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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนความส�ำเร็จการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของ ศูนย์
รับแจ้ งเหตุและสัง่ การ โดยใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ แบบกรณีศกึ ษาจากศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสัง่ การทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้ แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสงขลา เก็บข้ อมูลจากผู้เกี่ยวข้ องด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 10 คนต่อศูนย์
วิเคราะห์ ข้ อมูลด้ วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา พบว่าปัจจัยน�ำเข้ าที่จำ� เป็ นต่อความส�ำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินฯ ได้ แก่
นโยบายที่ชดั เจน แผนปฏิบตั กิ าร บุคลากรของศูนย์ฯ ระบบแรงจูงใจ และกระบวนการทีเ่ หมาะสมคือ การด�ำเนินงานของผู้ปฏิบตั กิ าร
วิธปี ฏิบตั กิ าร ตามผังการท�ำงาน และการติดตามประเมินผล ดังนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ควรท�ำเกณฑ์มาตรฐานการคัด
แยกระดับความฉุกเฉินที่มเี กณฑ์เดียวเพื่อใช้ สำ� หรับการคัดแยก ณ ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ และ ณ ห้ องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ก�ำหนด
คุณสมบัตพิ นักงาน-รับแจ้ งการเจ็บป่ วยฉุกเฉินให้ เหมาะสมกับกลุ่มโรคฉุกเฉินใหม่ๆ การสร้ างระบบแรงจูงใจ รวมถึงพัฒนาระบบ
การประเมินภายในเพื่อสนับสนุนการท�ำงานกับผู้ปฏิบตั งิ านของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
ค�ำส�ำคัญ: การคัดแยกระดับความฉุ กเฉิน; ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน; ศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการ
่

บทน�ำ

ความก้ าวหน้ าค่อนข้ างคงที่ โดยค่าดัชนีการพัฒนาคนปี
จากการส�ำรวจดัชนีความก้ าวหน้ าของคน (Human พ.ศ. 2562 เท่ากับ 0.62 ใกล้ เคียงกับปี พ.ศ. 2558
Achievement Index - HAI) ในปี พ.ศ. 2562 ของ และปี พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยด้ านต่างๆ พบ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(1) ว่า มีความก้ าวหน้ าลดลงใน 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสุขภาพ
ชี้ให้ เห็นว่า การพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศไทยมี ด้ านรายได้ ด้ านชีวิตครอบครัวและชุมชน และการมีส่วน
-3-
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ร่วม กล่าวจ�ำเพาะด้ านการพัฒนาสุขภาพนั้น พบว่าการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชนมีความก้ าวหน้ าลดลง สะท้ อน
จากการเพิ่มขึ้นของอัตราทารกที่มีนำ้� หนักต�่ำกว่าเกณฑ์
การเจ็บป่ วยของผู้ป่วยในและสัดส่วนผู้พกิ าร ประกอบกับ
วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นในสัง คมปั จ จุ บั น ที่วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีได้ รับการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด ส่งผลให้
อัตราการเจ็บป่ วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทาง
ถนน ซึ่งถือเป็ นกลุ่มโรคฉุกเฉินมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น และ
พบว่าการเจ็บป่ วยในกลุ่มโรคฉุกเฉินกลายเป็ นสาเหตุการ
ตายล�ำดับต้ นๆ ของโลกและของประเทศ ขณะที่องค์การ
อนามัยโลกซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูลการเสียชีวิตจากหลาย
แหล่ งข้ อมูลส�ำคัญ เช่ น จากต�ำรวจจราจร หน่ วยงาน
สาธารณสุขโดยอ้ างอิงมาตรฐานสากล พบว่า การเสียชีวติ
จากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 มี
อัตรา 36.2 รายต่อประชากรแสนคนซึ่งเป็ นอันดับที่ 2
ของโลก(2) เป็ นต้ น กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองต้ อง
ให้ ความส�ำคัญต่อการลดอัตราเสียชีวติ ในกลุ่มโรคนี้ โดย
ก�ำหนดเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็ นต้ นมา(3)
เนื่องด้ วยการเจ็บป่ วยในกลุ่มโรคฉุกเฉินเป็ นภาวะ
วิกฤตของชีวติ ผู้ป่วยจึงจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการประเมิน การ
จัดการและการบ�ำบัดรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้ อง เหมาะสม
เพื่ อป้ องกันการเสียชี วิตหรื อลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บหรืออาการป่ วยนั้น ด้ วยเหตุน้ สี ถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงมีประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยก
ระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
พ.ศ. 2554 เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ให้ สถานพยาบาล หน่วยปฏิบตั กิ าร และผู้ปฏิบตั -ิ
การ ด�ำเนินการตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัด
ให้ ผ้ ูป่วยฉุกเฉินได้ รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามล�ำดับ
ความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ ถอื ว่าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเป็ นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้
รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงยังมีความพยายาม
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
4

