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โครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สำหรับการสนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการอนุญาตให้สัมภาษณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัย อาทิ 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครรังสิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรของมูลนิธิและสมาคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน จากทุกจังหวัด และอีกหลายองค์กรที่อาจมิได้กล่าวนามได้อย่างครบถ้วนในที่นี้ ที่เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับทีมวิจัย พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไข
ปัญหา (ความขาดแคลนไม่พอเพียงหรือความเหลื่อมล้ำด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) 

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยนี้  

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตคนไทยต่อไป 

 

 คณะผู้วิจัย 

 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย โครงการวิจัยความเหล่ือมล ้าด้านการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของประเทศไทย ได้ศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุจราจรท่ีเกิดขึ น โดยมีแนวโน้ม
ความรุนแรงเพิ่มขึ นทุกปี ทั งนี  แต่ละพื นท่ี (จังหวัด) มีความแตกต่างกันในเชิงมิติบริบทของพื นท่ี และ
สถานการณ์การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื นท่ี ท่ีตอบสนองต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉินดังกล่าว 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินไนประเทศไทยมีความก้ าวหน้าเป็นอย่างมาก กฎหมายก้าหนดให้มี
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นกลไกพัฒนาระบบ
การบริการแพทย์ฉุกเฉิน (emergency medical service: EMS) ก้าหนดให้มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ทุกพื นท่ีท่ัวประเทศ ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
เข้ามาร่วมด้าเนินกาจัดบริการภายใต้ศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด (Dispatch Centre) เพื่อ
น้าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปถึงสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว โดยก้าหนดเป้าหมายระยะเวลามาตรฐาน ตั งแต่การรับ
แจ้งเหตุจนหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินถึงผู้ป่วยฉุกเฉินไว้ 8-10 นาที และผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีตาม
หลักการทางการแพทย์ตั งแต่ในพื นท่ีเกิดเหตุ (scene) จนถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล (Emergency Room : ER) 
หรือเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า การปฐมพยาบาลและการรักษาเบื องต้นก่อนถึงโรงพยาบาล (Prehospital 
Care) 

ตั งแต่เริ่มพัฒนาระบบ EMS ในแต่ละปี ผู้ป่วยฉุกเฉินขอรับการบริการมีจ้านวนเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 
ในปี พ.ศ. 2562 มีจ้านวนผู้ป่วยฉุกเฉินประมาณ 1.7 ล้านราย ขณะเดียวกัน การจัดเตรียมการบริการ EMS มี
บุคลากรในการบริการแสนกว่าคน มีการจัดสรรทรัพยากรรองรับ เช่น ศูนย์ส่ังการ รถกู้ชีพ ระบบส่ือสาร ซึ่ง
กระจายอยู่ในทุกพื นท่ีของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปี มีผู้ป่วยฉุกเฉินจ้านวนมากเข้าไม่ถึงการบริการ 
EMS ขณะเดียวกัน การจัดบริการยังไม่ครอบคลุมพื นท่ีทั งหมด ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหล่ือล ้าในการจัดการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์การวิจัย มี 2 ประการ ประการแรก ศึกษาปัญหาความเหล่ือมล ้าท่ีเกี่ยวข้องกับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยประมวลข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อเข้าใจสถานการณ์การให้บริการบริการแพทย์ฉุกเฉินใน
แต่ละจังหวัด และประการท่ีสอง การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ น (Situational Analysis) เพื่อน้าผลมา
อภิปรายเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล ้า และเพิ่มประสิทธิผลการให้บริการ EMS 

วิธีการศึกษา การรวิจัยใช้วิธีการเชิงปริมาณ โดยประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หรือท่ีเรียกว่าฐานข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน ( ITEM) ซึ่งมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน การจัดบริการ EMS การจัดสรรทรัพยากร ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บเป็นรายกรณีผู้ป่วย
ฉุกเฉิน และทรัพยากรการบริการถูกรวบรวมเป็นรายหน่วยบริการ ข้อมูลดังกล่าวถูกน้ามาวิเคราะห์และ



เปรียบเทียบอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ น (incidence) และการจัดบริการ (service provision) โดยชี วัดผ่านตัวชี วัด 
เช่น สัดส่วนจ้านวนการเกิดอุบัติเหตุต่อจ้านวนการให้บริการ (% of accident case) การวัดประสิทธิผลตาม
นโยบาย (เข้าถึงผู้ป่วยภายในเวลา 8 นาที) ภาระการท้างาน (workload) เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างจังหวัด / เขต (12 เขต) รวมถึงข้อสังเกตต่อปัญหาความเหล่ือมล ้าของการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระหว่างจังหวัด ความไม่พอเพียงของระบบบริการ นอกจากนี  การวิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ลงพื นท่ีภาคสนาม 
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบบริการ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
การพิจารณาถึงความแตกต่างในมิติพื นท่ีท่ีเกิดขึ น 

ผลการศึกษา พบว่า 

1. ระบบ EMS มีการกระจายตัวทุกจังหวัด ชี วัดได้จากการลงทุนรถกู้ชีพ อุปกรณ์ และศูนย์ส่ังการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ทุกจังหวัดมีความแตกต่างกันในมิติ
พื นท่ี โดยเฉพาะพื นท่ีท่ีมีความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงอาจจะมีปัญหาความไม่พอเพียงของการบริการ
และความมีประสิทธิผล ชี วัดจากระยะเวลาเข้าถึงผู้ป่วย (response time)) ต้่ากว่าเป้าหมายมาตรฐาน 

2. จ้านวนการให้บริการ EMS มีแนวโน้มเพิ่มขึ นทุกปี โดยจ้าแนกความต้องการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ (1) การป่วยฉุกเฉิน (acute or emergency) และ (2) อุบัติเหตุทางถนน (traffic injury or trauma) 
อย่างไรก็ตาม จ้านวนผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีขอใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (chronic or non-trauma) 

3. โดยเฉล่ียร้อยละ 70 ของการบริการ EMS สามารถเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้ภายในเวลา 8 นาที ทั งนี  
อีกร้อยละ 30 ใช้เวลาเกินกว่าเป้าหมาย เนื่องจากอุปสรรคหลายรูปแบบของพื นท่ี (จังหวัด) ท่ีมีความแตกต่าง
กัน เช่น ก. สภาพภูมิประเทศท่ีประชากรกระจายตัว (กรณีแม่ฮ่องสอน) ข. ปัญหาสภาพจราจรติดขัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ค. การกระจุกตัวของโรงพยาบาล (กรณีชลบุรี) ส่วนใหญ่ตั งใน
แถบชายทะเล และ ง. เมืองขยายตัวออกไปยังพื นท่ีเกษตรกรรมชานเมือง 

4. สัดส่วนจ้านวนผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจ้านวนผู้ป่วยฉุกเฉินทั งหมด แต่ละจังหวัด มี
ความแตกต่างกัน โดยเฉล่ียทั งประเทศ สัดส่วนร้อยละ 28.5 ของจ้านวนผู้ป่วยฉุกเฉินทั งหมด (EMS case) 
ทั งนี  ผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส้าคัญในหลายจังหวัด ส่งผลต่อภาระการท้างานของ
หน่วยงานกู้ชีพกู้ภัย 

5. ดัชนีภาระงาน (Workload indicator) ประมาณการจากจ้านวนการให้การบริการ EMS ต่อจ้านวน
ยานพาหนะ (no. of EMS case per no. of vehicle) พบว่า มีความเหล่ือมล ้าระหว่างจังหวัดอย่างมีนัยส้าคัญ 
ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุท่ีซับซ้อนหลายประการ อาทิ ก. การเข้าร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
น้อยในบางจังหวัด ข. ข้อจ้ากัดด้านการคลังและงบประมาณของหน่วยให้บริการ และ ค. นโยบายหรือ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อปท. ท่ีมีต่อระบบ EMS แตกต่างกัน เป็นต้น 



6. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ก้าหนดนโยบายเร่งการถ่ายโอนภารกิจศูนย์ส่ังการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นกลไกด้าเนินการ เนื่องจาก อบจ. มีศักยภาพด้าน
การเงิน ประสบการณ์ และความส้าเร็จในหลายพื นท่ี ตัวอย่างเช่น อบจ.อุบลราชธานี อบจ.สงขลา เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานศูนย์ส่ังการต้องใช้งบประมาณจ้านวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคส้าคัญในการวาง
แผนการพัฒนาและการปฏิบัติการ 

และ 7. การประเมินประสิทธิผลการบริการ (policy effectiveness) ตามเกณฑ์ระยะเวลาการเข้าถึง
ผู้ป่วย (response time) ภายใน 8-10 นาที พบว่า แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนจ้านวนการให้การบริการ (EMS 
case) น้อยกว่า 8 นาที โดยรวมมีความแตกต่างระหว่างพื นท่ี สัดส่วนต้่าสุด ร้อยละ 38.8 สัดส่วนสูงสุด  
ร้อยละ 88.6 ค่าเฉล่ีย 68.2 และเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค โดยภาคตะวันออกมีประสิทธิผลด้านเวลาต้่า
ท่ีสุด 

ผลลัพธ์ ความส าเร็จ และคุ้มค่าของการวิจัย โครงการวิจัยได้ขยายความรู้เชิงการจัดการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้ ท่ัวถึงทุกพื นท่ี โดยตระหนักถึงความแตกต่างด้าน
ภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมระหว่างจังหวัด การส่ือสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และ
จัดท้า policy brief เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทเป็นศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ สถาบันวิจัยและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการก้าหนด
นโยบายสาธารณะการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การขยายองค์ความรู้ผ่านส่ือสาธารณะ การน้าเสนอแนวทาง
ขยายบริการ EMS ในหน่วยงานวางแผนระดับจังหวัดและระดับชาติ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ท่ีส้าคัญเร่งด่วน 3 ประการ คือ 

ก) บางพื นท่ี (ระดับจังหวัด) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีทรัพยากรทางการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ 
และการไม่บรรลุประสิทธิผลการด้าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรให้กับพื นท่ีดังกล่าวมีความจ้าเป็นเร่งด่วน
และควรปรับการสรรทรัพยากรการแพทย์ฉุกเฉินใหม่ 

ข) ศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินควรถูกถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ได้รับ
บทบาทหน้าท่ี เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือภายในจังหวัด โดยค้านึงถึงความพร้อมด้านงบประมาณ 
ก้าลังคน และอ้านาจหน้าท่ี 

ค) การปรับปรุงอัตราเงินสนับสนุนการจัดบริการ EMS ให้แก่หน่วยจัดบริการระดับพื นท่ี เนื่องจาก
อัตราท่ีใช้ในปัจจุบันก้าหนดใช้ตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้หน่วยบริการโดยเฉพาะมูลนิธิการกุศล 
ซึ่งมิได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลโดยตรง 

 

 



บทคัดย่อ 
ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย การประกาศใช้ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 การ

จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินไนประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ละปีจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินขอรับการ
บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ การกระจายและการจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละพื้นที่ (จังหวัด) มีความ
แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมพื้นท่ีและรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างครอบคลุม เกิดช่องว่างการให้การ
บริการ (อุปทาน) และเข้าไม่ถึงการบริการพร้อมกัน (อุปสงค์) 

วัตถุประสงค์การวิจัย มี 2 ประการ คือ หนึ่ง ศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกี ่ยวข้องกับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยประมวลข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อเข้าใจสถานการณ์การให้บริการบริการแพทย์ฉุกเฉินใน
แต่ละจังหวัด และสอง การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อนำผลมาอภิปรายเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อลด
ปัญหาความเหล่ือมล้ำ และเพิ่มประสิทธิผลการให้บริการ EMS 

วิธีการศึกษา การรวิจัยใช้วิธีการเชิงปริมาณ โดยประมวลและวิเคราะห์จากฐานข้อมูลการแพทย์
ฉุกเฉิน (ITEM) ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ( incidence) และชี้วัดผ่านตัวชี้วัดการ
จัดบริการ (service provision) อีกท้ัง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ลงพื้นท่ีภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบบริการ 

ผลการศึกษา พบว่า (1) ระบบ EMS มีการกระจายตัวทุกจังหวัด แต่ทุกจังหวัดมีความแตกต่างกันใน
มิติพื้นท่ี อาจมีปัญหาความไม่พอเพียงของการบริการและความไม่มีประสิทธิผล (2) จำนวนการให้บริการ EMS 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ความต้องการแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ การป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุทางถนน ท้ังนี้ 
จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีขอใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (3) โดยเฉล่ียร้อยละ 70 ของการบริการ EMS 
สามารถเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้ภายในเวลา 8 นาที อีกร้อยละ 30 ใช้เวลาเกินกว่าเป้าหมาย เนื่องจากอุปสรรค
หลายรูปแบบของพื้นที่ (จังหวัด) ที่มีความแตกต่างกัน (4) แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทางถนนเป็น
สาเหตุสำคัญ ส่งผลต่อภาระการท้างานท่ีมากขึ้น (5) ดัชนีภาระงาน (Workload indicator) มีความเหล่ือมล้ำ
ระหว่างจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญ (6) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้กำหนดนโยบายเร่งการถ่าย
โอนภารกิจศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นกลไกดำเนินการ และ (7) 
การประเมินประสิทธ ิผลการบริการ (policy effectiveness) ตามเกณฑ์ระยะเวลาการเข้าถึงผู ้ป่วย 
(response time) ภายใน 8-10 นาที แต่ละจังหวัดมคีวามแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ก) ควรจัดสรรทรัพยากรให้กับบางพื้นที่ (ระดับจังหวัด) ท่ีมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์การได้รับทรัพยากรทางการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ และ/หรือไม่บรรลุประสิทธิผลการดำเนินงาน ข) 
ควรถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับบทบาทหน้าท่ีภายในจังหวัด และ ค) การปรับปรุง
อัตราเงินสนับสนุนการจัดบริการ EMS ให้แก่หน่วยจัดบริการระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้หน่วยบริการใน
พื้นท่ี 

 
คำสำคัญ: การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความเหล่ือมล้ำมิติพื้นท่ี 



Abstract 

In the past decade, after the implementation of the decree of emergency medical 
services B.E. 2551, there have been advances in the Thai emergency medical services as 
evidenced in an increasing use of EMS services. The supply side involves many agencies 
participating in EMS services. Situations vary from one province to another and this is a subject 
of interest and the focus of this research. 

This research project has two objectives: The first objective is to study inequality 
among the provinces in relation to EMS by compiling data and analyzing demand and supply 
of EMS. The second objective tries to infer from the analysis, the effectiveness of EMS 
measurable in terms of time-responsiveness (within eight minutes), ambulance workload, and 
inefficiency of services in certain provinces/ regions. Discussion follows on policy options to 
expand EMS in the area where needs are high, in an effort to reduce inequality.  

Research Methodology: The research used quantitative analysis of data with support 
from the National Institute for Emergency Medicine, which is called Information Technology 
for Emergency Medical System (ITEM). The data was analyzed and compared incidents and 
service provision by using implementation and effectiveness indicators. In addition, the 
research used qualitative methods in conducting fieldwork, interviewing stakeholders and 
conducting small group meetings. This aimed to extend roles of local administrative 
organization in providing EMS while considering area differences. 

Research findings: 

 (1) The EMS system covers every province. This was evident from investment and 
participation from government, private and local agencies in setting up command centers with 
equipment and allocation of human resources. However, the risk of traffic accident varies from 
one province to another and this can lead to inadequacy of services in certain regions and 
reduced policy effectiveness, measured by time responsiveness below the national policy 
standard. 

 (2) Peoples’ need for EMS increased every year. This may be grouped under two 
categories: (a) acute or emergency illness and (b) traffic injury or trauma. However, most of 
patients who requested services were chronic or non-trauma patients. 



 (3) On average, 70% of the EMS primary team could reach the emergency patients 
within eight minutes—the remaining 30% of EMS case took longer than the standard response 
time.  This was due to difficulties which reflected area- specific problems.  

(4) In each province, the proportion of emergency patients from traffic accidents to all 
emergency patients is different. In many provinces, traffic accident patients are important 
affect the burdens of the rescue team.  

(5) Workload indicators estimated from numbers of emergency medical cases per 
number of vehicles, found that there is a significant inequality resulting from many complex 
causes. 

 (6) National Institute for Emergency Medicine has a policy to accelerate the transfer 
from emergency medical services dispatch centers, to be managed by provincial 
administration organization (PAOs), and  

(7) Evaluation of policy effectiveness based on response time in reaching a patient 
within 8- 10 minutes found that each province has a proportion of EMS cases less than eight 
minutes. Overall, there were differences between areas.  

There are three important and urgent policy recommendations:  

(a) In some areas (provincial), there is evidence of inadequate resources for emergency 
medical services and inability to achieve effective service. Resource allocation for those areas 
is urgently required and resource allocation for emergency medical services should be 
adjusted. 

 (b) The emergency medical service dispatch centers should be transferred to the 
provincial administration organization to take roles and be the mechanism to collaborate 
within the province EMS agents. 

 (c) Improving financial support for EMS management for the local service providers. 
As the current rate has been used since B. E. 2551, the increase will be significant motivation 
especially for the local services provider, if lives are to be saved. 

 

 

Keyword: emergency medical services, area-based inequality in lifesaving  
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บทท่ี 1 
คำนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผลการวิจัย 

การเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุอาจจะเกิดได้กับทุกคน ซึ่งในช่วงเวลานั้นถือว่าเป็น “วิกฤติชีวิต”  
ประเภทหนึ่ง ตามหลักอุดมคติผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุสมควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักการแพทย์ 
หมายถึง การได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (pre-hospital care) การนำส่งผู้ป่วยถึงสถานพยาบาลตามหลัก
วิชาการ ได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ในสองทศวรรษท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าใน
ระบบจัดการสุขภาพในประเทศไทยหลายด้าน กล่าวคือ 1) ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจัดให้มีกองทุน
ระดับชาติ 3 กองทุน เพื่อรองรับความเส่ียงด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพของคนไทย ถือเป็นหลักประกันด้านสุขภาพท่ี
ได้รับความชื่นชมจากองค์การระหว่างประเทศ  2) การส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยเทศบาล และ  
อบต. ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) จัดต้ังกองทุนสุขภาพระดับตำบล จำนวนกว่า 
7,000 กองทุน ท่ัวทุกภูมิภาค โดยกองทุนสุขภาพตำบลดังกล่าวเป็นการสนับสนุนงบประมาณร่วมกันระหว่าง 
สป.สช. กับเทศบาล และ อบต. 3) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services: EMS) เป็น 
การจัดการบริการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)1 เป็น
กลไกประสานการพัฒนาระบบการบริการ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
มูลนิธิภาคเอกชน2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2551 
ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาล ให้เป็นหน่วยงานด้านการจัดระบบการปฐมพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-
hospital care systems) โดยกำหนดให้มีการจัดรถกู้ชีพ แพทย์พยาบาล บุคลากรที่ได้รับการอบรมเฉพาะ
ทาง เพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ เพื่อการนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและการบริการท่ี
ได้มาตรฐาน โดยมีบุคลากรการแพทย์ที ่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ การจัดระบบการบริการดังกล่าว ได้รับ 
ความร่วมมือจาก เทศบาล และ อบต. นับพันหน่วยงาน มูลนิธิภาคเอกชน โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 
นับเป็นระบบจัดการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ งบประมาณนับพันล้านบาทจากงบประมาณ
แผ่นดินการลงทุนในรถกู้ชีพจำนวนกว่า 2.4 หมื่นคัน  บุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ผ่านการ
อบรมและจดทะเบียนในฐานข้อมูล สพฉ. จำนวน 1.6 แสนคน การลงทุนในระบบส่ือสาร จากสถิติการให้การ
บริการผู้ป่วยฉุกเฉินท่ัวประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีได้รับการบริการ EMS มีมากกว่า 1.6 
ล้านครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
1 สพฉ. ได้รับการจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2551 ตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
2 การบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยได้เริ ่มจัดการบริการมากว่า 80 ปี โดยมูลนิธิการกุศล ในส่วนของภาครัฐ  
เริ่มก่อรูปการจัดการบริการในช่วงปี พ.ศ. 2535 และถูกยกระดับข้ึนเป็นการบริการอย่างเป็นกลไกทางการเมื่อปี พ.ศ. 2551  
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ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบการจัดการขนาดใหญ่ กล่าวคือ 1) ระบบการจัดการโดยมี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ คือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ท่ีได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 2) การมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรปกครองท้องถิ่น เกือบหนึ่งหมื่นหน่วยงาน จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ
กระจายอยู่ทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าท่ีเฝ้าระวังและให้การบริการ EMS 3) การจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุน
ระบบ EMS อาทิ 3.1) การลงทุนในรถกู้ชีพ/เรือกู้ชีพ เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉินและประสบภัย นำส่งสถานพยาบาล 
ตามหลักวิชาการแพทย์ พร้อมกับอุปกรณ์และเครื่องมือกู้ชีพ จำนวนยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2561 มียานพาหนะกู้ชีพฉุกเฉินท่ีจดทะเบียน ประมาณ 24,000 คัน 3.2) จัดให้มบีุคลากรการแพทย์
เพื่อปฏิบัติการ EMS กล่าวคือ แพทย์ พยาบาล พนักงานและผู้ได้รับการอบรม จำนวนรวมกันทั่วประเทศ
จำนวน 1.6 แสนคน และ 3.3) ระบบ EMS ได้พ ัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ ื ่อสะท้อน 
การปฏิบัติการทุกครั้ง หมายถึง การรายงานการปฏิบัติบริการ EMS ทุกราย ระบุวัน-เวลา-สถานที่ที่เกิดเหตุ 
สาเหตุของการเจ็บป่วย (การป่วยฉุกเฉิน การถูกทำร้าย สาเหตุจากอุบัติเหตุจราจร ฯลฯ) ระดับความรุนแรง 
(Degree of Trauma สะท้อนด้วยสีแดง เหลือง เขียว ฯลฯ) ระยะเวลาเดินทางที่ใช้ในการเข้าถึงผู ้ป่วย 
(Response Time) และระยะทางการนำส่ง เป็นต้น3  ซึ ่งข้อมูลเหล่านี ้มีคุณประโยชน์ต่อการประเมิน
ประสิทธิผลการทำงาน EMS โดยสามารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามพื้นที่ (เขต จังหวัด) อย่างไรก็ตาม 
อาจมีปัญหาความเหล่ือมล้ำของระบบจัดการ EMS ระหว่างพื้นท่ี (จังหวัด/เขต) กล่าวคือ  

1. ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจราจรแตกต่างกันตามจังหวัด เนื่องจากบางจังหวัดมียานพาหนะ
หนาแน่น สภาพแวดล้อมถนนหนทางเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ข้อบกพร่องของสัญญาณจราจร ดังนั้นความ
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูง ส่งผลให้มีจำนวนผู้บาดเจ็บหลายแสนคนในแต่ละปี จำนวนผู้เสียชีวิตเกนิกว่า
หนึ่งหมื่นรายในแต่ละปี (ตัวเลขสถิติดังจะขยายความต่อไป) 

2. บางจังหวัด การมีส่วนร่วมด้านอุปทานและการลงทุนในระบบ EMS มีน้อย อาจะทำให้อุปทานวัด
ด้วยจำนวนรถกู้ชีพ ศูนย์กู ้ชีพ หรือบุคลากรด้าน EMS (รวมแพทย์ พยาบาล พนักงานที่ผ่านการอบรม 
เชิงปฎิบัติการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ Emergency Medical Technician: EMT มีน้อย) สะท้อนใน
ระยะเวลาเดินทาง (response time) ที ่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (8 นาทีอันเป็นเป้าหมายของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน)  

3. อัตราการเข้าร่วมจัดการในระบบ EMS เกิดจากความสมัครใจและความพร้อมของมูลนิธิ เทศบาล 
หรือ อบต. ไม่ได้เป็นภาคบังคับ ดังนั้น การลงทุนและจัดบริการ EMS จึงมีความไม่สม่ำเสมอ แปรตามฐานะ
เศรษฐกิจจังหวัด หรือฐานะการเงินของหน่วยงาน/องค์กร  รวมทั้งฝ่ายบริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อปัญหา
ความปลอดภัยแตกต่างกัน อันส่งผลต่ออัตราภาระงาน (workload) ที ่แตกต่างกัน (โดยชี้วัดจาก EMS 
workload = EMS case / /EMS department โดยที่ EMS case หมายถึง จำนวนผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุ 

 
3 ภายหลังการปฏิบัติการกู้ชีพ หน่วยปฏิบัติการจะต้องบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และได้รับค่าชดเชยการปฏิบัติการเป็นรายการ
บริการ 
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เป็นตัวแปรด้านอุปสงค์ และ EMS department หมายถึง จำนวนหน่วยปฏิบัติการ EMS) เป็นตัวแปรด้าน
อุปทาน 

 
1.2 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

โครงการวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 

วัตถุประสงคป์ระการที่ 1 ศึกษาปัญหาความเหล่ือมล้ำด้านความปลอดภัยของคนไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุมความต้องการบริการ EMS (ซึ่งสามารถจำแนกจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ  
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การถูกทำร้าย อุบัติเหตุจราจร ฯลฯ) พร้อมกับศึกษาด้านอุปทาน คือ ระบบการจัดบริการ 
EMS โดยใช้ “ข้อมูลขนาดใหญ่” ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ ่งบันทึกการปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมดในรอบปี พ.ศ. 25604 ฐานข้อมูลนี้สามารถจำแนกออกเป็นรายจังหวัด/ภูมิภาคและ
รวมเป็นระดับชาติ นำมาวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดหรือเขต ข้อมูลชุดนี้มีคุณประโยชน์ต่อ 
การวิจัยหลายด้าน คือ 1) การบันทึกเหตุการณ์เป็นรายวัน บันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ เวลาที่ใช้ 
(response time) ระยะการเดินทาง (kilometer) หน่วยปฏิบัติการสามารถนำมาประเมินประสิทธิผลของ
มาตรการ (effectiveness of policy) และช่วยให้ทราบการเข้าร่วมปฏิบัติการของหน่วยงานพื้นที่ จำนวน
หลายพันแห่ง จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ รพ.ของรัฐ รพ.เอกชน อบจ. เทศบาล อบต. มูลนิธิ ฯลฯ) และ  
2) การจำแนกการปฏิบัติงานตามจังหวัดหรือเขตพื้นท่ี ซึ ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ความเหลื ่อมล้ำหรือ 
ความแตกต่างได้ 

วัตถุประสงคป์ระการที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นจริง (Situational Analysis) การนำผลมา
อภิปรายเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มประสิทธิผลการให้บริการ EMS ซึ่ง
สะท้อนในตัวชี้วัดสำคัญหนึ่ง คือ ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (EMS Response Time: RT) โดย
การปฏิบัติการ EMS หน่วยปฏิบัติการควรจะมีความรวดเร็วและเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุภายในเวลา 8 นาที 
(ระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน) และนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือประสบเหตุฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 
ท้ังนี้ การจัดระบบบริการ EMS ควรจะท่ัวถึง ครอบคลุม พอเพียง และได้มาตรฐานในทุก ๆ จังหวัด อย่างไรก็
ตาม ในความเป็นจริงอาจจะมีปัญหาอุปทานน้อยเกินไป ยานพาหนะไม่พอเพียง ในขณะที่บางจังหวัดอาจจะ
จัดอุปทานมากเกินความจำเป็น (Oversupplied) การค้นคว้าวิจัยท่ีสะท้อนภาพรวม ช่วยให้นักวิจัยเลือก 
“กรณีศึกษา” ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น จังหวัดที่มีอุบัติเหตุและการเสียชีวิตสูง หรือจังหวัดที่มีระยะเวลา

 
4 สพฉ. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินทุกกรณีทุกพื้นที่ ซึ่งมีการสั่งการและการออกปฏิบัติการของหน่วย
ปฏิบัติการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 แต่ทั้งน้ี ฐานข้อมูลดังกล่าวเริ่มมีความสมบูรณ์มากข้ึนและข้อผิดพลาดที่
น้อยลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ดังน้ัน การวิเคราะห์การปฏิบัติการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถหยิบนำข้อมูลมา
ใช้ในการศึกษาได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาน้ีจะนำฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลปีล่าสุดใช้ในการศึกษา
เป็นหลัก 



1-4 

เดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (Response Time) สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน เพื่อใหเ้ข้าใจปัจจัยเชิงสถาบันและ
อุปสรรคในพื้นท่ีนั้น ๆ ผ่านการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายการให้บริการหรือขยาย
ระบบความร่วมมือในจังหวัดตัวอย่างท่ีน่าสนใจ ซึ่งหากมาตรการได้ผลย่อมลดความเหล่ือมล้ำได้ในระดับหนึ่ง 
 
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ผลการสังเคราะห์การทำงาน EMS ภาพรวมและเปรียบเทียบรายจังหวัด 
2. การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงบริการ EMS ในบางจังหวัดท่ีประสิทธิผลการทำงานต่ำ 

 
1.4 แนวทางการวิจัย 

ในส่วนแรก ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอิงฐานข้อมูลของ สพฉ. ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลที่ดี
กล่าวคือ มีข้อมูลบันทึกปฏิบัติการทุกกรณี (Big Data) เป็นข้อมูลรายวัน รายพื้นที่ และสภาพการเจ็บป่วย 
(วิกฤติมากน้อยต่างกัน) ระยะเวลาเดินทางที่ใช้ในการเข้าถึงผู ้ป่วย (Response Time: RT) โดยที่ สพฉ. 
กำหนดให้หน่วยงานใช้แบบบันทึกการปฏิบัติการเดียวกัน (หมายเหตุ ภายใต้ระบบการทำงาน สพฉ. ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งส่วนหนึ่งนำมาใช้จ่ายเป็น “ค่าชดเชย” ให้หน่วยปฏิบัติการที่ให้ความร่วมมือ โดย
เบิกจ่าย 350 บาท สำหรับกรณีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder: FR) 500 บาท สำหรับชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic life support unit: BLS) และ 1,000 บาท สำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (Advance Life Support Unit: ALS) 

ฐานข้อมูล EMS เป็นการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วม โดยสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นศูนย์ข้อมูลการบันทึกระบุวันเวลาที ่เกิดเหตุ อาการเจ็บป่วย ระดับความรุนแรง  
การปฏิบัติการของหน่วยกู้ชีพ เวลาและระยะทางที่เข้าถึงเหตุการณ์และการนำส่งสถานพยาบาล ซึ่ง สามารถ
จำแนกข้อมูลเป็นระดับจังหวัด (province) และ เขต (zone) ซึ่งนักวิจัยจะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้าม
พื้นที่ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และสร้างดัชนีช้ีวัด เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลข้ามจังหวัดได้ 
(เนื ่องจากขนาดจังหวัดไม่เท่ากัน) ตัวอย่างเช่น 1) ems_case ต่อประชากรแสนคน หมายถึง การเกิด
อุบัติการณ์อันเป็นท่ีมาของอุปสงค์ต่อบริการ EMS 2) traffic accidence case ต่อประชากรแสนคน หมายถึง 
สาเหตุของการเจ็บป่วยส่วนที ่ เก ิดจากอุบ ัต ิเหตุจราจร  3) ems red case per 100000pop สะท้อน 
ความรุนแรงของการเจ็บป่วย  4) average response time สะท้อนประสิทธิผลของการทำงาน และ 5) ระยะ
การเดินทางรับและนำผู้ป่วย สะท้อนภาระการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ ฯลฯ  

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเหล่านี้  

 ประการแรก สามารถนำมาอนุมานความเหล่ือมล้ำมิติพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริการ EMS 
ทั้งนี้ นักวิจัยตระหนักถึงปัจจัยเชิงสถาบันที่เกี ่ยวข้องและพยายามทำความเข้าใจเกี ่ยวกับภูมิหลังของ
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ระบบปฏิบัติการ อาทิ 1) อุปทานบริการ EMS นั้นประกอบขึ้นมาจากหลายฝ่าย ได้แก่ รพ.รัฐ รพ.เอกชน 
หน่วยงานท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. และ มูลนิธิ) แม้ว่าจะมีหน่วยงานรัฐคอยกำกับหรือประสานงาน แต่
การกำหนดการปฏิบัติงานนั้นเกิดจากความสมัครใจของบางเทศบาล/อบต. ในการจัดให้มีบริการ EMS อันเป็น
ผลใหร้ะบบการให้บริการ (อุปทาน) ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน 2) ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานอาจจะแตกต่างกันตามจังหวัด5 ผู้บริหารในบางจังหวัดอาจมีความตระหนักถึงความสำคัญ 
และจัดสรรทรัพยากรเพื่อ EMS อย่างพอเพียง แต่ในจังหวัดอื่น ๆ อาจจะไม่พอเพียงหรือไม่มีความพร้อม 

 ประการที่สอง การจัดทำกรณีศึกษาการจัดการ EMS ในบางจังหวัดที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น 
พื้นที่ซึ ่งมีปัญหาความไม่พอเพียงของรถกู้ชีพ การลงทุนในรถกู้ชีพน้อยเกินไป การเลือกพื้นท่ี ที ่สะท้อน
ประสิทธิผลต่ำ วัดด้วยตัวแปร Response Time คือ ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยมากกว่า 8 นาที 
ซึ่งถือเกณฑ์วัดมาตรฐาน เพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดและอุปสรรคของการทำงาน อนึ่ง จำเป็นต้องเข้าใจว่า ระบบ
จัดการ EMS ไม่มีสูตรตายตัว เกิดจากความสมัครใจหรือการมีส่วนร่วมของมูลนิธิ เทศบาล อบต. ดังนั้นระบบ
สั ่งการ (command) ของการจัดการ EMS จึงมิได้ขึ ้นอยู ่หน ่วยบัญชาการหน่วยเดียวกัน (multiple 
command)  

การวิเคราะห์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจังหวัด/เขต การทดสอบข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับสาเหตุ (เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุทางถนน ถูกทำร้าย ฯลฯ)  โดยใช้การทดสอบค่าสถิติด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (mean comparison test) การวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ และการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้วย
แบบจำลอง (regression)  ตัวแปรสำคัญที ่จะนำมาพิจารณา เช่น ดัชนี ภาระการทำงาน (workload) 
ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time) และระยะทางจากท่ีต้ังชุดปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึง
ท่ีเกิดเหตุ (kilometer) ฯลฯ  เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร เช่น จำนวนรถกู้ชีพ การกระจายตาม
พื้นท่ีอย่างเหมาะสม คุณภาพและประสบการณ์ของพนักงานกู้ชีพ และระบบประสานความร่วมมือ EMS ของ
แต่ละจังหวัด 

ส่วนที่สอง จัดทำกรณีศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกพื้นที่ที่น่าสนใจและสะท้อนว่ามี
ปัญหาการจัดการ ความไม่พอเพียงของระบบอุปทาน ในเบ้ืองต้นได้วางแผนจะจัดทำกรณีศึกษา 3 จังหวัด และ
ลงพื้นท่ีภาคสนาม เพื่อสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล อบต. มูลนิธิ โรงพยาบาล
ท่ีให้บริการ) 

กิจกรรมการวิจัย ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ ได้แก่ 
1. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
5 ตัวบ่งชี้สำคัญหน่ึงที่แพร่หลายทั่วโลก คือ response time สพฉ. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานว่า การเข้าถึงผู้ป่วยควรดำเนินการ
ภายในเวลา 8 นาที (ตัวย่อคือ response time (RT) น้อยกว่า 8 นาที)  แต่ในสภาพความเป็นจริงมีผลปฏิบัติการมากกว่าร้อย
ละ 25 ที่ใช้เวลามากกว่าน้ัน เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความหนักเบาของอุบัติเหตุ และความพร้อมของระบบปฏิบัติการ 
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2. การประมวลข้อมูลปฏิบัติการ EMS มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด/เขต คำนวณ
อุบัต ิการณ์การเกิดเหตุฉ ุกเฉ ิน  (ems_incidence: EI) คำนวณความเสี ่ยงที ่ เกิดจากอุบ ัต ิเหตุจราจร  
การเปรียบเทียบความระดับความรุนแรง (degree of trauma โดยอิงผลวินิจฉัยท่ีสะท้อน “สีแดง”) 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบาย (policy effectiveness) วัดโดยระยะเวลา
เดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 นาที ในความเป็นจริงมีความเป็นไป
ได้ท่ีหน่วยให้บริการไม่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยภายในเวลา 8 นาที 

4. การจัดลำดับความเส่ียงรายจังหวัด โดยอิงตัวชี้วัดอุบัติการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉิน (ems_incidence: 
EI) และระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time: RT) มากกว่า 8 นาที 

5. การจัดประชุมระดมความคิด (focus group) ในบางจังหวัดที่พบว่า “มีปัญหา” หรือ “ผลการ
ปฏิบัติการ” ต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับ 

 
1.5 นิยามรหัสพื้นที่จังหวัด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษา ได้มีการกำหนดรหัสพื้นที่และ
จังหวัดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 12 เขต ตามโครงสร้างเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข แต่ละเขต
ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
 เขต 1 ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ และน่าน 
 เขต 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ ์สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก 

เขต 3 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และกำแพงเพชร 
เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี อ่างทอง 

และสิงห์บุรี  
เขต 5 ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี 

ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 6 ประกอบด้วย จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี และ

สมุทรปราการ 
เขต 7 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
เขต 8 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร นครพนม และหนองบัวลำภู 
เขต 9 ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ 
เขต 10 ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และมุกดาหาร 
เขต 11 ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบี ่
เขต 12 ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ตรัง ปัตตานี สตูล ยะลา พัทลุง และนราธิวาส 
 
การดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0  
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บทท่ี 2 
กรอบการวิจัย ภูมิหลัง ทบทวนวรรณกรรมและข้อสันนิษฐานการวิจัย 

 
2.1 ภูมิหลัง 

การบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีพัฒนาการยาวนาน สามารถสืบย้อนได้ถึงปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเริ่มต้นจาก 
การด าเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทหาร ต ารวจ และหน่วยงานต่าง ๆ แต่ในขณะนั้นยังไม่เป็นระบบหรือเป็นองค์กรจัดการ 
อย่างชัดเจน ในส่วนของภาคเอกชนมูลนิธิปอเต็กต๊ึงเป็นหน่วยงานส าคัญท่ีริเริ่มจัดบริการช่วยผู้ประสบภัยโดย
ไม่คิดมูลค่า ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนโดยบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ  ซึ่งต่อมามีมูลนิธิอื่น ๆ เห็นความส าคัญ
ได้ขยายการบริการในพื้นท่ีต่างๆ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2538  กรมการแพทย์เริ่มเปิดหน่วยกู้ชีพ “นเรนทร”  
เพื่อพัฒนาระบบรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) โดยจัดสรรเงินลงทุนในรถกู้ชีพ ระบบส่ือสาร  
การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรับผู้ป่วยหรือประสบภัยและน าส่งสถานพยาบาลและได้รับการปฐม
พยาบาลหรือการรักษาระหว่างเดินทาง เพื่อลดความเส่ียงการเสียชีวิตหรือลดความรุนแรง โดยการก าหนด
ระยะเวลาการเคล่ือนย้ายไม่เกิน 15 นาทีและให้บริการในพื้นท่ีรอบโรงพยาบาลราชวิถี ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งแรกในแผนฉบับท่ี 7 (ปี พ.ศ. 2535 - 2539) 

ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลและสภานิติบัญญัติได้ตราพระราชบัญญัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) เป็นหน่วยงานกลางท าบทบาทประสานความร่วมมือและก ากับดูแล รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณให้ สพฉ. เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ เทศบาล อบต. และ อบจ. ท่ีเข้าร่วมให้การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (Emergency medical services: EMS) รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณต่อหัวประชากรใน 
การจัดการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีหัวละ 10 บาท ในปี พ.ศ. 2546 ในเวลาต่อมาได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้
พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ โดยก าหนดแบบฟอร์มกลางให้หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยใช้ และก าหนด
นิยามศัพท์1 เพื่อความเข้าใจตรงกันของหน่วยปฏิบัติการ ซึ่งกระจายทุกจังหวัดจ านวนหลายพันองค์กร  
กล่าวโดยรวมจะเห็นว่า ระบบ EMS ของไทยยังผ่านประสบการณ์เพียงสิบปี และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการ
ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์น้อยกว่านั้น (5-6 ปี) 

 
                                                             
1 งบประมาณที่ สพฉ ได้รับจากรัฐบาล ประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท เป็นการได้รับในหมวดการอุดหนุนรายการปฏิบัติการ 
ทั้งน้ี ทาง สพฉ. ได้น างบประมาณดังกล่าวมาจัดสรรให้การสนับสนุนแก่หน่วยปฏิบัติการตามอัตราที่ก าหนดไว้ ดังน้ี กรณี  
การปฏิบัติการระดับช่วยชีวิตเบื้องต้น (First Response: FR) อัตรา 350 บาทต่อราย การปฏิบัติการระดับฉุกเฉินพ้ืนฐาน 
(Basic Life Support: BLS) อัตรา 500 บาทต่อราย การปฏิบัติการระดับฉุกเฉินข้ันกลาง (Intermediate Life Support: ILS) 
อัตรา 750 บาทต่อราย และการปฏิบัติการระดับฉุกเฉินข้ันสูง (Advance Life Support: ALS) อัตรา 1,000 บาทต่อราย ทั้งน้ี 
ถ้าหน่วยปฏิบัติการระดับ FR ปฏิบัติการเกินจากระยะทางก าหนดที่ 10 กิโลเมตร จะได้รับเงินเพ่ิมเติมอีกทุก 10 กิโลเมตรละ 
100 บาทต่อราย 
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ 

 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ ระบบท่ีให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยผู้ให้บริการนั้นคือบุคลากรบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ 
เจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ หน่วยกู้ชีพของรัฐ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลาย
ระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมไปถึงระดับต าบล และภาคเอกชน ดังนั้นระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินจึงเป็นระบบการจัดการขนาดใหญ่ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาอาการของผู้ท่ีมี
อาการเจ็บป่วยท่ีอยู่นอกโรงพยาบาล รวมถึงการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้น
อย่างฉุกเฉิน เฉียบพลัน น าส่งโรงพยาบาลตามความเหมาะสม  

