regional collaboration Drill) 

จากการซ้อมแผนที่ผ่านมา	 ท�าให้ประเทศเวียดนามได้การเรียนรู้ส�าหรับการจัดการเป็นเจ้าภาพต้องท�าอย่างไร	

ประเทศฟิลิปปินส์	 ได้ทดสอบระบบต่างๆ	 ในการเป็นเจ้าภาพจัดซ้อมแผน	 ส่วนประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้น�าเร่ือง 

การฝึกอบรม	 การประสานงานระหว่างประเทศ	 จึงกล่าวได้ว่า	 ARCH	 PROJECT	 เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมทั้ง

เครือ่งมอืต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นแนวทางประสานงาน	ฐานข้อมลู	และเตรยีมเจ้าหน้าทีเ่พือ่ทีจ่ะปฏบิตังิาน	การเตรยีมความพร้อม

ของทีมให้พร้อมรับมือกับภาวะภัยพิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีเข้าไปช่วยเหลือ	 หรือขอรับความ

ช่วยเหลือ	รวมทั้งมีแผนด�าเนินการระยะถัดไป	เพื่อความร่วมมือที่ยั่งยืน

2. การตอบสนองของทหารต่อการเกิดภัยพิบัติ 

มีการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนขึ้น	 เป็นหน่วยงานท่ีดูแลจัดการเก่ียวกับการเกิดภัยพิบัติ	 การด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมาได้มีการฝึกซ้อม	ASEAN	HADR	 Ex	 2013	 ผลการฝึกซ้อมผ่านไปได้ด้วยดี	 และประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 
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แต่หลังจากฝึกซ้อมได้ไม่นานกม็เีหตเุกดิขึน้จรงิ	แต่ไม่สามารถเข้าถงึประเทศทีเ่กดิภยัพบิตัไิด้	ตดิปัญหาต่างๆ	มากมาย	ท�าให้

ไปช่วยเหลือไม่ได้	จึงได้เกิดค�าถามขึ้นมาว่าเพราะเหตุใดการฝึกซ้อมส�าเร็จได้ด้วยดี	แต่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจริงท�าไมไปไม่ได้

ได้น�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ	 พบว่า	 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการท่ีร่วมงานกันไม่ได้	 เปรียบเสมือนเวลาเราไป 

ต่างประเทศเรามปีลัก๊ตัวผูค้นละแบบกนักบัประเทศทีเ่ราไป	ท�าให้เสยีบไม่ได้	ดงันัน้	การแก้ปัญหาทีส่�าคญั	คอื	ต้องหาตวักลาง

ที่จะมาเชื่อมปลั๊กจากหลายๆ	ประเทศให้เข้ากันได้	ตัวอย่างเช่น	ในระบบการแพทย์ที่ไม่สามารถท�างานร่วมทีมกันได้	รวมทั้ง

ต้องหาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมโยง	 เช่น	 ความต้องการระหว่างประเทศผู้ประสบภัยพิบัติ	 และข้อเสนอของประเทศท่ีไป 

ช่วยเหลือ	(Matching	Request	&	Offered	HADR	Response)	ข้อก�าหนดกฎหมายของแต่ละประเทศ	หรือเรื่องการขนส่ง

ในพื้นที่	(Local	Transportation	&	Supplies)

ศนูย์แพทย์ทหารอาเซียน	(ACMM)	ได้มเีครือ่งมอืในการด�าเนนิการ	เรยีกว่า	ACMM	4	Main	Strategies	ประกอบ

ด้วย	 Standardization,	 Harmonization,	 Improvement	 และ	 Stability	 Provision	 เพื่อให้ประเทศที่จะไปให้ความ 

ช่วยเหลือ	 หรือเรียกว่า	 Assisting	 มีแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน	 และส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศที่ร้องขอความ 

ช่วยเหลือ	 หรือเรียกว่า	 Requesting	 ได้	 ส่วนในเร่ืองของการประสานงานของหน่วยงานทางการทหารในการรับมือกับภัย

พิบัตินั้น	มีโครงสร้างดังนี้	คือ	จะมีหัวหลัก	เรียกว่า	ASEAN	Committee	on	Disaster	Management	หรือ	ACDM	สั่งการ

มายัง	ASEAN	Agreement	on	Disaster	Management	&	Emergency	Response	หรือ	AADMER	และ	ศูนย์ประสาน

งานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	(ASEAN	Coordinating	Centre	 for	Humanitarian	Assistance:	

AHA	Centre)	หรือ	AHA	Center	ซึ่ง	AHA	Center	จะเป็นผู้ประสานงานไปยังประเทศต่างๆ	ว่าต้องการความช่วยเหลือ

อะไรบ้าง	แต่ละประเทศก็จะตอบกลับมายัง	AHA	Center	ว่าจะให้การช่วยเหลือหรือไม่	อย่างไร	และจึงประสานงานไปยัง

