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• อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกเท่ากับ 19 ต่อประชากร 1,000 คน (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตรา
เกิด 18 ต่อประชากร 1,000 คน , ไทย อัตราการเกิด 10.7 ต่อประชากร 1,000 คน (ปี 63))  

• อัตราตายเท่ากับ 7 ต่อประชากร 1,000 คน (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7 ต่อประชากร 1,000 คน, ไทย 
อัตราตาย 8.3 ต่อประชากร 1,000 คน (ปี 63) )

• อัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมทั่วโลกลดลง (จ านวนการเกิดรอดโดยเฉลี่ยตลอดชีวิตต่อผู้หญิง) คือ 2.3 ต่อผู้หญิง 
1,000 คน (ลดลงจาก 3.2 คนในปี พ.ศ. 2533 , ไทย 9 ต่อผู้หญิง 1,000 (ปี 63) ) 

**ประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์ในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในปี 2563 สูงสุดในบรรดาประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดย 14%ของการเกิดทั้งหมดมาจากมารดาอายุ 15-19 ปี เท่ากับอัตราในประเทศลาว  
• อายุขัยคาดเฉลี่ยระดับโลกของผู้หญิงอยู่ที่ 75 ปี และผู้ชาย อยู่ที่ 71 ปี (ไทย ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี ผู้ชาย

มีอายุเฉลี่ย 73.2 ปี (ปี 63) )
“คาดประมาณว่าภายในปี 2593 อินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศจีน ไทย 
และยูเครน เป็นหนึ่งใน 39 ประเทศที่จะมีประชากรในปี 2593 น้อยกว่าปัจจุบัน”

สถานการณ์โลก : อัตราการเกิด อัตราตาย อัตราการเจริญพันธุ์ อายุขัยเฉลี่ย
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สาเหตุการตายประชากรโลก ปี 2000-2019
• สาเหตุการตายด้วยโรคไม่ติดต่อมีความเด่นชัดขึ้น 

ในขณะที่โรคติดต่อมีแนวโน้มลดลง 
• โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ 

โดยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ
มากกว่า 2 ล้านคนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 

• การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างมีส่วนท าให้เสียชีวิต
จากโรคติดต่อมากที่สุด แม้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างทั้งหมดจะลดลง

สถานการณ์โลกและประเทศไทย : สาเหตุการตาย

สาเหตุการตายของคนไทยจากข้อมูลมรณบัตรในปี พ.ศ.2562
พบว่า สาเหตุการตายที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1) มะเร็งทุกชนิด อัตรา 125 ต่อประชากรแสนคน  
2) โรคหลอดเลือดสมอง อัตรา 53 ต่อประชากรแสนคน  
3) ปอดอักเสบ อัตรา 53.3 ต่อประชากรแสนคน  
4) โรคหัวใจขาดเลือด อัตรา 43.7 ต่อประชากรแสนคน  
5) อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบก อัตรา 30.2 ต่อ

ประชากรแสนคน
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สถานการณ์โลกและประเทศไทย : โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDs)

• โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDs) เป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก โดยคร่า
ชีวิตผู้คนไปประมาณ 17.9 ล้านคนในแต่ละปี  ในปี 2562 คิดเป็น 32% ของการ
เสียชีวิตทั่วโลก  

• การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าสามในสี่เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้
ต่่าและปานกลาง

• ปี 2562 ประเทศไทย มีผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดจ านวน 350,922 ราย (อัตราผู้ป่วย 535 
ต่อปชก.แสนคน) เสียชีวิตจ านวน 20,556 ราย (อัตราผู้ป่วย 31 ต่อปชก.แสนคน)
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• โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หรือ acute stroke เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสอง 
และการพิการเป็นอันดับสามทั่วโลก

• จากการส ารวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่า ปี 2563 มีผู้ป่วยเป็นโรค
หลอดเลือดสมองกว่า 80 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น
ถึง 14.5 ล้านคนต่อปี 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป

• ปี 2562 ประเทศไทย มีผู้ป่วย Stroke จ านวน 355,671 ราย (อัตราผู้ป่วย 543 ต่อปชก.
แสนคน) มีผู้ป่วยเสียชีวิตจ านวน 34,728 ราย (อัตราตาย 53 ต่อปชก.แสนคน)

• กรมควบคุมโรค ประมาณการความเสี่ยงของการเกิด Stroke พบว่า ทุก 4 คนจะป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง 1 คน โดยร้อยละ 80 ของประชากรโลกมีความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้