งานศึกษาของ Al-Shaqsi (2010) ได้สรุปภาพเบ้ืองต้นของระบบ EMS โดยอธิบายอ้างอิงค ากล่าวของ 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ท่ีช้ีว่ารูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ
ระบบการบริหารจัดการสุขภาพ การบริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้นเป็นจุดแรกท่ีจะเข้าถึงประชาชนหรือผู้ประสบ
เหตุเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉินทางสุขภาพขึ้นอย่างไม่คาดคิด และยังเป็นหน่วยส าคัญท่ีจะส่งต่อผู้ป่วยถึงสถานพยาบาล
ต่าง ๆ โดยท่ัวไปแล้ว รูปแบบตัวแบบการด าเนินการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในโลก ต้ังแต่ช่วง ค.ศ. 1970  
เป็นต้นมา นั้น สามารถสรุปได้ 2 แนวทางส าคัญ คือ การปฏิบัติการตามแบบ Anglo-American model และ
แบบ Franco-German model  

รูปแบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามแบบ Anglo-American model จะเน้นไปท่ีการเร่งส่งรถกู้
ชีพถึงแหล่งเกิดเหตุ โดยเป้าหมายหลักอยู่ท่ีความรวดเร็วในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด 
ระบบนี้มักจะด าเนินการร่วมกับต ารวจ หรือหน่วยงานดับเพลิงในละแวกใกล้เคียง เน้นจัดส่งผู้ป่วยสู่แผนก
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นส าคัญ จะพบตัวอย่างดังกล่าวได้ในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ 
โอมาน และออสเตรเลีย (Al-Shaqsi, 2010) ในขณะท่ีรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามแบบ 
Franco-German มุ่งเน้นเป้าหมายไปท่ี “การกู้ชีพและการรักษาสัญญาณชีพผู้ป่วย” ดังนั้น ภายใต้ปรัชญานี้ 
ระบบ EMS จะด าเนินการโดยแพทย์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการน า
โรงพยาบาลมาสู่ผู้ป่วยฉุกเฉิน อาจเป็นการกู้ชีพผู้ป่วยในท่ีพักอาศัยหรือจุดเกิดเหตุในทันที ซึ่งมีจ านวน 
น้อยมากท่ีท าการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล โดยมักพบเห็นได้ตามกลุ่มประเทศยุโรป เช่น เยอรมัน 
ฝรั่งเศส กรีซ มอลต้า ออสเตรีย เป็นต้น  

ในประเทศสหรัฐอเมริการะบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านวิวัฒนาการมายาวนานพอสมควร เริ่มใน
ทศวรรษ 1960 มีความต่ืนตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจและมะเร็ง ประธานาธิบดีเคนเนดีได้ต้ังคณะกรรมการเพื่อหา
แนวทางรับมือกับปัญหา (Shah, 2006)  และมีความต่ืนตัวในระบบจัดการในเมืองต่าง ๆ จากผู้คนหลายกลุ่ม 
คือ แพทย์ โรงพยาบาล พนักงานหน่วยกู้ภัย และผู้ประกอบการ จากผลส ารวจในปี ค.ศ. 1965 พบว่า มีเพียง 
6 มลรัฐท่ีได้ริเริ่มจัดให้มีหน่วยกู้ภัย (rescurer) และ 4 มลรัฐออกกฎหมายควบคุมและก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของ
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รถกู้ภัย (ambulance)2 ต่อมาในปี ค.ศ. 1966 ได้มีการตรากฎหมาย Highway Safety Act  แสดงถึง 
ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ส่งเสริมให้ใช้เข็มขัดนิรภัย และการตระหนักความส าคัญของ
บริการ Emergency Medical Services และในปี ค.ศ. 1973 ได้มีการตรากฎหมาย EMS Development 
Act 3  โดยเช่ือมโยงระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care) กับการจัดบริการโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
โดยใช้หมายเลขร่วมกัน ท่ัวประเทศ “911” ควบคู่กับการจัดให้รถกู้ ชีพและยานพาหนะอื่น  ๆ เช่น 
เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น การระดมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียน (licensed personnel
) ประกอบกับแผนรับมือกับวินาศภัยขนาดใหญ่ (disaster plans) และโครงการจัดอบรมการประชาสัมพันธ์ให้
พนักงาน ประชาชนและผู้บริโภครับทราบและเข้าใจโดยท่ัวกัน 

เมื่อพิจารณาระบบการบริหารจัดการในกลุ่มเอเชีย พบว่า ในบางประเทศ ระบบการจัดการการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นการปรับปรุงพัฒนามาจากสองระบบ ในลักษณะผสมผสานกัน ตัวอย่างเช่น งานศึกษา
ของ Suzuki and et al. (2008) อธิบายให้เห็นถึงรูปแบบการน าระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโลก
ตะวันตกมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการน าระบบของสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาผสมผสานกัน มีท้ังส่วนแพทย์
ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพท างานร่วมกัน พร้อมกับมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ซึ่งมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพให้ไปถึงจุดเกิดเหตุ และรวมถึงการให้แพทย์ฉุกเฉินไปถึงจุดเกิดเหตุ 

งานศึกษาของ Suzuki et al. (2008) และงานวิจัยของ Tanigawa and Tanaka (2006) น าเสนอ
พัฒนาการของระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่น พบว่า ระบบการจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของญี่ปุ่นมีพัฒนาการต่อเนื่องมาต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1933 เกิดขึ้นภายใต้แผนบริหารจัดการอัคคีภัยของท้องถิ่น โดย
รัฐบาลได้ตรากฎหมายหลายฉบับ ฉบับท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งคือ พ.ร.บ.การบริหารจัดการอัคคีภัย ค.ศ. 1963 
ท่ีได้มีการปรับใช้และแก้ไขรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง Tanigawa and Tanaka (2006) บันทึกว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลให้ความส าคัญกับประเด็นนี้อย่างมาก จากจ านวนเทศบาลท่ีเข้าร่วม
จ านวน 214 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 3,066 แห่ง  ในปี ค.ศ. 1991 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมาย Emergency Life-
                                                             
2 ขออ้างอิงข้อความบางตอนจากบทความของ Shah (2006) “...Despite the lack of uniform federal legislation, 
regulations, or standards, and despite the absence of legislation, regulations, and standards in most states 
and cities, EMS was developing and providing care to patients. Most advances had occurred through interest 
by local physicians, hospitals, firefighters, government officials, or entrepreneurs.  The result was a 
disorganized system of variable and sometimes poor quality care.  In 1960, only 6 states had standard 
courses for rescuers, only 4 states regulated ambulance design specifications, and fewer than half of all 
EMS personnel had received even minimal training (e.g., American Red Cross first aid).A survey of 900 cities 
in 1965 found that only 23% regulated EMS service, and only 8% reported advanced EMS medical training, 
such as the American Red Cross advanced first aid course. ...” 
3 หน่วยงานที่ผลักดันกฎหมายฉบับน้ี คือ The Department of Health, Education, and Welfare ในกฎหมายฉบับน้ีได้
เสนอแนะ 15 องค์ประกอบที่ควรได้รับการพัฒนา นอกเหนือจากด้านการแพทย์ ระบบกู้ชีพกู้ภัย อาทิ การพัฒนาของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง การอบรม การสื่อสาร การศึกษา และการจัดเก็บฐานข้อมูล ฯลฯ 
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Saving Technician (ELST) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรวมถึงการมีสายด่วน 
“119” ส าหรับติดต่อเจ้าหน้าท่ีในกรณีเกิดเหตุด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งส าหรับระบบ EMS ในประเทศ
ญี่ปุ่นใช้ระบบ One-tiered โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีประจ ารถพยาบาล 3 คน ในการช่วยชีวิต ในการขนย้ายผู้ป่วย
วิกฤต และรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ 

ในบทความวิจัยของ Rauner et al. (2012) ขยายความระบบการท างาน EMS ว่าเป็นการช่วยเหลือ
การเสียชีวิตของคนจ านวนมาก (mass casualty) ระบุภารกิจและการปฏิบัติงานท่ีช่วยให้เห็นภาพชัด 
กล่าวคือ กิจกรรมในสถานท่ีเกิดเหตุ ซึ่งมีท้ังผู้บาดเจ็บและไม่บาดเจ็บ การจัดการศพ การส่ือสารและระบบ
บันทึกข้อมูล หน่วยบัญชาการ หน่วยกู้ภัยกู้ชีพเคล่ือนท่ี หน่วยการแพทย์การพยาบาลและเครื่องมือ บทความ
วิจัยโดย Lamber and Meyer (2006) วิเคราะห์ปัญหาการขยายตัวของเมือง (urban sprawl) ส่งผลต่อ 
การปฏิบัติการ EMS เนื่องจากระยะทางท่ีไกลมากขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาในการเข้าถึงผู้บาดเจ็บมากขึ้นตามไป
ด้วย ส่งผลต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จาก 8 มลรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (southeastern states) เช่น อลาบามา หลุยเซียนา และฟลอริดา เป็นต้น 

 
2.3 ทบทวนวรรณกรรมของไทย 

 ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดให้มีการจัดรถกู้ชีพ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุน าส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยมิติพื้นท่ีของประเทศไทยนั้น แต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างในการ
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ บางจังหวัดมีจ านวนรถกู้ชีพ และบุคลากรจ านวนมาก แต่ในบางจังหวัด
ยังคงขาดแคลน อันน าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ าของระบบจัดการ EMS ระหว่างพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน  

 จารุวรรณ ธาดาเดช สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ และ ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (2557) ได้ศึกษาวิวัฒนาการ
ของระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสืบค้น
แหล่งข้อมูลจาก 7 ฐานข้อมูล ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 – 2556 จากการศึกษาได้น าเสนอแนวคิดการแพทย์ฉุกเฉิน
ของไทยมีการพัฒนาระบบระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากรูปแบบ Anglo – American Model (AAM) 
โดยเน้นการน าส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ซึ่งผู้ให้การบริการก่อนถึงโรงพยาบาลเป็นบุคลากรท่ีไม่ใช้
แพทย์แต่เป็นบุคคลท่ีผ่านหลักสูตรอบรมและได้ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน (กพฉ.) ซึ่งเป็นบุคลากรในทีมเวชกิจฉุกเฉิน พยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอาสาสมัครกู้ชีพก ากับโดย
แพทย์ 

 นงลักษณ์ พะไกยะ พุดตาน พันธุเณร เสกสรร มานวิโรจน์ และคณะ (2556) ท าการศึกษาคาดการณ์
ความต้องการและการวางก า ลังคนส าหรับระบบบริ การทางการแพทย์ ฉุก เฉิน  โดยวิ เคราะห์ 
ความต้องการโดยใช้ภาระงานเป็นหลัก จากนั้นวิเคราะห์ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและกระบวนการ
บริการเริ่มต้นจากแจ้งเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การบริการของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
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ส่งต่อไปถึงแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในการศึกษาเลือกใช้พื้นท่ีต้นแบบ 6 จังหวัด เป็นจังหวัดท่ีมี
ระบบท่ีเป็นท่ียอมรับในการด าเนินงานด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยใช้ข้อมูลการฐานข้อมูลการจัดการกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพันธ์ (Diagnosis Related Group: DRG) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ข้อมูลผลิตภาพของบุคลากรท่ีท างานด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยว 
และข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผลการศึกษาพบว่า ภาระงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ป่วยวิกฤตรับบริการภาครัฐมากกว่าภาคเอกชนเกือบ 10 เท่า ซึ่งจากผลการศึกษายังพบว่าก าลังคน 
ด้านสุขภาพยังมีความขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน ER (Emergency room) โดย
เฉล่ียโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขในต่างจังหวัดมีประมาณ 2-3 คนต่อแห่ง 
จ านวนอาสาสมัครกู้ชีพมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่ทราบจ านวนท่ีแท้จริงเนื่องจากมีการ
ลงทะเบียนเข้าระบบ แต่การน าช่ือออกจากระบบเมื่อเลิกปฏิบัติหน้าท่ียังคงมีน้อย  รวมท้ังผู้ให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาลต่าง ๆ ยังมีข้อจ ากัดด้านจ านวนและทักษะ ตลอดจนเครื่องมือและวัสดุท่ีใช้
ในการปฏิบัติการจึงเห็นได้ว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีหลายส่วนท่ีเกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อประชาชน
ส าหรับสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งมีจ านวนผู้ใช้บริการจ านวนมากมีความจ าเป็นท่ีต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
ก าลังคนและส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้พอต่อการให้บริการ  

 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ รัญชนา สินธวาลัย และ นภิสพร มีมงคล (2555) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ 
การด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 
อุบลราชธานี ภูเก็ต และสงขลา เป็นพื้นท่ีกรณีศึกษาด้วยการวิเคราะห์หาจุดวิกฤตในการให้บริการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินตามมิติ 5 ด้าน คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของการบริการ  
การตอบสนองความต้องการ ความมั่นใจในการบริการ และการเข้าถึงจิตใจ รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้ 
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังของผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ ซึ่งพบว่า แนวทาง  
การปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดมีความหลากหลายเนื่องจากแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรท่ีต่างกัน รวมถึงแนวคิดใน
การบริหารงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการขับเคล่ือนการท างานท่ีต่างกันของแต่ละจังหวัด และในมุมมองของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินและญาตินั้นได้ให้ความส าคัญในหลายประเด็น เช่น ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และรถปฏิบัติการ ดังนั้นการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อการด าเนินงาน ท้ังด้าน 
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

 สิริรัตน์ สุวรรณรัตน์ วัชรินทร์ อินทพรหม และวณิฎา แช่มล าเจียก (2560) ศึกษาการจัดการการ
ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายลดความเหล่ือมล้ าในระบบประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
นอกเครือข่ายกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร การศึกษาเลือกโรงพยาบาลแบบเจาะจง คือ โรงพยาบาล
เอกชนประเภทท่ัวไป (General Hospital) นอกระบบประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ระดับตติยภูมิ และ
โรงพยาบาลท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 5 แห่ง ศึกษาในประเด็นปัญหาอุปสรรคการให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินและแนวทางการจัดการจัดการการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายลดความ
เหล่ือมล้ าในระบบประกันสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีพบคือ เกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับ
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ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ประชาชนไม่เข้าใจนิยามค าว่า “ฉุกเฉิน” และมักใช้เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากกองทุน ตามนโยบายลดความเหล่ือมล้ าในระบบประกันสุขภาพในมุมมองของโรงพยาบาลเอกชนเป็น
ประเด็นเรื่องความคุ้มทุนและก าไรในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ ฉะนั้นการก าหนดนโยบายท่ีมีผลต่อประชาชน
นั้น รวมถึงการร่างนโยบายเข้าให้ภาคเอกชนมีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกับภาครัฐเช่นกัน 

 กิตติพงศ์ พลเสน ธีระ ศิริสมุด และพรทิพย์ วชิรดิลก (2561) ศึกษาสถานการณ์การใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีเข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย ข้อมูลจากผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤติจากฐานข้อมูล ITEMS และผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีเข้ารับบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีตัวแปรท่ีส าคัญ ได้แก่ สัดส่วนของประชากรท่ีมารับบริการ และสถิติ
ผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีห้องฉุกเฉิน เป็นต้น ผลการศึกษารายงานว่า ร้อยละ19.1 ของอัตราการใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน คือ ผู้ป่วยท่ีมาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.9 เดินทางมารับ
บริการด้วยตนเองหรือวิธีอื่น ๆ ในส่วนของแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยท่ีเดินทางมาด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินส่วน
ใหญ่พบว่ามาด้วยรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ร้อยละ 44.9
รองลงมา คือ สังกัดโรงพยาบาล ร้อยละ 33.3 และสังกัดมูลนิธิ ร้อยละ 21.8 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
อปท. มีบทบาทส าคัญต่อการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีกระจายอยู่ในพื้นท่ีใกล้ชุมชนและท่ี
มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับสังกัดอื่น ๆ อันส่งผลต่อการเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว แต่
ในขณะท่ีสถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้น อปท. มีการให้บริการรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินอยู่
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน อปท. ท้ังประเทศ 

 ธีระพงษ์ แดนดี นพรัตน์ ส่งเสริม เผ่าไทย วงศ์เหลา และนิมมลา สวัสด์ิพันธ์ (2561) ศึกษาผลการ
ด าเนินงานและความส าเร็จของผลการด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ศึกษาหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 203 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง จ านวน 27 หน่วยปฏิบัติการระดับต้น จ านวน 53 หน่วย และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น จ านวน 
123 หน่วย โดยมีตัวแปรท่ีส าคัญ คือ สัดส่วนประชากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และหน่วยปฏิบัติการ ผล
การศึกษาพบว่า การด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
ประชากร 1,857,429 คน บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีจ านวน 2,947 คน คิดเป็น สัดส่วน
ผู้ปฏิบัติงานต่อประชากร เท่ากับ 1 ต่อ 626.55 คน และยานพาหนะมีจ านวน 216 คัน คิดเป็นสัดส่วน
ยานพาหนะในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อประชากร 1 คัน ต่อ 8,548.30 คน เมื่อพิจารณาความส าเร็จ
ของการด าเนินงานด้านระยะเวลา พบว่า ใช้เวลาส่ังการของศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการภายใน 2 นาที และใช้
ระยะเวลาถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที ระยะเวลาจากท่ีเกิดเหตุถึงออกจากเกิดเหตุภายใน 10 นาที ใน
ภาพรวมสะท้อนความส าเร็จของผลด าเนินการด้านระยะเวลา ร้อยละ 91.2  

 พลเดช ปิ่นประทีป (2562) ศึกษาระบบสุขภาพกับความเป็นธรรมว่าความเสมอภาคเป็นธรรม 
(Equity) ในระบบสุขภาพและระบบสังคมด้านต่าง ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติ ประกอบด้วย 1) ความเป็น
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ธรรมแนวดิ่ง (Vertical Equity) คือ ประชาชนทุกคนท่ีอยู่ในระบบนั้น สามารถเข้าถึงการบริการท่ีมีคุณภาพได้
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จ ากัดสถานะทางการเงิน เพศ อายุ หรืออื่น ๆ และ 2)  ความเป็นธรรมแนวราบ 
(Horizontal Equity) ผู้ให้บริการ สถานประกอบการ หรือระบบบริการของแต่ละพื้นท่ีต้องได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมาตรฐานและมีความเท่าเทียมของประชาชน ท้ังรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้นความเท่า
เทียมกันในระบบสุขภาพผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้าน
สังคม ชนช้ัน เช้ือชาติ ฐานะ ควรได้รับการบริการสุขภาพโดยปราศจากความแตกต่าง นอกจากนี้ ความเหล่ือม
ล้ าด้านสาธารณสุข สะท้อนได้จากสถานการณ์ท่ีบุคลากรโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัด
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีจ านวน 896 แห่ง ในปี 2561 ต้องแบกภาระหนักเนื่องจากปริมาณผู้ป่วยมีจ านวน
มากและกระจายอยู่ทุกท่ีจึงเกิดสภาพผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลของรัฐ ในขณะท่ีโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีความ
สะดวกกว่าแต่มีค่ารักษาท่ีแพงกว่ามากและไม่สามารถควบคุมราคาได้ท าให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเอื้อมถึง
การบริการ ผลการศึกษาได้อ้างถึงงานวิจัยของศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี  ว่าค่า
รักษาพยาบาลกรณีการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ พบว่าโรงพยาบาลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาล
ศูนย์สังกัดส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีราคาแตกต่างกันต้ังแต่ 60 – 400 เท่า และปัญหาความเหล่ือมล้ า
ระหว่างภูมิภาค สะท้อนให้เห็นว่าจ านวนแพทย์ต่อประชากรไม่ได้กระจายอย่างเท่ากันในทุกพื้นท่ีของประเทศ 
ซึ่งในภาคอีสานมีจ านวนแพทย์น้อยเมื่อเทียบกับขนาดประชากรในพื้นท่ี  

 กัญญา วังศรี รานี แสงจันทร์นวล มรกต สุบิน และคณะ (2562) ศึกษาการพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้วงจรต่อเนื่องกัน 4 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน (Plan : P) โดยจัดประชุมเพื่อ
ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข 2) การปฏิบัติ (Act : A) น าโครงการไปใช้จริง ณ จุดเกิดเหตุ 3) การสังเกตผล 
(Observe : O) เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการด าเนินการมาวิเคราะห์ และ 4) การสะท้อนผล (Reflect : R) น าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้สะท้อนผลแลกเปล่ียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยด้วย
การใช้ข้อมูลการออกปฏิบัติการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์เห็นด้วยกับการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (x̅=4.59, S.D.=0.45) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส าหรับ
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบด้วย 1) เข้าประเมินสถานการณ์และจัดการ
ความปลอดภัยของสถานท่ี 2) แจ้งขอความช่วยเหลือมายังหน่วยกู้ชีพทางวิทยุส่ือสาร 3) เข้าประเมินผู้ป่วย
เบ้ืองต้น ความรู้สึกตัว ทางเดินหายใจ การหายใจ ชีพจร 4) แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เหตุการณ์ สถานท่ีเกิดเหตุ 
จุดใกล้เคียง 5) แบ่งเจ้าหน้าท่ีให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยรอทีมรถพยาบาลมาถึง 6) รายงานการแจ้ง
เหตุการณ์และอาการผู้ป่วยต่อทีมรถพยาบาล 7) ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุร่วมกับทีม EMS 8) ยึดตรึง ยก
เคล่ือนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลร่วมกับทีม EMS 9) บันทึกภาพเหตุการณ์เก็บข้อมูลส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง และ 
10) อ านวยความสะดวกการจราจรให้รถพยาบาลเพื่อน าส่งโรงพยาบาล หลังจัดรูปแบบ พบว่าเจ้าหน้าท่ีรักษา
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ความปลอดภัยมีการแจ้งขอความช่วยเหลือมายังหน่วยกู้ชีพผ่านทางวิทยุส่ือสาร ร้อยละ 100 และสามารถ
เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 นาที 

