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บทคัดย่อ
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินในประเทศไทย มีองค์ประกอบครอบคลุมอย่างกว้ างขวาง เช่นเดียวกับ 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ
ขององค์การอนามัยโลก ท�ำให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถท�ำหน้ าที่ได้ อย่างครอบคลุมเพียงพอในการปฏิบตั งิ านเพื่อคุ้มครอง
ชีวิตของประชาชนที่เจ็บป่ วยฉุกเฉิน พัฒนาการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยมีการพัฒนาแบบแยกส่วนมายาวนาน
กว่าร้ อยปี โดยระยะแรกเป็ นส่วนหนึ่งของการบรรเทาทุกข์ ระยะที่สองเป็ นการพัฒนาระบบรถพยาบาลและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
บางส่วน ระยะที่สามเป็ นการพัฒนาระบบการคลังและการผลักดันให้ เกิดระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะที่ส่เี ป็ นการพัฒนา
หลังเกิดพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉุกเฉินแล้ ว ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสามารถพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ และบรรลุ
เป้ าหมายได้ ดโี ดยประหยัด
ค�ำส�ำคัญ: ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน; พัฒนาการ; ประเทศไทย

บทน�ำ

ค�ำว่า “ฉุกเฉิน” โดยทั่วไปหมายความว่า “ที่เป็ นไป
โดยปัจจุบนั ทันด่วนและจะต้ องรีบแก้ ไขโดยฉับพลัน เช่น
เหตุ ฉุ ก เฉิ น , ที่อ าจเป็ นภั ย ต่ อ ความมั่ น คงหรื อ ความ
ปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร เช่น ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์
ฉุกเฉิน”(1) ในทางการแพทย์ กฎหมายให้ นิยาม “การ
แพทย์ฉุกเฉิน” ว่า “การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน การศึกษา การ
ฝึ กอบรม การค้ นคว้ าและการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
การจัดการ การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและการป้ องกัน
การเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน”(2) ทั้งนี้ “ผู้ป่วยฉุกเฉิน”
หมายความว่า “บุคคลซึ่งได้ รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่ วย

กะทันหั น ซึ่งเป็ นภยันตรายต่ อการด�ำรงชีวิตหรื อการ
ท�ำงานของอวัยวะส�ำคัญ จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการประเมิน
การจัดการและการบ�ำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้ องกัน
การเสียชีวติ หรือการรุนแรงของการของการบาดเจ็บหรือ
อาการป่ วยนั้น”(2) จะเห็นว่าความหมายของการแพทย์
ฉุกเฉินตามกฎหมายที่บงั คับใช้ ในปัจจุบนั มีความหมาย
ครอบคลุมกว้ างขวางมาก ตั้งแต่ การปฏิบัติการฉุกเฉิน
การศึกษา การฝึ กอบรม การค้ นคว้ าและการวิจยั เกี่ยวกับ
การประเมิน การจัดการ การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตลอดจนการป้ องกันด้ วย การที่กฎหมายเขียนไว้ อย่าง
ครอบคลุ ม กว้ า งขวางเช่ น นั้ น ก็เ พื่ อ ให้ หน่ ว ยงานที่
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รับผิดชอบสามารถท�ำงานได้ ในขอบเขตที่กว้ างขวางเพียง
พอ ให้ สามารถบรรลุเป้ าหมายที่สำ� คัญคือการช่วยชีวิต
การป้ องกันความพิการ การสูญเสียอวัยวะ ตลอดจนการ
ฟื้ นฟูสภาพและการป้ องกันทั้งปวงด้ วย
พั ฒนาการของระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น ย่ อมต้ อง