สถานการณ์โลกและประเทศไทย : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
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• ปี 2558 พบว่า ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (อัตรา 36.2 ต่อประชากรแสนคน)
• ปี 2559 อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 5
• สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554 - 2563) มีจ านวนผู้เสียชีวิตสะสมถึง 206,589 ราย (เฉลี่ยเสียชีวิต 20,659 

คน/ปี หรือ 58 คนต่อวัน) 
• มีผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ต้องดูแลรักษาในโรงพยาบาลถึง 150,000 – 200,000 ราย/ปี โดยร้อยละ 4.6 พบว่ามีความพิการร่างกายอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เท่ากับว่ามีผู้พิการรายใหม่ 7,000 – 13,000 รายต่อ/ปี
• เทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ในช่วง 7 วันอันตราย (10-16 เมษายน 2564) ซึ่งติดตามจนครบ 30 วันหลังเหตุการณ์ พบว่า

• เสียชีวิต 341 ราย (เฉลี่ยวันละ 48.7 ราย) 
• บาดเจ็บ 19,256 ราย 
• ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 8,297 ราย 
• บาดเจ็บรุนแรงที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล 3,684 ราย หรือวันละ 526 ราย 
• ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 79.3)

สถานการณ์ประเทศไทย : อุบัติเหตุจราจร



7

จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า 
• ผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยการกดหน้าอกโดยผู้พบเหตุสูงขึ้น จะเพิ่มโอกาส

การรอดชีวิต
• การช่วยเหลือโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้น พบว่า สามารถลดอัตราการเสียชีวิต

ลงร้อยละ 25 ในประเทศก าลังพัฒนาทั้งในชนบทและในเมือง  
• ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการแพทย์และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีอัตราการรอดชีวิต

ร้อยละ 10 
• อัตราการเสียชีวิตก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ในช่วง 14.6 ถึง 47.6% โดยที่ 4.9-11.3% สามารถ

ป้องกันได้อย่างมีศักยภาพ และ 25.8-42.7% สามารถป้องกันได้ สาเหตุที่พบบ่อยท่ีสุด (27-58%) คือการรักษา
ผู้ป่วยที่บาดเจ็บล่าช้า ตามด้วยการจัดการ (40-60%) และข้อผิดพลาดในการรักษา (50-76.6%)

สถานการณ์โลก : หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
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• 91% บาดเจ็บชนิดที่ไม่มีบาดแผลฉีกขาด
• 4.4% มีชีพจรกลับมา ณ จุดเกิดเหตุ
• 55.6% ชีพจรกลับมาที่ห้องฉุกเฉิน
• 22.2% รอดชีวิตที่ 24 ชั่วโมง
• 15.5% รอดชีวิตจนสามารถกลับบ้านได้
• 11.1% รอดชีวิตและมีการท างานของระบบประสาทสมองอยู่ในระดับดี 
• การบาดเจ็บที่พบมากที่สุดคือการบาดเจ็บหลายระบบ ร้อยละ 51.1          
ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการรอดชีวิตที่ 24 ชั่วโมง ร้อยละ 21.7

สถานการณ์ประเทศไทย : หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

• การบาดเจ็บอวัยวะเดียวที่พบมากที่สุดคือ การบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ ร้อยละ 35.6 มีการรอดชีวิตภายใน 24 
ชั่วโมง ร้อยละ 18.8 และมีผู้บาดเจ็บรอดชีวิตจนกลับ
บ้าน ร้อยละ 18.8

• การบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นกลุ่มที่มีการรอดชีวิตสูงสุด 
• มีผู้บาดเจ็บที่ได้รับการกดหน้าอกโดยผู้พบเหตุ 8 ราย 

ซึ่งมีชีพจรกลับมา มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการกด
หน้าอกอย่างมีนัยส าคัญ

จากการศึกษาการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลท่ีได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า 

❖ ผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่วนใหญ่มีสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจ ร 
ร้อยละ 80 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ่านวนปฏิบัติการ จ่านวนผู้ป่วย

จ่านวนปฏิบัติการสะสม (ปี 2560-2564)

8,648,147 คร้ัง 
จ่านวนผู้ป่วยสะสม (ปี 2560-2564) 

8,525,317 ราย

• จ านวนปฏิบัติการและจ านวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นใน
ทุกปี ยกเว้นในปี 2563 ที่ลดลง 

• จ่านวนปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจาก 1,579,743 ครั้ง 
ในปี 2560 เพิ่มเป็น 1,807,929 ครั้งใน ปี 2564

• จ่านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 1,562,533 ราย ในปี 
2560 เพิ่มเป็น 1,775,753 ราย ในปี 2564 

แนวโน้มสถิติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : จ่านวนปฏิบัติการฉุกเฉิน