 ท้ังนี้ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของไทย ได้มีการด าเนินงานและบริหารจัดการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562-
2565 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2562-2565 โดยเป็นการ ด้วยการเริ่มถ่ายโอนศูนย์รับแจ้งและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินงาน และบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ตามมติ
ประชุมคณะการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะท าให ้
การเข้าถึงประชาชนได้เร็วขึ้นภายในเวลามาตรฐาน 8 นาทีตามก าหนด และมีการกระจายจุดจอดรถท่ี
ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น  
 
2.4 แบบจ าลองการวิจัย 

การจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ผู้ประสบเหตุรุนแรง ( trauma) และผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  
(non-trauma) เป็นการลงทุนสาธารณะท่ีต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูง คือบุคลากรท่ีผ่านการอบรม ศูนย์กู้ชีพ
และระบบส่ือสาร รถกู้ชีพหรือยานพาหนะรูปแบบอื่น ๆ โดยพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนต่าง ๆ หน่วยงานเอกชน มูลนิธิและองค์กรการกุศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เนื่องจากเห็นว่าเป็น 
การลงทุนท่ีคุ้มค่า การลดอัตราการเสียชีวิต การพิการ และการดูแลให้ประชาชนอุ่นใจได้รับความช่วยเหลือใน
ยามวิกฤติเป้นส่ิงท่ีมีคุณค่าสูง  

กรอบการศึกษาการแพทย์ฉุกเฉินจึงต้องช้ีวัดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้ 
การบริการ ท้ังมีทรัพยากรทางการแพทย์ฉุกเฉินท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการ และ 
การครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึงท่ีจะได้รับการบริการ เพื่อลดภาระทางการเงินของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 แบบจ าลอง 
ความต้องการ/ความจ าเป็น 
 (1)---- อุปสงค์ต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS แปรผันตาม D1 + D2 
โดยท่ี 
D1: ความน่าจะเป็นของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
D2: ความน่าจะเป็นของอุบัติเหตุจราจร 

อุปทานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(2) ---- อุปทานของบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ซึ่งด าเนินการภายใต้หน่วยงานของราชการ

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และเอกชน โดยจัดหาทรัพยากร คือ ก) การลงทุนในรถกู้ชีพ ศูนย์ส่ังการ ระบบส่ือสาร
และส านักงาน ข) การระดมบุคลากรมาท างาน ท้ังนี้มีมาตรฐานการท างาน การอบรมความรู้และทักษะ ค) 
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ระบบประสานความร่วมมือในแต่ละจังหวัด ซึ่งการจัดบริการ EMS มีคุณลักษณะ local public goods 
หมายถึง ขอบเขตการท างานของหน่วยงานจ ากัดในรัศมี (เช่น 20 กิโลเมตร) เนื่องจากเป็นงานบริการท่ีต้อง
รวดเร็วทันเหตุการณ์  

ตัวชี้วัดด้านอุปทานของบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS 
I1: จ านวนรถต่อประชากร 100,000 คน (vehicle / pop100,000) 
I2: จ านวนบุคลากรต่อประชากร 100,000 คน (staff / pop100,000) 

การปฏิบัติงาน (ems_case) 
ตัวแปรท่ีสะท้อนการท างาน เรียกย่อว่า case3 เท่ากับ casea + caseb + casef หมายถึง การ

ให้บริการจ าแนกตามประเภท ALS, BLS และ FR4 
เพื่อการวิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS จ าเป็นต้องค านึงมิติพื้นท่ี (ในท่ีนี้หมายถึง 

จังหวัดหรือเขต) เขียนด้วยสัญลักษณ์ คือ  
Yit เท่ากับ ตัวแปรตามท่ีให้ความส าคัญ หมายถึง การปฏิบัติงาน (case) (it) โดยท่ีตัวห้อย i หมายถึง 

จังหวัด และ t เท่ากับ เวลา ซึ่งในระบบปฏิบัติการระบุรายวัน เดือน ปี และสามารถน ามาประมวลเป็นบริการ 
EMS ตลอดท้ังปี เพื่อการเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้ามจังหวัด   

ภาระงาน (workload) 
หมายถึง ตัวชี้วัดปริมาณการท างานท้ังปีต่อรถกู้ชีพ (annual sum of ems_case / ambulance) ซึ่ง

เป็นตัวแปรท่ีมีความหมายเชิงบริหารจัดการ (และอาจจะส่ือความหมาย “ความเข้มข้น” ของการท างาน เช่น 
ตลอดเวลาหนึ่งปี – รถกูชี้พได้ปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินกี่ราย 

ตัวชี้วัดมาตรฐานการท างาน (response time < 8 minutes) 
ตามหลักการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานว่า การเข้าถึงผู้ป่วย/ ประสบเหตุควร

ด าเนินการภายในเวลา 8 นาที ซึ่งถือว่า “ผ่านเกณฑ์” อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า มีกรณีการปฏิบัติงาน 
(ems_case) ท่ีซับซ้อนยุ่งยาก ใช้เวลายาวนานกว่า 8 นาที ซึ่งสามารถน ามาเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (policy 
effectiveness) และการน ามาเปรียบเทียบข้ามพื้นท่ีจังหวัด 

ตัวแปรส าคัญในแบบจ าลองที่น ามาวิเคราะห์ 
•  Case3 หมายถึง การปฏิบัติงานรวม 3 ประเภท casea + caseb + casef 
•  Vehicle หมายถึง รถกู้ชีพรวม 3 ประเภท veha + vehb + vehf 
•  RT (response time) หมายถึง ระยะเวลา (นาที) ท่ีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงท่ีเกิดเหตุ/ในการ
เข้าถึงผู้ป่วย  
•  Case3pop หมายถึง (ems need per 100000 population) ต่อสัดส่วนประชากรแสนคน 

                                                             
4 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit : ALS)  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life Support 
Unit : BLS) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Respond Unit : FR) 
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•  Accicase หมายถึง Acci3 / case3  สัดส่วนร้อยละของการใช้บริการท่ีมีสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจร 
ซึ่งสะท้อนความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
•  Kilometer หมายถึง ระยะทางจากท่ีต้ังชุดปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงท่ีเกิดเหตุ 
 

2.5 ข้อสันนิษฐานการวิจัย 

H1: โอกาสการเจ็บป่วยฉุกเฉินในแต่ละจังหวัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม  
ความเส่ียงของอุบัติเหตุจราจรคาดว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในแต่ละพื้นท่ี (จังหวัด) 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่าง  เช่น จังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางการขนส่งคมนาคม 
(transport junction) หรือเป็นศูนย์กลางการขนส่ง (transport hub) มียานพาหนะหนาแน่น ดังนั้น 
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าจังหวัดอื่น (หมายถึง อุบัติการณ์ของการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต) เมื่อ
รวมสองปัจจัยเข้าด้วยกัน หมายถึง อุปสงค์ต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS เปรียบเทียบ
ระหว่างจังหวัด สันนิษฐานว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

H2: ระบบบริการ EMS (มุมมองด้านอุปทาน) ในแต่ละจังหวัดอาจจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและค่านิยมแตกต่างกัน อนึ่ง หน่วยงานท่ีเข้าร่วมให้บริการมีจ านวนมาก 
(หลายพันองค์กร) ได้แก่ รพ. ของรัฐ รพ.เอกชน มูลนิธิ และองค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง มีปัจจัย
เชิงสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) ความสนใจของผู้บริหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด และ 2) ข้อจ ากัดทางด้านการคลังหรืองบประมาณแตกต่างกัน ตัวแปรท่ี
สามารถสะท้อนระดับการให้บริการ EMS ได้แก่ จ านวนรถกู้ชีพต่อสัดส่วนประชากรแสนคน 
(vechicle / pop100000) หรือ บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อสัดส่วนประชากรแสนคน  
(staff / pop100000) 

H3: ตัวบ่งช้ีด้านประสิทธิผลของนโยบาย (policy effectiveness) พิจารณาจากระยะเวลาเดินทางท่ี
ใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (Response Time) อาจจะมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นท่ีและเงื่อนไขซึ่ง
แตกต่างกันระหว่างจังหวัด สพฉ. ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ระยะเวลาท่ีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงท่ี
เกิดเหตุภายใน 8 นาที (RT น้อยกว่า 8 นาที)  ถึงแม้ว่าหน่วยงานส่วนใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมาย แต่
ในบางพื้นท่ี (จังหวัด) ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ระยะเวลาไม่บรรลุเป้าหมายภายใน 8 นาที 
 

2.6  สรุปท้ายบท 
ในบทนี้เสนอกรอบการวิจัย เริ่มจากความเข้าใจระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ 

ซึ่งมาจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุจราจร ด้านอุปทานเกี่ยวข้องกับการจัดการขนาดใหญ่ต้ังแต่
ระดับชาติ จังหวัด และย่อยลงระดับพื้นท่ี โดยมีการท างานร่วมกันของหลายพันองค์กร จ าแนกเป็นกลุ่มคือ 
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและองค์กรสาธารณะ การ จัดหา
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ทรัพยากร ได้แก่ ก) บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติการ ข) การลงทุนในรถกู้ชีพและ
ยานพาหนะ ค) ศูนย์ส่ังการและระบบส่ือสาร ง) การกระจายอ านาจลงพื้นท่ี (จังหวัดหรือท้องถิ่น)  โดยอิง
กรอบกฎหมาย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) รับมอบอ านาจจากรัฐบาลในการประสานความร่วมมือ  
ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน (รถกู้ชีพ เป็นต้น) และเป้าหมายการปฏิบัติการ (ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ใน 
การเข้าถึงผู้ป่วย (Response Time) น้อยกว่า 8 นาที ซึ่งใช้แพร่หลายท่ัวโลก) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นท่ี (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) แตกต่างกัน มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหา  
ความเหล่ือมล้ า เช่น ความเส่ียงหรือความค่าน่าจะเป็นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด 
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรสาธารณะในแต่ละจังหวัดอาจจะแตกต่างกัน    
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บทที่ 3  
การศึกษาเชิงประจักษ์ วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลปฏิบัติการ 

 

ในบทนี้เสนอการวิเคราะห์สถานการณ์การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS จากฐานข้อมูลปฏิบัติการของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่บันทึกการท างานของหน่วยกู้ชีพจาก 76 
จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1.6 ล้านราย) เป็นข้อมูลท่ีมีคุณประโยชน์ต่อการวิจัย ฐานข้อมูล
ระบุสาเหตุของการใช้บริการ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย การเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
จราจร) ระบุพื้นท่ี (จังหวัด) วันเวลา สถานท่ีเกิดเหตุ การคัดกรองตามระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย 
(triage ซึ่งจ าแนกเป็นสีแดง สีเหลือง ฯลฯ) ระยะเวลาและระยะทางของการปฏิบัติงาน EMS และโรงพยาบาล
ท่ีน าส่งผู้ป่วย รวมทั้งข้อมูลบุคคล คือ อายุ เพศ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนอุปสงค์และอุปทานของการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  นอกจากนี้ สพฉ. ยังได้จัดท าบันทึกการจัดสรรทรัพยากร คือ จดทะเบียนรถกู้ชีพหรือ
ยานพาหนะอื่น ๆ (มากกว่า 2 หมื่นคัน) จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ ems (1.6 แสนคนโดยประมาณ) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (situational analysis) เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างมิติพื้นท่ี (จังหวัด) 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ ภารกิจ และปัญหา/อุปสรรคของแต่ละจังหวัด เช่น อัตราการบรรลุเป้าหมาย 
ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 นาที สัดส่วนของอุบัติเหตุ
จราจรต่อ ems case ท้ังหมด กล่าวคือจังหวัดท่ีมีความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงท าให้ภาระงานใน
จังหวัดนั้น ๆ สูงกว่าค่าเฉล่ียท่ัวประเทศ 

 
3.1 ฐานข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ 

คณะวิจัยได้ขอความร่วมมือ สพฉ. ให้เข้าถึงฐานข้อมูลรายคน  เรียกย่อว่า item_data file (1.6 ล้าน
ครั้งในปี พ.ศ. 2561 จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder: FR) 2) 
ระดับปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic life support unit: BLS) และ 3) ระดับปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง 
(Advance Life Support Unit: ALS) เป็นระบบการจัดการขนาดใหญ่เป็นรายบุคคล 

เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับจังหวัด คณะวิจัยได้ประมวลฐานข้อมูลดังกล่าวเป็น 2 ขั้นตอน  

•  ขั้นตอนแรก ประมวลข้อมูลจังหวัด - รายวัน (provincial daily panel data, 76 จังหวัด x 365 
วัน) เพื่อความเข้าใจความผันผวนของความต้องการ รายวัน - รายเดือน  

•  ขั้นตอนท่ีสอง การประมวลข้อมูลท้ังปี คือจ านวนการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดตลอดปี เพื่อ
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ภาระการบริการกรณีอุบัติเหตุจราจร (% accident / ems case)  
เปรียบกับภาระงาน (workload) ของจังหวัด ค านวณภาระงาน (workload) ต่อยานพาหนะ (ค่าเฉล่ีย
การให้บริการท้ังปี ต่อรถกู้ ชีพหนึ่งคัน เป็นต้น)  การวัดประสิทธิ ผลของการปฏิบั ติงาน (% 
achievement วัดจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้เข้าถึงผู้ป่วย (response time) น้อยกว่าหรือ 8 นาที)  
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3.2  ผลการศึกษาเชงิประจักษ์ 

คณะวิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลอุบัติเหตุจราจรจากศูนย์ความปลอดภัยฯ  โดยเฉพาะเจาะจง คือ 1) สถิติ
จ านวนอุบัติเหตุจราจร 2) จ านวนผู้บาดเจ็บ และ 3) จ านวนผู้เสียชีวิต เป็นรายจังหวัด ประมวลเป็นฐานข้อมูล 
Panel Data 76 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2561 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริง และความเส่ียงจาก
อุบัติเหตุจราจร น ามาวิเคราะห์โดยแบบจ าลองและการทดสอบข้อสันนิษฐาน เนื่องจากขนาดประชากร (หรือ
พื้นท่ี) ของจังหวัดแตกต่างกันมาก จึงแปลงฐานข้อมูลเป็นค่าสถิติต่อจ านวนประชากร (normalized by 
provincial population)  

นิยามศัพท์ส าคัญ 
เนื่องจากขนาดจังหวัดแตกต่างกัน (พื้นท่ีและจ านวนประชากร) ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

จ าเป็นต้องสร้างดัชนีหรือเกณฑ์เปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น  

•  Acci10,000 คือ จ านวนอุบัติเหตุจราจรต่อประชากรหมื่นคน 

•  Inj10,000 คือ จ านวนการบาดเจ็บต่อประชากรหมื่นคน (10,000 injury/pop)  

•  Dead10000 คือ จ านวนการเสียชีวิตต่อประชากรหมื่นคน (10000 * dead/pop) 

•  Deadacci คือ จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร (100*dead/accident) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (situational analysis) เพื่อให้เข้าใจสภาพเป็นจริงของปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด ได้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่า จ านวนครั้งใน 

การเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ต่อปี ซึ่งยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้อุบัติเหตุจราจรในแต่ละครั้งยังเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และพิการแก่ประชาชน

จ านวนหลายราย หากพิจารณาท่ีความพิการจะพบว่า ในระยะเวลา 9 ปีท่ีผ่านมาอัตราผู้พิการจากอุบัติเหตุ

จราจรเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ดังแสดงในตารางท่ี 3 - 1 หากพิจารณาในประเด็นอุบัติเหตุจราจรท่ีก่อให้เกิดอาการ

บาดเจ็บ การพิการ รวมไปถึงการเสียเชีวิต ผลกระทบจากอุบัติเหตุไม่ส่งผลเพียงแค่ครอบครัว แต่ยังส่งผล

กระทบโดยตรงต่อบริการสุขภาพ ท้ังในด้านงบประมาณ ทรัพยากร และภาระงานของบุคลากรท่ีมีอย่างจ ากัด 

ยังไม่นับรวมมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินอีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้น 

เป็นผู้ป่วยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจราจรเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าสัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรเป็นผู้เสียชีวิต

ท่ีเกิดจากรถจักรยานยนต์มากท่ีสุด ร้อยละ 74.4 จากรายงานสถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรมการ

ขนส่งทางบก พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจ านวนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจาก 19 ล้านคัน เป็นจ านวน 20 

ล้านคันในปี พ.ศ. 2561   
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ตารางที่ 3 - 1 สถติิการเกิดอุบัติเหตุจราจร การบาดเจ็บ และเสียชีวิตในประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2561 

ปี พ.ศ. จ านวนคร้ัง การพิการ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต 

 คร้ัง ราย ราย ราย 
2553 196,829 398 223,651 8,822 
2554 246,830 479 279,102 10,514 
2555 254,692 433 287,537 10,561 
2556 252,832 510 283,292 10,078 
2557 251,125 910 283,670 9,832 
2558 272,664 738 310,870 9,639 
2559 299,957 1,212 342,284 10,577 
2560 329,064 1,629 376,129 10,559 
2561 345,307 2,035 394,575 10,500 

ท่ีมา: ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 

 
รูปภาพที่ 3 - 1 การปฏิบัติงานอุบัติเหตุจราจรต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบข้ามเขต (เขตภูมิภาค 1 - 12) 

                          ท่ีมา: ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 

                          นิยาม  accipop คือ การเกิดอุบัติเหตุต่อประชากรต่อประชากร 100,000 คน  
                          รหัสเขต ดังระบุในบทท่ี 1 

 
จากรูปภาพข้างต้น สะท้อนว่าในระหว่างเขตจังหวัด 1, 5 และ11 มีการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ี

เกิดจากอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นสูงสุดในป ีพ.ศ. 2560 ท้ังนี้ คือ กลุ่มเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เขต 1 ได้แก่ 
จังหวัดล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง แพร่ และน่าน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ี
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ทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาซึ่งอาจมีความเส่ียงสูงท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าพื้นท่ีอื่น ๆ ประกอบกับพฤติกรรม
การขับขี่ท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจร ตามมาด้วยเขตจังหวัดท่องเท่ียวอันดับต้นของประเทศ (เขต 11 อันได้แก่ 
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบี่) และตามมาด้วยกลุ่มจังหวัดท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่สูง (เขต 5 ได้แก่ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์)  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาดัชนีอุบัติเหตุจราจรในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่า ในปี  
พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (รูปภาพท่ี 3 - 2) ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นประเทศท่ีมีผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ
หนึ่งจากอุบัติเหตุจราจรในเอเชียและในประเทศอาเซียน ดังระบุในรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของ 
Global Report on Road Safety ในปี พ.ศ. 2561  

 
รูปภาพที่ 3 - 2 ดัชนีอุบัติเหตุจราจรต่อประชากรแสนคน พ.ศ. 2554 - 2560 

                              ท่ีมา: ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 

รูปภาพที่ 3 - 3 การกระจายของดัชนีการเกิดอุบัติเหตุต่อประชากร 100,000 คน 

                                ท่ีมา: ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
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ในรูปภาพท่ี 3 - 3 การกระจายตัวของตัวแปร accipop คือ การเกิดอุบัติเหตุต่อประชากร 100,000 
คน ซึ่งเห็นชัดว่ามีลักษณะเบ้ขวา สะท้อนว่ามีความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจราจรในบางจังหวัดสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของประเทศ ในขณะท่ีตารางท่ี 3 - 2 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการเจ็บป่วย และอัตราการเสียชีวิต ซึ่ง
สะท้อนความแตกต่างอย่างมากระหว่างจังหวัด ซึ่งคณะวิจัยน าเป็นฐานในการเลือกกรณีตัวอย่าง และการลง
พื้นท่ีภาคสนาม หรือการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นท่ีนั้น ๆ  

หากพิจารณาจังหวัดท่ีมีการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรสูงสุด พบว่า จังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี 

(เฉล่ีย 6 - 7 คนต่อประชากร 10,000 คน) มีจ านวนการเสียชีวิตสูงสุด เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมอยู่จ านวนมาก ข้อสังเกตอีกประการจากสถิติดังแสดงในตารางท่ี 3 - 2 จังหวัดภูเก็ตมีจ านวน

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรจ านวนมาก (เฉล่ีย 433 คนต่อประชากร 10,000 คน) อาจเป็นเพราะ

เหตุผลการเป็นเมืองท่องเท่ียวซึ่งมีปริมาณนักท่องเท่ียวจ านวนมากจากพฤติกรรมด่ืมแล้วขับ ไม่สวมหมวก

นิรภัย และขับรถด้วยความเร็ว เป็นต้น ท าใหเ้กิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง (เฉล่ีย 367 คนต่อประชากร 10,000 คน) 