ด�ำเนินการครอบคลุมทั้งระบบ โดยค�ำว่าระบบในที่น้ ี มี
ความหมายเช่นเดียวกับ “ระบบสุขภาพ” ขององค์การ
อนามัยโลก ซึ่งประกอบด้ วย “6 เสาหลักของระบบ
สุขภาพ” (Six Building Blocks of Health System)
ได้ แก่ (1) ระบบบริการ (Service delivery) (2) ก�ำลัง
คนด้ านสุขภาพ (Health workforce) (3) ระบบข้ อมูล
ข่าวสารสุขภาพ (Health information systems) (4) การ
เข้ าถึงยาจ�ำเป็ น (Access to essential medicine) (5)
ระบบการคลัง (Financing) และ (6) ภาวะผู้นำ� และการ
อภิบาล (Leadership / Governance)(3) ในประเทศไทย
ได้ มีการพัฒนาศาสตร์ ด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) โดยโรงเรียน
แพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ระบบบริการซึ่งมีการจัด
ห้ องผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และการจัดเวรเพื่อดูแล
รักษาผู้ป่วยทั้งกรณีอบุ ตั เิ หตุและฉุกเฉิน การพัฒนาระบบ
รถพยาบาลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย (ambulance) และการ
ขนย้ ายผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เป็ นต้ น บทความนี้ มุ่งเน้ น
กล่าวถึงพัฒนาการของระบบการขนย้ ายผู้ป่วย ณ จุดเกิด
เหตุเป็ นหลัก เพราะเป็ นระบบบริการนอกโรงพยาบาลซึ่ง
มีผลส�ำคัญต่อผลการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ทัง้ ในแง่การ
ช่วยชีวิต การจ�ำกัดความพิการ และการฟื้ นฟูสภาพ โดย
มีขอบเขตที่เน้ นประสบการณ์ของผู้เขียนเป็ นส�ำคัญ

ประสบการณ์ของประเทศญีป่ ุ่ น

ญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่ต้ังอยู่ บน “วงแหวนแห่ งไฟ”
(ring of fire) และเป็ นประเทศที่เป็ นเกาะ ท�ำให้ มอี บุ ตั ภิ ยั
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ
พายุ น�ำ้ ท่วม ไฟไหม้ เป็ นต้ น ท�ำให้ ญ่ปี นต้
ุ่ องพัฒนาระบบ
การกู้ภัยรวมทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างยาวนาน
จนเป็ นประเทศหนึ่งที่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็ น
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แบบอย่างให้ ศกึ ษาได้
ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ไปศึกษาดูงานที่ประเทศ
ญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2520 ได้ มโี อกาสไปศึกษาดูงาน
ในห้ องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ง รวมทั้งได้ ไป
ศึกษาดูงานระบบรถการแพทย์ฉุกเฉินด้ วย ต่อมายังได้ ไป
ศึกษาดูงานในระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า โดยไปศึกษา
ดูงานทั้งในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ระบบงานของหน่วยดับเพลิงด้ วย
ระบบรถการแพทย์ฉุกเฉินของญี่ปุ่น เลือกวิธกี ารตั้ง
หน่ วยไว้ คู่กับหน่ วยรถดับเพลิงเพราะมักต้ องท�ำงานคู่
ขนานกัน โดยให้ บริ การตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รถ
พยาบาลทุกคันจะมีอปุ กรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้ น และมี
เจ้ าหน้ าที่ประจ�ำ 2 คน คือ พนักงานขับรถและเจ้ าหน้ าที่
ผู้ช่วยแพทย์ โดยมีระบบข้ อมูลข่าวสารทั้งระบบการรับ
แจ้ งเหตุและระบบแผนที่นำ� ทางสู่ท่เี กิดเหตุท่มี ปี ระสิทธิภาพสูง ท�ำให้ สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้ โดยรวดเร็ว จน