ต่อเนื่อง เช่น ในปี พ.ศ. 2556 จัดท�ำคู่มอื เกณฑ์วิธกี าร
คัดแยกและจัดล�ำดับการจ่ ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตามหลักเกณฑ์ท่ี กพฉ.ก�ำหนด พ.ศ. 2556 ส�ำหรับ
พนักงานรับแจ้ งการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (พรจ.) และผู้จ่าย
งานปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (ผจป.) รวมทัง้ ผู้ปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆ ใช้ ปฏิบตั ภิ ารกิจในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
และจัดล�ำดับการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน(4)
อย่ างไรก็ตามจากฐานข้ อมูลระบบสารสนเทศการ
แพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) พบว่ า แนวโน้ มของจ�ำนวน
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้ วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นใน
ทุกๆ ปี จากจ�ำนวนผู้ใช้ บริการ 1,362,030 ราย หรือ
2,094.55 รายต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2558 เพิ่ม
เป็ น 1,488,815 รายหรือ 2,290.01 รายต่อประชากร
แสนคนในปี พ.ศ. 2559 และเพิ่มเป็ น 1,568,952 ราย
หรือ 2,406.19 รายต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2560
รวมทั้งร้ อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่แจ้ งเหตุด้วยหมายเลข
ฉุกเฉิน 1669 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นด้ วยเช่นกัน แต่เป็ นที่น่า
สังเกตว่ าการเข้ าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤติต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมากลับมีเพียงร้ อยละ 19 ซึ่งเป็ นสัดส่วน
ที่ต่ำ� มาก ส่งผลให้ ผ้ ูป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อ
การเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล นอกจากนั้น ยังพบว่ ามี
ความเหลื่อมล�ำ้ ค่ อนข้ างมากในการเข้ าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ (เช่น ระหว่างเขตอ�ำเภอ
เมืองและนอกเขตอ�ำเภอเมือง) ขณะที่การด�ำเนินการจัด
บริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ พื้ นที่เ องก็ยั ง มี ค วาม
แตกต่างกันอีกเช่นกัน(2)
เมื่อมีผ้ ปู ่ วยมารับบริการทีห่ ้ องฉุกเฉินเป็ นจ�ำนวนมาก
ในแต่ละวัน คุณภาพการประเมินระดับความฉุกเฉินจึงส่ง
ผลโดยตรงต่ อประสิทธิภาพการจัดให้ ผ้ ูป่วยได้ รับการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินตามล�ำดับความเร่งด่วน เพราะหากมี
การประเมินระดับความฉุกเฉินต�่ำกว่าความเป็ นจริงหรือ
under triage อาจท�ำให้ มีการสั่งการชุดปฏิบัติการที่ไม่
สอดคล้ องกับระดับความฉุกเฉิน ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รบั การ
ช่ วยเหลือไม่เหมาะสมและเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตและ
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พิการของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ขณะเดียวกันหากการประเมิน
ระดับความฉุกเฉินที่สงู กว่าความเป็ นจริงหรือ over triage
ก็ทำ� ให้ เกิดการแย่ งใช้ ทรัพยากรด้ านการแพทย์ท่ีมีอยู่
อย่างจ�ำกัดกับผู้ป่วยที่มีระดับความฉุกเฉินมากกว่า ซึ่ง
ข้ อมูลช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 พบว่า ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัดมีการประเมินระดับ
ความฉุกเฉินต�่ำกว่าความเป็ นจริง (under triage) อยู่
ระหว่างร้ อยละ 40-42 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของต่าง
ประเทศ (Emergency Severity Index: ESI) ที่กำ� หนด
ไว้ ใ ห้ เ กิด ขึ้น ได้ ไ ม่ เ กิน ร้ อ ยละ 5 เท่ า นั้ น ด้ ว ยเหตุ น้ ี
แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ฉบับที่ 3.1 พ.ศ.
2562-2565 จึงให้ ความส�ำคัญต่อการพัฒนามาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉินค่อนข้ างมาก โดยก�ำหนดเป็ นตัวชี้วัด
หนึ่งที่สะท้ อนถึงความส�ำคัญข้ างต้ น คือ จ�ำนวนจังหวัดที่
มีก ารคั ด แยกระดับ ความฉุ ก เฉิ น ที่ต่ �ำ กว่ า ระดับ ความ
ฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (under triage) ไม่เกินร้ อยละ 15
และการคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่สงู กว่าระดับความ
ฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (over triage) ไม่เกินร้ อยละ 30
นอกจากนั้นยังให้ ความส�ำคัญกับศูนย์รับแจ้ งเหตุฉุกเฉิน
ที่ด�ำ เนิ น งานภายใต้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่มี
มาตรฐานด้ วย(2)
หากพิจารณาขอบเขตของระบบปฏิบัติการฉุกเฉินมี
โครงสร้ างหรือกลไกหลักอยู่ 4 ส่วนที่ทำ� งานเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั ประกอบด้ วย (1) ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่ง
การ (2) ศูนย์ส่อื สารและสัง่ การ (3) ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
และ (4) สถานพยาบาล เห็นได้ ว่าในระบบปฏิบัติการ
ฉุ กเฉิ นของแต่ ละจังหวัด ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
ประจ�ำ จั ง หวั ด เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ระบบปฏิบัติ ก ารฉุ ก เฉิ น
เนื่องจากมีภารกิจรับแจ้ งการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน การคัดแยก
ผู้ป่วย และจัดล�ำดับการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนับเป็ นกลไก
ส�ำคัญทีส่ ดุ ทั้งนี้เพราะหากการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
ไม่สอดคล้ องกับระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (under/over triage) ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการด�ำเนินงาน
ของกลไกทีเ่ หลือทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพ
การบํา บั ด รั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ทั้ง นอกสถาน
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

