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บทคัดย่อ
		
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีนเมื่อปลายปี พ.ศ.2562 น�ำมาสู่การ
แพร่ระบาดในประเทศไทยโดยส่งผลกระทบต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศและกลายเป็ นความท้ าทายใหม่ซ่ึงระบบจ�ำเป็ น
ต้ องปรับตัวเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบตั งิ าน ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกแรก
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และระลอกที่สองในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ได้ รับผลกระทบมากนัก
เนื่องจากจ�ำนวน ผู้ตดิ เชื้อที่ยงั ควบคุมได้ การด�ำเนินการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงเน้ นไปที่การเตรียมการและการป้ องกัน
การติดเชื้อส�ำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงของการระบาดในระลอกที่สามในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ รับ
ผลกระทบมากขึ้นอย่างยิ่งยวดและถูกก�ำหนดด้ วยพันธกิจ 3 ข้ อ คือ (1) การด�ำเนินกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านหมายเลข
ฉุกเฉิน 1669 ให้ ได้ อย่างต่อเนื่อง (2) รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รอการน�ำส่งจากบ้ านหรือที่พักไปยังโรงพยาบาลหรือโรง
พยาบาลสนาม และ (3) การสนับสนุนการฉีดวัคซีนและเตรียมการรองรับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนจ�ำนวนมากทั้งประเทศ จาก
สถานการณ์ระบาดที่ผ่านมาพบว่าระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยยังสามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ ด้วยดีด้วยการ
ระดมทรัพยากรและบุคลากรอาสาสมัครนอกระบบบริการเข้ ามาช่วยเสริมให้ ภารกิจเดินหน้ าต่อไปได้ ไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ระบบบริการประชาชน แต่มีการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์โดยเพิ่มระบบการป้ องกันตนเอง
ค�ำส�ำคัญ: ความท้าทาย; ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน; โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019