มีคำ� กล่าวทั่วไปเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้ วว่า สามารถ
เรียกรถพยาบาลได้ เร็วกว่าเรียกแท็กซี่
ในเขตชนบทของญี่ปุ่น มีโรงพยาบาลขนาดย่อมให้
บริการอย่างกว้ างขวาง ตัวอย่างเช่ น ในเขตชนบทซึ่งมี
ประชากรราว 5 พันคน ใกล้ เคียงกับระดับต�ำบลของ
ประเทศไทย ซึ่งปั จจุ บันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลให้ บริการอย่างทัว่ ถึงทุกต�ำบล มีเจ้ าหน้ าที่ให้ บริการ
ราว 6-7 คน ไม่มแี พทย์ประจ�ำ แต่ของญี่ปนุ่ บาง “ต�ำบล”
มีโรงพยาบาลชุมชน (community hospital) ถึง 4-5 แห่ง
แต่ละแห่งมีเตียงรับผู้ป่วยราว 30-50 เตียง มีเจ้ าหน้ าที่
ประจ�ำแห่งละราว 30-40 คน มีแพทย์ประจ�ำเต็มเวลา
3-4 คน และมีแพทย์ประจ�ำบางเวลา 2-3 คน มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ทนั สมัยมากกว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
ในประเทศไทย โดยมีข้อแตกต่างที่สำ� คัญ คือ ประการ
แรก ในระดับต�ำบล มีโรงพยาบาลชุมชนอาจถึง 4-5 แห่ง
ขณะที่ ใ นประเทศไทยมี บ ริ ก ารระดั บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเท่านั้น ประการที่สอง โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ งจะไม่เปิ ดให้ บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินทุกวัน แต่จะสลับเวรกันให้ บริการวันละแห่งเดียว
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ขณะที่ประเทศไทยคาดหวังให้ โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุกแห่งให้ บริการผู้ป่วย
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
เมื่อหน่ วยรถการแพทย์ฉุกเฉิ นได้ รับแจ้ งเหตุ จะ
เดินทางไปจุดเกิดเหตุโดยรวดเร็ว มีการประเมินสภาพ
ผู้ป่วยและอาจให้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้ น และหาก
จ�ำเป็ นจะสามารถน�ำส่งโรงพยาบาลชุมชนที่ “อยู่เวร” ให้
บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ อย่างรวดเร็ว หรือ
หากจ�ำเป็ นจะต้ องเข้ ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ก็สามารถเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยเข้ าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้
โดยตรง ระบบรถการแพทย์ฉกุ เฉินของญี่ปนจึ
ุ่ งเป็ นระบบ
ที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพสูงมาก
ส�ำ หรั บ โรงพยาบาลขนาดกลางในระดั บ จั ง หวั ด
นอกจากระบบรถการแพทย์ฉุกเฉินแล้ ว ยังมีระบบการ
เคลื่ อ นย้ ายผู้ ป่ วยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ทางอากาศโดย
เฮลิคอปเตอร์ โรงพยาบาลดังกล่าวมีขนาด 650 เตียง
เป็ นโรงพยาบาลของเทศบาลซึ่งมีประชากรราว 320,000
คน ในปี พ.ศ. 2556 มีการให้ บริการขนส่งผู้ป่วยทาง
เฮลิคอปเตอร์กว่า 500 ราย(4-6)

พัฒนาการของระบบการเคลือ่ นย้าย
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน ในประเทศไทย

ระบบการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย
อาจแบ่งได้ เป็ น 4 ระยะ ได้ แก่ (1) ระยะเริ่มต้ น (2) ระยะ
การพัฒนารถพยาบาลและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (3)
ระยะการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (4) ระยะปัจจุบนั
ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเริม่ ต้น
ระยะนี้เป็ นช่ วงของการก่อรูปของระบบการขนย้ าย