 

ตารางที ่3 - 2 เรียงจังหวัดท่ีมีสถิติการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรสูงท่ีสุด 20 อันดับ (สถิติป ีพ.ศ. 2561) 

  สัดส่วนต่อประชากรหม่ืนคน 
ล าดับ รายชื่อจังหวัด อุบัติเหตุ  บาดเจ็บ เสียชีวิต 

1 ระยอง 122.54 129.88 6.95 
2 ชลบุรี 170.22 186.14 5.93 
3 สระบุรี 124.90 136.62 5.53 
4 พระนครศรีอยุธยา 123.34 135.84 5.15 
5 ลพบุรี 85.77 97.76 5.06 
6 ชัยนาท 145.55 174.46 4.72 
7 ฉะเชิงเทรา 109.69 124.55 4.71 
8 สิงห์บุรี 133.42 147.21 4.69 
9 นครนายก 99.19 115.10 4.68 
10 ประจวบคีรีขันธ์ 95.76 107.43 4.65 
11 นครปฐม 112.80 128.90 4.53 
12 จันทบุรี 111.08 120.78 4.51 
13 พะเยา 119.18 131.41 4.50 
14 ภูเก็ต 367.00 433.13 4.47 
15 ปราจีนบุรี 70.87 74.56 4.43 
16 เพชรบุรี 99.89 113.07 4.41 
17 ล าพูน 169.28 189.77 4.33 
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ตารางที ่3 - 2 (ต่อ) 

  สัดส่วนต่อประชากรหม่ืนคน 
ล าดับ รายชื่อจังหวัด อุบัติเหตุ  บาดเจ็บ เสียชีวิต 

18 ปทุมธานี 103.73 119.41 4.27 
19 สมุทรปราการ 215.52 261.15 4.26 
20 การญจนบุร ี 80.76 91.85 4.24 

ที่มา: ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 

หมายเหตุ. Accident ในตารางข้างต้นหมายถึง จ านวนคร้ังอุบัติการณ์ของอุบัติเหตุจราจร 

 

ส าหรับกลุ่มจังหวัดท่ีมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มปานกลาง (ค่าเฉล่ียจ านวนผู้เสียชีวิต

ประมาณ 3 - 4 คนต่อประชากร 10,000 คน) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (4 คนต่อประชากรหมื่นคน) นครราชสีมา 

และกระบี่ (เฉล่ียท่ี 3 คนต่อประชากรหมื่นคน) หรือจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีค่าเฉล่ีย

จ านวนผู้เสียชีวิต 3.86 คนต่อประชากรหมื่นคน ขณะท่ีเมืองชายแดนบางแห่ง เช่น สระแก้ว (4.16 คนต่อ

ประชากรหมื่นคน) มุกดาหาร (3.36 คนต่อประชากรหมื่นคน) หนองคาย  (3.28 คนต่อประชากรหมื่นคน) ก็

จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน   

 

ตารางที่ 3 - 3 เรียงจังหวัดท่ีมีสถิติการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรสูงปานกลาง (ล าดับท่ี 21 - 50) (สถิติปี พ.ศ. 2561) 

  สัดส่วนต่อประชากรหม่ืนคน 
ล าดับ รายชื่อจังหวัด อุบัติเหตุ  บาดเจ็บ เสียชีวิต 

21 สระแก้ว 56.24 60.43 4.16 
22 แพร่ 109.67 122.55 4.11 
23 ราชบุรี 94.81 104.85 4.07 
24 ตราด 108.64 122.74 3.94 
25 อ่างทอง 99.90 112.73 3.93 
26 เชียงใหม่ 167.94 189.88 3.91 
27 นครสวรรค์ 114.30 129.78 3.88 
28 สมุทรสาคร 177.39 212.49 3.86 
29 ก าแพงเพชร 110.85 129.36 3.82 
30 เพชรบูรณ์ 96.34 114.63 3.78 
31 ล าปาง 142.62 159.91 3.72 
32 เลย 61.66 67.27 3.72 
33 เชียงราย 81.70 89.06 3.69 
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ตารางที่ 3 - 3 (ต่อ) 

  สัดส่วนต่อประชากรหม่ืนคน 
ล าดับ รายชื่อจังหวัด อุบัติเหตุ  บาดเจ็บ เสียชีวิต 

34 พิจิตร 129.53 150.62 3.62 
35 บึงกาฬ 61.98 66.73 3.62 
36 พิษณุโลก 121.84 137.62 3.61 
37 สุพรรณบุรี 89.54 101.75 3.45 
38 ยโสธร 95.15 109.76 3.40 
39 อุทัยธานี 131.62 155.79 3.40 
40 มุกดาหาร 83.69 94.56 3.36 
41 สมุทรสงคราม 126.34 153.20 3.33 
42 ระนอง 93.00 110.67 3.33 
43 หนองคาย 54.66 59.16 3.27 
44 พังงา 137.31 164.06 3.22 
45 สุโขทัย 128.97 147.14 3.19 
46 นครราชสีมา 91.72 103.19 3.07 
47 ตรัง 110.43 129.68 2.99 
48 สกลนคร 56.16 62.74 2.90 
49 กระบี ่ 68.24 79.42 2.87 
50 สุราษฎร์ธานี 70.88 78.05 2.85 

ท่ีมา: ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
หมายเหตุ. Accident ในตารางข้างต้นหมายถึง จ านวนคร้ังอุบัติการณ์ของอุบัติเหตุจราจร 

 

ส าหรับกลุ่มจังหวัดท่ีมีอัตราการเสียชีวิตต่ าท่ีสุด 15 จังหวัด (เฉล่ีย 1 - 3 คนต่อประชากร 10,000 คน) 

ได้แก่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดท่ีมีปัญหาด้านภูมิประเทศสลับซับซ้อนหรือเข้าถึงได้ยาก 

เช่น ตาก แม่ฮ่องสอน และน่าน ส าหรับกรุงเทพมหานคร สังเกตได้ว่าเป็นจังหวัดท่ีติด 1 ใน 10 ท่ีมีสถิติการ

เกิดอุบัติเหตุการจราจรสูงสุด แต่มีสถิติการเสียชีวิตในกลุ่มท่ีต่ าท่ีสุด (เฉล่ีย 2 คนต่อประชากร 10,000 คน) 
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ตารางที่ 3 - 4 เรียงจังหวัดท่ีมีสถิติการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรต่ า (ล าดับท่ี 51 - 77) (สถิติปี พ.ศ. 2561)  

  สัดส่วนต่อประชากรหม่ืนคน 
ล าดับ รายชื่อจังหวัด อุบัติเหตุ  บาดเจ็บ เสียชีวิต 

51 นนทบุรี 59.29 64.30 2.82 
52 อุดรธานี 72.77 82.11 2.79 
53 อุตรดิตถ์ 116.84 133.71 2.77 
54 อ านาจเจริญ 88.85 102.58 2.76 
55 บุรีรัมย์ 68.97 78.35 2.66 
56 พัทลุง 88.24 102.50 2.62 
57 ศรีสะเกษ 71.73 82.97 2.52 
58 มหาสารคาม 52.26 58.42 2.52 
59 นครพนม 47.86 51.80 2.51 
60 กาฬสินธุ์ 57.62 65.07 2.47 
61 หนองบัวล าภู 43.83 50.00 2.46 
62 ชัยภูมิ 55.66 62.77 2.44 
63 ชุมพร 68.82 75.55 2.42 
64 กรุงเทพมหานคร 145.40 173.38 2.36 
65 ขอนแก่น 61.78 68.24 2.35 
66 สงขลา 87.23 99.01 2.27 
67 ร้อยเอ็ด 51.59 57.51 2.24 
68 อุบลราชธานี 91.26 103.27 2.21 
69 สุรินทร์ 65.49 74.09 2.21 
70 นครศรีธรรมราช 69.40 79.46 2.13 
71 น่าน 113.50 129.84 2.11 
72 แม่ฮ่องสอน 83.04 96.62 2.04 
73 ตาก 62.67 72.41 2.02 
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ตารางที่ 3 - 4 (ต่อ) 

  สัดส่วนต่อประชากรหม่ืนคน 
ล าดับ รายชื่อจังหวัด อุบัติเหตุ  บาดเจ็บ เสียชีวิต 

74 สตูล 87.70 110.31 2.01 
75 ยะลา 64.49 77.88 1.91 
76 ปัตตานี 66.19 84.90 1.91 
77 นราธิวาส 44.97 53.09 1.90 

ท่ีมา: ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
หมายเหตุ. นิยามศัพท์ acci10,000 หมายถึง การเกิดอุบัติเหตุต่อประชากร 10,000 คน 
                  Injure10,000 หมายถึง การเกิดการบาดเจ็บต่อประชากร 10,000 คน 
                           dead10,000 หมายถึง การเสียชีวิตต่อประชากร 10,000 คน 

 
อุบัติเหตุจราจรมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยตรง จากข้อมูลของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่า ผู้ใช้บริการ โทร. 1669 ส่วนใหญ่เป็นเหตุอุบัติเหตุยานยนต์ รองลงมา คือ 
อาการป่วย เช่น อ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง เป็นต้น   

ท้ังนี้ จากสถิติจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรข้างต้นแล้ว ส่ิงส าคัญประการต่อมาคือ ความ
รวดเร็วของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าถึงผู้ประสบเหตุมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในท่ีนี้มีเกณฑ์ช้ี
วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเบื้องต้นจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time: 
RT) ซึ่งหน่วยนับคือ ระยะเวลา (นาที) เฉล่ียของการเข้าถึงผู้ประสบเหตุยิ่งต่ ายิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
ท างานของระบบในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุจะต้องไม่มากไปกว่า 8 
นาที ส าหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีการให้บริการท่ีคลอบคลุมพื้นท่ีเกือบท้ังหมดของประเทศ แต่ใน
บางพื้นท่ียังคงไม่บรรลุผลเท่าท่ีควรในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล เนื่องจากยังมีความ
เหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและผู้ให้บริการในแต่ละพื้นท่ี  
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รูปภาพที่ 3 - 4 ค่าเฉล่ียระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย จ าแนกตาม 12 เขตจังหวัด พ.ศ. 2561 

 
          ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในเบื้องต้นนั้นจากจ านวน 12 เขตจังหวัดมีอย่างน้อย 7 กลุ่ม

จังหวัดท่ีใช้เวลาเข้าถึงผู้ประสบเหตุเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ (8 นาที) โดยกลุ่มจังหวัดท่ีค่อนข้างใช้
เวลามากในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ คือ กลุ่มจังหวัดท่ี 6 อันได้แก่ จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้เวลาเฉล่ียมากกว่า 10 นาที ตามมาด้วยกลุ่มจังหวัดเขต 
2 และ เขต 12 ซึ่งเขต 2 ได้แก่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และ
พิษณุโลก และเขต 12 คือ กลุ่มจังหวัดสงขลา ตรัง ปัตตานี สตูล ยะลา พัทลุง และนราธิวาส ซึ่งครอบคลุมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท้ังสองกลุ่มจังหวัดนี้มีค่าเฉล่ียการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ เฉล่ียราว 9 นาที  

ในขณะท่ีกลุ่มจังหวัดท่ีสามารถท าได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย (น้อยกว่า 8 นาที) ได้ดีท่ีสุดได้แก่ กลุ่ม

จังหวัดเขต 8 เขต 7 และ เขต 10 ซึ่งส าหรับกลุ่มจังหวัดท้ัง 3 นั้นครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 

โดยกลุ่มจังหวัดเขต 8 ประกอบด้วยจังหวัด อุดรธานี เลย บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร นครพนม และ

หนองบัวล าภู ตามมาด้วยเขต 7 ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด และตามมาด้วย

กลุ่มจังหวัดเขตท่ี 10 ประกอบด้วย อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และมุกดาหาร โดยท้ังหมดมี

ค่าเฉล่ียระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุราว 7 นาทีเท่านั้น  

แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์การบริหารจัดการเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ ยังคงอยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย

มาตรฐานสากล โดยพบว่าภาพรวมท้ังประเทศในปี พ.ศ. 2561 พบว่า ค่าเฉล่ียระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบ

เหตุในปี พ.ศ. 2561 อยู่ท่ีราว 8.33 นาที โดยจากจ านวนสถิติอุบัติการณ์จ านวน 1.025 ล้านครั้ง มีเพียง 

316,406 ครั้งท่ีใช้เวลาในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุมากกว่า 8 นาที (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนอุบัติการณ์
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ท้ังหมด) แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเวลาท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยปรากฎจากสถิติของศูนย์ความ

ปลอดภัยทางถนน ใช้เวลาถึง 45 นาที ในขณะท่ีระยะเวลาท่ีดีท่ีสุดในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ คือ ไม่ถึง 1 นาที  

อย่างไรก็ตาม แม้เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีอยู่ในภาคเดียวกัน ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะใช้เวลาในการเข้าถึงผู้

ประสบเหตุใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีภาคเหนือ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เขต 1 

ประกอบด้วย ล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง แพร่ และน่าน) กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง (เขต 2 ประกอบด้วย อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก) พบว่า ท้ังสองกลุ่มใช้เวลาใน

การเข้าถึงผู้ประสบเหตุต่างกัน (ดังรูปภาพท่ี 3 - 4) 

รูปภาพท่ี 3 - 5 แสดงระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time) ในกรณีสองพื้นท่ี

ในภาคเหนือจ านวน 13 จังหวัด โดยมีข้อสังเกตความแตกต่างของระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัย (FR case) 

เช่น จังหวัดพิษณุโลก แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์มีระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัยค่อนข้างสูง อาจจะเป็น

เพราะพื้นท่ีภูมิศาสตร์ท่ีกระจายตัว หรือหน่วยกู้ชีพห่างไกลจากจุดเกิดเหตุ หรือข้อจ ากัดอื่นๆ  

 

รูปภาพที่ 3 - 5 ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยในจังหวัดภาคเหนือ 13 จังหวัด 

 
                     ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 

 

ท้ังนี้เนื่องจากผลการน าเสนอในระดับกลุ่มจังหวัดไม่อาจให้ภาพท่ีชัดเจนเพียงพอ จึงวิเคราะห์ราย

จังหวัดและจัดกลุ่มจังหวัดตามสัดส่วนอุบัติการณ์ท่ีสามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้ทันในเวลา 8 นาที  

(ดังตารางท่ี 3 - 5)  
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ตารางที่ 3 - 5 ร้อยละของอุบัติการณ์บนท้องถนนท่ีรถกู้ชีพสามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุภายในระยะเวลา 8 นาที  

กลุ่มจังหวัด (วัดประสิทธิภาพจากระยะเวลาเดินทางที่ใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยน้อยกว่า 8 นาที) 
กลุ่มที่ 1 

(มากกว่าร้อยละ 80) 
กลุ่มที่ 2 

(ร้อยละ 79-70) 
กลุ่มที่ 3  

(ร้อยละ 70-60) 
กลุ่มที่ 4 

(ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
กาฬสินธุ์ (91.89) เพชรบูรณ์ ระยอง พังงา 
ราชบุรี (90.96) สตูล ชัยภูมิ อุบลราชธานี 

นครปฐม (89.79) บึงกาฬ ลพบุรี เพชรบุรี 
อ่างทอง (86.48) สกลนคร ศรีสะเกษ ล าปาง 

สุพรรณบุรี (86.23) อ านาจเจริญ หนองคาย นนทบุรี (56.75) 
ล าพูน (85.99) พะเยา นครราชสีมา (68.08) กาญจนบุรี 
ร้อยเอ็ด(85.98) นครพนม ขอนแก่น (68.01) ปราจีนบุรี 
ปัตตานี (85.66) ปทุมธานี ตาก ชลบุรี 

นครนายก (83.91) จันทบุรี ชัยนาท แพร่ 
สระบุรี (83.90) สมุทรสาคร อุทัยธานี พิษณุโลก 
อยุธยา (83.90) นครศรีธรรมราช (75.21) สุรินทร์ พัทลุง 

นราธิวาส (81.77) เลย สงขลา (66.08) สมุทรสงคราม (48.65) 
ยะลา (81.61) พิจิตร ก าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน (48.44) 
ยโสธร (81.21) กระบี ่ เชียงราย อุตรดิตถ์ (46.69) 
สุโขทัย (80.71) ภูเก็ต (74.23) ชุมพร  

 สุราษฏร์ธานี สมุทรปราการ  
 เชียงใหม่ (73.19) สระแก้ว  
 ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์  
 บุรีรัมย์ มหาสารคาม  
 หนองบัวล าพู ตรัง  
 ตราด ประจวบคีรีขันธ์  
 มุกดาหาร น่าน  
 อุดรธานี   
 ระนอง   
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จากตารางท่ี 3 - 5 น าเสนอจังหวัดท่ีมีอัตราการเข้าถึงผู้ประสบเหตุภายใน 8 นาที และจ าแนกจังหวัด
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถบริหารจัดการและเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้รวดเร็วมาก 
โดยกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) สามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้ภายใน 8 นาที ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง สุพรรณบุรี (รูปภาพท่ี 3 - 6) โดย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการเข้าถึง
รวดเร็วท่ีสุด คือ ในจ านวน 100 ครั้งของอุบัติการณ์ รถกู้ชีพสามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุภายใน 8 นาทีได้ถึง 
92 ครั้ง ในขณะท่ีค่าเฉล่ียรวมท้ังประเทศอยู่ท่ี ร้อยละ 70 ขณะท่ีจังหวัดท่ีอยู่ในอันดับต่ าสุด ได้แก่ อุตรดิตถ์ 
แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม (รูปภาพท่ี 3 - 7) โดยพบว่าส าหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ ในจ านวนครั้งอุบัติการณ์ 
100 ครั้ง มีเพียง 47 ครั้งเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้ภายในเวลา 8 นาที เช่นเดียวกับแม่ฮ่องสอน 
ในจ านวนอุบัติการณ์ 100 ครั้ง มีเพียง 48 ครั้งเท่านั้นท่ีรถกู้ชีพสามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุภายใน 8 นาที 
เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งส าหรับสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพพื้นท่ีของแม่ฮ่องสอนท่ีเต็มไปด้วยภูเขาท าให้
เป็นอุปสรรคส าคัญของการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ 

 
รูปภาพที่ 3 - 6 20 จังหวัดท่ีมีประสิทธิผล (วัดจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยน้อยกว่า 8 นาที) 

 
        ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
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รูปภาพที่ 3 - 7 20 จังหวัดท่ีมีประสิทธิผลต่ า (วัดจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยน้อยกว่า 8 นาที) 

 
            ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
 
ส าหรับจังหวัดใหญ่ของประเทศ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ยังคงมีอัตรา

การเข้าถึงผู้ประสบเหตุในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ ซึ่งมีสัดส่วนการ
เข้าถึงผู้ประสบเหตุภายใน 8 นาที อยู่ท่ีร้อยละ 75 และร้อยละ 73 ตามล าดับ เช่นเดียวกับเมืองท่องเท่ียวใหญ่
ของประเทศเช่น ภูเก็ต มีอัตราการเข้าถึงผู้ประสบเหตุท่ีรวดเร็ว (ร้อยละ 74 ของจ านวนอุบัติการณ์สามารถ
เข้าถึงผู้ประสบเหตุภายในเวลา 8 นาที) ขณะท่ีนครราชสีมา และขอนแก่น อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าค่าเฉล่ียเล็กน้อย 
(ร้อยละ 68) ดังตารางท่ี 3 - 5) 

ท้ังนี้ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time) มีความสัมพันธ์กับระยะทาง 

(kilometer) หมายถึง ระยะเดินทางจากหน่วยปฏิบัติการถึงสถานท่ีเกิดเหตุ โดยนักวิจัยมีข้อสังเกตว่า 

ระยะทางของรถกู้ชีพมีความแตกต่างระหว่างจังหวัด ระยะการเดินทางของรถกู้ชีพส่วนใหญ่อยู่ในพิสัย 2-4  

แต่ละบางจังหวัดค่าเฉล่ียสูงถึง 8 กิโลเมตรหรือสูงกว่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปร RT 

(response time) 

จากสถิติในปี พ.ศ. 2561 พบว่าในจ านวนกว่า 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ระยะทางจากศูนย์รถกู้ชีพไปถึง

ตัวผู้ประสบเหตุมีค่าเฉล่ียท่ี 4.6 กิโลเมตร ระยะทางเฉล่ียท่ีใกล้ท่ีสุดอยู่ท่ี 2.3 กิโลเมตร และระยะทางท่ีไกล

ท่ีสุดจากศูนย์รถกู้ชีพไปถึงตัวผู้ประสบเหตุคือ 7.7 กิโลเมตร นับว่าเป็นระยะทางท่ีใกล้กว่ากรณีระยะทางจาก

จุดเกิดเหตุไปสู่โรงพยาบาล/สถานพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด ซึ่งเฉล่ียแล้วมีระยะทางประมาณ 11.5 กิโลเมตร (จาก

จุดเกิดเหตุสู่โรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด) ซึ่งหากพิจารณาจากประเด็นนี้ อาจเรียกได้ว่าการรบริหารจัดการของศูนย์