ประเทศประสบภัยต่อไป

กระบวนการต่อมา	 ได้มีการร่วมกันจัดท�าคู่มือปฏิบัติ	 เวลาเกิดภัยพิบัติในชุมชนที่เรียกว่า	 SASOP	 (Standard	

Operating	Procedure	for	Regional	Standby	Arrangements	and	Coordination	of	Joint	Disaster	Relief	and	

Emergency	 Response	 Operations)	 ในคู่มือจะบอกถึงข้ันตอนต่างๆ	 เมื่อเกิดภัยพิบัติ	 เช่น	 การรายงานสถานการณ์	 

วิธีการร้องขอ	 และให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน	 มีการจัดรายการขั้นตอนปฏิบัติ	 เป็นข้อๆ	 ซึ่งในขั้นตอนที่	 1-4	 น้ัน 

เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนในประเทศต้นทาง	 เช่น	 การรับรู้ถึงเหตุการณ์	 รับรู้สิ่งที่ประเทศประสบภัยร้องขอ	 การตอบตกลงว่า 

จะไปเข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือ	 หากในส่วนของข้ันตอนนี้ล่าช้า	 จะท�าให้ไม่สามารถส่งความช่วยเหลือไปได้ทัน	 ซึ่ง 

โดยทั่วไปความต้องการความช่วยเหลือของประเทศประสบภัยจะสูงมากอย่างรวดเร็วในช่วง	2	สัปดาห์แรก	หลังจากนั้นจะ

ลดลงอย่างรวดเร็ว	หากเราด�าเนินการในส่วนขั้นตอนที่	1-4	ล่าช้าเกิน	4	สัปดาห์	ประเทศที่ประสบภัยก็ไม่ต้องการรับความ

ช่วยเหลือแล้ว	

3. กระบวนการร้องขอและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภาวะภัยพิบัติ: ไทย และอาเซียน 

เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ	มีกลไกการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติระดับประเทศ	ดังนี้

1)	กระทรวงการต่างประเทศพจิารณาให้ความช่วยเหลอืเบ้ืองต้น	ตามหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศ

ที่ประสบภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน	 การช่วยเหลือที่ท�าในข้ันต้นคือ	 เงิน	 200,000	US	 ส่วนการช่วยเหลืออื่น	 ก็จะข้ึนอยู่กับ

ประเทศที่ประสบภัยพิบัติจะร้องขอความช่วยเหลือ	จะมีการร้องขอผ่านทางการทูต	และผ่านทาง	AHA	center

2)	การประมวลข้อมูลข่าวสาร	ด�าเนินโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับ	AHA	Center,	

UNOCHA	 และกระทรวงการต่างประเทศ	 ประสานข้อมูลกับสถานทูตไทยในประเทศที่ประสบภัยและช่องทางการ 

ทูตอื่นๆ

3)	ประชุมคณะกรรมการพจิารณา	การให้ความช่วยเหลอืประเทศท่ีประสบภยัพบัิต	ิโดยนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน

การประชุม	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นเลขาในการประชุม

4)	 ประสานการปฏิบัติในการส่งความช่วยเหลือตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	 โดยกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	ประสานงานกับ	AHA	Center	ตาม	SASOP

5)	การให้ความช่วยเหลอืระหว่างหน่วยงานโดยตรงแบบทวภิาค	ีเช่น	ทหาร-ทหาร	หรอืเครอืข่ายภาคประชาสงัคม

ระหว่างประเทศ
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กลไกการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ: ในประเทศไทย

เมื่อเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย	 จะมีแผนปฏิบัติการ	 สปฉ.	 15	 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

อย่างมีเอกภาพ	และบรหิารจดัการด้านต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ	สพฉ.	จะเป็นตวัหลกัในการติดต่อประสานงาน	และ

จะมี	SOP	ในแต่ละด้าน	

กลไกการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ: ระดับอาเซียน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติกับประเทศในกลุ่มอาเซียน	 มีการรายงานและขอความช่วยเหลือ	 ผ่านทาง	 AHA	

center	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียน	ด้านการจัดการภัยพิบัติ	

เริ่มการด�าเนินงานตามแบบฟอร์ม	ดังนี้

	 Form	1:	การรายงานเบื้องต้น

	 Form	2:	รายงานสถานการณ์ถึง	National	Focal	Point

	 Form	3:	การขอความช่วยเหลือ

	 Form	4:	การเสนอความช่วยเหลือ

	 Form	5:	สัญญาความตกลงในการให้ความช่วยเหลือ

	 Form	6:	การรายงานสถานะความช่วยเหลือ

	 Form	7:	การรายงานครั้งสุดท้ายในการให้ความช่วยเหลือ

ปัญหาทีพ่บในการด�าเนินงานท่ีผ่านมาเมือ่เกดิสาธารณภยั	คอื	กระบวนการช่วยเหลอืทีล่่าช้า	และขึน้อยูก่บัลกัษณะ

ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	เช่น	กรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว	จะมีการตอบสนองที่เร็วกว่าการเกิดพายุไต้ฝุ่นหรือน�้าท่วม	เพราะ

ความรุนแรงไม่เท่าแผ่นดินไหว	ของที่ส่งไปแรกๆ	คือ	เงินและถุงยังชีพพระราชทาน	อย่างไรก็ตาม	ในกระบวนการ	1-4	นั้น

ต้องมีการด�าเนินการให้รวดเร็วท่ีสุด	 เมื่อประเทศผู้ประสบภัยพิบัติยินดีรับความช่วยเหลือ	 จะมีการด�าเนินการท�าข้อตกลง

ร่วมกันอีกครั้งว่าจะด�าเนินการเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร	มีการท�าข้อตกลงร่วมกันและมีรายละเอียดในการเข้าช่วยเหลือ

4. บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ประเทศไทยมีหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข	 มีหน้าท่ีตั้งหน่วยงานท่ีเรียกว่า	 หน่วยประสานทีมปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ในภาวะภยัพิบติั	(Emergency	Medical	Team	Coordination	Cell)	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่าง

ทีมแพทย์	ที่จะเป็นทีมช่วยเหลือและประสานงานให้แต่ละทีมท�างานร่วมกันได้

การที่แต่ละประเทศจะส่งทีม	Emergency	Medical	Team	 (EMT)	 ไปช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัตินั้น	

ทีมจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์การอนามัยโลก	 ซึ่งทีม	 EMT	 ของประเทศไทยนั้นก�าลังอยู่ในขั้นตอนของการ 

เตรียมทีมให้ผ่านมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก	มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	คือ	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม/ การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

1)	การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ในภาวะภัยพิบัติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ

นโยบาย	การพัฒนาตอนนีท้ีดี่ทีส่ดุ	คอื	การปฏบิติัตามหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบให้ดทีีส่ดุ	ส�าหรบัในประเทศไทยน่าจะเป็นการ

ช่วยเหลือในการเตรียมความรู้	 ความพร้อมให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน	 เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้น�าในด้านการจัดการ

ภัยพิบัติ	และจะท�าอย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่ดีที่สุด

2)	 ผู้ปฏิบัติได้มีการเตรียมความพร้อมของทีมในการช่วยเหลือ	 แต่เมื่อเกิดสถานการณ์จริงมีความล่าช้าของ

กระบวนการระหว่างประเทศ	 ท�าให้กว่าทีมจะเข้าที่ไปในที่เกิดเหตุล่าช้า	 ประเทศท่ีประสบภัยปฏิเสธความช่วยเหลือ	 จะมี

การแก้ไขอย่างไรที่จะท�าให้เกิดการช่วยเหลือระหว่างประเทศได้เร็วขึ้น

3)	 เนื่องจากระบบการแพทย์ของประเทศกลุ่มอาเซียนแตกต่างกัน	 จะท�าอย่างไรให้ท�างานร่วมกันได้เมื่อเกิด 

ภาวะภัยพิบัติ
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ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

1)	ในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต้องมีการเตรียมพร้อมไว้เสมอ	ในสถานการณ์ปกติโดยต้องให้

ความส�าคัญกับการร่วมซ้อมแผนรับภัยพิบัติระหว่างกลุ่มอาเซียน	 เพื่อท�าให้รู้จักกันในระดับหนึ่ง	 เช่น	 แพทย์ทหารอาเซียน 

มีการฝึกร่วมกัน	จะท�าให้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้รวดเร็ว

2)	การช่วยเหลอืเมือ่เกิดเหตุการณ์ภัยพบัิตใินกลุม่ประเทศอาเซียน	นอกจากจะเป็นการช่วยเหลอือย่างเป็นทางการ

แล้ว	การให้ค�าปรึกษาโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร	ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้เช่นกัน

3)	กองทัพยินดีเข้าร่วมโครงการ	ARCH	กับ	สพฉ.	ซึ่งมีแผนในการฝึกทหาร	MERT	ของ	10	ประเทศร่วมกัน	อาจ

มีผลท�าให้มีการตอบรับการช่วยเหลือได้เร็ว

ค�า / วลีเด็ด

“การบริการการแพทย์ที่ดีในสถานการณ์ที่เลวร้าย	 (Good	medicine	 in	 Bad	 place)”	 (พล.ต.ปราโมทย์	 

อิ่มวัฒนา)

“ความส�าคัญของการซ้อมแผนรับภัยพิบัติ	 นอกเหนือจากได้ความรู้	 ได้เพื่อน	 และได้เครือข่าย	 เพื่อให้ง่ายต่อ 

การปฏิบัติการของประเทศ”	(พญ.อลิสา	ยานะสาร)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม: 