บทน�ำ

และขยายไปทั่ว โลกตลอดทั้ง ปี พ.ศ. 2563 และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2564 ได้ ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของ
2019 ทีเ่ มืองอูฮ่ ่นั ประเทศจีน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 เกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ระบบการ
ซึ่งในเวลาต่ อมาได้ เกิดการแพร่ ระบาดในประเทศไทย แพทย์ ฉุ ก เฉิ น ของประเทศไทยก็ไ ด้ รั บ ผลกระทบเช่ น
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เดียวกันและเป็ นความท้าทายซึ่งระบบจ�ำเป็ นต้ องปรับตัว ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ คณะ
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานใน กรรมการการแพทย์ฉกุ เฉินได้ ออกประกาศคณะกรรมการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉกุ เฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นเป็ นผู้ ด�ำเนินงานและบริ หารจัดการระบบการ
สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แพทย์ฉุกเฉินในระดับท้ องถิ่น พ.ศ.2560(3) จึงเป็ นการ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2563
พัฒนาเข้ าสู่ระยะที่สามของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยได้ พัฒนา ประเทศไทยที่มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เข้ า มามี
มาอย่ างต่ อเนื่องตั้งแต่ ในระยะแรกก่อนปี พ.ศ.2538 บทบาทหน้ าที่ในการจัดบริการฉุกเฉินส�ำหรับประชาชน
ที่เ ป็ นการช่ ว ยเหลื อ นอกโรงพยาบาลโดยอาสาสมั ค ร (community-based EMS) ร่วมกับ volunteer-base EMS
(volunteer-based EMS) ซึ่งเป็ นการให้ ความช่วยเหลือ และ hospital-based EMS ในระยะแรกและระยะที่สองที่
ที่ยังขาดความรู้และอุปกรณ์ท่เี พียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ. ผ่านมา
2538 ประเทศไทยได้ มีก ารจั ดตั้ง ศูนย์ นเรนทรขึ้น ที่
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2563 มี
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์ประกอบที่สำ� คัญในการขับเคลื่อนระบบการแพทย์
โดยก�ำหนดให้ มหี มายเลขฉุกเฉิน 1669 เพื่อให้ ประชาชน ฉุกเฉินหลายประการซึ่งแบ่งเป็ นด้ านต่างๆ ดังนี้
แจ้ งเหตุฉกุ เฉินทางการแพทย์และขอความช่วยเหลือกรณี
1. ด้านบริหาร
เจ็บป่ วยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งกลายเป็ นระยะที่สองของการ
พระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2551 ก�ำหนด
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินโดยมีหน่วยปฏิบตั -ิ ให้ มคี ณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
การแพทย์ข้ันสูงที่มีแพทย์หรื อพยาบาลออกไปกับรถ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธาน และมีสถาบันการแพทย์
พยาบาลด้ วย (hospital-based EMS) และมีการขยาย ฉุ กเฉิ นแห่ งชาติซ่ึ งเป็ นหน่ วยงานของรั ฐในก�ำกับของ
การบริการจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่ างๆใน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุข ท�ำ หน้ า ที่บ ริ ห าร
ภูมิภาค จนในปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ มีการตราพระราช จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งการศึกษา ค้ นคว้ า
บัญญัตกิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2551 โดยมีคณะกรรมการ วิจยั เกี่ยวกับการแพทย์ฉกุ เฉิน อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางการ
การแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศ
เป็ นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และต่างประเทศ การบริหารจัดการดังกล่าวด�ำเนินการ
ให้ มีมาตรฐานและคุณภาพ มีการถ่ ายโอนภารกิจการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรปู ประเทศ แผน
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินมายังสถาบันการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนหลักการแพทย์
แพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ(1) และมีการผลักดันให้ องค์กร ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งใน
ปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้ ามาด�ำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามแผนหลักการแพทย์
อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมโดยมี ม ติ จ ากการประชุ ม ของคณะ ฉุกเฉินฉบับที่ 3.1 พ.ศ.2562-2565(4)
กรรมการกระจายอ�ำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ อง
2. ด้านบริการ
ถิ่
น
การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2560 ปี พ.ศ.2560(2) ซึ่งก�ำหนดให้ การแพทย์ นั้นเริ่มมาตั้งแต่การตั้งศูนย์นเรนทร ที่โรงพยาบาลราชวิถี
ฉุกเฉินเป็ นอ�ำนาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี พ.ศ.2537
ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญญัติ แม้ ใ นช่ วงเวลาใกล้ เ คี ย งกัน โรงพยาบาลวชิ รพยาบาล
ก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้ แก่องค์กร กรุงเทพมหานคร จะได้ เริ่มจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
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ในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลขอนแก่นได้ จัด
ระบบบริการแพทย์ฉกุ เฉินในเขตจังหวัดขอนแก่นโดยเริม่
ใช้ หมายเลขฉุกเฉิน 1669 ส�ำหรับบริการประชาชน จาก
ข้ อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในปี พ.ศ.
2563 หน่วยปฏิบตั กิ ารอ�ำนวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
มีจำ� นวน 80 หน่วย ซึ่งด�ำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข
จ�ำนวน 71 หน่วย และด�ำเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 9 หน่วย หน่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์มจี ำ� นวน 8,286
หน่วย ด�ำเนินการโดยสถานพยาบาลจ�ำนวน 2,013 หน่วย
ด�ำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 5,024
หน่วย และด�ำเนินการโดยองค์กรเอกชนไม่แสวงหาก�ำไร
จ�ำนวน 1,003 หน่ วย ในหน่ วยทั้งหมดทั่วประเทศมี
พาหนะฉุกเฉินทางบกที่ข้ ึนทะเบียนกับระบบบริการการ