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งมีพัฒนาการพร้ อมกับการเริ่มพัฒนา
ประเทศให้ ทนั สมัย (modernization) ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โดยเป็ นการริเริ่ม ใน
รูปแบบของภาคเอกชน จากกรณีพิพาทระหว่างประเทศ
สยามกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องดินแดนฝั่งซ้ ายแม่นำ�้ โขง
ท�ำให้ มีทหารบาดเจ็บล้ มตายจ�ำนวนมาก ท่านผู้ หญิง
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

เปลี่ ย น ภาสกรวงศ์ ได้ ชั ก ชวนสตรี เ ป็ นอาสาสมั ค ร
บรรเทาทุกข์ในรูปของกาชาดสากล โดยได้ กราบบังคมทูล
สมเด็จพระนางเจ้ าสว่ างวัฒนา พระบรมราชเทวี ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้ง “สภาอุณาโลมแดง
แห่งชาติสยาม” ขึ้น เมื่อความทราบฝ่ าละอองธุลพี ระบาท
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราช
กระแสว่า เป็ นความคิดอันดีงามตามแบบอย่างประเทศ
ที่เจริญแล้ ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2436 และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้ าสว่างวัฒนา พระบรม
ราชเทวี ทรงเป็ น “สภาชนนี” และสมเด็จพระนางเจ้ าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ทรงเป็ น “สภานายิกา”
ส่วนท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็ นเลขานุ การิณี
สภาอุณาโลมแดงได้ พัฒนาต่อมาเป็ นสภากาชาดไทยใน
ปัจจุบนั ซึ่งถือเอาวันก่อตั้งสภาอุณาโลมแดง คือ วันที่ 26
เมษายน เป็ นวันสถาปนาสภากาชาดไทย(7)
ในส่วนของภาคเอกชน หน่วยงานที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการก่ อรูปของระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นในส่ วนนี้คือ
มูลนิธปิ ่ อเต็กตึ๊ง ผู้เป็ นต้ นก�ำเนิดของมูลนิธคิ อื “ไต้ ฮงกง”
ซึ่งมีช่ ือประวัตปิ รากฏอยู่ในจดหมายเหตุอำ� เภอ เตี้ยเอี๊ย
(จีนกลาง: เฉาหยัง) เมืองแต้ จิว๋ มณฑลกวางตุ้ง ไต้ ฮงกง
เกิดที่เมืองเหวินโจว มณฑลเจ้ อเจียง เมื่อ พ.ศ. 1582 ใน
สมัยราชวงศ์ซ่ง แซ่ล้ ิม ได้ เข้ ารับราชการระยะหนึ่ง ภาย
หลังลาออกไปอุปสมบทเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะเป็ นเวลายาวนานใน
มณฑลฝู่ เจี้ยน เมื่อ พ.ศ. 1663 ได้ ธุดงค์มาถึงต�ำบล
เตี้ยเอี๊ย เวลานั้นผู้คนที่น่ันเกิดโรคระบาด ผู้คนอดอยาก
ล้ มตายจ�ำนวนมาก ไต้ ฮงกงในวัย 81 ปี ได้ เก็บศพเหล่า
นั้น ไปฝังโดยไม่ รังเกียจ และได้ ต้ังศาลาโรงทานแจก
อาหารผู้ยากไร้ ช่วยเยียวยารักษาโรคภัยไข้ เจ็บ ชักชวน
ชาวบ้ านให้ ประกอบกุศลจิตอย่างกว้ างขวาง เป็ นที่เคารพ
ศรัทธาของประชาชนอย่างมาก หลังจากท่านมรณภาพได้
มีการก่อตั้งสถานสาธารณกุศลขึ้นในประเทศจีนกว่า 300
แห่ง และในเอเชียอาคเนย์ราว 40 แห่ง ในประเทศไทย
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คือ มูลนิธปิ ่ อเต็กตึ๊ง ค�ำว่า ป่ อเต็ก คือ สนองคุณ ตึ๊ง คือ
ศาลา มูลนิธแิ ห่ งนี้ประกอบสาธารณกุศลอย่างมากมาย
ทั้งการเก็บศพไร้ ญาติ การบรรเทาสาธารณภัย บริการรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน การตั้งโรงพยาบาล ตั้งมหาวิทยาลัย
และอื่นๆ
ในศาลเจ้ าไต้ ฮงกง มีอกั ษรจารึกเหนือพระประธาน
ไต้ ฮง ว่า “บ่วงแกแซฮุก” บ่วง แปลว่า หมื่น แก แปลว่า
ครอบครัว แซ แปลว่า ให้ กำ� เนิด ฮุก แปลว่า พระพุทธเจ้ า
บ่วงแกแซฮุก จึงแปลว่า “พระพุทธเจ้ าให้ ชีวิตแก่หมื่น