รถกู้ชีพในการจัดสรรรถกู้ชีพท่ีใกล้ท่ีสุดเพื่อถึงตัวผู้ประสบเหตุท าได้ค่อนข้างดี  
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รูปภาพที่ 3 - 8 ระยะทางเฉล่ียจากศูนย์รถกู้ชีพถึงจุดเกิดเหตุ รายกลุ่มจังหวัด 

 
               ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
 
จากรูปภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดท่ีมีระยะทางส้ันท่ีสุดจากจุดเกิดเหตุและศูนย์รถกู้ชีพใน

อันดับต้น ๆ คือ กลุ่มจังหวัดเขต 7 อันประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ตามมา
ด้วยเขต 12 (ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดสงขลา ตรัง ปัตตานี สตูล ยะลา พัทลุง และนราธิวาส) และเขต 4 
ตามล าดับ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดแล้วพบว่าระยะทางและระยะเวลาในการเข้าถึงตัวผู้ประสบ

เหตุค่อนข้างสอดคล้องกันชัดเจน (รูปภาพท่ี 3 - 9)  โดยพบว่าจังหวัดท่ีใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ

ส่วนใหญ่น้อยกว่า 8 นาที มักเป็นจังหวัดท่ีมีระยะทางระหว่างศูนย์กู้ชีพและผู้ประสบเหตุน้อยเช่นกัน และ

สถานการณ์ดังกล่าวตรงข้ามกับจังหวัดท่ีมีระยะทางยาวระหว่างศูนย์กู้ชีพและผู้ประสบเหตุ 

รูปภาพท่ี 3 - 9 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดท่ีสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็ว คือจังหวัดท่ีมีระยะทางส้ัน

ระหว่างผู้ประสบเหตุและศูนย์กู้ชีพ ยกตัวอย่างเช่น กาฬสินธุ์ ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และสระบุรี ซึ่งเมื่อ

เทียบกับรูปภาพท่ี 3 - 6 จะพบว่าเป็นชุดจังหวัดเดียวกันกับชุดจังหวัดท่ีมีสัดส่วนจ านวนอุบัติการณ์ท่ีน้อยกว่า 

8 นาทีต่อจ านวนอุบัติการณ์ท้ังหมดในสัดส่วนท่ีสูง ในขณะท่ีรูปภาพท่ี 3 - 10 มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน

โดยประมาณ 3 - 4 จังหวัดท่ีมีประสิทธิผลต่ า (วัดจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยน้อยกว่า 8 นาที) 

ในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ เป็นจังหวัดท่ีมีระยะทางไกล เช่น แม่ฮ่องสอน พัทลุง อุตรดิตถ์ เป็นต้น  
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รูปภาพที่ 3 - 9 20 อันดับจังหวัดท่ีมีระยะทางเฉล่ียน้อยท่ีสุดจากศูนย์กู้ชีพ-ผู้ประสบเหตุ (kilo1f)1 

 
           ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 (หน่วย : กิโลเมตร)  

 

รูปภาพที่ 3 - 10 20 อันดับจังหวัดท่ีมีระยะทางเฉล่ียมากท่ีสุดจากศูนย์กู้ชีพ-ผู้ประสบเหตุ (kilo1f) 

 
              ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 (หน่วย : กิโลเมตร) 

 
ค าถามส าคัญประการหนึ่งคือ นอกจากระยะทางระหว่างศูนย์รถกู้ชีพแล้ว อาจเป็นไปได้ว่า เมื่อจ านวน

จุดให้บริการศูนย์กู้ชีพมีจ านวนน้อยอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและระยะเวลาเฉล่ียในการเข้าถึงตัวผู้ประสบเหตุ 

ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วในปัจจุบัน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจ านวนจุดให้บริการรถกู้ชีพเฉล่ียราว 8.6 แห่งต่อ

ประชากร 100,000 คน (จากฐานข้อมูลศูนย์ความปลอดภัยทางถนน) โดยบางจังหวัดมีจุดบริการเพียง 1 แห่ง 

และบางจังหวัดมีจ านวนจุดบริการมากถึง 21.6 แห่งต่อประชากร 100,000 คน  

ท้ังนี้เมื่อจ าแนกออกตามเขตพื้นท่ีท้ัง 12 เขต พบว่า พื้นท่ีเขตท่ีมีจ านวนจุดบริการมากกว่าค่าเฉล่ีย 

(มากกว่า 8.6 แห่งต่อประชากร 100,000 คน) ได้แก่ เขตบริการท่ี 1 , 7, 8, 9 และ 10 (รูปภาพท่ี 3 - 11) ซึ่ง

                                                             
1 ระยะเดินทางจากหน่วยปฏิบัติการถึงสถานที่เกิดเหตุ 
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พื้นท่ีเขต 10 (ประกอบด้วยจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และ

มุกดาหาร) มีจ านวนจุด EMS สูงถึง 13.7 แห่งต่อประชากร 100,000 คน ตามมาด้วยเขต 7 (13.6 แห่งต่อ

ประชากร 100,000 คน) และเขต 8 (12.4 แห่งต่อประชากร 100,000 คน) ในขณะท่ีกลุ่มจังหวัดท่ีมีจ านวนจุด

บริการ EMS ต่ าท่ีสุดคือ เขต 5 (ประกอบด้วย ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 

นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ) ซึ่งมีเพียง 2.9 แห่งต่อประชากร 100,000 คน

เท่านั้น  

 

รูปภาพที่ 3 - 11 จ านวนจุดบริการ EMS ต่อจ านวนประชากร 100,000 คน จ าแนกตามเขตพื้นท่ีจังหวัด 

 
          ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 (หน่วย : กิโลเมตร) 

 

รูปภาพที่ 3 - 12  20 จังหวัดท่ีมีจ านวนจุดบริการ EMS เฉล่ียต่อประชากร 100,000 คนมากท่ีสุด 

 
             ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
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 จากภาพท่ี 3-12 จังหวัดอ านาจเจริญมีจ านวนจุดบริการ EMS ต่อประชากรสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ

กับอีก 75 จังหวัดอื่น ๆ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของจุดบริการต่อจ านวนประชากร 100,000 คนท้ังประเทศถึง  

2.5 เท่า ในขณะท่ีบางจังหวัดมีจุดบริการ EMS ต่อประชากร 100,000 คนในจ านวนท่ีน้อยมาก เช่น จังหวัด

ชลบุรี พบว่ามีจ านวนจุดบริการ EMS ต่อประชากรเพียง 1.2 แห่งต่อประชากร 100,000 คน หรือจังหวัดท่ีมี

โรงงานอุตสาหกรรมอยู่หนาแน่นแต่กลับมีจ านวนจุดบริการ EMS ต่อประชากรน้อยมาก เช่น สมุทรสาคร มี

เพียง 1.4 แห่งต่อประชากร 100,000 คน หรือจังหวัดในเขตปริมณฑลท่ีมีประชากรอาศัยหนาแน่น เช่น 

นนทบุรี ปรากฏว่ามีจุดบริการ EMS ต่อประชากร 100,000 คนเพียง 2.4 แห่งเท่านั้น (รูปภาพท่ี 3 - 14) ซึ่ง

จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มว่าจังหวัดท่ีมีจ านวนจุดบริการ EMS ต่อประชากรน้อยจะมีปัญหาด้าน

ประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ โดยพบว่ามี อยู่ 9 จังหวัดท่ีมีประสิทธิผลต่ า (วัดจากระยะเวลาเดินทาง

ท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยน้อยกว่า 8 นาที) ในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุและยังเป็นจังหวัดท่ีมีจ านวนจุดบริการ 

EMS เฉล่ียต่อประชากรต่ าท่ีสุดใน 20 อันดับ 

 

รูปภาพที่ 3 - 13 20 จังหวัดท่ีมีจ านวนจุดบริการ EMS เฉล่ียต่อประชากร 100,000 คนน้อยท่ีสุด 

 
            ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 

 

ในด้านจ านวนการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อประชากร 100,000 คน พบว่า ค่าเฉล่ียจ านวนอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินต่อประชากร 100,000 คนของท้ังประเทศอยู่ ท่ี 2,274 กรณีต่อประชากร 100,000 คน จังหวัดท่ีมีสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุต่อประชากรแสนคนสูงสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันได้แก่ จังหวัด ขอนแก่น 

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด (5,764 กรณี, 4,618 กรณี และ 4,206 กรณีตามล าดับ)  (รูปภาพท่ี 3 - 13) 
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รูปภาพที่ 3 - 14 จ านวนอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อประชากร 100,000 สูงสุด 20 อันดับจังหวัด พ.ศ. 2560 

 
          ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561  

          หมายเหตุ ค่าเฉล่ียอุบัติเหตุฉุกเฉินท้ังประเทศ 2,274 กรณีต่อประชากร 100,000 คน 

 

รูปภาพที่ 3 - 15 เส้นการกระจายของจ านวนรถกู้ชีพต่อประชากรหมื่นคน รายจังหวัด 

               ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 

 

จากรูปภาพท่ี 3 - 15 แสดงการกระจายของจ านวนการให้บริการ (ems case, FR+BLS+ALS) ต่อ
ประชากรพันคน โดยพบว่า ท้ังประเทศไทย มีค่าเฉล่ียรถกู้ชีพอยู่ท่ี 33.6 คันต่อประชากรแสนคน เช่นเดียวกัน
พบว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างสูง ค่ากลางอยู่ประมาณ 20 - 25 รายต่อประชากรพันคน แต่มีอีกหลายจังหวัด
ท่ีจ านวนให้บริการสูงกว่า 40 รายต่อประชากรพันคน โดยในบางจังหวัดมีจ านวนรถกู้ชีพเฉล่ียเพียง 7.8 คันต่อ
ประชากรแสนคน ขณะท่ีบางจังหวัดมีจ านวนรถกู้ชีพสูงถึง 83.6 คันต่อประชากรแสนคน จังหวัดท่ีมีจ านวนรถ
กู้ชีพต่อประชากรแสนคนสูงท่ีสุดได้แก่ จังหวัดสระบุรี (83.6 คัน) ตามมาด้วย จังหวัดนครนายก (82.9 คันต่อ
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ประชากรแสนคน) และจังหวัดสิงห์บุรี (80.4 คันต่อประชากรแสนคน) ขณะท่ีจังหวัดท่ีมีจ านวนรถกู้ชีพต่อ
ประชากรแสนคนต่ าท่ีสุดได้แก่ จังหวัดนนทบุรี มีเพียง 7.88 คันต่อประชากรแสนคน หรือต่ ากว่าค่าเฉล่ียท้ัง
ประเทศถึง 4 เท่า (รูปภาพท่ี 3 - 16 และ 3 - 17) ซึ่งเมื่อเปรียบกับข้อมูลสถิติจังหวัดท่ีมีปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุ พบว่าส่วนหนึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีจ านวนรถกู้ชีพต่อประชากรแสนคนใน
เกณฑ์ท่ีต่ า ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี แพร่ หรือพัทลุง เป็น
ต้น (เปรียบเทียบกับรูปภาพท่ี 3 - 7) 

 
รูปภาพที่ 3 - 16 20 จังหวัดท่ีมีจ านวนรถกู้ชีพต่อประชากรแสนคนสูงท่ีสุด 

 
                  ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 

 

รูปภาพที่ 3 - 17 20 จังหวัดท่ีมีจ านวนรถกู้ชีพต่อประชากรแสนคนต่ าท่ีสุด 

 
               ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
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3.3 สรุปท้ายบท 

บทนี้เสนอการวิเคราะห์สถานการณ์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ตามสภาพความเป็นจริง โดย
ใช้ฐานข้อมูลของ สพฉ. บันทึกการปฏิบัติการทุกราย ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (1.6 ล้านราย) น ามาประมวล
เป็นระดับจังหวัดเพื่อสะท้อนการปฏิบัติภารกิจของการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 76 จังหวัด (หมายเหตุไม่รวม 
กทม. ซึ่งจัดท าบันทึกท่ีแตกต่างกัน)  น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละจังหวัด และการเปรียบเทียบใน
ภาพรวม โดยแสดงรูปกราฟความแตกต่างของปริมาณการให้บริการ จ าแนกตามเขต (เขตภูมิภาค 1 - 12) หรือ
ตามจังหวัด (76 จังหวัด) การค านวณสัดส่วนของความต้องการ EMS ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร พร้อมกับ
ข้อสังเกตว่ามีความแตกต่างกันมาก โดยท่ัวไปคือ จังหวัดท่ีฐานเศรษฐกิจสูง (เช่น ภาคตะวันออก กรุงเทพและ
ปริมณฑล) ความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุสูง จ านวนผู้บาดเจ็ดและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงตามไป
ด้วย การวัดค่าประสิทธิผล EMS โดยประเมินจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time) 
เป็นต้น พร้อมกับข้อสังเกตและการอภิปรายผล นอกจากนี้วิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากร เช่น จ านวนรถกู้ชีพ 
(เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรของจังหวัด) เมื่อพิจารณาการเรียกใช้บริการรถฉุกเฉินผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจผิดว่ารถพยาบาลฉุกเฉินมีใช้รับเฉพาะผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่ านั้น ประกอบกับความ
เข้าใจว่าการเรียกใช้บริการนั้นต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเห็นได้ว่าภาระงานท่ีเกิดขึ้นของรถกู้ชีพ รถพยาบาลฉุกเฉิน
ถูกใช้มากในกรณีของอุบัติเหตุจราจร  
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บทท่ี 4 
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
4.1 ความน า 

ในบทนี้เสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ าเป็นต้องระดมทรัพยากรจ านวนมหาศาลจากทุก
จังหวัด โดยอาจจ าแนกเป็น 3 หมวด กล่าวคือ 1) การลงทุนในรถกู้ชีพ ระบบส่ือสาร ศูนย์ส่ังการ ฯลฯ และ 2) การ
ระดมทรัพยากรมนุษย์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้บริการการฉุกเฉินอย่างมีมาตรฐาน หมายถึง แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุน ฯลฯ ท้ังนี้หน่วยงานท่ีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS 
จ าเป็นต้องกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี เพื่อสามารถเข้าถึงเหตุเกิดได้ทันท่วงที (ในภาษาเศรษฐศาสตร์สาธารณะเรียกว่า 
local public goods) การบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีหน่วยงานให้บริการหลายองค์การ ได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น มูลนิธิ/สมาคมหรือชมรมภายใต้การบริหารแบบเอกชน เป็นต้น การจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีดีมีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และลดความเส่ียงในเรื่อง
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้ังในโรงพยาบาล (hospital case) และนอกโรงพยาบาล 
(pre-hospital care) ต่างมีความส าคัญและมีความเช่ือมโยงในการท างานร่วมกัน ในการวิเคราะห์ความพอเพียง
ของทรัพยากรเพื่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉินรายพื้นท่ีจังหวัด นั้นจะพบความแตกต่าง ท้ังในด้านจ านวน
ประชากร และบุคลากร เป็นต้น ซึ่งบางพื้นท่ีมีอุปทานน้อย หรืออาจมีอุปสงค์มากกว่า  ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
ภาวการณ์ท างาน (work loading)  

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดท าฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรอย่างครบถ้วน กล่าวคือ 1) การจด
ทะเบียนรถกู้ชีพ จ าแนกตามประเภทโดยจ าแนกเป็น รถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) รถชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับต้น (BLS) รถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น (FR) ตามล าดับ โดยก าหนดคุณสมบัติของรถและอุปกรณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและระดับของอาการเจ็บป่วย และ 2) การจัดท าทะเบียนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ใน
บทนี้ก าหนดให้ “จังหวัด” เป็นหน่วยวิเคราะห์ น ามาทดสอบข้อสันนิษฐานว่า การจัดสรรทรัพยากรในระบบบริการ
ได้มาตรฐานท่ัวประเทศ หรือนัยหนึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในมิติพื้นท่ี 

  
4.2 กรอบความคิด 

การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ก็เช่นเดียวกับการจัดบริการสาธารณะอื่น ๆ ของรัฐ ท่ีมีวัตถุประสงค์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตามบริการ ems มีคุณลักษณะพิเศษ คือ การปฏิบัติการท่ีรวดเร็วทัน
เหตุการณ์เนื่องจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ เป็น “นาทีวิกฤต” ของผู้ป่วย นอกจากนี้จ าเป็นต้อง
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ตระหนักถึงข้อจ ากัดเชิงพื้นท่ี หมายถึง ปริมณฑลท่ีให้บริการ EMS ภายในวงจ ากัด เช่น ภายในรัศมี 10 - 20 
กิโลเมตร เพื่อก าหนดกรอบความคิดชัดเจนขอให้สัญลักษณ์ในการส่ือสาร ดังนี้  

ฟังก์ชันการผลิต ผลผลิตและและปัจจัยน าเข้า 
(1)-----  Qs = F(K,L, knowledge and skill)  

หมายถึง การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ต้องใช้ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ทุน (รถกู้ชีพ ศูนย์ส่ังการ 
ระบบส่ือสาร) บุคลากร ความรู้และทักษะของพนกังาน เป็นต้น 

การกระจายบริการตามมิติพื้นที่  
(2)------  Qs = {q1 q2,…….., qn)   i=1,2,…..76  

หมายถึง บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ต้องกระจายอย่างท่ัวถึงทุกจังหวัดในพื้นท่ีอ าเภอ และต าบล 
เนื่องจากบริการ EMS เป็นการบริการสาธารณะ (local public goods) เพื่อการปฏิบัติการทันกาล หากรวมศูนย์
หรือกระจุกตัวในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง (เช่น ศูนย์กลางของจังหวัด) ก็เป็นการยากท่ีจะปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

การกระจายการลงทุนและบุคลากร 
(3)------  K: รถกู้ชีพ ศูนย์ส่ังการ อุปกรณ์ และการกระจายตามพื้นท่ี  K = {k1, k2,……., kn} 
(4)------  L:  ทรัพยากรบุคคลและการกระจายตามพื้นท่ี L={l1 l2 ……ln} 
 ในการวิเคราะห์ความพอเพียง เนื่องจากขนาดของแต่ละจังหวัด (provincial size) แตกต่างกันท้ังจ านวน
ประชากรและขนาดพื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จึงเสนอให้ใช้ตัวแปรต่อประชากรเป็น
ตัวช้ีวัด ได้แก่ Vehpop: จ านวนรถกู้ชีพต่อประชาชนแสนคน และ Staffpop: จ านวนบุคลากรในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน 
  
4.3 ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ 

 ตามหลักการวิจัย นักวิจัยมักจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ตามสภาพเป็นจริง ( situational 
analysis) ในตารางท่ี 4 - 1 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรส าคัญ คือ จ านวนรถกู้ชีพ (จ าแนกตามระดับการ
ปฏิบัติงาน) จ านวนบุคลากรบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS จ าแนกรายจังหวัด / เขต / รวมท้ังประเทศ จะ
พบว่าแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินมีจ านวนบุคลากรเมื่อเทียบจากบุคลากรด้านอื่นมีจ านวนน้อยสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  
24 คน จากข้อมูลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2560) ได้รายงานว่าโรงพยาบาลในพื้นท่ีจังหวัดมีจ านวน
แพทย์น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดบึงกาฬ มีสัดส่วน
แพทย์ต่อประชากรอยู่ท่ี 1 ต่อ 5,021 คน เป็นต้น สะท้อนการขาดแคลนบุคลกรด้านการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์
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เวชศาสตร์ฉุกเฉินในสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข น าไปสู่ภาวะแออัดของผู้ป่วยท่ีห้องฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิท่ีมีจ านวนผู้เข้ารับบริการท่ีห้องฉุกเฉินจ านวนมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน และความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วย อันน าไปสู่ความเส่ียงในการเสียชีวิตตามมาด้วย 
(ธรรมศาสตร์เวชสาร, 2557) นอกจากนี้ยังส่งผลให้รถพยาบาลซึ่งไม่สามารถน าส่งผู้ป่วยวิกฤตได้ ต้องท าการส่ง
ต่อปยังโรงพยาบาลอื่น ท าให้ผู้ป่วยมีระยะเวลาการเข้าตรวจท่ีนานยิ่งขึ้น ส าหรับอัตราจ านวนแพทย์ท่ีเหมาะสมใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในแต่ละระดับควรมีจ านวนแพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยวิกฤตสีแดงจ านวน 500 คนเป็นอย่างต่ า ผู้ป่วย
ฉุกเฉินสีเหลืองจ านวน 300 คนเป็นอย่างต่ า และผู้ป่วยสีเขียวจ านวน 400 คนเป็นอย่างต่ า ในส่วนของจ านวน
พยาบาลห้องฉุกเฉินควรมีจ านวน 1,400 - 1,500 คน (นงลักษณ์ พะไกยะ, 2556) 
 
ตารางที่ 4 - 1 สถิติเชิงพรรณนาจ านวนผู้ปฏิบติังานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ตัวแปร จังหวัด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 76 2,190.3 1,360.2 525 6,238 
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) 76 124.4 102.5 11 561 
พนักงานปฏิบัติการปฐมพยาบาล (FR) 76 1,749.1 1,171.4 252 5,297 
พยาบาล 76 269.7 161.5 11 770 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 76 23.5 19.4 - 87 
ประชากร 76 796,132.7 479,626.0 190,399 2,639,226 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
หมายเหตุ จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั่วประเทศ 166,465 คน ค่าเฉลี่ยต่อจังหวัด 2,190 คน 
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รูปภาพที่ 4 - 1 จ านวนบุคลากรในระบบ EMS (ems staff) จ าแนกตามประเภทและรายเขต  