แพทย์ฉุกเฉินจ�ำนวน 10,092 คัน แนวโน้ มจ�ำนวนผู้ป่วย
ที่เข้ าถึงบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นเพิ่ มขึ้นทุกปี โดยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มีผ้ ูป่วยได้ รับบริการจ�ำนวน
1,748,130 รายซึ่งเป็ นการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก
1,737,045 ราย ทางน�ำ้ 1,512 ราย ทางอากาศ 93 ราย
ตามภาพที่ 1 ในปี พ.ศ.2563 มีผ้ ูป่วยฉุกเฉินวิกฤติเข้ า
ถึงบริการร้ อยละ 17.5 ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเข้ าถึงบริการ
ร้ อยละ 72.3 ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รนุ แรงเข้ าถึงบริการร้ อยละ
9.3 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 2)
3. ด้านบุคลากร
ตั้งแต่ มีการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น
พ.ศ.2551 คณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉินได้ กำ� หนดให้
มีข้อบังคับและประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

ภาพที่ 1 จ� ำนวนการปฏิบตั ิการฉุ กเฉินต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน ปี งบประมาณ 2555-2564

ภาพที่ 2 ระดับความรุนแรงของผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน ปี งบประมาณ 2555-2564

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1
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หลายฉบับเพื่อจัดระบบการศึกษา ฝึ กอบรมและการให้
ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน โดยมีการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูท่ผี ่านการฝึ กอบรมก่อนที่จะมีกฏหมายบังคับเข้ าสู่
ระบบมาตรฐานผู้ปฏิบัติการและได้ มีการจัดการศึกษา
ฝึ กอบรมตามมาตรฐานเกิดขึ้นตามกฏหมายมาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึง พ.ศ.2563 คณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินได้ ปรับปรุงข้ อบังคับผู้ปฏิบัติการ โดย
ออกข้ อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้ วยการ
ก�ำหนดผู้ปฏิบตั กิ าร การรับรององค์กรและหลักสูตรการ
ศึกษาหรือฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั กิ าร และการให้ ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผ้ ูผ่านการศึกษาหรือ
ฝึ กอบรม พ.ศ.2563 ซึ่งก�ำหนดให้ ผ้ ูปฏิบตั งิ านในระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉินเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปฏิบตั กิ ารและกลุ่ม
วิชาการ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม มีกลุ่มย่อยเป็ นกลุ่มวิชาชีพ และ
กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์(5) ในปี พ.ศ.2563 มีองค์กร
การศึ ก ษาและฝึ กอบรมที่ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจ�ำนวน 461 แห่ง มีผ้ ูปฏิบตั ิ
การที่ผ่านการศึกษา ฝึ กอบรม และได้ รับประกาศนียบัตร
จากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ทุกระดับ รวมเป็ น
จ�ำนวน 57,563 คน แบ่งเป็ นผู้ปฏิบตั กิ ารในสังกัดสถาน
พยาบาล 10,677 คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
29,469 คน องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร 17,075 คน และ
อื่นๆ อีก 342 คน
4.ด้านงบประมาณ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยขับเคลื่อน
โดยงบประมาณ 2 ส่วน คืองบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่ งชาติและงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ.
2563-2564 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ รับงบประมาณ
ในส่วนของงบสถาบันฯเป็ นจ�ำนวน 116.56 ล้ านบาท
และ 159.30 ล้ านบาทตามล�ำดับ และส่วนงบกองทุนการ
แพทย์ฉุกเฉินเป็ นจ�ำนวน 810.49 ล้ านบาทและ 959.15
ล้ านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งงบประมาณดังกล่ าวใช้ ในการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินและสนับสนุน อุดหนุนหรือ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ให้ ประชาชนได้ รับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
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การปรับตัวของระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน
ประเทศไทยในช่วงการระบาดระลอกแรกและ
ระลอกทีส่ อง