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 
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ร้อยละช่องทางการรับแจ้งเหตุ

 1669 (First call)  1669 (Second call) โทรศัพท์หมายเลขอ่ืนๆ วิทยุสื่อสาร วิธีอ่ืนๆ ไม่ระบุ 

แนวโน้มสถิติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : ช่องทางการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2564) ช่องทางที่มีการ
แจ้งเหตุมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ

1. หมายเลขโทรศัพท์ 1669 (first call) (จ านวน
ร้อยละมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นในปี 2564 ที่
จ านวนร้อยละลดลง)

2. ผ่านวิทยุสื่อสาร (จ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง)

3. ผ่านทางหมายเลข 1669 (Second call) 
(จ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในปี 2564 ที่
จ านวนร้อยละเพ่ิมขึ้น)

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 



11

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ทางบก 1,578,840 1,694,286 1,793,172 1,769,017 1,806,272 
ทางน้ า 871 931 1,367 1,510 1,562 

ทางอากาศ 32 48 66 78 95

แนวโน้มสถิติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : ประเภทปฏิบัติการ

การออกปฏิบัติการฉุกเฉินสะสมในปี 2560-2564
พบว่า

• การออกปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก มากที่สุด คือ 
8,641,587 ครั้ง โดยมีจ านวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
ยกเว้นในปี 2563 ที่มีจ านวนลดลง 

• รองลงมาคือ ทางน่้า 6,241 ครั้ง โดยมีจ านวน
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

• และทางอากาศ จ านวน 319 ครั้ง โดยมีจ านวน
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จาก 32 ครั้งในปี 2560 เพิ่ม
เป็น 95 ครั้งในปี 2564 

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 
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ร้อยละชุดปฏิบัติการที่ออกเหตุ

 ALS  BLS  FR  ILS ไม่ระบุ 

แนวโน้มสถิติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : ประเภทชุดปฏิบัติการ

จากการออกปฏิบัติการฉุกเฉินสะสมในปี 2560-2564 พบว่า
• ส่วนใหญ่เป็นชุดปฏิบัติการระดับ FR จ านวน 5,057,473

ครั้ง (ร้อยละ 58.48) จ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง 
• รองลงมาคือ ชุดปฏิบัติการระดับ BLS จ านวน 1,840,823

ครั้ง (ร้อยละ 21.29) จ านวนร้อยละมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ยกเว้นปี 2564 ที่มีแนวโน้มลดลง 

• ชุดปฏิบัติการระดับ ALS จ านวน 1,621364 ครั้ง (ร้อยละ 
18.75) จ านวนร้อยละมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

• ชุดปฏิบัติการระดับ ILS จ านวน 126,903 ครั้ง (ร้อยละ 
1.47) จ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นปี 2564 ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 
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ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Phone Triage)

ฉุกเฉินวิกฤต (แดง) ฉุกเฉินเร่งด่วน (เหลือง) ฉุกเฉินไม่รุนแรง (เขียว) ท่ัวไป (ขาว) ไม่ระบุ 
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ณ จุดเกิดเหตุ (Scene Triage)

ฉุกเฉินวิกฤต (แดง) ฉุกเฉินเร่งด่วน (เหลือง) ฉุกเฉินไม่รุนแรง (เขียว) ทั่วไป (ขาว) ไม่ระบุ

16.1 18.11 19.49 22.16 26.16

58.6 57.56 57.44 56.56 54.98
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ณ แผนกห้องฉุกเฉิน

ฉุกเฉินวิกฤต (แดง) ฉุกเฉินเร่งด่วน (เหลือง) ฉุกเฉินไม่รุนแรง (เขียว)

ทั่วไป (ขาว) รับบริการสาธารณสุขอื่น (ด่า) ไม่ระบุ

แนวโน้มสถิติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : การประเมินการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน 

การคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการ
• ผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ในระดับฉุกเฉินเร่งด่วน (เหลือง) 

มากท่ีสุด และจ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง
• รองลงมาคือ ฉุกเฉินวิกฤต (แดง) และจ านวนร้อย

ละมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
• และฉุกเฉินไม่รุนแรง (เขียว) จ านวนร้อยละมี

แนวโน้มลดลง

การประเมินการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

• ผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ในระดับฉุกเฉินเร่งด่วน (เหลือง) มากที่สุด 
และจ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง 

• รองลงมาคือ ฉุกเฉินวิกฤต (แดง) และจ านวนร้อยละมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

• และฉุกเฉินไม่รุนแรง (เขียว) จ านวนร้อยละมีแนวโน้ม
ลดลง

การประเมินการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน
• ผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ในระดับฉุกเฉินเร่งด่วน (เหลือง) มากท่ีสุด 