                     ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

จากรูปภาพข้างต้น สะท้อนว่าในระหว่างเขต 1 ถึง 12 พบว่าในพื้นท่ีเขต 3 ประกอบด้วย จังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และกาแพงเพชร มีจ านวนบุคลากรในระบบ EMS จ านวนน้อยท่ีสุด ในขณะท่ี
เขต 8 เขต 8 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร นครพนม และหนองบัวล าภู มี
จ านวนบุคลากรมากท่ีสุด แต่เป็นในระดับพนักงานปฏิบัติการปฐมพยาบาล (FR, first-response) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
สะท้อนถึงการเข้าถึงผู้ป่วยท่ีรวดเร็ว แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัครจากมูลนิธิหรือสมาคม (มูลนิธิร่วมกตัญญู 
และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง) เป็นต้น ส าหรับอาสาสมัครดังกล่าวไม่มีช่วงเวลาการท างานท่ีก าหนดได้ชัดเจน เนื่องจากบาง
รายมีงานประจ าและมาท าการอาสาสมัครเพียงบางช่วงเวลา ดังนั้นในบางช่วงเวลาขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร
ในการเข้าถึงผู้ป่วย แต่ท้ังนี้อาสามาสมัครท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องผ่านการอบรมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทุกราย ในส่วนของจ านวนรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) ในแต่ละพื้นท่ี สะท้อนถึงความเพียงพอในการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า ค่าเฉล่ีย 246 คันต่อจังหวัด (รถต้องผ่านการตรวจสอบและจดทะเบียนตามก าหนดของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นรถประเภทรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น (FR) 
มีค่าเฉล่ียต่อจังหวัด 137 คัน โดยปกติแล้วจะเป็นรถส่วนตัวของอาสาท่ีผ่านการอบรมในระดับ FR ซึ่งเป็นรถท่ี
ปฏิบัติงานในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล (ตารางท่ี 4 - 2)  
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ตาราง 4 - 2 แสดงสถิติเชิงพรรณนาจ านวนรถกู้ชีพ จ าแนกตามระดับ ALS, BLS, FR   

ประเภทรถกู้ชีพ จังหวัด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

รถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) 76 50.72 32.30 9 186 
รถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) 76 56.47 53.89 2 269 
รถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น (FR) 76 137.42 101.89 4 475 
รถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS) 76 0.54 1.75 0 11 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
 

รูปภาพที่ 4 - 2 จ านวนรถกู้ชีพจ าแนกประเภทและการกระจายตามเขต (1 - 12 เขต) ข้อสังเกตท่ีชัดเจน 
คือ ส่วนใหญ่ของรถกู้ชีพเป็นระดับปฐมพยาบาล (FR ร้อยละ 56) 

 
                       ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

จากรูปภาพข้างต้น สะท้อนว่าในระหว่างเขต 1 ถึง 12 ในพื้นท่ีเขต 6 จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี และสมุทรปราการ มีจ านวนรถกู้ชีพมากท่ีสุดจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจ านวน
รถกู้ชีพประเภทรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น (FR) มีปริมาณมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับเขตพื้นท่ีอื่น ซึ่งแสดงถึงความ
พอเพียงในการให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ี ความพร้อมในการเข้าถึงผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในส่วนรถชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ยังคงมีสัดส่วนน้อย ซึ่งหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น อาทิ เทศบาล และอบต เป็นต้น เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดประชนชน หามีจ านวนท่ีเพียงพอจะส่งผลถึงการ
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ครอบคลุมท่ัวถึงพื้นท่ี แต่ยังคงมีจ านวนท้องถิ่นไม่มากนักในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จากเหตุผลการจัดซื้อ 
หรือนโยบายท่ีแตกต่างกันของผู้บริหาร เป็นต้น  

นอกจากนี้จ านวนประชากรของจังหวัด/เขต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อท าการเปรียบเทียบจึงแสดง
ด้วยตัวช้ีวัดสัดส่วนของบุคลากรบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ต่อประชากรแสนคน (staffpop) และรถกู้ชีพ
ต่อประชากรแสนคน (vehpop) แสดงดังตารางท่ี 4 - 3 พบว่า ค่าเฉล่ียของจ านวนบุคลากรบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 305.56 คน และจ านวนรถกู้ชีพ 33.61 โดยจ านวนบุคลากรและรถกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมี
จ านวนต่ ากว่าค่าเฉล่ียท่ีพึงมีเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการให้บริการ เมื่อเทียบกับภาระงานพบว่าทรัพยากร อาทิ 
บุคลากร และรถกู้ชีพมีจ านวนน้อยมาก (รูปภาพท่ี 4 – 3 และรูปภาพท่ี 4 - 4) นอกจากนี้อาสาสมัครกลายเป็น
ก าลังคนส าคัญในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ปัญหาท่ีพบ คือ การเข้า - ออกในการปฏิบัติงานมีอัตราสูง
เช่นกัน  

 
ตารางที่  4 – 3 สถิติการกระจายของบุคลากรบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน และรถกู้ชีพต่อ
ประชากรแสนคน 

เปอร์เซ็นไทล ์
สัดส่วนต่อประชากรแสนคน 

บุคลากรบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รถกู้ชีพ 
รวม 76 76 

ค่าเฉล่ีย 305.56 33.61 
p10 134.32 16.75 
p25 215.95 22.87 
p50 284.41 29.31 
p75 359.70 41.22 
p90 512.68 55.62 

ค่าต่ าสุด 85.64 7.89 
ค่าสูงสุด 917.02 83.64 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
หมายเหตุ: p10 p25 p50 p75 p90 หมายถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 25 50 75 และ 90 
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รูปภาพที่ 4 – 3 กราฟแสดงการกระจายจ านวนบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินต่อประชากร 

                      ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
 

รูปภาพที่ 4 – 4 กราฟแสดงการกระจายจ านวนรถกู้ชีพต่อประชากร 

                       ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
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รูปภาพที่ 4 – 5 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อจ านวนอุบัติการณ์ 

 
                      ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
 

จากรูปภาพข้างต้นคณะวิจัยประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Cobb-Douglas production เพื่อทดสอบสันนิษฐาน
ว่า การจัดสรรทรัพยากรโดยปัจจัยน าเข้า คือ บุคลากร (staff) และ รถกู้ชีพ (vehicle) ตอบสนองต่อจ านวน
อุบัติการณ์ (case3) ในทางเดียวกัน และอัตราการตอบสนอง (ค่าความยืดหยุ่น) นอกจากนี้สันนิษฐานว่า ร้อยละ
ของการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่อจ านวนอุบัติการณ์ (case3) และร้อยละการป่วยวิกฤติต่อจ านวนอุบัติการณ์ (case3) 
อาจจะมีผลทางบวกต่อการจัดสรรทรัพยากร ผลจากสมการรีเกรสช่ันข้างต้น ให้ข้อสังเกตและผลสรุปท่ีส าคัญ
ดังต่อไปนี้ ก)  ตัวแปรตามหมายถึงจ านวนรถกู้ชีพ (ค่าล้อกธรรมชาติ) ตอบสนองต่อตัวแปรอิสระในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนปฏิบัติการ (ems case รวมท้ังสามประเภท) โดยสะท้อนค่าความ
ยืดหยุ่น 0.79 ซึ่งอนุมานได้ว่า หากจ านวนปฏิบัติการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คาดว่าจ านวนรถกู้ชีพจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.9  ข) ในเขตจังหวัดท่ีมีอุบัติจราจรสูง ส่งผลให้หน่วยปฏิบัติการเพิ่มจ านวนรถกู้ชีพ และ ค) ในเขตจังหวัดท่ีมี
อุบัติเหตุสูงและรุนแรง สะท้อนในร้อยละของกรณีวิกฤติ (สีแดง) จะส่งผลให้จ านวนรถกู้ชีพเพิ่มข้ึน ง) ขยายความ 
เทคนิคประมาณการท่ีใช้ เรียกว่า instrumental regression โดยสันนิษฐานว่า ems case เป็น “ตัวแปรภายใน” 
(endogenous variable) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ในท่ีนี้คือ จ านวนสถานประการ แรงงาน ประชากร 
และ GPP per capita) เกี่ยวกับความสามารถพยากรณ์ของแบบจ าลอง ตีความจากค่า R2 เท่ากับร้อยละ 43% ซี่ง
ถือว่าสูงพอสมควรส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล cross-sectional (ตารางท่ี 4 - 4)  

 
 



4-9 
 

ตารางท่ี 4 – 4 สมการแสดงการจัดสรรรถกู้ชีพต่อจ านวนปฏิบัติการและตัวแปรอื่น 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

สมการแสดงการ
จัดสรรรถกู้ชีพต่อ

จ านวนปฏิบัติการและ
ตัวแปรอื่น 

Z  

 

  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 76 
 Wald chi2(3) 69.36 
 Prob>chi2 0.000 
 R-squared 4.428 
 Root MSE 0.471 

ค่าคงท่ี -3.092 (0.913) a 2.24   
Incase 0.790 (0.090) a 2.55   
Accipct 0.137 (0.005) a 3.02   
Redpct 0.187 (0.913) a -3.06   

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัยจากฐานข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

หมายเหตุ: a significance at 5% level 
                 Lnveh คือ ln(vehicle) Lnstaff คือ ln(staff) Lncase คือ ln(ems case) Accipct คือ % accident 
             Rectpct คือ % red ems case 
  incase คือ จ านวนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS case) ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย fr, bls และ als 
  accipct คือ การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินที่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุจราจร 
             redpct คือ การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในระดับฉุกเฉินหรือสีแดง 

 
การวิเคราะห์สถิติเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาโดยสมการรีเกรสชันท่ีแสดงในตารางท่ี 4 – 5 ให้ข้อสังเกต

และผลสรุปท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ ก)  ตัวแปรตามหมายถึงจ านวนบุคลากรในระบบ ems (ค่าล้อกธรรมชาติ) โดย
พบว่า ตอบสนองต่อตัวแปรอิสระในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนปฏิบัติการ (ems 
case รวมทั้งสามประเภท) อนุมานค่าความยืดหยุ่นได้เท่ากับ 0.66 ซึ่งอนุมานได้ว่า หากจ านวนปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 คาดว่าจ านวนรถกู้ชีพจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6  ข) ส าหรับตัวแปรอิสระอื่นในสมการ คือ accipct และ 
redpct  ไม่พบว่า มีนัยส าคัญต่อตัวแปรตาม  ท่ีเป็นเข่นนี้เนื่องจากเพิ่มจ านวนบุคคลากร (แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ) เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้มี
ข้อจ ากัดด้าน “อัตราก าลัง” ส าหรับหน่วยราชการและราชการท้องถิ่น จึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
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นอกจากนี้เมื่อจ้างบุคคลากรมาแล้วย่อมมีผลผูกพันในระยะยาว (long-term contract)  อัตราการตอบสนองจึง
ต่ า นอกจากนี้ยังมีข้อพิจารณาด้าน supply of labor คือ บุคลากรต้องมีความสามารถสูง ผ่านการศึกษาหรือ
อบรมเฉพาะทาง ค) ในแง่เทคนิคการค านวณผู้วิจัยใช้แบบจ าลอง instrumental variable เนื่องจากตัวแปร 
ems_case ถือเป็นตัวแปรภายใน (endogenous) ซึ่งแปรผันตามตัวแปรอิสระอื่นๆ อาทิเช่น จ านวนสถาน
ประกอบการ การจ้างงาน ประชากร และ GPP per capita) ค่า R2 เท่ากับร้อยละ 46% ซี่งถือว่าสูงพอสมควร
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล cross-sectional 
 
ตารางท่ี 4 – 5 สมการรีเกรสชันแสดงการจัดสรรทรัพยากรบุคคลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

สมการแสดงการ
จัดสรรรถกู้ชีพต่อ

จ านวนปฏิบัติการและ
ตัวแปรอื่น 

Z  

 

  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 76 
 Wald chi2(3) 63.20 
 Prob>chi2 0.000 
 R-squared 4.461 
 Root MSE 0.431 

ค่าคงท่ี 1.026 (0.925)  7.52   
Incase 0.660 (0.087) a -0.23   
accipct -0.001 (0.004)  0.95   
redpct 0.005 (0.005)  1.11   

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัยจากฐานข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

หมายเหตุ: a significance at 5% level 
                 Lnveh คือ ln(vehicle) Lnstaff คือ ln(staff) Lncase คือ ln(ems case) Accipct คือ % accident 
             Rectpct คือ % red ems case 
  incase คือ จ านวนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS case) ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย fr, bls และ als 
  accipct คือ การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินที่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุจราจร 
             redpct คือ การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในระดับฉุกเฉินหรือสีแดง 
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รูปภาพท่ี 4 - 6 แสดงกราฟแท่งสัดส่วนของระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัยภายในเวลา 8 นาที จ าแนก
ตามเขต โดยมีข้อสังเกตว่า ค่าเฉล่ียระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 นาที คือ 70% 
หมายถึง ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติการได้ภายในมาตรฐาน 8 นาที สะท้องประสิทธิภาพในการท างานอันเป็นการลด
ความเส่ียงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ร้อยละ 30 ของปฏิบัติการใช้เวลาเกินกว่า 8 นาที ซึ่งเป็นประเด็นท่ีจะต้อง
สืบค้นต่อไป (รวมท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ) เนื่องจากมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น การจราจรหนาแน่น ระยะ
การเดินทางของรถกู้ชีพถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ความซับซ้อนของการปฏิบัติการ (เช่น กรณีอุบัติเหตุขนาดใหญ่ มีผู้
ประสบเหตุจ านวนมาก หรือร่างกายของผู้ประสบเหตุติดในยานพาหนะท่ียับเยิน) 

 
รูปภาพที่ 4 – 6 สัดส่วนของระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัยภายในเวลา 8 นาที จ าแนกตามเขต 

                     ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
 
 จากภาพข้างต้นพบว่า เขต 7 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด และ
เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี
อยู่ในกลุ่มร้อยละ 30 ของปฏิบัติการใช้เวลาเกินกว่า 8 นาที เป็นการค านวนในภาพรวมของเขตซึ่งจะเห็นได้ว่า
จังหวัดโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ี เป็นจังหวัดท่ีมีความเป็นเมืองใหญ่ อาทิ ปทุมธานี นนทบุรี ท่ีมีการจราจรท่ีแออัดส่งผล
ต่อค่าเฉล่ียเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยใช้ระยะเวลานาน  
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 จากการศึกษาสถิติเชิงเปรียบเทียบท านองเดียวกับการจัดเกรดจากเส้นการกระจายทางสถิติ สะท้อนความ
เส่ียงในเชิงการบริหารจัดการ ด้วยการสร้างตัวแปรหุ่น (dummy variable) เรียกย่อว่า risk1 คือ จังหวัดท่ีมีระบบ
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินอยู่ในเกณฑ์ท่ีน้อยกว่าร้อยละ 60 (รูปภาพท่ี 4 – 7) จัดเป็นกลุ่มท่ีตกเกณฑ์ด้าน
ระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัยน้อยกว่า 8 นาที risk2 คือ การเกิดอุบัติเหตุทางจราจรต่อการปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินท่ีเกินกว่าเกณฑ์ร้อยละ 35 (รูปภาพท่ี 4 – 8) เป็นตัวช้ีวัดท่ีบ่งบอกว่าเป็นจังหวัดท่ีควรเฝ้าระวัง 
และ risk3 คือ ภาระการท างานของรถกู้ ชีพโดยก าหนดจากตัวช้ีวัดการปฏิบั ติงานต่อจ านวนรถกู้ ชีพ 
(case3/ambulance) โดยก าหนดค่าค่าน าเข้า (threshold) 150 ต่อปีต่อคน (รูปภาพท่ี 4 – 9) แสดงถึงการขาด
จ านวนผู้ปฏิบัติงานในระบบ ตามล าดับ 
 

รูปภาพที่ 4 – 7 กราฟแสดงการกระจายการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัย 
น้อยกว่า 8 นาที 

                              ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
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รูปภาพที่ 4 – 8 กราฟแสดงการกระจายอุบัติเหตุจราจรต่อการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

                             ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
รูปภาพที่ 4 – 9 กราฟแสดงการกระจายการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจ านวนรถกู้ชีพ 

                       ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
 
 ประสิทธิผลของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน คณะวิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ท างานและสะท้อนความเส่ียงในเชิงการบริหารจัดการ โดยก าหนดตัวแปร ดังนี้ 1) วัดจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ใน
การเข้าถึงผู้ป่วยค่ามาตรฐานท่ี 8 นาที 2) สัดส่วนอุบัติเหตุจราจรต่อการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน และ 3) ภาระ
การท างานของรถกู้ จากสถิติ พบว่า จังหวัดท่ีมีประสิทธิผลต่ าของบริการการแพทย์ฉุกเฉินวัดจากระยะเวลา
เดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยค่ามาตรฐานท่ี 8 นาที 15 จังหวัด ในกรณีท่ีการบริการการแพทย์ฉุกเฉินใช้เวลาใน
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การเดินทางมากกว่าเวลามาตรฐานท่ีก าหนด 8 นาทีนั้น อาจด้วยเหตุผล การเดินทางท่ีล าบาก (อาทิ สภาพ
การจราจรแอดอัด ภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีแต่ละจังหวัด) รวมถึงโรงพยาบาลกับพื้นท่ีเกิดเหตุหรือรับผู้ป่วยอยู่ห่างไกลกัน 
จุดบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่กระจายตัวอย่างท่ัวถึง เป็นต้น ในขณะท่ีสัดส่วนของบริการการแพทย์ฉุกเฉินส่วน
ใหญ่คือ กรณีท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจราจรมีจังหวัดท่ีมีสัดส่วนของอุบัติเหตุจราจรสูงกว่ามาตรฐานโดยประเมินจากการ
ปฏิบัติงานรวมท่ีเกินร้อยละ 30 นอกจากนี้ประสิทธิผลการท างานสามารถวัดได้จากภาระการท างานของรถกู้ชีพ 
สะท้อนถึงการใช้งานรถกู้ชีพมากไปวัดจากการปฏิบัติงานเกินกว่า 150 กรณีต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการขาด
แคลนรถกู้ชีพประกอบด้วยจังหวัด ดังแสดงในตารางท่ี 4 – 6 
 
ตารางที่ 4 – 6 จังหวัดท่ีมีประสิทธิผลของบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่ า 

ด้านประสิทธิผลของบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินต่ า 

จังหวัด 

วัดจากระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ใน
การเข้าถึงผู้ป่วยค่ามาตรฐาน  
8 นาที 

แพร่ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี พัทลุง ชลบุรี สิงห์บุรี พังงา พิษณุโลก อุตรดิตถ ์
อุบลราชธานี นนทบุรี ล าปาง เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม  

วัดจากสัดส่วนอุบัติเหตุจราจรต่อ
การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

ระนอง ตรัง ชุมพร สุโขทัย สุราษฎร์ธานี ราชบุรี นครสวรรค์ ล าปาง 
เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม 

วัดจากภาระการท างานของรถกู้ชีพ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น อ านาจเจริญ หนองบัวล าภู 
ประจวบคีรีขันธ์ ยโสธร อุบลราชธานี นนทบุรี 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของนักวิจัย 
 

เมื่อพิจารณาถึงการบริหารความเส่ียงจะพบว่า จังหวัดอุบลราชธานี และนนทบุรี มีปัญหาท่ีเกิดขึ้นระบบ
ด้านการปฏิบัติงานในด้านทรัพยากรหรือความไม่พอเพียงของรถกู้ชีพในการให้บริการประกอบการระยะในการ
รับส่งผู้ป่วยจากท่ีเกิดเหตุและโรงพยาบาลอาจจะมีระยะไกล เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมี เนื้อท่ีกว้างใหญ่ และ
จังหวัดล าปาง เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม มีจ านวนการเกิดเหตุจากอุบัติเหตุจราจรมาก ทางจังหวัด
ควรมีมาตรการเฝ้าระวังและก าหนดนโยบายในการแก้ไข  
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4.4 สรุปท้ายบท 