Q	:	ประเด็นการช่วยเหลือที่ล่าช้า	มีกระบวนการหรือวิธีการไหนที่ช่วยเร่งระยะเวลาหรือขั้นตอนให้เร็วขึ้น	

A	:	กระทรวงการต่างประเทศต้องรบีประชุมให้เรว็	ทมีงานต้องแจ้งผูบั้งคบับัญชาว่าทมีพร้อมทีจ่ะให้การช่วยเหลอื	

และต้องประมาณการว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่	 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้เร็ว	 (พล.ต.ปราโมทย์)	 การ 

ช่วยเหลือไม่ได้ขึน้อยูก่บัประเทศทีใ่ห้การช่วยเหลอื	แต่ขึน้กบัประเทศทีป่ระสบภยั	ว่าประเทศนัน้ต้องการหรอืไม่	เพราะตาม

หลักมนุษยธรรม	ไม่สามารถยัดเยียดความช่วยเหลือได้

Q	:	ถ้าอยากเข้าร่วมทีม	EMT	Thailand	ต้องเตรียมตัวอย่างไร

A	 :	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมทีม	EMT	 โดยทีมประกอบด้วย	แพทย์	 

เจ้าหน้าทีท่างการแพทย์	เภสชักร	เจ้าหน้าที	่IT	ซึง่ระดมจากทัว่ประเทศ	จะมกีารเปิดรบัสมคัรในการอบรม	ซึง่ผูส้นใจสามารถ

สมัครเข้ารับการอบรมได้	แต่ต้องมีขั้นในการเข้าอบรม	เช่น	การสอบวัดความรู้	และเรื่องการฉีดวัคซีน

Q	:	ชื่อเรียกทีมมีหลากหลาย	แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบมีชื่อต่างกัน	จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

A	:	เนือ่งจากเป็นยคุทีเ่ริม่ต้น	ท�าให้ให้มช่ืีอหลากหลาย	เช่น	MERT,	Mini-MERT,	DMAT	ท�าให้ยงัไม่นิง่	ในปัจจบุนั

เรียก	EMT	แต่ถ้าผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกจะเรียกว่า	EMT	Thailand	ส่วนชื่ออื่นๆ	เช่น	SASOP	หรือ	ACMM,	AHA	

center	จะเป็นชื่อที่เป็นศัพท์เฉพาะทางของภัยพิบัติใช้กันทั่วโลก	ไม่มีการเปลี่ยนชื่อ
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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เสวนา Plenary Session 4 :

	 วันที่	31	พฤษภาคม	2562

	 เวลา	9.00	-	10.30	น.

	 ห้องวายุภักษ์	2-3-4

หัวข้อ PL4 :

 อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบ

 การแพทย์ฉุกเฉินไทย

วิทยากร :

 พ.อ. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม

	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 ดร. นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค�าชัย  

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร 

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ 

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 นายสิทธิชัย ใจสงบ

	 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

 นายจัตุรงค์ เตชะจ�าเริญสุข

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 ผู้ด�าเนินรายการ :

  รศ. ดร.ศิริอร  สินธุ  คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล
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รายงานสรุปสาระส�าคัญ: 

1. สาระส�าคัญ (Key message)  จากการน�าเสนอของผู้บรรยาย /ผู้ร่วมอภิปราย

กฎหมายกับการพัฒนาก�าลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	(พ.อ.	นพ.สุรจิต	สุนทรธรรม)

กฎหมายวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 ได้แก่	 พ.ร.บ. 

การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	มีไว้เพื่อเป็นการปิดช่องว่างการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพ	โดย	มาตรา	11	

กพฉ.	มีอ�านาจหน้าที่และรับผิดชอบตลอดกระบวนการปกครองในการปฏิบัติการฉุกเฉิน		ส่วนมาตรา	30	ให้		กพฉ.	

ก�ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติการ	หน่วยปฏิบัติการ	และสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์		

ผู้ปฏิบัติการ	ประกอบด้วย	ผู้ประกอบวิชาชีพ		และผู้ช่วยเวชกรรม	(ผู้ช่วยวิชาชีพ)	โดยผู้ประกอบวิชาชีพ	

ได้แก่	 วิชาชีพเวชกรรม	 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 	 วิชาชีพอื่นๆ	 ท่ีมีสภาวิชาชีพ	 (มีกฎหมายรองรับ)	 

การประกอบโรคศิลปะ	 (พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 2542	 จ�านวน	 7	 สาขาและสาขาอื่นตาม	 พ.ร.ฎ.	 และ 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขา)	 	ส่วนผู้ช่วยเวชกรรม	 (ผู้ช่วยวิชาชีพ)	แบ่งเป็น	ปฏิบัติการแพทย์	 ได้แก่	นักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์	เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์		พนักงานฉุกเฉินการแพทย์	และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	ส่วน