พยาบาลและในสถานพยาบาล กล่าวได้ ว่า การคัดแยก
ระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้ งเหตุ
และสั่งการ คือเงื่อนไขหลักของความส�ำเร็จในการลดการ
เสียชีวิตจากการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน รวมทั้งลดความพิการ
จากภาวะฉุกเฉินได้ แต่จากผลการด�ำเนินงานด้ านการ
คัดแยกผู้ป่วยเพื่อจัดระดับความรุนแรงหรือความฉุกเฉิน
ของศู น ย์ รั บ แจ้ งเหตุ แ ละสั่ ง การประจ� ำ จั ง หวั ด ใน
ปี งบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีศนู ย์รับแจ้ งเหตุ
และสั่ง การประจ�ำ จั ง หวั ด ภายใต้ ก ารด�ำ เนิ น งานของ
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพียง 6 จังหวัดเท่านั้น
(จั งหวั ด สมุ ท รปราการ ปทุ มธานี อ่ า งทอง นนทบุ รี
พระนครศรีอยุ ธยา ระยอง) ที่ผลการด�ำเนินงานผ่าน
เกณฑ์ตวั ชี้วัดดังกล่าว ขณะที่ศนู ย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
ประจ�ำจังหวัดภายใต้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีเพียง
จังหวัดเดียว (จังหวัดสงขลา) ที่ผลการด�ำเนินงานผ่าน
เกณฑ์การคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่สงู กว่าระดับความ
ฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (over triage) คือไม่เกินร้ อยละ 30
และมีอตั ราทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องมาแล้ วไม่ตำ่ � กว่า 6 เดือน
เพื่อให้ การด�ำเนินงานตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 พ.ศ. 2562-2565 เป็ นไปตาม
เป้ าหมายและตัวชี้วัดที่กำ� หนดไว้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงต้ องการความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ให้ การคั ด แยกความฉุ ก เฉิ น ของผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ระดั บ
จังหวัดประสบความส�ำเร็จ เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนา
ระบบการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ส�ำหรับศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสัง่ การประจ�ำจังหวัดในจังหวัด
อื่นๆ ทั้งที่อยู่ ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะต่อไป โดยมอบหมาย
ให้ มูลนิธเิ พื่อเยาวชนชนบท (มยช.) นักวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
นักวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็ นผู้รับผิดชอบ
โครงการถอดบทเรียนปั จจัยสนับสนุ นความส�ำเร็จของ
การคั ด แยกระดั บ ความฉุ ก เฉิ น ของผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ของ
ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
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ปั จจัยที่สนับสนุ นความส�ำเร็จการคัดแยกระดับความ
ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
ในการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด นั้น คู่มือ
เกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดล�ำดับการจ่ ายงานบริ บาล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้ กำ� หนดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ส�ำหรับพนักงานรับแจ้ งการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (พรจ.) และ
ผู้จ่ายงานปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (ผจป.) รวมทั้งผู้ปฏิบตั กิ าร
อื่นๆ ใช้ ปฏิบตั ภิ ารกิจคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดล�ำดับ
การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตามประเภทอาการน�ำ ตลอดจน
การก�ำหนดเกณฑ์วิธปี ฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นตอนต่อ
มาทุกขั้นตอน สรุปได้ ว่าการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
ของผู้ป่วยฉุกเฉินของแต่ละส่วนงานประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลักด้ วยกันคือ (1) ผู้ปฏิบตั กิ าร (2) วิธปี ฏิบตั -ิ
การตามเกณฑ์ท่กี ำ� หนด และ (3) ทรัพยากรสนับสนุน
การคัดแยก (วัสดุ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี พาหนะ ฯลฯ)
เป็ นกลไกขับเคลื่อนให้ การคัดแยกระดับความฉุกเฉินของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินเป็ นไปตามขั้นตอนที่กำ� หนด ซึ่งส่งผลต่อ
ระดับความถูกต้ องของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินได้
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วตามหลั ก การของ
ทฤษฎีระบบ (system theory) และหลักการของห่วงโซ่
ผลสัมฤทธิ์ (result chain)(5) อาจกล่ าวได้ ว่า องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนข้ างต้ น คือ ปัจจัยน�ำเข้ า (input) และ
กระบวนการด�ำเนินงาน (process) ที่สง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดไว้ (output) ซึ่งคณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้ หลักการ
ดังกล่าวส�ำหรับการศึกษาปั จจัยที่สนับสนุนความส�ำเร็จ
ของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินครั้ง
นี้ โดยได้ ดำ� เนินการพัฒนาเป็ นกรอบการถอดบทเรียน
เบื้องต้ น ร่วมกับผู้แทนจากส�ำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1) ปั จ จั ย น�ำ เข้ า (input) ในครั้ ง นี้ พิ จ ารณาถึ ง
ทรัพยากรที่จำ� เป็ นต่อการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของ
ผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ของจั ง หวั ด กรณี ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับระบบการคัดแยก แผนปฏิบตั กิ าร
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โครงสร้ า งองค์ ก ร องค์ ป ระกอบของแต่ ล ะส่ ว นงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง วิธกี ารคัดเลือก ระบบแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ าน และทรัพยากรสนับสนุนการคัดแยก
2) กระบวนการ (process) ซึ่งหมายถึง ระบบการคัด
แยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของจังหวัดที่
ประสบความส�ำเร็จ โดยให้ ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติการแต่ละระดับ วิธปี ฏิบัติการตามเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดไว้ ในผังการท�ำงาน (protocol) การใช้ ทรัพยากร/
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการคัดแยก เช่น โปรแกรมส�ำเร็จรูป
3) ผลผลิต (output) หมายถึง ผลงานหลักของการ
คัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของจังหวัดที่
ประสบความส�ำเร็จ คือ ผลงานการคัดแยกระดับความ
ฉุกเฉินที่ต่ำ� กว่าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (under
triage) ไม่เกินร้ อยละ 15 และการคัดแยกระดับความ
ฉุกเฉินที่สงู กว่าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (over
triage) ไม่เกินร้ อยละ 30 หรือผลงานอื่น ๆ (ถ้ ามี) ดัง
รายละเอียดในภาพที่ 1