เมื่อมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ช่วง
แรกยังไม่มผี ลกระทบต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากนัก
เนื่องจากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังไม่มาก รวมถึง
กระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อได้ ดี อย่างไรก็ตาม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ก็ไ ด้ ก �ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ
ผู้ปฏิบตั งิ านในระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน รวมถึงการจัดการ
ฝึ กอบรมผู้ปฏิบัติการให้ มีความรู้ในการป้ องกันตนเอง
และได้ จัดให้ มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษระดับเฉพาะทาง ระดับสูง ระดับพื้นฐาน เพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วยสงสัย
ติดเชื้อตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ
เรื่องเกณฑ์ วิธกี ารและแนวทางปฏิบตั ขิ องชุดปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบตั กิ ารในกรณีผ้ ูป่วยฉุกเฉินโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563(6) และมีประกาศ
ที่เกี่ยวข้ องอีกหลายฉบับ (7-9) แต่จำ� นวนการปฏิบตั กิ าร
ส�ำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงระลอก
แรกยังมีจำ� นวนน้ อยมาก ต่อมาในการระบาดระลอกที่
สองในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 มีจำ� นวนผู้ตดิ เชื้อสูง
กว่าระลอกแรก ซึ่งมีผลจากการระบาดในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้ าวในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครและกระจาย
ตัวไปยังต่างจังหวัด ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ ดำ� เนิน
การควบคุมโรคจนสามารถควบคุมได้ สำ� เร็จ การปฏิบัติ
การโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษได้ รับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
และสงสัยติดเชื้ อจากทั่วประเทศในเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคมเป็ นจ�ำนวน 1,368 ราย ดังนั้น การด�ำเนิน
การของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงการระบาด
ระลอกแรกและระลอกสองจึงเน้ นที่การเตรียมการ การ
ป้ องกันการติดเชื้อส�ำหรับผู้ปฏิบตั งิ าน
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การปรับตัวของระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน
ประเทศไทยช่วงการระบาดระลอกทีส่ าม

เมื่อมีการระบาดครั้ งใหญ่ ในระลอกที่สาม เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีการระบาดในกลุ่มสถาน
บันเทิง และกระจายไปยังหลายกลุ่ม หลายจังหวัดทั่ว
ประเทศและต่อมามีการระบาดเข้ าไปในครอบครัว รวมถึง
แคมป์ ก่อสร้ าง เรือนจ�ำ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ทั้งนี้การควบคุมโรคยังควบคุมไม่ได้ จนถึงเดือนมิถนุ ายน

โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
(ภาพที่ 3 และ 4)
การปฏิบั ติ ง านของหน่ ว ยปฏิบั ติ ก ารในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินต้ องปรับตัวเป็ นอย่างมากในระลอกที่สาม
เพื่ อ ให้ ทัน ต่ อ การช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ซึ่ ง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวง
สาธารณสุข (ศปก.สธ.) ได้สง่ั การให้สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน

ภาพที่ 3 จ� ำนวนผูป้ ่ วยติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยตั้งแต่สปั ดาห์แรกของการระบาดจนถึง 19 มิถุนายน 2564

ภาพที่ 4 จ� ำนวนผูป้ ่ วยติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 มิถุนายน 2564

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1
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แห่งชาติดำ� เนินการจัดระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยติด
เชื้อโควิดที่ยังอยู่ ท่ีบ้านน�ำไปรักษายังโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสนาม โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้ กำ� หนดพันธกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ 3 ข้ อ คือ
1. ด�ำเนินกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านหมายเลข
ฉุกเฉิน 1669 ให้ ได้ อย่างต่อเนื่อง
2. รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รอการน�ำ
ส่งจากบ้ านหรือที่พักไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม
3. การสนับสนุนการฉีดวัคซีนและเตรียมการรองรับ
ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนจ�ำนวนมากทัง้ ประเทศ
ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ ดำ� เนินการ
ระดมหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ชุดปฏิบตั กิ าร ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเข้ ามาช่วยเหลือผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
แพทย์ฉุกเฉินซึ่งได้ อนุมตั งิ บประมาณ 27 ล้ านบาทเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังได้ ออกประกาศ
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธกี ารและ
แนวทางการรับรองมาตรฐานชุดปฏิบตั กิ าร/หน่วยปฏิบตั ิ
การ(ชั่ ว คราว) และอาสาสมั ค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์
(ชั่วคราว) เพื่อการสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน กรณี
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564(10) ซึ่งในช่วงเดือน