และจ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง 
• รองลงมาคือ ฉุกเฉินวิกฤต (แดง) และจ านวนร้อยละมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น 
• แลฉุกเฉินไม่รุนแรง (เขียว) จ านวนร้อยละมีแนวโน้มลดลง

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 
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ร้อยละอาการน่าส่าคัญผู้ป่วยฉุกเฉินจ่าแนกตาม CBD

25. อุบัติเหตุยานยนต์ 17. ป่วย/อ่อนเพลีย (ไม่จ่าเพาะ/ไม่ทราบสาเหต)ุ / อื่นๆ

1. ปวดท้อง/หลัง/เชิงกรานและขาหนบี 5. หายใจล่าบาก/ติดขดั

24. พลัดตกหกล้ม/อุบัติเหต/ุเจ็บปวด

แนวโน้มสถิติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : จ่านวนการรับแจ้งเหตุจ่าแนกตามเกณฑ์ 
Criteria Base Dispatch (CBD) 

ปี 2560-2564 กลุ่มอาการน าที่มีการรับแจ้งเหตุมากท่ีสุดคือ 5 ล่าดับแรก คือ 

1) กลุ่มอาการน่าท่ี 25 (อุบัติเหตุยานยนต์) ยอดสะสม 2,215,710 ครั้ง (ร้อย
ละ 25.62) 

2) รองลงมาคือ กลุ่มอาการน่าที่ 17 (ป่วย/อ่อนเพลีย/อัมพาตเรื้อรัง/ไม่ทราบ 
ไม่จ่าเพาะ/อื่นๆ) โดยมียอดสะสม 1,775,388 ครั้ง (ร้อยละ 20.53) 

3) กลุ่มอาการน่าท่ี 1 (ปวดท้อง/หลัง/เชิงกรานและขาหนีบ) ยอดสะสม 
843,344 ครั้ง (ร้อยละ 9.75) 

4) กลุ่มอาการน่าท่ี 5 (หายใจล่าบาก/ติดขัด) ยอดสะสม 713,494 ครั้ง (ร้อย
ละ 8.25) 

5) กลุ่มอาการน่าท่ี 24 (พลัดตกหกล้ม/อุบัติเหตุ/เจ็บปวด) ยอดสะสม 
691,053 ครั้ง (ร้อยละ 7.99) แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 
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ร้อยละผลปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ ปี 2560-2564

รักษา น่าส่ง ยกเลิก ผู้ป่วยปฏิเสธการรกัษา/ไม่ประสงคจ์ะไป ร.พ.

เสียชีวิตก่อนชุดปฏบิัตกิารไปถึง ไม่พบเหตุ รักษา ไม่น่าส่ง

ไม่ระบุ รักษา เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ รักษา เสียชีวิตระหว่างน่าส่ง

แนวโน้มสถิติการปฏิบติัการฉุกเฉิน ในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน : ผลการปฏิบติัการ ณ จดุเกิดเหตุ

ปี 2560 -2564 พบผลปฏิบัติการสะสมเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การรักษา น่าส่ง 8,102,758 ครั้ง (93.69%) มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 1,482,863 ครั้งในปี 2560 เพ่ิม
เป็น 1,697,632 ครั้ง ในปี 2564

2) ยกเลิก 177,194 ครั้ง (2.05%) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 31,252 ครั้งในปี 2560 เพ่ิมเป็น 37,424 
ครั้ง ในปี 2564

3) ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา/ไม่ประสงค์จะไป รพ. 116,852 ครั้ง (1.35%) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 
18,989 ครั้งในปี 2560 เพิ่มเป็น 26,493 ครั้ง ในปี 2564

4) ไม่พบเหตุ 81,955 ครั้ง (0.95%) โดยมีแนวโน้มลดลงจาก 16,544 ครั้งในปี 2560 ลดลงเป็น 12,837 
ครั้ง ในปี 2564

5) เสียชีวิตก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง 61,490 ครั้ง (0.71%) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 9,911 ครั้งในปี 
2560 เพิ่มเป็น 14,822 ครั้ง ในปี 2564

6)  การรักษา ไม่น่าส่ง 35,246 ครั้ง (0.41%) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 6,209 ครั้งในปี 2560 เพ่ิมเป็น 
7,833 ครั้ง ในปี 2564

7) รักษา เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 20,330 ครั้ง (0.24%) โดยมีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง

8) รักษา เสียชีวิตระหว่างน่าส่ง 2,624 ครั้ง (0.03%) โดยมีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 
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Response Time ปี 2560-2564