ปฏิบัติการอ�านวยการ	ได้แก่	ผู้ก�ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน	ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน	

และพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	มีหลากหลายระดับ	แต่ละ

ระดบัจะมขีอบเขตและหน้าทีต่่างกนั	โดยมเีส้นแบ่งระหว่างการปฏิบตักิารกูภ้ยั	กบัการปฏบิตักิารทางการแพทย์	กล่าว

คือ	อะไรก็ตามทีไ่ม่ได้ผ่านทะลผุวิหนงัเข้าทางร่างกาย	เป็นการปฏบัิตกิารกูภั้ย	ท�าได้ภายใต้	พรบ.ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	 และประมวลกฎหมายอาญา	 ม.	 374	 ส่วนการปฏิบัติการที่เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยมี 

การช่วยเหลือที่ทะลุผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย	 เป็นปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์	 ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของ

แต่ละวิชาชีพ	

การพัฒนาก�าลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค�าชัย)

มิติของการพัฒนาก�าลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน		แบ่งออกเป็น	3	ส่วนด้วยกันคือ	ผู้ผลิต	ผู้คุ้มครอง	ผู้ใช้	

ซึ่ง	3	ส่วนนี้จะต้องถูกผสมผสานกันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้	โดย

ผู้ใช้ หมายถึงหน่วยงานของรัฐ	ท้องถิ่น	หน่วยงานเอกชน	ซึ่งมีโครงสร้างของต�าแหน่ง	มีการก�าหนดอัตรา	

การจดทะเบยีน	การอนญุาต	การรบัรอง	ซึง่พระราชบญัญติัการแพทย์ฉุกเฉินจะเป็นผู้มองทศิทาง	วางแผน	ส่วน	สพฉ.	

จะเป็นผูท้ีพ่ฒันา	สนบัสนนุ		ส่งเสรมิ	อดุหนนุ	และชดเชย	ต้องมองเชงิโครงสร้าง	ว่าต้องการบคุลากรระดับไหน	ความ

ต้องการเชิงปริมาณ	ครอบคลุมและทันเวลา	รวมทั้งความต้องการเชิงคุณภาพ	ท�าอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ผู้คุ้มครอง	เช่น		กพฉ.	กพ.	อปท.	คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	สถาบันคุณวุฒิ	

เป็นส่วนที่มองในด้านของก�าลังคน	นโยบาย	ความก้าวหน้าของบุคลากร	ก�าหนดมาตรฐาน	คุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิ

อาชพีต่างๆ	หลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	ต้องการประกนัความคุม้ครองด้านผู้ป่วยและประชาขน	และผู้ปฏบิติัการ	มกีารพฒันา

วิชาการและความก้าวหน้า	ความมั่นคงและปลอดภัย

ผู้ผลิต	 หมายถึง	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันฝึกอบรม	 	 เป็นส่วนที่ผลิตบุคลากรโดยผ่านการรับรอง	 มี 

ใบรบัรองคณุวฒิุ	ใบปริญญาบัตรหรอืประกาศนยีบตัร	ผลผลติทีไ่ด้คอืวฒุกิารศกึษา	ผลติเพือ่ตอบสนองนโยบายระดบั

ประเทศ	พัฒนาผู้ปฏิบัติและครูผู้สอน	ต้องเปิดกว้างและมองทิศทางของประเทศด้วย	และผลิตบุคลากรให้มีวุฒิการ

ศึกษาเพื่อน�าไปสู่ผู้ใช้และผู้คุ้มครอง

โดยผู้ใช้	และผู้ผลิต	ต้องมองความต้องการของประชาชนเป็นส�าคัญ	ส่วนของ	สพฉ.	เป็นผู้ประสานงานว่า

แต่ละฝ่ายต้องการแค่ไหน	ในกลุ่มที่ยังไม่มีวิชาชีพ	สพฉ.	โดย	อศป.	จะเป็นผู้ดูแลเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนและ

ผู้ประกอบวิชาชีพให้เกิดความเป็นธรรม	
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

การปฎิรูปก�าลังคนระบบการแพทย์ฉุกเฉินและหลักการแนวคิดการปฏิรูปก�าลังคน 

(นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ)

การปฎิรูปก�าลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและหลักการแนวคิดในการปฏิรูปก�าลังคน	 มีเป้าหมาย 

เพื่อให้เท่าเทียม	ทั่วถึง	ทันเวลา	ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม		โดยเพิ่มการเข้าถึง	ลดการเสียชีวิต	และเกิดคุณภาพ

ประเด็นการปฏิรูป	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 การบริหารจัดการ	 การบริการ	 โดย	 ศูนย์สั่งการและอ�านวยการด้าน 

การแพทย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข		และก�าลังคน	โดยมีแนวคิดการปฏิรูปก�าลงัคน	ใช้	blueprint	ในการออกแบบ