เมษายนเป็ นต้ น มามี ห น่ ว ยปฏิบัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เข้ า ร่ ว ม
ปฏิบตั งิ านจ�ำนวน 35 หน่วย และได้ ปฏิบตั กิ ารรับผู้ป่วย
จากบ้ านหรือที่พักไปยังโรงพยาบาลสนามเป็ นจ�ำนวน
7,482 ราย (ข้ อมูล ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2564) รายงาน
ข้ อมูลการล�ำเลียงเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยในวันที่ 19 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 เป็ นจ�ำนวน 366 ราย ซึ่งเป็ นการท�ำงานร่วม
กันของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์เอราวัณ
กรุงเทพมหานคร และเครื อข่ ายทหาร เทศกิจ และ
อาสาสมัครจากหลายหน่วยงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6
ส�ำหรับสถานพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในระลอกแรก
ส่วนใหญ่ ยังจ�ำกัดอยู่ ในสถานพยาบาลที่เป็ นที่ต้ังที่จด
ทะเบียนไว้ เมื่อเกิดการระบาดในระลอกที่สองเริ่ มมี
การเตรียมความพร้ อมในการขยายการบริการของโรง
พยาบาลรองรั บ ผู้ ป่ วยจ�ำ นวนมากโดยการร่ ว มมื อ กับ
โรงแรมในการปรับโรงแรมให้ เป็ น Hospitel รวมถึงการ
ปรับสถานที่ท่มี ีขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาหรือโรงงาน
ขนาดใหญ่ ศูนย์ แสดงสินค้ าขนาดใหญ่ มาปรั บเป็ น
โรงพยาบาลสนามโดยให้ โรงพยาบาลหลักเป็ นเจ้ าภาพใน
การจัดบุคลากรทางการแพทย์มาประจ�ำเพื่อรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อแต่ ไม่ มีอาการ (ผู้ป่วยระดับความรุนแรงกลุ่ม
สีเขียว) หรือติดเชื้อแต่มีอาการเล็กน้ อย (ผู้ป่วยระดับ

ภาพที่ 5 ผลการปฏิบตั ิงานน�ำส่งผูป้ ่ วยโควิด 19 ในพื้ นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ภาพที่ 6 ผลการด�ำเนินงานเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยโควิด 19 แบ่งเป็ น 6 โซนในพื้ นทีก่ รุงเทพมหานคร

2564 พบว่ าในการระบาดระลอกแรกและรอบที่สอง
ระบบบริการสาธารณสุขและการป้ องกันและการควบคุม
โรคด�ำเนินไปได้ ดี ท�ำให้ ผลกระทบต่อระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินไม่มากนัก แต่เมื่อมีการระบาดระลอกสาม
ที่มีอตั ราการระบาดที่รวดเร็วและการติดต่อค่อนข้ างเร็ว
ในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแคมป์ ก่อสร้ าง ตลาด
โรงงานอุตสาหกรรม หรือในครัวเรือน ท�ำให้ ยอดผู้ตดิ เชื้อ
สูงขึ้นอย่ างรวดเร็ว มีผลกระทบต่ อระบบบริ การการ
วิจารณ์
จากสถานการณ์ข้อมูลของระบบบริการการแพทย์ แพทย์ ฉุ ก เฉิ น ท�ำ ให้ ต้ องปรั บ ตั ว เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ฉุกเฉินในปัจจุบนั ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ สถานการณ์ ทั้งการด�ำรงภารกิจปกติให้ เดินหน้ าได้ การ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. สนับสนุนหน่วยล�ำเลียงขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อจากบ้ านหรือ
ความรุนแรงกลุ่มสีเหลือง) โดยให้ โรงพยาบาลหลักรับ
ดูแลผู้ป่วยหนักที่ต้องรับการรักษาในห้ องผู้ป่วยวิกฤติ
(ICU) (ผู้ป่วยระดับความรุนแรงกลุ่มสีแดง) สถานการณ์
การครองเตียงของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ
วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 มีจำ� นวนตามภาพที่ 7, 8
และ 9