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ใช้ วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research) รูปแบบกรณีศกึ ษา (case studies) โดยมีวิธี
ด�ำเนินการวิจัยดังนี้
พื้ นทีเ่ ป้าหมายและเกณฑ์การเลือกกรณีศึกษา
การเลือกพื้นที่เป้ าหมายเพื่อเป็ นกรณีศึกษา รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละกรณีศึกษา ใช้ วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมี
กระบวนการและเกณฑ์การเลือกดังต่อไปนี้
คณะผู้ วิ จั ย และผู้ แ ทนจากส�ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ได้ ร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์การเลือกพื้นที่เพื่อเป็ นกรณีศึกษา โดย
ก�ำหนดเกณฑ์การพิ จารณาเลื อกศูนย์รับแจ้ งเหตุและ
สั่งการประจ�ำจังหวัด ดังต่อไปนี้
- เป็ นศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัดที่มี
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
กล่าวคือ มีผลการประเมินระดับความฉุกเฉินต�่ำกว่าระดับ
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ปั จจัยสนับสนุ นความส�ำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุ กเฉินของผูป้ ่ วยฉุ กเฉินของศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการ
่
ภาพที่ 1 กรอบการถอดบทเรียน (เบื้ องต้น) “ปั จจัยสนับสนุนความส�ำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุ กเฉินของผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน
ของศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการ”
่
• นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
• แผนปฏิบตั กิ าร
• โครงสร้ างขององค์กร
• จ�ำนวนและคุณภาพของ
บุคลากร
• วิธกี ารคัดเลือกและการ
พัฒาศักยภาพของบุคลากร
• ระบบการสร้ างแรงจูงใจให้
บุคลากร
• การจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนกระบวนการ
คัดแยกฯ

ระบบการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของ
ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ (process)
• การด�ำเนินงานของ
ผู้ปฏิบตั กิ ารแต่ละระดับ
• วิธกี ารปฏิบตั กิ ารตามเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดไว้ ในผังการท�ำงาน
(protocol)
• การใช้ ทรัพยากร/เทคโนโลยี
ต่างๆ ในการคัดแยก

• ผลการคัดแยกระดับความ
ฉุกเฉินที่เป็ น under triage
ไม่เกินร้ อยละ 15 และที่
เป็ น over triage ไม่เกิน
ร้ อยละ 30.0
• ผลงานอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผลงานหลักของระบบการคัดแยกฯ
(output)

ทรัพยากรที่จำ� เป็ น (input)

ความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (under triage) ไม่เกินร้ อยละ
15 และ/หรือผลการประเมินระดับความฉุกเฉินสูงกว่า
ระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (over triage) ไม่เกิน
ร้ อยละ 30 มาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เป็ นศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัดที่อยู่
ภายใต้ การด�ำเนินงานของหน่วยงาน และ/หรือองค์กรที่
มีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ อยู่ภายใต้ การด�ำเนินงาน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น หรื อ อยู่ ภ ายใต้ ก าร
ด�ำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
จากเกณฑ์ข้างต้ น ท�ำให้ ได้ ศนู ย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การ
ประจ�ำจังหวัดกรณีศกึ ษาจ�ำนวน 2 พื้นที่ คือ ศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสั่งการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็ นศูนย์ท่อี ยู่ภายใต้
การด�ำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลาที่อยู่ภายใต้ การด�ำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา)
กลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้ วิ จั ย และผู้ แ ทนจากส�ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ได้ ร่วมกัน
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