ครัวเรือน” เหนือประตูมีคำ� จารึกว่า “ฮุกกวงโพวเจี่ย”
เป็ นค�ำสรรเสริญพระพุทธคุณ มีความหมายว่ า “แสง
ประทีปแห่งพระพุทธเจ้ าส่องทั่วหล้ า”
ในประเทศไทย มูลนิธปิ ่ อเต็กตึ๊งมีทม่ี าจาก “คณะเก็บ
ศพไต้ ฮงกง” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยพ่อค้ าชาว
จีนในกรุงเทพฯ 12 คน มีจุดประสงค์เพื่อเก็บศพไร้ ญาติ
ทุ ก ภาษา น�ำ ไปฝัง ไว้ ท่ีป่ าช้ า วั ด ดอน ถนนเจริ ญ กรุ ง
ยานนาวา ที่ชาวจีนได้ เรี่ยไรเงินซื้อไว้ ต่อมาในปี 2486
นักธุรกิจร่วมกับบรรดาสมาชิกและหนังสือพิมพ์ได้ ปฏิรปู
ระบบองค์กรของคณะเก็บศพไต้ ฮงกงก่อตั้งเป็ นมูลนิธชิ ่อื
“ฮั่วเคี้ยวป่ อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” เป็ นมูลนิธลิ ำ� ดับที่ 11 ของ
ประเทศสยาม ฮั่วเคี้ยวเป็ นภาษาแต้ จวิ๋ ภาษาจีนกลางคือ
หัวเฉียว แปลว่า “โพ้ นทะเล” หมายถึงชาวจีนโพ้ นทะเล
ที่อพยพไปท�ำมาหากินนอกประเทศจีน นอกจากเก็บศพ
ไร้ ญาติแล้ วยังมีกจิ การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ทั้งอัคคี
ภัย ภัยแล้ ง ภัยหนาว อุทกภัย ต่ อมาได้ จัดตั้งสถาน
ผดุงครรภ์หัวเฉียวเมื่อ พ.ศ. 2481 และพัฒนามาเป็ น
โรงพยาบาลหัวเฉียวในปัจจุบนั และต่อมาได้ ก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งได้ รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ช่ วงสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่าง พ.ศ. 24872488 สงครามทางอากาศในประเทศไทยรุนแรงขึ้น
มู ล นิ ธิ ไ ด้ ท ำ� หน้ า ที่เ ก็บ ศพไร้ ญ าติ ก ว่ า หมื่ น ศพ หลั ง
สงครามโลกสงบ ในประเทศจีนยังมีสงครามระหว่ าง
รั ฐ บาลก๊ก มิ น ตั๋ ง กั บ กองทัพ ปลดแอกประชาชนของ
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เหมาเจ๋อตุง ท�ำให้ มีคนจีนอพยพมาในประเทศไทยราว
170,000 คน น�ำโรคระบาด คือ ริดสีดวงตาเข้ ามาด้ วย
เพราะในเรื อโดยสารแต่ ละล�ำมีผ้ ู โดยสารอยู่ กันอย่ าง
แออัดหลายพันคน มูลนิธปิ ่ อเต็กตึ๊งได้ ทำ� หน้ าที่บรรเทา
ทุกข์ และต่อมาได้ พัฒนาระบบรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย
ต่อเนื่องมาจนปัจจุบนั (9)
นอกจากมูลนิธปิ ่ อเต็กตึ๊งแล้ วต่อมาได้ มีมูลนิธอิ ่นื ๆ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคก่อตั้งขี้นและท�ำการกุศล
ในลักษณะคล้ ายคลึงกันอีกมาก เช่น มูลนิธริ ่วมกตัญญู
หรือ “หงี่เต็กตึ๊ง” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2513(10)
ระยะทีส่ อง การพัฒนาระบบรถพยาบาลและระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน(11)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนีตลอดจนพระบรมวงศานุ วงศ์
หลายพระองค์ทรงมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างยาวนาน อาทิ การสร้ างเรือเวชพาห์นออกช่ วยดูแลรักษาประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ.
2498 มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 โครงการแพทย์หลวง
และหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่
พ.ศ. 2508 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (พอ.สว.) เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.
2505 หน่วยแพทย์ทางวิทยุ เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.
2515 โครงการหมอหมู่บ้านเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.