ระบบ	 ต้องมีการพัฒนาในเรื่อง	 service	 design,	 job	 design,	 digital	 information	 โดยปรับระบบแพทย์ 

อ�านวยการ	เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย	และให้เกิดมาตรฐานในระบบ	EMS	รวมทั้งมีการจัดการทางด้านเทคโนโลยี	

ยกตัวอย่าง	การวางแผนการผลิตแพทย์	EP	ก�าหนดอัตรา		2.4	ต่อแสนประชากร	ถ้าผลิดได้ตามเป้าหมาย	

คาดการณ์ว่าในปี	2570	จะถงึเป้าหมาย	และพฒันาให้เป็น	Medical	Director	ต้องมคีวามรูท้างวชิาการ	และ	health	

system	sign	และมี	soft	sign	เช่น	การสื่อสาร	การวิพากษ์	การประสานงาน	การบริหารทรัพยากร	และการเรียนรู้

สหสาขาวิชาชีพ	interpersonal	education	

การคงอยู่ของแพทย์	EP	พบว่ามีการลาออกมาก	เรื่องเพื่อนร่วมงานและภาระงานเป็นหลัก	แก้ปัญหา	โดย

ออกแบบระบบงาน	สร้างทีม	และสร้างความสุขในการท�างาน	สร้างคุณค่าในตัวเอง	การวางแผนก�าลังคนนอกจาก

ต้องค�านึงถึงความเพียงพอ	ต้องมีการกระจายก�าลังคนของ	EP	ให้ทั่วถึงทั้งประเทศ	

มุมมองส่วนผู้ผลิตกับการพัฒนาก�าลังคน (ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร)

พนัธกิจ	:	มุง่ผลติบัณฑิตทีมี่ความรู	้มทีกัษะในการปฏบิตักิารด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ	ซึง่ในอกี	20	ปีข้างหน้า

มีความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มากกว่า	 5,000	คน	ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ใช้บริการเรียก	1669	 เพิ่มขึ้น	 

จึงมีความจ�าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	

แนวทางการพัฒนานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	

เกณฑ์ด้านวชิาชพี	ความเห็นชอบของผูบ้รหิาร	หรอืผูร่้วมผลติ	ความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติ	และความเห็นของบณัฑติ

จะเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญได้อย่างไร	 มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดย

สหสาขาวิชาชีพ	(เช่น	EP,	RN,	EMT)	พัฒนาความรู้ทักษะเพื่อผ่านการสอบใบประกาศนียบัตร	มีแหล่งฝึกปฏิบัติที่

เข้มแข็ง	ฝึก	OSCE	ในแต่ละวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์	และพัฒนาการใช้	Simulation	เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดูแล

ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย	

จะท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไร	 โดยจัดส่งบัณฑิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจริงกับโรงพยาบาลเครือข่าย	

(เช่น	ท�าคลอดร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน	บูรณาการกู้ภัย	ซ้อม	EMS	rally,	Mass	casualty	ฝึกการบริหารวิชาการ

ชุมชน	(เช่น	เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับ	basic	CPR	การปฐมพยาบาล)

จะท�าอย่างไรให้นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีความยั่งยืน	 โดยการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความ

เชีย่วชาญในด้านการสอนทกุด้าน	เพิม่กจิกรรมนอกหลกัสตูร	ตดิตามผลการสอบใบประกาศนยีบตัรเพือ่น�ามาปรบัปรงุ

หลักสูตร	มีการวิจัยประเมินหลักสูตร	ติดตามเยี่ยมบัณฑิต	และติดตามทาง	social	network

ความก้าวหน้าและเส้นทางก�าลังคนของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

(นายจัตุรงค์ เตชะจ�าเริญสุข)

ในปัจจุบัน	 มีจ�านวนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 (นฉพ.)	 200	 กว่าคน	 เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน	และ

ถือว่าเป็นวิชาชีพใหม่	 ได้รับการยอมรับในบางพื้นที่	 ส่วนใหญ่ถูกมองว่า	 ท�างานได้หรือไม่	 ท�างานอย่างไร	 มีความ
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สามารถแค่ไหน	 และในแต่ละท่ี	 ถูกให้ไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยซ่ึงไม่ตรงกับการเรียนการสอน	 และยังมีปัญหาเร่ือง

ต�าแหน่งหน้าที่	สวัสดิการ	ค่าตอบแทน	พบว่ายังไม่เท่าเทียมกันในบางพื้นที่

นฉพ.ปัจจุบันยังไม่มีใบประกอบโรคศิลปะและยังไม่ได้เป็นวิชาชีพ	 ซ่ึงอยากจะได้มีสภาวิชาชีพเป็น 

ของตนเอง	 เพื่อให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่รวมทั้งการประสานงานร่วมกันในการท�างานกับ 

วิชาชีพอื่นๆ	ด้วย	นฉพ.	ต้องมีการพัฒนาตนเอง	เพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นคุณค่าในการท�างานในวิชาชีพ	มีการปฏิบัติงาน

โดยไม่แบ่งสายงาน	ให้เกียรติผู้ร่วมปฏิบัติงานระดับอื่นๆ	อีกด้วย	

ในตอนน้ีมกีารจดัตัง้สมาคมนกัปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย์	เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มและเป็นตัวแทนของ	นฉพ.