หารื อเพื่ อพิ จารณาก�ำหนดกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก (key
informants) ซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับศูนย์รับแจ้ งเหตุและ
สั่งการประจ�ำจังหวัดทั้งทางตรงและโดยอ้ อมในแต่ ละ
จังหวัดที่เป็ นกรณีศกึ ษา ประกอบด้ วยบุคลากร 3 ระดับ
ด้ วยกันคือ
1) ระดับนโยบาย/ระดับทีเ่ กี่ยวข้ องกับศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด เช่น หัวหน้ าศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด แพทย์อำ� นวยการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) ระดับปฏิบตั กิ ารอ�ำนวยการ เช่น พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (พรจ.) และผู้จ่ายงานปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (ผจป.) ประจ�ำศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำ
จังหวัด
3) ระดั บ ปฏิบั ติ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น เช่ น แพทย์
พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุขประจ�ำศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
รวม 10 คนต่อศูนย์
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือการเก็บข้ อมูลครั้งนี้ เป็ นแนวค�ำถามส�ำหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และแนว
ค�ำถามส�ำหรับการสนทนากลุ่ม (focus group) ที่ผ้ ูวิจัย
พัฒนาขึ้นตามกรอบการถอดบทเรียน ตรวจสอบความ
ตรง (validity) ด้ วยการพิจารณาร่วมกับผู้แทนจากส�ำนัก
วิจยั และพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
ขั้นตอนการด�ำเนินการ
คณะผู้วิจัยได้ ดำ� เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ศึกษาข้ อมูลของพื้นที่เป้ าหมาย การด�ำเนินงาน
และ/หรื อ การบริ ห ารระบบการคั ด แยกระดั บ ความ
ฉุกเฉินฯ จากเอกสาร ฐานข้ อมูลสารสนเทศ และแหล่ง
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
- ก�ำหนดรายละเอียดของกรอบการถอดบทเรี ยน
ร่วมกับผู้แทนจากส�ำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- ก�ำหนดพื้ นที่เป้ าหมายและกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น
กรณี ศึ ก ษา ร่ ว มกับ ผู้ แ ทนจากส�ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
วิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- ออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
- ด�ำเนินการเก็บข้ อมูลภาคสนามในพื้นที่เป้ าหมาย
กรณีศึกษาจ�ำนวน 2 พื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากส�ำนักวิจัย
และพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ
อย่างเป็ นทางการประมาณ 2-3 ครั้ง และอย่างไม่เป็ น
ทางการ เช่น การสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรมไลน์
(line) หรือโปรแกรมซูม (zoom meeting)
- มี ก ารยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธีก าร
เทคนิคสามเส้ า (triangulation technique) โดยใช้ วิธกี าร
เก็บข้ อมูลหลากหลายวิธที ้งั จากเอกสาร การสัมภาษณ์ท้งั
แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ กระบวนการเก็บ
ข้ อมูลสิ้นสุดลงเมื่อไม่มขี ้ อค้ นพบใหม่ในประเด็นการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ วิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยการจ�ำแนก จัดหมวดหมู่ และระบบ
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ของข้ อมูลดิบ วิเคราะห์ถงึ ความสัมพันธ์ ตามประเด็นที่
ก�ำหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย และน�ำเสนอโดยการ
บรรยายเชิงพรรณนา (descriptive analysis) นอกจาก
นั้น ผู้วิจัยมีการคืนข้ อมูลต่อผู้แทนศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการฯ ที่เป็ นกรณีศกึ ษาทั้ง 2 พื้นที่ เพื่อเป็ นการตรวจ
สอบความถูกต้ องและครอบคลุมของเนื้อหาเป็ นระยะๆ
ก่อนการสรุปผลการศึกษา
การพิทกั ษ์สิทธิผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผู้ วิ จั ย เสนอโครงร่ า งการวิ จั ย และเครื่ อ งมื อ แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้ าน “ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน” สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่ งชาติได้ พิจารณาและรับรองการวิจัย ส�ำหรับ
การเก็บข้ อมูลผู้วจิ ยั ได้ แนะน�ำตัว อธิบายวัตถุประสงค์การ
วิจัย วิธดี ำ� เนินการวิจัย ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย พร้ อม
ทั้งชี้แจงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้ า
ร่วมการวิจยั จึงเริ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยค�ำตอบที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่ างทั้งหมดถือเป็ น
ความลับ และผลการวิจัยได้ นำ� เสนอเป็ นภาพรวม ทั้งนี้
เมื่อสิ้นสุดการวิจยั ผู้วจิ ยั จะท�ำลายไฟล์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อ
เป็ นการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ผ้ ูเข้ าร่วมการวิจัย

ผลการศึกษา

ด้ วยศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัดกรณี
ศึกษาครั้งนี้ เป็ นพื้นที่ท่ปี ระสบความส�ำเร็จในการคัดแยก
ระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงพบว่า มีผลการ
ด�ำเนินงานเป็ นไปตามเกณฑ์ท่สี ถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติกำ� หนด กล่ าวคือ มีผลงานการคัดแยกระดับ
ความฉุกเฉินที่ต่ำ� กว่ าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย
(under triage) ไม่เกินร้ อยละ 15 และการคัดแยกระดับ
ความฉุกเฉินที่สูงกว่ าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย
(over triage) ไม่เกินร้ อยละ 30 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์
รับแจ้ งเหตุและสั่งการจังหวัดปทุมธานีท่มี ีผลการด�ำเนิน
การดังกล่าวต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กล่าวคือตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา (ภาพที่ 2)
ขณะที่ศนู ย์รบั แจ้ งเหตุและสัง่ การจังหวัดสงขลาพบว่า
ผลการด�ำเนินงานเริ่มเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี ำ� หนดไว้ โดย
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ปั จจัยสนับสนุ นความส�ำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุ กเฉินของผูป้ ่ วยฉุ กเฉินของศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการ
่