2525 โครงการพระราชด�ำริ “ต�ำรวจจราจรช่ วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน” หรือที่ร้ จู กั กันในนาม “จราจรในพระราชด�ำริ” เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 มูลนิธอิ านันทมหิดล ได้ ให้ ทนุ วิจยั ทางการแพทย์จำ� นวนมากเพื่อพัฒนา
ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และระบบเวชบริ ก ารฉุ ก เฉิ น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2542
หน่วยราชการต่างๆ หลายหน่วยได้ มกี ารพัฒนาระบบ
รถพยาบาลและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ
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พัฒนาการโดยสังเขปของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

1. กรมต�ำรวจ
ได้ จัดตั้งศูนย์ส่งกลับขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยจัดให้
มีรถพยาบาลประจ�ำอยู่ในสถานีดบั เพลิงในกรุงเทพฯ 34
แห่ง ภายในรถพยาบาลมีอปุ กรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้ น
พร้ อมต�ำรวจดับเพลิงที่ผ่านการอบรมให้ มคี วามสามารถ
เคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บน�ำส่งโรงพยาบาล และให้ บริการ
ก่อนถึงโรงพยาบาล (prehospital care) ต่อมาในปี 2523
ได้ จดั ตั้งศูนย์รถพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทีร่ ้ องขอ
มาทางโทรศัพท์และทางวิทยุ และต่อมาได้ รวมศูนย์รถ
พยาบาลเข้ ากับศูนย์ส่งกลับ และพัฒนาการให้ ความช่วย
เหลือทางเฮลิคอปเตอร์ด้วย
2. กระทรวงกลาโหม
มีการจัดตั้งศูนย์รถพยาบาลกระทรวงกลาโหม ในกอง
ก�ำลังรักษาพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2525 มีโทรศัพท์สายด่วน
123 และมีรถพยาบาลประมาณ 40 คัน ให้ บริ การ
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ต่อมาได้ ยุติการบริการด้ วย
เหตุผลทางการเมือง
3. กรุงเทพมหานคร
ในปี 2537 ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้ จัด
ตั้งหน่วยแพทย์ก้ชู วี ติ ขึ้นทีว่ ทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ลักษณะเป็ นหน่วยเคลื่อนทีเ่ ร็ว
พร้ อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ท่จี ำ� เป็ นไปยัง
จุดเกิดเหตุ เน้ นการช่วยเหลือด้ านอุบตั เิ หตุจราจร ต่อมา
ได้ พ ยายามขยายไปยั ง โรงพยาบาลสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง ขยายขอบเขตบริการครอบคลุมผู้
ป่ วยฉุกเฉินทีม่ ใิ ช่อบุ ตั เิ หตุจราจรด้ วย เรียกหน่วย- ปฏิบตั ิ
การนี้ว่า หน่ วย “สมาร์ ท” (SMART: Synergic Medical Ambulance and Rescue Team) มีหมายเลข
รับแจ้ งเหตุ คือ 1554
ต่อมาได้ จดั ตั้ง “ศูนย์เอราวัณ” เมื่อ พ.ศ. 2543 เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางการประสานการจัดบริการทางการแพทย์
ประเภทวิกฤตฉุกเฉินทุกประเภท พร้ อมจัดบริการรถ
พยาบาลฉุกเฉิน ต่อมาในปี 2550 ศูนย์เอราวัณได้ รบั มอบ
ภารกิจ จากส�ำ นั ก งานระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

กระทรวงสาธารณสุข ดูแลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในกรุงเทพมหานครโดยใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 1646
4. โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เริ่มก่อตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ พ.ศ. 2535
โดยมีการเชื่อมโยงกับผู้บริหารในจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข ปี ต่อมาได้ รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan
International Cooperation Agency: JICA) ได้ พัฒนา
หน่วยบริการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุร่วมกับมูลนิธิ
ขอนแก่นสามัคคีอทุ ศิ
เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2537 หน่ ว ยกู้ ชี พ
โรงพยาบาลขอนแก่นเริ่มออกปฏิบตั กิ าร นับเป็ นหน่วยกู้ชพี แห่งแรกในส่วนภูมภิ าคที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีโรงพยาบาล
เป็ นฐาน (hospital-based emergency medical service)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสถาบันพระบรมราชชนก
จัดท�ำหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (กู้ชีพ) โดย
รับลูกจ้ างจากโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลอ�ำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่นจ�ำนวน 16 คน มาเรียน
หลักสูตรดังกล่ าวมีการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่องจน พ.ศ.