ภายใน 8 นาที เกิน 8 นาที

แนวโน้มสถิติการปฏิบติัการฉุกเฉิน ในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน : Response Time

• ข้อมูลปี 2560-2564 พบว่าใน 5 ปี มีผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต      
ร้อยละ 36.48 ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที 

• เมื่อแยกรายปี พบว่  าร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ ได้รับ
ปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 
40.0, 37.61, 37.27, 36.53 และ 33.12 ในปี 2560-2564
ตามล าดับ) 

• เมื่อพิจารณาจากจ านวนพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (89,586 ครั้ง, 
95,621 ครั้ง, 105,737 ครั้ง, 118,279 ครั้ง, และ 128,797 
ครั้ง ในปี 2560-2564 ตามล าดับ) 

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 

* ข้อมูลจากงานวิจัย พบว่า 1 ในปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรอดชีวิตคือ เวลาจากรับแจ้งเหตุจนถึงที่เกิดเหตุ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 นาที (Response time ≤ 10 minutes) มีโอกาสรอดชีวิตจนถึงโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มที่
เวลาจากรับแจ้งเหตุจนถึงที่เกิดเหตุที่มากกว่า 10 นาที 1.26 เท่า(Odds ratio = 1.26)
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อตัราอุบตักิารณ์ อตัราเสยีชวีติ

อตัราอบุติัการณ์และอตัราเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ปี 2559-2563

• อัตราอุบัติการณ์จากการเจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะเวลา 5 
ปี (ปี2559-2563) เท่ากับ 12,000 ต่อประชากรแสนคน 
โดยอัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2559
จนถึงปี 2562 และลดลงในปี 2563

• อัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะเวลา 
5 ปี (ปี2559-2563) เท่ากับ 179.6 ต่อแสนประชากร 
โดยอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 
จนถึงปี 2562 และลดลงในปี 2563 เช่นเดียวกับอัตรา
อุบัติการณ์การบาดเจ็บ

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 
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อตัราการบาดเจบ็ อตัราเสยีชวีติ

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 

อตัราการเจบ็ป่วยและอตัราการเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จ าแนกรายภาค ปี  2559-2563

• อัตราการเจ็บป่วยป่วยฉุกเฉิน พบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเจ็บป่วยฉุกเฉินมากที่สุด
รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร ตามล าดับ

• อัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน พบว่า ภาคกลางมี
อัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินมากที่สุด รองลงมา
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร ตามล าดับ



19

ล่าดับ จังหวัด
อัตราอุบัติการณ์

ต่อ 100,000 ปชก.
จังหวัด

อัตราเสียชีวิต

ต่อ 100,000 ปชก.
1 ขอนแก่น 27113.70 สมุทรสาคร 459.46
2 มหาสารคาม 25516.82 ล าพูน 414.33
3 ร้อยเอ็ด 22782.30 ประจวบคีรีขันธ์ 408.28
4 ยโสธร 21987.74 ล าปาง 382.94
5 น่าน 20384.99 จันทบุรี 356.79
6 กาฬสินธุ์ 20236.31 ชลบุรี 346.54
7 หนองบัวล าภู 19548.12 พังงา 340.72
8 สมุทรสงคราม 18653.86 ระนอง 339.88
9 สตูล 18087.29 อุตรดิตถ์ 332.23
10 ล าพูน 17264.06 น่าน 310.61

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 

อตัราการเจบ็ป่วยและอตัราการเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จ าแนกรายจงัหวดั ปี  2559-2563
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แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 

แผนท่ีอตัราการเจบ็ป่วยฉุกเฉินและเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จ าแนกรายจงัหวดั

ปี 2559-2563
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แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 

อตัราการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จ าแนกตามเพศ และช่วงอาย ุปี 2559-2563

• เพศชาย มีอัตราอุบัติการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินสูง
กว่าเพศหญิงในทุกช่วงอายุ

• ช่วงอายุ 85 ปีขึ้นไป เป็นช่วงอายุที่มีการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินสูงที่สุด รองลงมา คือ ช่วงอายุ 
75-84 ปี และช่วงอายุ 65-74 ปี ตามล าดับ 

• ช่วงอายุที่พบอัตราอุบัติการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ต่ าที่สุด คือ ช่วงอายุ 0-14 ปี
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แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 

อตัราการเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จ าแนกตามเพศ และช่วงอาย ุปี 2559-2563

• เพศชาย มีอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินสูงกว่าเพศหญิงใน
ทุกช่วงอายุ โดยเพศชาย