หน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็ นต้ นสังกัดของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด จึงเอื้อให้ มีการจัดสรร
ทรั พยากรที่จ�ำเป็ นเพื่ อสนับสนุ นการปฏิบัติงานอย่ าง
สม�่ำเสมอ
- การจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการ และก�ำหนดไว้ เป็ นแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี ของหน่วยงาน หรือองค์กรต้ นสังกัด
ของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด ซึ่งส่งผลให้
บุคลากรของศูนย์สามารถปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
- การมีโครงสร้ างของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
ประจ�ำจังหวัดทีป่ ระกอบด้ วย องค์ประกอบ บทบาทหน้ าที่

เฉพาะผลการคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่สูงกว่าระดับ
ความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (over triage) เริ่มเป็ นไปตาม
เกณฑ์ต้งั แต่ปลายปี พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2562
ส�ำหรับผลงานการคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่ต่ ำ� กว่ า
ระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (under triage) เริ่มเป็ น
ไปตามเกณฑ์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 3)
อาจกล่าวได้ ว่าการที่ศนู ย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการทั้ง 2
จังหวัดข้ างต้ นประสบความส�ำเร็จในการคัดแยกระดับ
ความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น เป็ นผลมาจากเงื่อนไข
ที่คล้ ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้
- การมีนโยบายด้ านการแพทย์ฉุกเฉินที่ชัดเจนของ

อัตราร้อยละ

ภาพที่ 2 ผลการคัดแยกระดับความฉุ กเฉินของผูป้ ่ วยฉุ กเฉินในระหว่างปี พ.ศ. 2560 -2562 ของศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการ
่
จังหวัดปทุมธานี
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

พ.ศ. 2560
under triage

พ.ศ. 2561

เกณฑ์ under triage

พ.ศ. 2562

over triage

เกณฑ์ over triage

ภาพที่ 3 ผลการคัดแยกระดับความฉุ กเฉินของผูป้ ่ วยฉุ กเฉินในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของศู นย์รับแจ้งเหตุและสังการจั
่
งหวัดสงขลา
30.00

อัตราร้อยละ

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

ก.ค. 62
under triage

ส.ค. 62

ก.ย. 62

ต.ค. 62

เกณฑ์ under triage over triage

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

เกณฑ์ over triage
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ของส่วนงานต่างๆ เป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันการแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ก �ำ หนดไว้ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ท�ำ เป็ น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เป็ นรูปธรรม เป็ นเงื่อนไข
เริ่มต้ นของความส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ าน
- ความสามารถในการสรรหาบุคลากรตามโครงสร้ าง
ในจ�ำนวนที่เพียงพอกับภาระงาน และมีคุณสมบัติใน
เชิงคุณภาพด้ วย กล่าวคือ บุคลากรต้ องมีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ท่กี ำ� หนด รวมถึงการมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ผู้กำ� กับการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (ผกป.) และ/หรือพนักงาน
รับแจ้ งการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (พรจ.)
- วิธกี ารคัดเลือกบุคลากร ที่ทำ� ให้ ได้ มาซึ่งบุคคลที่มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ท่กี ำ� หนด และมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างเป็ นระบบและสม�่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบที่
เป็ นทางการ (ผ่านหลักสูตรของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ) และรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระหว่างการปฏิบตั งิ านจริง เช่น การสอนงาน (mentor)
- การสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านส�ำหรับบุคลากร
ทั้งในส่วนที่เป็ นสวัสดิการต่างๆ และด้ านความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ ภายใต้ การบริหารของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมี
ข้ อจ�ำกัดด้ านทรัพยากรค่อนข้ างมาก การมีสวัสดิการเสริม
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ รวมถึงความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างบุคลากร
ในศูน ย์ รั บแจ้ งเหตุและสั่ง การ จะช่ ว ยสร้ างขวั ญ และ
ก�ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ
- การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของ
ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด ตลอดจนการ
บริหารทรัพยากรของศูนย์ฯ แบบยืดหยุ่นและเอื้อต่อการ
ท�ำงานภายใต้ ทรัพยากรที่จำ� กัด ความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรของหัวหน้ าศูนย์รับแจ้ งเหตุฯ จะช่ วย
เพิ่มคุณภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่
- ผู้ปฏิบตั งิ านแต่ละต�ำแหน่งงานในศูนย์รบั แจ้ งเหตุฯ
สามารถด�ำเนินงานตามบทบาทหน้ าที่ท่กี ำ� หนดไว้ อย่างมี
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ประสิทธิผล รวมทั้งความสามารถในการปฏิบตั งิ านสลับ
หน้ าที่หรือทดแทนต�ำแหน่งงานกันได้ ช่ วยท�ำให้ ระบบ
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น สามารถด�ำ เนิ น การไปได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ในศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัดกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้กำ� กับการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผกป.) คือ จุดคานงัดส�ำคัญที่เป็ น
ผู้นำ� สร้ างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ด้ วยเหตุน้ ี คุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะเฉพาะของ
ผกป. จึงเป็ นเงื่อนไขส�ำคัญส�ำหรับการสรรหา และ/หรือ
การคัดเลือกผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งงานนี้
- การจัดท�ำผังการท�ำงาน (protocol) ของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัดในภาพรวม และแต่ละ
ต�ำแหน่งงานเป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติกำ� หนด พร้ อมทั้งน�ำเสนอให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม
ชัดเจน เช่น จัดท�ำเป็ นแผนภาพ ท�ำให้ ผ้ ูปฏิบตั สิ ามารถ
ใช้ ประกอบเป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านได้
- การติดตามประเมินผลภายใน (internal evaluation) นับเป็ นจุ ดแข็งของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
ประจ�ำ จั ง หวั ด กรณีศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารใช้ ตั ว ชี้ วั ด เป็ น
เครื่องมือก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการด�ำเนินงานง่ายๆ เพื่อ
ช่ วยก�ำกับการปฏิบัติงาน มีการบริหารผลการประเมิน
อย่ างจริงจัง การน�ำผลการประเมินมาทบทวนร่ วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้ องในศูนย์รับแจ้ งเหตุฯ เพื่อน�ำไปสู่การ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพการท�ำ งานแต่ ล ะ
ต�ำแหน่ งงานให้ ดีข้ ึน โดยการสร้ างและก�ำหนดให้ เป็ น
วงจรการท�ำงานแบบมีการสะท้อนกลับเชิงบวก (positive
feedback loop) จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการ
ท�ำงานขององค์กร

วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการให้ คัดแยก
ระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้ งเหตุ
และสั่งการทั้ง 2 จังหวัดประสบความส�ำเร็จนั้น มีท้ัง
เงื่อนไขระดับโครงสร้ าง และระดับปัจเจกบุคคล โดยส่วน
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ปั จจัยสนับสนุ นความส�ำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุ กเฉินของผูป้ ่ วยฉุ กเฉินของศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการ
่

ใหญ่เป็ นปัจจัยน�ำเข้ า (input) ที่จำ� เป็ นต่อกระบวนการ
คัดแยกระดับความฉุกเฉินฯ เป็ นไปตามหลักการของ
ทฤษฎีระบบ (system theory) รวมถึงหลักการห่ วงโซ่
ผลสัมฤทธิ์ (results chain) ที่เริ่มต้ นด้ วยการมีปัจจัย
น�ำเข้ าที่จำ� เป็ น (necessary input) ประกอบด้ วยนโยบาย
ที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการ บุคลากรของศูนย์รับแจ้ งเหตุ
และสัง่ การประจ�ำจังหวัด รวมทั้งระบบแรงจูงใจเพื่อท�ำให้
เกิดกระบวนการส�ำคัญๆ (activities/ process) ของการ
คัดแยก ได้ แก่ การด�ำเนินงานของผู้ปฏิบตั กิ าร วิธปี ฏิบตั ิ
การตามผังการท�ำงาน และการติดตามประเมินผล อัน
เป็ นสาเหตุ (causal sequence) ให้ เกิดผลผลิต (output)
ที่สำ� คัญคือ การคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วย
ฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัดมี
ความถูกต้ อง(5) นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนากลไกใหม่ๆ
เสริ มและสนับสนุ นกระบวนการคัดแยกให้ มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่ น ใช้ การติดตามและประเมินผลเป็ น
เครื่องมือสนับสนุนผู้ปฏิบตั งิ านของศูนย์รับแจ้ งเหตุและ
สั่งการประจ�ำจังหวัดให้ เกิดการเรี ยนรู้การท�ำงานและ
ปรับเปลี่ยน ตลอดจนพัฒนาวิธกี ารท�ำงานให้ สอดคล้ อง
กับสภาพปัญหาและทันต่อสถานการณ์ความฉุกเฉิน อัน
เป็ นจุดแข็งของการประเมินภายใน (internal evaluation)
นั่นเอง(6)
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1) ระบบการรับแจ้งเหตุและสัง่ การ สถาบันการแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ (สพฉ.) ควรพิ จ ารณาจั ด ท�ำ เกณฑ์
มาตรฐานการคัดแยกระดับฉุกเฉิน (ESI) โดยผสมผสาน
เกณฑ์การคัดแยกฯ ณ ศูนย์รับแจ้ งเหตุฯ และเกณฑ์การ
คัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วย ณ ห้ องฉุกเฉิน ที่
เหมาะสมกับศักยภาพและประสบการณ์ของพนักงานรับ
แจ้ งการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (พรจ.) และผู้จ่ายงานปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉิน (ผจป.) ให้ สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจคัดแยกผู้ป่วย
และจัดล�ำดับการบริ บาลได้ สอดคล้ องกับระดับความ
ฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย
2) ระบบการสรรหาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สพฉ. ควรมีการทบทวนคุณสมบัติของพนักงานรับแจ้ ง
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

การเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น (พรจ.) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ มี
จ�ำนวนทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และควรจัดให้ มกี ารพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้ าหน้ าที่แต่ละต�ำแหน่ งงานของศูนย์รับแจ้ งเหตุฯ
เป็ นการเจาะจง โดยออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
และเนื้อหาความรู้ท่ีมีความหลากหลายสอดคล้ องกับ
ธรรมชาติการท�ำงานของศูนย์รับแจ้ งเหตุฯ
3) ระบบแรงจูงใจของบุคลากร สพฉ. ควรก�ำหนด
ให้ มเี ส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ (career path) ของ
แต่ละต�ำแหน่งงานของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำ
จังหวัดให้ ชัดเจน เพื่อสร้ างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการ
พัฒนาศักยภาพตัวเอง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
4) ระบบการประเมินผลภายใน สพฉ. ควรก�ำหนด
ให้ มรี ะบบการประเมินผลภายใน (internal evaluation)
ของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการประจ�ำจังหวัด ประกอบ
ด้ วย ตัวชี้วัด (เกณฑ์มาตรฐานฯ) ผู้รับผิดชอบ (ผกป.)
วิธกี ารและเครื่องมือการติดตามประเมินผล รวมถึงวิธกี าร
สื่อสารหรือบริหารผลการประเมิน ก�ำหนดเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั จิ ากส่วนกลางให้ ศนู ย์รบั แจ้ งเหตุและสัง่ การประจ�ำจั ง หวั ด ปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส�ำ หรั บ เป็ นเครื่ อ งมื อ ก�ำ กับ
ติดตามผลการด�ำเนินงาน
5) ระบบการสื่อ สารต่ อ สาธารณะ ด้ ว ยงานด้ า น
การแพทย์ฉุกเฉินเป็ นสิ่งใหม่สำ� หรับสังคมไทย สิ่งที่ต้อง
ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ การสื่อสารอัตลักษณ์ (identity) ขององค์กรต่อสาธารณะในทุกระดับ ดังต่อไปนี้
- ระดับนโยบาย ควรสื่อสารกับหน่ วยงานระดับ
นโยบายทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด ที่เป็ นต้ นสังกัด
ขององค์กรทีเ่ ป็ นกลไกหลักในระบบปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ให้
ตระหนักถึงความส�ำคัญและความเชื่อมโยงของระบบ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินที่เป็ นส่วนหนึ่งในความส�ำเร็จของภาระ
งานประจ�ำองค์กร
- ระดับกลุ่มเป้ าหมาย (ผู้ใช้ บริการ) ควรสื่อสารกับ
ประชาชนทั่วไป ให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทั้งก่อนถึงสถานพยาบาล และ ณ ห้ อง11
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ฉุกเฉิน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ด้ วยเนื้อหา
เอกสารอ้างอิง
ที่เข้ าใจได้ ง่าย สอดคล้ องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 1. ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ดัชนี
ความก้ าวหน้ าของคนประจ�ำปี 2562กรุงเทพมหานคร:
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้ าหมาย

กิตติกรรมประกาศ

2.

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการถอดบทเรียน
ความส�ำเร็จระบบการคัดแยกระดับความฉุ กเฉิ นของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินระดับจังหวัด ได้ รับทุนอุดหนุนจากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ (สพฉ.) ผู้วิจัยขอขอบคุณ 3.
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คนจากส�ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ช าการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมถึงผู้แทนของศูนย์
รับเหตุและสัง่ การ จังหวัดปทุมธานี และศูนย์รบั เหตุและ4.
สั่งการ จังหวัดสงขลา ที่เสียสละเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
ครั้งนี้
5.
6.
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ส�ำ นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ;
2562.
อุรา สุวรรณรักษ์. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3.1 พ.ศ. 2562-2565ปรับปรุงจากแผนหลักการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564. (พิมพ์ครั้งที่
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Abstract
Factors Supporting the Success of Emergency Severity Index Triage at Dispatch Centers
Praphaphan Un-ob*; Naphat Prapasuchat**; Patreeya Kitcharoen***
* Population Education Program, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University; ** Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin; *** Medical and Public Health Social Sciences Program,
Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, Thailand
Journal of Emergency Medical Services of Thailand 2021;1(1):3-13.
The objective of the research was to study the factors supporting the success of ESI triage at Dispatch Center. The
qualitative case studies methodology was employed in some selected successful Dispatch Centers, including Pathum Thani
and Songkhla dispatch centers. The data were collected from stakeholders by conducting in-depth interviews and focus group
discussions with 10 participants per site. Content analysis was then applied to analyze the data. The results revealed that
necessary input factors for the success of ESI triage at Dispatch Center included clear policy, available action plan, staff, and
incentive system. Appropriate processes should be identified such as the operational procedure of operators, the operation in
line with the protocol, and the internal evaluation system. Therefore, National Institute for Emergency Medicine should set
the standard criteria for Emergency Severity Index (ESI). The criteria should be standardized to be used for ESI Triage at all
dispatch centers and emergency departments. The qualification of Emergency Medical Call Taker (EMCT) should be identified in accordance with new emergency disease groups. Incentive and internal evaluation systems should also be developed
to improve the quality of the staff at the dispatch centers.
Keywords: emergency severity index (ESI) triage; emergency patient; dispatch center
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