2544 ได้ ปรับปรุงเป็ นหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ใช้ เวลาเรียน 2 ปี จบแล้ วได้ บรรจุเป็ นเจ้ าพนักงาน
เวชกิจฉุกเฉิน (Emergency Medical Technician intermedidte: EMT-I ) ประจ�ำหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาล
ต่างๆ
5. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2532 กรมการแพทย์ได้ รับงบประมาณ
150 ล้ านบาท เพื่อสร้ างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน และ
จั ด ตั้งศูน ย์ ก้ ู ชี พที่โรงพยาบาลราชวิ ถี โดยได้ อัญ เชิ ญ
พระนามสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรมาเป็ นชื่อหน่วยปฏิบตั กิ าร เรียกว่า หน่วยกู้ชีพ
“นเรนทร” มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นศูนย์กลางการฝึ กอบรม
และการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
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พร้ อมบรรจุ แผนพั ฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉิ นไว้ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2535-2539)
ระยะทีส่ าม การพัฒนาระบบการเงินการคลัง
พัฒนาการส�ำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
หลังรัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ตั้งแต่
พ.ศ. 2544 ผู้เขียนเคยบันทึกเหตุการณ์ครั้งนั้นไว้ พอ
สังเขป ดังนี้(5)
เมื่อเกิดระบบ “บัตรทอง” และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ขึ้น ผู้ท่ที ำ� งานเรื่องนี้มานานเห็นเป็ น
“โอกาส” ที่จะพัฒนาระบบนี้ให้ สมบูรณ์ย่ิงขึ้น จึงมีการ
เสนอขอใช้ ง บประมาณจากระบบบั ต รทองเพื่ อ น�ำ ไป
พัฒนาระบบนี้ แต่เนื่องจากเมื่อเริ่มระบบบัตรทองใหม่ๆ
รั ฐบาลตกลงให้ ค่าบริ การ “เหมาจ่ ายรายหั ว” เพี ยง
1,202 บาท ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คนส�ำคัญบางท่านวิจารณ์
ว่าต�่ำเกินไป ไม่เพียงพอ อาจท�ำให้ คุณภาพบริการตกต�่ำ
แต่โชคดีท่ขี ณะนั้นนายแพทย์สวุ ิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ได้
รับความไว้ วางใจทั้งจากฝ่ ายการเมือง และฝ่ ายข้ าราชการ
ประจ�ำให้ มบี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาระบบบัตรทอง จึง
เสนอให้ “เจียดเงิน” จากค่าเหมาจ่ายรายหัวไปคนละ 10
บาท ซึ่งทุกฝ่ ายไม่มีใครขัดข้ อง เพราะเห็นว่า “แค่ 10
บาท เท่านั้น” แต่เมื่อคูณจ�ำนวนประชากรราว 45 ล้ าน
คน ทุนประเดิมส�ำหรับงานนี้จึงเป็ นกอบเป็ นก�ำถึงราว
450 ล้ านบาท
ปั ญหาแรกที่เกิดขึ้น คือ “การต่ อสู้สองแนวทาง”
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการเป็ น “พระเอก”
สร้ างระบบรถพยาบาล “ชั้นเลิศ” ขึ้นกับ สปสช. ซึ่ง
ต้ องการสร้ าง “ความเป็ นธรรม”(Equity) ด้ วยการพัฒนา
ระบบพื้นฐานให้ กระจายไปทั่วประเทศ
แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข คือ มุ่งจัดหารถ
พยาบาลตามมาตรฐาน “สากล” ทั้งตัวรถ อุปกรณ์ และ
บุคลากร ซึ่งคงท�ำได้ จำ� นวนไม่มาก ให้ บริการผู้ป่วยได้
จ�ำกัด ข้ อส�ำคัญจะผูกโยงระบบไว้ กบั โรงพยาบาลเป็ นหลัก
นอกจากนี้ยงั มีความพยายามจากฝ่ ายการเมืองทีจ่ ะน�ำเงิน
ไปซื้อเรือ “โอเวอร์คราฟท์” ราคาร่วมร้ อยล้ าน เพื่อให้
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บริการที่เกาะแห่งหนึ่งด้ วย ขณะนั้นทางฝ่ าย สปสช. คือ
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ไม่เห็นด้ วยกับแนวทาง
ดังกล่าว เพราะเห็นว่าจะมีผลเพียงการสร้ างภาพลักษณ์
หรื อโฆษณาหาเสียงเป็ นหลัก แต่ บริ การประชาชนได้
จ�ำนวนน้ อย เป็ นผลให้ ปีแรก งบประมาณที่เจียดมาเพียง
หัวละ 10 บาท ใช้ ไปเพียง 6 บาท เท่านั้น และเป็ นเช่น
นั้นถึง 3 ปี ติดต่อกัน
แม้ การพั ฒนาระบบการเงินการคลั งในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน จะยังมีปัญหาอุปสรรค แต่กถ็ อื เป็ น “ก้ าว
กระโดด” ที่สำ� คัญ ท�ำให้ มีความพยายามผลักดันให้ มี
องค์กรขึ้นบริหารเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นเป็ นการ
เฉพาะ เพราะเป็ นงานใหญ่และงานส�ำคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
“ความเป็ นความตาย” ของประชาชนในภาวะ “หน้ าสิ่ว
หน้ าขวาน” ที่สำ� คัญหากงานนี้อยู่ ภายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะไม่ครอบคลุมไปถึงประชาชน
ที่อยู่ในอีก 2 ระบบใหญ่ คือ สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้ าราชการและประกันสังคม รวมทั้งบุคลากรในสิทธิอ่นื ๆ
เช่ น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การอิสระและ
องค์กรมหาชนอื่นๆ ในที่สดุ ก็มกี ารผลักดันจนส�ำเร็จ เกิด