• ช่วงอายุ 85 ปีขึ้นไป เป็นช่วงอายุที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินสูงที่สุด พบอัตราการเสียชีวิต รองลงมา คือ ช่วงอายุ  75-84 ปี 
และช่วงอายุ 65-74 ปี ตามล าดับ 

• ช่วงอายุที่พบอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่ าที่สุด คือ ช่วง
อายุ 0-14 ปี เท่ากับ 26.53 ต่อแสนประชากร
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2. แพย้า/แพอ้าหาร/แพส้ตัวต่์อย/แอนาฟิแลก็ซสิ/ปฏกิริยิาภมูแิพ้

12. ปวดศรีษะ/ภาวะผดิปกตขิองตา/ห/ูคอ/จมกู

19. หมดสต/ิไม่ตอบสนอง/หมดสตชิัว่วบู

1. ปวดทอ้ง/หลงั/เชงิกรานและขาหนีบ

11. ไม่ระบุ

10. ภาวะฉุกเฉินเหตุสิง่แวดลอ้ม

17. ป่วย/อ่อนเพลยี (ไม่จ าเพาะ/ไม่ทราบสาเหตุ) / อื่นๆ

23. ตกน ้า/จมน ้า/หน้าคว ่าจมน ้า/บาดเจบ็เหตุด าน ้า/บาดเจบ็ทางน ้า

13. คลุม้คลัง่/ภาวะทางจติประสาท/อารมณ์

14. ยาเกนิขนาด/ไดร้บัพษิ

7. เจบ็แน่นทรวงอก/หวัใจ

20. เดก็ (กุมารเวชกรรม)

18. อมัพาต (กลา้มเนื้ออ่อนแรง/สญูเสยีการรบั

24. พลดัตกหกลม้/อุบตัเิหตุ/เจบ็ปวด

16. ชกั

9. เบาหวาน

4. เลอืดออก (ไม่มสีาเหตุจากการบาดเจบ็)

5. หายใจล าบาก/ตดิขดั

8. ส าลกัอุดทางเดนิหายใจ

21. ถูกท ารา้ย/บาดเจบ็

18. อมัพาต (กลา้มเนื้ออ่อนแรง/สญูเสยีการรบัความรูส้กึ/ยนืหรอืเดนิไม่ไดเ้ฉียบพลนั)

25. อุบตัเิหตุยานยนต์

22. ไหม/้ลวกเหตุความรอ้น/สารเคม/ีไฟฟ้าช๊อต

6. หวัใจหยดุเตน้

อตัราป่วยตาย (CRF%)

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉนิ (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) 

ร้อยละสาเหตขุองการเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ปี  2559-2563

สาเหตุของการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินใน
ประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2563 ใน  3 ล าดับ
แรก คือ 

1. หัวใจหยุดเต้น อัตราป่วยตาย ร้อยละ 26 

2. ไฟไหม/้ลวก เหตุจากความร้อน/สารเคม/ี
ไฟฟ้าช็อต อัตราป่วยตาย ร้อยละ 18.2 

3. อุบัติเหตุทางรถยนต์ อัตราป่วยตาย ร้อยละ 
15 ตามล าดับ



การประเมินผลแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1-3.1

อัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากภาวะฉุกเฉินเพิ่มขึ้น พบว่า
- โรคหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้น จาก 43.3 ราย ในปี 2558 เพ่ิมเป็น 53.3 ราย ในปี 2562 
- โรคหัวใจขาดเลือด   เพิ่มขึ้น จาก 29.9 ราย ในปี 2558 เพ่ิมเป็น 31.4 ราย ในปี 2562 
- อุบัติเหตุการจราจร  เพิ่มขึ้น จาก 22.3 ราย ในปี 2558 เพ่ิมเป็น 30.2 ราย ในปี 2562 

อัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนนอกโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ใน 2 จุด
- การเสียชีวิตก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง เพิ่มขึ้น จาก 6,355 คน หรือ 9.92 ต่อประชากร

แสนคน  เพ่ิมเป็น 14,798 คนหรือ 22.36 ต่อประชากรแสนคน 
- รักษาแล้วเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ เพ่ิมขึ้น  

ผลสัมฤทธิ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินด่าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก่าหนด



การประเมินผลแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1-3 

อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน จาก 18.9 % (ปี60) เป็น 24.6% แนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก่าหนด และผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตยังไม่เข้าถึง
บริการอีกมากกว่า 70% 

ผลผลิตของระบบการแพทย์ฉุกเฉินด่าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก่าหนด