ภาพที่ 7 สถานการณ์ผูป้ ่ วยโควิด 19 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ภาพที่ 8 สถานการณ์ผูป้ ่ วยโควิด 19 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาพที่ 9 สถานการณ์ผูป้ ่ วยโควิด 19 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่พักไปยังโรงพยาบาล การเตรียมความพร้ อมรับผลกระทบจากอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนจ�ำนวน
มากทั้งประเทศที่มีจุดฉีดวัคซีนจ�ำนวนมากล้ วนเป็ นสิ่ง
ท้าทายต่อระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินของประเทศไทย
แม้ จะมีหน่วยปฏิบตั กิ ารหรือสถานพยาบาลที่เพียงพอต่อ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะปกติ แต่ในสถานการณ์การ
ระบาดที่รนุ แรงก็มีความจ�ำเป็ นต้ องระดมทรัพยากรและ
68

บุคลากรอาสาสมัครนอกระบบบริการเข้ ามาช่วยเสริมให้
ภารกิจเดินหน้ าต่อไปได้ จากสถานการณ์ระบาดที่ผ่านมา
ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ของประเทศไทยยั ง
สามารถด�ำเนินกิจการต่ อไปได้ ด้วยดี ไม่ มีผลกระทบ
รุนแรงต่อระบบบริการประชาชน แต่มกี ารปรับตัวให้ เข้ า
กับสถานการณ์โดยเพิ่มระบบการป้ องกันตนเองเพิ่มขึ้น
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ความท้าทายของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019

สรุป

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่าน
มานั้นมีผลท�ำให้ ทุกภาคส่วนทั้งด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในประเทศและต่ างประเทศทั่วโลกได้ รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง บริการการแพทย์ฉุกเฉินก็ได้ รับผลกระทบ
มากเช่นเดียวกัน ความท้าทายของระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินคือการท�ำให้ ระบบบริการยังเดินหน้ าต่อไปได้ โดย
ไม่สะดุดหรือหยุดให้ บริการ การสนับสนุนการตอบสนอง
ภารกิจการช่ วยเหลื อประชาชนที่ติดเชื้ อไวรั สโคโรนา
2019 ที่ยงั อยู่ท่บี ้ านหรือที่พักเพื่อรอการล�ำเลียงขนส่งไป
ยังสถานพยาบาล การเตรียมความพร้ อมรับผลกระทบ
จากการฉีดวัคซีนพร้ อมกันทั้งประเทศในจ�ำนวนหลาย
ล้ านโดส ถือเป็ นความท้ าทายระบบบริ การการแพทย์
ฉุกเฉินของประเทศไทยที่จะต้ องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อให้ ระบบบริการยังเดินหน้ าต่อไป รวมถึง
การปรับตัวเข้ าสู่สมดุลใหม่หรือภาวะปกติใหม่ซ่ึงมีความ
จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเดินหน้ า
ต่อไปได้ อย่างยั่งยืน
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Abstract
Challenging of Emergency Medical Service System during COVID-19 Outbreak in Thailand
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The outbreak of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China in the late 2019 has led to epidemics
in Thailand; created impacts towards emergency medical service (EMS) system of the country; and become new challenges that the system must adapt for the utmost safety of the patients and personnel. During the first and second waves of
COVID-19 epidemic (March 2020 and January 2021 respectively), the EMS system had not been heavily affected since
the number of cases were not overwhelming. Therefore, the efforts were given towards preparedness and prevention of infection among EMS personnel. During the third wave of infection in April 2021, the EMS system was heavily affected and
was instructed to operate under three set of missions; including (1) sustain the continuity of EMS system under 1669 call
number; (2) transport COVID-19 infected patients from their residences to hospital or field hospital units; and (3) support
vaccination program and stand by for possible adverse events following immunization. With this situation, EMS system of
Thailand has been sustained with the pooling of resources and volunteers out of the system to support the missions in affected
areas. Thus, there was no severe negative impacts against the population, and the system can adapt with the situation by
increasing self-awareness.
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