ท�าให้	นฉพ.เข้มแข็งในการเข้าร่วมกับวิชาชีพอื่น

ความก้าวหน้าและเส้นทางก�าลังคนของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ. สิทธิชัย ใจสงบ)

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	 (จฉพ.)	 ที่ผลิตได้ทั้งหมด	ประมาณ	 3,000	 คน	ปัจจุบันจ�านวนที่คงอยู่ใน

ระบบลดลง	ปัญหาที่ประสบอยู่คือ	การลาออกของเจ้าหน้าที่		สถาบันที่เปิดสอนลดจ�านวนลง	จ�านวนนักเรียนเลือก

เรียนในสาขานี้ลดลง	เนื่องมาจากการไม่ได้รับการบรรจุ	มีการลาออกหรือเปลี่ยนสายอาชีพไปเรียนต�ารวจและทหาร	

และลาศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์	และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	(นฉพ.)	เป็นต้น

ปัญหาการพฒันาความก้าวหน้าในอนาคต	เร่ืองการต่อใบประกาศนยีบตัรของ	อศป.	ต้องใช้คะแนนในการ

อบรมต่อเนื่อง	 แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการส่งฝึกอบรม	 และปัญหาเรื่องการปฏิบัติงาน	 จาก

ขอบเขตหน้าท่ีของงานไม่ชัดเจน	 และมีการปฏิบัติงานที่เกินขอบเขตและก้าวล่วงวิชาชีพอื่น	 และให้การดูแลผู้ป่วย

เกินขอบเขตทีก่ฎหมายก�าหนด

จฉพ.ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง	เพื่อให้เกิดศักยภาพในการดูแลผู้บาดเจ็บได้มากขึ้น	และมีความยินดีที่จะ

ท�างานร่วมกับวิชาชีพอื่นทั้งในโรงพยาบาลและร่วมกับมูลนิธิที่ท�างานนอกโรงพยาบาล

2. ประเด็นปัญหาที่น�าเสนอในที่ประชุม / การเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

-	 ควรมีการก�าหนดความชัดเจนของขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตาม 

กฏหมาย		และความคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติงาน		เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในการปฏิบัติงานตามกฏหมายและหลัก

จริยธรรม

-	 ถ้าในองค์กรที่รับผิดชอบการแพทย์ฉุกเฉิน	 ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ด้วย	 สพฉ.	 จะประสานอย่างไรใน

ด้านการปฏิบัติงาน	และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	

-	 ควรมีการวางแผนด้านอัตราก�าลังคนของงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในต�าแหน่งต่างๆ	 	 เช่น	 แพทย์

เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ		พยาบาลทีผ่่านหลกัสตูร	EN/ENP			นกัปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย์		เจ้าพนกังานฉกุเฉนิการแพทย์		

และวชิาชีพอืน่ๆ	ท่ีจะสามารถสนองตอบความต้องการในอนาคต	รวมถงึคณุลกัษณะและสมรรถนะทีต้่องการในแต่ละ

ต�าแหน่ง	 	 เช่น	 ความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 ทั้งสหสาขาวิชาชีพ	 	 ชุมชน	 ความสามารถในการส่ือสาร			

เป็นต้น

-	 ควรก�าหนดและวางแผนในการผลิตก�าลังบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินให้ทันต่อแผนด้านอัตราก�าลังและ

ความต้องการใช้บุคลากรในระดับต่างๆ		ในอนาคต	

-	การวางแผนการพฒันาความชดัเจนในขอบเขตงานของแต่ละวชิาชีพ/ต�าแหน่งในงานบรกิารผูป่้วยฉกุเฉนิ	

การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังและค่าตอบแทน	ความก้าวหน้าในสายงาน	การพัฒนาความรู้และทักษะในสายวิชาชีพ	

รวมถึงแผนการธ�ารงรักษาบุคลากรในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้คงอยู่
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3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย

-	เสนอวิธีการท�างานร่วมกันในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ดังนี้

1)	แต่ละวิชาชีพต้องก�าหนดพื้นที่ของตัวเองให้ชัดเจน

2)	 ปรับ	mind	 set	 ว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน	 แต่ในความเป็นมนุษย์ทุกคนระดับเดียวกัน	 เช่น		

แยกระบบ	EMS	ออกจาก	ER	ให้ชัดเจน	Paramedic	รับผิดชอบ	Pre	hospital	และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