• ปี 2559 ผู้ป่วยฉุกเฉิน  40% มาใช้บริการห้องฉุกเฉินของกสธ.
• ผู้ป่วยฉุกเฉินมาด้วยระบบ 1.7-1.8 ล้านครั้ง/ปี (20% ผู้ป่วยฉุกเฉิน)

- หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง/พื้นฐานไม่เพียงพอ และกระจายไม่
ครอบคลุมพื้นที่
- อปท.จัดตั้งศูนย์รับแจ้งและจา่ยงาน  12.50% จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ 5,036 แห่ง 
แต่ปฏิบัติงานจริง (70% ที่ขึ้นทะเบียน)
- ต่าบลที่ยังไม่มีการให้บริการ EMS 3,906 แห่ง (52%ของต่าบล)

ระยะเวลาในการปฏิบัติการฉุกเฉินส่าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 8 
นาที มีแนวโน้มลดลง จาก 40% เป็น 33%



ศูนย์รับแจ้งและสั่งการ 80 แห่ง หน่วยปฏิบัติการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน 5,907 แห่ง

จ่านวนชุดปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานจริง

Input ทรัพยากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

8
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8

81

4 5
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7

ชุดปฏิบัติการ (ชุด) ผู้ปฏิบัติการ (คน)
ระดับสูง (ALS) 1,149 29,889
ระดับกลาง (ILS) 30 238

ระดับพื้นฐาน(BLS) 2,643 15,288
ระดับต้น (FR) 6,905 43,299

รวม 10,727 88,714

รพ.รัฐ/เอกชน อปท. มูลนิธิ รัฐอื่นๆ รวม

ระดับสูง 1,261 15 0 7 1,283

ระดับพื้นฐาน 4 3,601 978 41 4,624

รวม 1,265 3,616 978 48 5,907

✓ รพ. (สธ.)         70 แห่ง

แพร่ ล่าพูน สระแก้ว 
มหาสารคาม อุบลราชธานี

ชุมพร สงขลา 
พัทลุง สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร

✓ อบจ.รับโอนแล้ว  10 แห่ง

ไม่มีหน่วยปฏิบัติ
การแพทย์

ให้บริการ EMS
1,889 ต่าบล

ขาด ALS 
จ่านวน 1,402 ชุด
เพื่อให้บริการครอบคลุม

ทุกพื้นที่ 



ทศิทางและแนวโน้มด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 



ทิศทางและแนวโน้มด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS TREND)

P : Political = ปัจจัยด้านการเมือง
E : Economic = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
S : Social = ปัจจัยด้านสังคม
T : Technological = ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี
E : Environmental = ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
L : Legal = ปัจจัยด้านกฎหมาย



POLICY (P)

: นโยบายประเทศด้านการใหบริการเลขหมาย
โทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติของประเทศไทยและจัดตั้ง
เป็นศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินแหงชาติ (One 
Number) ที่สามารถรับแจงเหตุฉุกเฉินไดหลายชอง
ทาง และรองรับการเชื่อมตอกลอง CCTV ไดทั่วทุก
ภาคและทุกจังหวัด รวมถึงบูรณาการเชื่อมตอขอมูล
สารสนเทศ ระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเพื่อสั่ง
การเหตุไดอยางรวดเร็ว และมีระบบบอกพิกัดต่าแหน
งผโูทรแจงดวย 

TREND



E: ECONOMIC
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- การจัดท่าเรื่องกลไกการอภิบาลระบบด้านการเงินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสถานการเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ไม่เป็นภาระกับระบบงบประมาณของประเทศ เช่น ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ความร่วมมือกับ อปท.  บริษัท/กองทุนฯ มาเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยในกรณีผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน หรือร่วมจ่ายค่าชดเชย( Co-Pay) 
- ปรับกระบวนทัศน์ในการหารายได้เพื่อสนับสนุนการด่าเนินงานอย่างยั่งยืน 

TREND



S : SOCIAL 
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➢First Aid Organization 
- CPR Training /AED

- Emergency care education  ควรมีการจัดการให้ครอบคลุมทุกชุมชน/ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
➢Emergency Health System Coordination related to  Demand for EMS

- Specialist services Trends เช่น CVD, stroke , STEMI, neurosurgery, spinal injuries, 
burns management

- ส่งเสริมการจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการในระดับพื้นฐาน –สูง ที่ ครอบคลุมทุกพื้นที่  
- การจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการในระดับระดับต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุม และค่านึงถึง

ความสอดคล้องกับอุบัติการณ์การเจ็บป่วยและความต้องการของประชาชน แต่ละพ้ืนที่ ทั้งเขตเมือง/
ชนบท เพ่ือเพิ่มการเข้าถึงระบบ EMS ลด response time, ลดอัตราการตายและเพิ่มอัตราการรอด
ชีวิต จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