เป็ นพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ก�ำหนดให้ มสี ถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติข้ นึ
ระยะที่ 4 ระยะปั จจุบนั
หลังเกิดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไม่นาน ก็
เกิดกรณี “มหาอุทกภัย” เมื่อ พ.ศ. 2554 ท�ำให้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสามารถ “เปล่งประกาย” ช่ วยเหลือ
ประชาชนได้ อย่างดีย่งิ โดยให้ บริการทั้งโดยรถการแพทย์
ฉุกเฉิน เรือ และเครื่องบิน
ปั จ จุ บั น สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ได้ พั ฒ นาการ
ด�ำเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งก�ำหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์
ได้ แก่ (1) การพัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน (2)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ปฏิบัติการในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน (3) การพัฒนากลไกการอภิบาลระบบการ
แพทย์ฉกุ เฉิน (4) การพัฒนาศักยภาพและการมีสว่ นร่วม
ของภาคีเครื อข่ าย ทั้งในและต่ างประเทศ (5) การ
พัฒนาการสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่
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พัฒนาการโดยสังเขปของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

ประชาชน
ผลการด�ำเนินงานนับว่าน่าพอใจ ดังปรากฏผลงานใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประชาชนเข้ าถึงบริการการ
แพทย์ ฉุ ก เฉิ น ผ่ า นโทรศัพ ท์ส ายด่ ว น 1669 จ�ำ นวน
5,984,542 ครั้ง ผู้ป่วยมาด้ วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จ�ำนวน 1,794,583 ราย โดยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ได้ รับ
การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุภายใน 8 นาที ใน
ระยะทาง 10 กม. จ�ำนวน 102,368 ครั้ง หรือร้ อยละ
49.62 ของผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤตทั้ง หมด นอกจากนี้
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ยังได้ รับรางวัลต่างๆ
ได้ แก่ (1) รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการ
“เจ็บป่ วยฉุกเฉิน วิกฤต มีสทิ ธิทุกที่” จากส�ำนักงานพัฒนาระบบราชการ (2) รางวัลผลงานดีเด่น กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินจากกรมบัญชีกลาง และ (3) รางวัล
กองทุนหมุนเวียนดีเด่น ทั้งนี้ ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้อง
แก้ ไขปรับปรุง แต่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกม็ ี
แนวทางการแก้ ไขที่ชัดเจน โดยได้ รับงบประมาณค่าใช้ จ่ายในส่วนของสถาบันเพียง 193,331,194.96 บาท
เท่านั้น(12)

สรุป

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย มีพัฒนาการ
มายาวนาน สืบย้ อนไปได้ กว่าร้ อยปี โดยการพัฒนาเริ่มท�ำ
เป็ นส่วนๆ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ในที่สดุ ก็สามารถพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยมี
หน่ ว ยงานกลางของประเทศเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
สามารถช่ วยชีวิตและลดความพิการให้ แก่ประชาชนใน
ภาวะฉุกเฉินลงได้ มาก โดยใช้ เงินอย่างประหยัด อย่างไร
ก็ดี หากเปรี ยบเทียบกับญี่ ปุ่นแล้ ว ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของประเทศไทยยังต้ องพัฒนาอีกมาก
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Emergency medical service (EMS) system in Thailand covers the whole range of EMS similar to Six Building
Blocks of health system of the World Health Organization; which provides adequate authority and roles for working to protect
life of people needed emergency medical service. Developments of EMS in Thailand can be traced back to more than a century; and can be divided into 4 phases. Phase I began in parallel with relief work. Phase II was the development of ambulance
system. Phase III was the development of financing system in Universal Health Coverage scheme, then the promulgation of
Emergency Medical Service Act 2008. The country is currently at the Phase IV of the EMS which has been developed in
line with the EMS Act. With the leadership of the National Institute of Emergency Medicine of Thailand, the performance
has been quite successful and efficient.
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