3)	วิชาชีพต้องมีเส้นทางในวิชาชีพของตัวเอง	เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า

4)	ทุกคนต้องมี	professional		and	personal	development

5)	ท�างานร่วมกันเป็นทีม	ต้องมีทิศทางชัดเจน	มีการปรับ	mind	set	และ	respect	the	other	เพื่อให้เกิด

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	

-	พฒันาส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารจัดต้ังองค์กรวชิาชพีของนกัปฏบิติัการฉุกเฉินการแพทย์และผู้ปฏบิตัิ

งานด้านการแพทย์ฉกุเฉนิอืน่ท่ียงัไม่มสีภาวชิาชพีของสาขาตน		ให้มกีารก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวชิาชีพ	

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบประกาศนียบัตรของวิชาชีพ	 	 ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ/ใบประกาศนียบัตรของวิชาชีพต่อไป

-	 การวางแผนก�าลังคนนอกจากต้องค�านึงให้เพียงพอ	 แต่ต้องมีการกระจายก�าลังคนให้ทั่วถึงทั้งประเทศ	

ต้องไม่กระจุกอยู่แต่เฉพาะในเมืองใหญ่	หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆ

 4. ค�า / วลีเด็ด

“อะไรทีไ่ม่ได้ทะลผุ่านผวิหนงั	ถอืเป็นปฏบิตักิารกูภ้ยั		แต่เมือ่มกีารก้าวล�า้ผ่านผวิหนงัเข้าไปเป็นปฎบิตักิาร

แพทย์ฉุกเฉิน”

“หลกัการท�างานต้องมทิีศทางชดัเจน	ปรบั	mind	set	และ	respect	the	other	เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้า”	

(นพ.ชาติชาย	คล้ายสุบรรณ	และ	รศ.	ดร.ศิริอร	สินธุ)

“ผู้ใช้		ผู้คุ้มครอง	และผู้ผลิต		มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาก�าลังคน	และต้องมีดุลยภาพและการเชื่อมโยง

กันทุกส่วน”	(ดร.	นพ.ไพโรจน์	บุญศิริค�าชัย)

“นฉพ.	เป็นบุคลากรที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน	ที่ต้องออกท�างานในที่รโหฐาน	ต้องมีความรู้ความสามารถ	มี

จริยธรรม	และมีความเป็นจริงให้กับผู้ป่วย	ดังนั้นการเตรียมบุคลากรต้องมีความปราณีต”	(รศ.	ดร.ศิริอร	สินธุ)

ช่วงถาม-ตอบ / ค�าถามจากผู้เข้าร่วมประชุม Question: 
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รายชื่อ Rapporteur Team :

อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์

ผศ. ดร.ณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย

นางสาวเสาวรส คงชีพ

อาจารย์กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์

นางสาวฉันท์ชนก วันดี

นางสาวสรวดี ยอดบุตร

นางสาวกนกกาญจน์ โพธิเลิศ

นายเจษฎา ปู่ดี

นายสุภัฒทรพงษ์ สระทองจันทร์ 
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นางสาวฐาปนี เอี่ยมส�าลี

นางสาวณัฐสุดา มีพันธ์ศรี

นางสาวปรีดาภรณ์ ทิพย์นางรอง
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นางสาวจุรีพร เกษแก้ว 
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การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ประมวลภาพกิจกรรม



    83    



    84    Next Generation EMS :

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 



    85    



    86    Next Generation EMS :

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 



    87    

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2562

มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS” 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ก�าหนดการประชุม
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มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย 

โปรแกรมการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจ�าปี 2562 “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย”
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(Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation EMS)
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Exhibition & Expo
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Exhibition & Expo
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8.20-9.00 10.30-11.15 13.30-14.15

 นายสทิธชิยั  ใจสงบ

Exhibi�ons & Expo

ผูดํ้าเนนิรายการ
 รศ.ดร.ศริอิร  สนิธุ

 ดร.นันทวรรณ  ทพิยเนตร โดย  
นพ.พัฒธพงษประชาสันติกุล

โดย
 นพ.ชาตชิาย  คลา้ยสบุรรณ  ร.อ.นพ.อจัฉรยิะ

วทิยากร
 ดร.นพ.ไพโรจน ์ บญุศริคํิาชยั
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Vayupak 2-3-4
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 Synthesis & 
Evalua�on

Plenary 4

มอบเข็มเชดิชเูกยีรต ิ
(สรรเสรญิ)

พธิปิีด

อนาคตของบคุลากรกบัการพัฒนา
ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิไทย

 พ.ท. นพ.สรุจติ  สนุทรธรรม

 นายจัตรุงค ์ เตชะจําเรญิสขุ

31 พ.ค.
2562

09.00-10.30 11.15-12.30 12.30-13.30

Exhibi�on
Ac�vi�es

หนา้ 3

แพงมา

Exhibitions & Expo

Vayupak 2-3-4
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