TREND



S : SOCIAL (ต่อ) 
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- จัด EMS Services ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลที่เหมาะสมรวดเร็ว 
• ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที (Response time) เพ่ิมขึ้น
• การลด ER Congestion
• ลดระยะเวลาในการรอคอยการรักษา 

- มี ระบบที่การน่าส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษา ตามสภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
• ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการจาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
• สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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การพัฒนาบุคลากร ด้าน EMS การฝึกอบรม การเรียนการสอน และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติการ จะเน้นการ
อบรมแบบ Online โดยใช้เครื่องมือ MR, VR, AR 

1. Education and Certification Continues to Be a Priority for EMS Providers การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานของหลักสูตรและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง 
(หลักสูตรใหม่ๆ ทันสมัย) 

2. Continued Focus on the Health and Well-Being of EMS Providers
3. A Shift Toward More “High Touch” Emergency Services 

TREND
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การสร้างต้นแบบเคื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการแพทยฉ์ุกเฉินใหม่ๆ จะเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 
- AI, Robot, MR, VR, AR จะน่ามาใช้ในการปฏิบัติการฉกุเฉนิตา่งๆ แทนปฏิบัติการของคน เพิ่มข้น 
- Artificial intelligence for logistics and capacity allocation
- Apps streamlining emergency care
- Video game for practice
- Portable point-of-care diagnostic devices
- Medical drones for delivering care from the air
- Easing transportation and the era of driverless ambulances
- เทคโนโลยี จะถูกน่ามาใช้ในการยกและนา่ส่งผู้ป่วยฉกุเฉิน เช่น

Emergency Services ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูง) 
Medical Taxi (ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่่า) 

- In-flight emergency care

TREND
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AI จะถูกน ามาใช้ในการ ตรวจสอบ ค้นหา เตรียมความพร้อมกับและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารรณภัย 
ในรูปแบบ ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

TREND



ผลการวิเคราะห์ชิองว่าง (GAP  ANALYSIS) การด่าเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 
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GAP

1. ความไม่เทา่เทยีมในการเข้าถงึการใช้เทคโนโลย ีส่งผลต่อ DIGITAL HEALTH 

INEQUALITY 

2.  พรบ. การกระจายอ านาจ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่เร่ือง หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการถ่ายโอนภารกจิ โดยในภาพรวม พบว่า อปท รวมทัง้ อบจ จ านวน
มากที ่ยังขาดศักยภาพทัง้ทางด้านการเงนิและการบริหารจัดการระบบ และความเชือ่ม่ันของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ในการจะรองรับการกระจายอ านาจด้านการสาธารณสุข ซึง่จะท าให้มผีลต่อการบริหารจัดการ
และการส่งเสริมการเข้าถงึบริการประชาชนในภาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ทัง้ในระดับพืน้ที ่และในภาพรวมของ
ประเทศ 

3. การกระจายหน่วยปฏบิัตกิารการแพทยฉุ์กเฉินระดับต่างๆยังไม่ครอบคลุมประชาชนในทุกพืน้ที ่และมี
ความเหลือ่มล า้ในการเข้าถงึระบบการแพทยฉุ์กเฉินทัง้ในเขตมอืงและชนบท 
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GAP (ต่อ) 

4. การอภบิาลระบบด้านการเงนิสนับสนุนภารกจิด้านการแพทยฉุ์กเฉิน ยังพึง่พงิงบประมาณของ
ประเทศเป็นหลัก ขาดการบูรณาการกับหน่วยงาน/องคก์ร ทีเ่กีย่วข้อง ท าใหส้ถานด้านการเงนิในการ
จ่ายค่าชดเชยการปฏบิัตกิาร มีความเสี่ยงสูงในภาวะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ มีภาวะถดถอย
5. งบประมาณทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด จะท าใหร้ะบบ EMS ของประเทศมีความล้าหลังและไม่ทนัต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
6. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆทีเ่กดิขึน้ใน ในยุคทวนกระแสโลกาภวิัฒน ์
(DEGLOBALIZATION) ทีมี่ทัง้ความไม่แน่นอนและอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็วและมี
ความรุนแรงมากกว่าปต ิอกีทัง้เทคโนโลยสีารสนเทศ จะถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือทีส่ าคัญ ในระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินในอนาคตมากขึน้ ผู้ปฏบิัตกิาร ระบบปฏบิัตกิารด้านการแพทยฉุ์กเฉินยังได้รับการ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่เพยีงพอ 
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