บทนี้ศึกษาการจัดสรรทรัพยากรเพื่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยประมวลข้อมูลการลงทุนในรถกู้ชีพและ
ทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลระดับจังหวัด พร้อมกับข้อมูลท่ีสะท้อนภาระงานหรือปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS 
(เจาะจงเป็นตัวแปร คือ case3, accident3, red3 และ response time เป็นต้น) น ามาทดสอบข้อสันนิษฐานว่า 
การกระจายทรัพยากรในจังหวัดต่าง ๆ เหมาะสมได้มาตรฐาน และใช้แบบจ าลองเศรษฐมิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยน าเข้า (รถกู้ชีพ และจ านวนบุคคลากร) ตอบสนองต่อความจ าเป็น (ems need เท่ากับ case3) โดย
สรุปว่า การจัดสรรทรัพยากรตอบสนองต่อความจ าเป็น โดยมีค่าความยืดหยุ่นประมาณ 0.6 นอกจากนี้ศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างรายจังหวัด นอกจากนี้คณะวิจัยได้ต้ังค าถามเชิงนโยบายว่า “บริการ ems พอเพียง
หรือไม่” (ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) โดยต้ังประเด็นความเส่ียงการบริหาร (management risk) ซึ่งพิจารณาจาก
ตัวแปรต่อไปนี้ 1) ระยะเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัย (response time) ภายใน 8 นาที มีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด 
(สมมติเรียกว่า policy effectiveness1 ถ้าสัดส่วนน้อยกว่า 60) พร้อมกับต้ังข้อสังเกตว่า ร้อยละ 19.7 ของ 76 
จังหวัดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2) พิจารณาจากสัดส่วนของสัดส่วนอุบัติเหตุทางจราจรต่อการปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน (accident-ems case) ท่ีสูงกว่ามาตรฐาน (ร้อยละ 30 ของการปฏิบัติงานรวม) เป็นภาระงานของแต่ละ
จังหวัดซึ่งจะต้องพยายามหาทางลดสัดส่วนดังกล่าว และ 3) พิจารณาจากภาระการท างานของรถกู้ชีพ 
(ems_workload: case3 per ambulance) โดยพิจารณาจากลักษณะการกระจายทางสถิติ และบันทึกการ
ปฏิบติัติงานเกินกว่า 150 กรณีต่อปีต่อคน (หมายเหตุค่าเฉล่ียท่ัวประเทศ 83 ของการปฏิบัติงานรวมต่อรถกู้ชีพ) 

 คณะวิจัยได้สร้างตัวแปรเพื่อสะท้อนความเส่ียงในเชิงการบริหารจัดการ และเป็นประเด็นท้าทายหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะพยายามบรรเทาความเส่ียง สรุปว่า มี 6 จังหวัดท่ีเส่ียงสูง (2 รายการ) ได้แก่ อุบลราชธานี นนทบุรี 
ล าปาง เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม ข้อสังเกต คือ เป็นจังหวัดท่ีมีการจราจรแออัด และมีพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีการเดินทางท่ีค่อนข้างล าบาก มี 24 จังหวัดมีความเส่ียงระดับปานกลาง  
(1 รายการ) และ 46 จังหวัดท่ีความเส่ียงต่ า  
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บทท่ี 5 
กรณีศึกษา 

 
5.1 ความน า 

การวิเคราะห์ในบทท่ี 3 และ 4 แสดงสถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นภาพใหญ่ระดับชาติ / 
ระดับโซน / ระดับจังหวัด น ามาค านวณเป็นดัชนีวัดเชิงปริมาณ การแสดงด้วยรูปกราฟเพื่อเปรียบเทียบ และ
การอภิปรายผล อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยตระหนักว่า การจัดท ากรณีศึกษาจังหวัด (provincial case study of 
ems) มีคุณประโยชน์เนื่องจากช่วยให้เข้าใจเชิงลึก บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลากร/
องค์กรปฏิบัติการ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ช่วยให้เข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอดีต  
แนวทางการจัดการหรือแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต โดยคัดเลือกพื้นท่ี 
(จังหวัด) ท่ีน่าสนใจหรือปัญหาพิเศษท่ีโดดเด่น ตัวอย่างเช่น จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดท่ีมีความเส่ียงการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร อัตราการเสียชีวิตในล าดับต้น ๆ ของประเทศ  นอกจากนี้มีพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น 
จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานท้องถิ่นท่ีท างานด้าน EMS โดด
เด่นได้รับเป็นศูนย์ ส่ังการ (ems command center) ได้ลงทุนด้านงบประมาณจัดการรถกู้ชีพ เพื่อส่ง
ปฏิบัติการในต าบลต่าง ๆ ในจังหวัด โดยใช้วิธีการจัดจ้างงานจากภายนอก (outsources เช่ารถกู้ชีพจาก
ภาคเอกชน) ในเวลาต่อมา อบจ. ได้รับการท้วงติงจาก สตง. ว่าวิธีการประมูลเช่ารถกู้ชีพอาจจะไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ส่งผลท าให้ อบจ. ยกเลิกการเช่ารถกู้ชีพ  ผลลัพธ์ท่ีตามมาคือรถกู้ชีพท่ีเคยปฏิบัติการลดลงไปอย่าง
มาก คณะวิจัยเห็นว่าเป็นอีกกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจว่า ส่งผลต่อบริการ ems มากน้อยเพียงใด จังหวัด
อุบลราชธานีมีแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เป็นต้น เป็นกรณีศึกษา (case study) ช่วยให้นักวิจัย
มีความเข้าใจและมุมมองในมิติคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 

วิธีการวิจัย 

แนวทางหนึ่งคือการจัดประชุมกลุ่มย่อย เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาประชุม
ปรึกษาหารือ และขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อ านวยความสะดวกท่ีประชุม ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  ในการเตรียมการคณะวิจัยได้จัดท า
ข้อมูลในจังหวัดนั้น ๆ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อทราบกิจกรรมท่ีผ่านมา เช่น จ านวนอุบัติเหตุจากการจราจร 
(case accident) การเจ็บป่วย (injury) การเสียชีวิต (dead) รถกู้ชีพ (vehicle) และบุคลากรทางการแพทย์
ฉุกเฉิน (ems_staff) ตามฐานข้อมูล item เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์รวมท้ังข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตัวอย่างเช่น การเพิ่มเติมการปฏิบัติการท่ีไม่รายงานในระบบฐานข้อมูล และเหตุผลเชิงลึกท่ีสะท้อนปัญหาของ
แต่ละพื้นท่ี) อีกแนวทางหนึ่งโดยการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีและนัดสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการ บันทึกความ
คิดเห็นท่ีผู้ทรงคุณวุฒิกรุณาแนะน า ฯลฯ 
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การเยี่ยมชมสถานท่ีและนัดหมายสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อีกวิธีการหนึ่งท่ีคณะวิจัยน ามาประยุกต์ใช้คือการนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชมสถานท่ีเพื่อ

เข้าใจบรรยากาศการท างาน การชมศูนย์ส่ังการ การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การแลกเปล่ียนทัศนคติและ
ประสบการณ์ การท างานเป็นเครือข่ายเพื่อให้การประสานงานราบรื่น การอบรมความรู้และประสบการณ์ของ
พนักงาน (ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขประจ าจังหวัด) 

การจัดท ากรณีศึกษาได้ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เมษายน พ.ศ. 2563 โดย
ครอบคลุม จังหวัดเป้าหมาย 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ อุบลราชธานี สมุทรปราการ และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการเลือกพื้นท่ีได้ค านึงถึงการกระจายตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.2 จังหวัดชลบุรี 

 5.2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่ีต้ังในภาคตะวันออก หรือชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย  
มีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับเนินเขาและท่ีราบชายฝ่ังทะเลซึ่งมีพื้นท่ีท้ังส้ิน 4,363 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรของจังหวัดชลบุรีมีท้ังส้ิน 1,558,301 คน ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562 โดยมีความหนาแน่นของประชากร
ต่อพื้นท่ีเท่ากับ 357.16 คนต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 11 อ าเภอ 
92 ต าบล 687 หมู่บ้าน อีกท้ังมีพื้นท่ีในส่วนท่ีเป็นเกาะซึ่งอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 10 กิโลเมตร 
จ านวน 46 เกาะ ด้านการปกครองจังหวัดชลบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังส้ิน 99 แห่ง ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 
แห่ง เทศบาลต าบล 36 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 49 แห่ง และเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ 1 แห่ง (เมืองพัทยา) (ส านักงานจังหวัดชลบุรี, 2562) จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจส าคัญของภาคตะวันออก อาทิ เมืองท่องเท่ียวที่ส าคัญ คือ เมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียว
และสถานประกอบการจ านวนมาก และเป็นท่ีต้ังของท่าเรือท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรีมีลักณะภูมิประเทศในแต่ละอ าเภอแตกต่างกัน ซึ่งอ าเภอท่ีมีท่ีต้ังเป็นพื้นท่ีสูงชันและภูเขา ได้แก่ 
อ าเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง ศรีราชา หนองใหญ่ และบ่อทอง อ าเภอท่ีมีท่ีต้ังเป็นท่ีราบลูกคล่ืนและเนินเขามี
ลักษณะพื้นท่ีสูง ๆ ต่ า ๆ ได้แก่ อ าเภอบ้านบึง พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และบ่อทอง 
และอ าเภอท่ีมีท่ีต้ังเป็นพื้นท่ีท่ีราบชายฝ่ังทะเล ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และ
อ าเภอสัตหีบ (รูปภาพท่ี 5.1)  
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รูปภาพที่ 5.1  ภาพแผนท่ีจังหวัดชลบุรี 

                         ที่มา: ส านักงานจังหวัดชลบุรี 
 
จัดระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี  
จังหวัดชลบุรีมีสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐจ านวน 12 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 

(รพศ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด (จ านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง) จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.)  
(จ านวนเตียง 120–500 เตียง) จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) (จ านวนเตียง 10–120 เตียง) จ านวน 
10 แห่ง และสถานบริการภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 14 แห่ง (ส านักงานจังหวัดชลบุรี, 2562) 

 
5.2.2 สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เป็นหนึ่งในส่ีจังหวัดภายใต้เขต

เศรษฐกิจชายทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Economic: ESB) รัฐบาลสนับสนุนเป็นจังหวัดน าร่อง
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ชลบุรีเป็นฐานชุมทางการขนส่งคมนาคมเข้มข้น จากรถบรรทุกสินค้าน าส่งท่าเรือ
แหลมฉบัง เป็นพื้นท่ีท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงานอพยพและประชากรแฝงจ านวนมาก เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
มีสถานประกอบการต้ังในเขตพื้นท่ีจ านวนมาก รวมทั้งการไหลเข้ามาของคนต่างชาติ (เช่น ศรีราชามีชาวญี่ปุ่น
พ านักจ านวนมาก) ด้วยเหตุดังกล่าว สถิติอุบัติเหตุทางถนนของชลบุรีอยู่ในระดับต้นของประเทศ (ตารางท่ี 5-1 
และรูปภาพท่ี 5-2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในชลบุรีในพื้นท่ีเขตท่ี 61 ดังนี้ 
                                                             
1 เขตที่ 6 ประกอบด้วยจังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี และ สมุทรปราการ 
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ตารางที ่5-1 จังหวัดท่ีมีสถิติการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรสูงท่ีสุด 5 อันดับ (สถิติปี พ.ศ. 2560) 

ล าดับ รายชื่อจังหวัด 

สัดส่วนต่อประชากรหม่ืนคน 

อุบัติเหตุต่อ 

ประชากร 10,000 คน 

การเจ็บป่วยต่อ

ประชากร  

10,000 คน 

การเสียชีวิตต่อ

ประชากร  

10,000 คน 

1 ระยอง 122.54 129.88 6.95 

2 ชลบุรี 170.22 186.14 5.93 

3 สระบุรี 124.90 136.62 5.53 

4 พระนครศรีอยุธยา 123.34 135.84 5.15 

5 ลพบุรี 85.77 97.76 5.06 

ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

รูปภาพที่ 5 - 2 แสดงความผันผวนของการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้นรายวันของจังหวัดชลบุรี 

                   ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
เมื่อพิจารณาระยะเวลาการน าส่งผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รูปภาพท่ี 5-3) พบว่า จังหวัดชลบุรีใช้

ระยะเวลาโดยเฉล่ียสูงกว่าค่ามาตรฐานท่ี 8 นาที ซึ่งอาจมาจากปัญหาของสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี (รูปภาพท่ี 5-
4) อย่างไรก็ตาม การน าส่งผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินหากใช้เวลามากเกินไปจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อชีวิต 
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รูปภาพท่ี 5 - 3 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการน าส่งผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดชลบุรี 

                      ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

รูปภาพท่ี 5 - 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการให้บริการตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุจนถึง  
   โรงพยาบาลและระยะจากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาลท่ีน าส่งของจังหวัดชลบุรี 

             ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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สภาพแวดล้อมของเมือง/ชุมชน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยอมรับว่าปัญหาอุบัติเหตุเป็นภาระต่อการให้บริการ และได้กล่าวถึงปัญหาความไม่มี
วินัยของผู้ขับขี่ ซึ่งอาจจะสืบเนื่องจากการแรงงานอพยพ นักท่องเท่ียว การเสพสุรา รวมท้ังการขนส่งสินค้า 
รถบรรทุกซึ่งมักจะเร่งรีบท าเวลา ท้ังหมดนี้สะท้อนความเป็นเมืองชุมทาง (transport junction) การย้ายถิ่น
ฐานของแรงงานและนักท่องเท่ียวที่มาพ านักในประเทศไทยในลักษณะระยะยาว (long stay living) เช่น ญี่ปุ่น 
เกาหลี เป็นต้น ซึ่งเข้ามาท างานในโรงงานขนาดใหญ่หรือสถานประกอบการ  

ข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ระบุว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้ังในพื้นท่ีชายทะเลเป็นหลัก อาจจะเป้น
เพราะมีความเป็นชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานและกิจการขยายตัวเต็มพื้นท่ี (รวมท้ังพื้นท่ีท่ีชายแดน
ชลบุรี-ระยอง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง การเกิดอุบัติเหตุจะต้องเดินทางไกล (30-50 กิโลเมตร) เป็น
สาเหตุหนึ่งท าให้ response time สูง  เกินกว่าค่ามาตรฐาน  การขยายสายรองและสายย่อยจากสายหลัก  
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการขับข่ีและความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ ท่ีการเปล่ียนแปลงขนาดและ
โครงข่ายของถนนในพื้นท่ี รวมถึงรูปแบบและแบบแผนการสัญจรและการใช้ยานพาหนะท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น 
ขนาดของถนนกว้างขึ้น รองรับรถขนส่งขนาดใหญ่ ท่ีสัญจรผ่านไปสู่เขตอุตสาหกรรม รถยนต์ส่วนบุคคล
สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้น เป็นต้น รวมถึง ทิศทางการขยายตัวของการใช้ท่ีดินเพื่อเขตชุมชนและเมือง และ
เขตอุตสาหกรรม กับการพัฒนาเส้นทางถนนเพื่อการขนส่งและการจราจร ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความ
ปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 

นอกจากนี้ แบบแผนการใช้ถนนของสังคมไม่ได้มีการพัฒนาการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ให้เท่าทันกับการพัฒนาเส้นทางถนน รถจักรยานยนต์ย้อนศรโดยใช้ความเร็ว จุดตัด ทางแยก ทางโค้ง 
กลายเป็นจุดเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น รวมถึงการขาดความระมัดระวัง  ท าให้การเกิดอุบัติเหตุ
การจราจรในพื้นท่ีมีรูปแบบเกิดการเปล่ียนแปลงไป จากบาดเจ็บเล็กน้อย ไปสู่บาดเจ็บหนัก และบางกรณี
เสียชีวิตทันทีในท่ีเกิดเหตุ 

การพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดชลบุรีมีความน่าสนใจ ดังนี้ 
1. จังหวัดชลบุรีมีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ี 3 ส่วน คือ 1) หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินของ

โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด 2) หน่วยกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) หน่วยกู้
ชีพกู้ภัยขององค์กรการกุศลไม่แสวงหาก าไร (มูลนิธิ) โดยท้ัง 3 ส่วน มีการเช่ือมประสานการด าเนินการการ
บริการ EMS ผ่านโครงข่าย 1669 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีเป็นหน่วยส่ังการ อย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตว่า การมีส่วนร่วมของ อปท. ยังน้อยมาก (ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 6 แห่งจาก อปท. นับร้อยแห่งในจังหวัด) 

2. จังหวัดชลบุรีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี โดย อปท. ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีฐานรายได้สูง อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนการพัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉินยังมีน้อยโดยเปรียบเทียบกับกิจการบริการสาธารณะอื่น ๆ อปท.
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินน้อย ท้ังนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ผู้ป่วยจ านวนมาก
สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ด้วยตนเอง 
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3. จังหวัดชลบุรีมีเครือข่ายองค์กรการกุศลไม่แสวงหาก าไรจ านวนหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีฐานรายได้
จากการรับบริจาคจ านวนมากเพียงพอต่อการพัฒนาหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ประกอบกับมีหน่วยอาสาสมัครปฏิบัติการ
กู้ชีพอิสระจ านวนมากท่ีเข้ามาร่วมด าเนินการกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ท าให้เครือข่ายองค์กรการกุศลเป็น
หน่วยขับเคล่ือนการด าเนินงานท่ีเข้มแข็งของพื้นท่ี 

4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความส าคัญกับระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย (response time) ซึ่ง
พบว่า มีร้อยละของการบริการเกินกว่ามาตรฐาน 8 นาที สาเหตุประการหนึ่งคือ การจราจรท่ีแออัดและติดขัด 
ส่งผลต่อการเข้าถึงผู้ป่วยและระยะเวลาการให้การบริการใช้เวลายาวนาน เกินค่ามาตรฐาน 

 
5.3 จังหวัดเชียงใหม่ 

 5.3.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดท่ีต้ังในภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 20,107 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรของจังหวัดเชียงใหม่มีท้ังหมด 1,779,254 คน ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562 โดยมีความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพื้นท่ีเท่ากับ 88.48 คนต่อตารางกิโลเมตร ส าหรับการอยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่ประชากรส่วน
ใหญ่จะอาศัยในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอสันทราย และอ าเภอฝาง ซึ่งเป็นอ าเภอท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ อีกท้ังยังมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในท่องเท่ียวจ านวนมาก ส าหรับการปกครอง
ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่บ้าน (รูปภาพท่ี 5.5 ) และมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ังส้ิน 210 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่) เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนครเชียงใหม่) เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 116 แห่งและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 89 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ต้ังอยู่ในภาคเหนือท าให้ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและ
ป่าละเมาะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแบ่งสภาพพื้นท่ีเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) พื้นท่ีภูเขา (พื้นท่ีประมาณร้อยละ 80 ของ
จังหวัด) และ 2) พื้นท่ีราบลุ่มน้ าและท่ีราบเชิงเขา ซึ่งท าให้การเดินทางในแต่ละอ าเภอมีระยะทางและลักษณะ
ของเส้นทางต่างกัน ส าหรับระยะทางในแต่ละอ าเภอหากวัดจากระยะทางจากตัวเมือง (อ าเภอเมืองเชียงใหม่) 
จะพบว่าระยะทางไกลสุด ได้แก่ อ าเภอออมก๋อย คือ 179 กิโลเมตร อ าเภอแม่อาย คือ 174 กิโลเมตร อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา คือ 157 กิโลเมตร และอ าเภอฝาก คือ 154 กิโลเมตร (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2562) ใน
ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่และเป็นปลายทางของการเดินทางจึงท าให้จังหวัดเชียงใหม่
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ อีกท้ังยังมีการท่องเท่ียวและบริการส่งผลให้เกิดอสังหาริมทรัพย์ 
สถานประกอบการ และนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ซึ่งน ามาสู่การสร้างรายได้และน าไปสู่ความเจริญเติบโตใน
จังหวัด 
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รูปภาพที่ 5.5  ภาพแผนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

                              ที่มา: ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 จัดระบบบริการสาธารณสุขของเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐจ านวน 24 แหง่ โดย
แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัดมีจ านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) มีจ านวนเตียง 120 – 500 เตียงจ านวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มี
จ านวนเตียง 10 – 120 เตียง โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 22 แห่ง ต้ังอยู่ท่ี
อ าเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอื่น ๆ 5 แห่ง ท้ังหมดต้ังอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ได้แก่ รพ. กองบิน 41 รพ. ค่ายกาวิละเชียงใหม่ รพ. ดารารัศมี และรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสังกัดเอกชน 14 แห่ง โดย 13 แห่งต้ังอยู่ท่ีอ าเมืองเชียงใหม่ และ 1 แห่ง ต้ังอยู่
อ าเภอแม่ริม (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2562) 
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5.3.2 สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ทางภาคเหนือ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ  
1.8 ล้านคน (กรมการปกครอง 2562) ฐานเศรษฐกิจในเขตตัวเมืองอิงการท่องเท่ียวเป็นหลัก ซึ่งมีจ านวน
นักท่องเท่ียวจ านวนมาก มีแรงงานอพยพและกิจการร้านค้าจ านวนมาก ในแต่ละปีมีผู้เยี่ยมเยือนจ านวนกว่า 
10 ล้านคน ซึ่งเข้ามาพ านักอาศัยในพื้นท่ีท้ังรูปแบบระยะส้ันและระยะยาว อย่างไรก็ตามนอกเขตเมืองยังเป็น
ฐานการเกษตรเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นเศรษฐกิจหลักท่ีสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
เข้ามาใช้บริการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดูดซับแรงงานท้ังคนไทยและแรงงานประเทศเพื่อน
บ้านจ านวนมาก  

จังหวัดเชียงใหม่มีความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเมืองและภาคชนบท การกระจุกตัวของ
หน่วยเศรษฐกิจในเขตเมือง ส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก ส่วนพื้นท่ี
ชนบทภาคการเกษตรท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ฐานรายได้จะขึ้นอยู่กับภาคการผลิตด้านการเกษตร
เป็นหลัก 

อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีสาเหตุมาจาก 3 เหตุการณ์หลัก คือ 
1. ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี ท่ีมีความคุ้นชินกับสภาพถนนของพื้นท่ี แต่ไม่

คุ้นชินกับการพัฒนาระบบการจราจรสมัยใหม่และเส้นทางถนนท่ีมีขนาดใหญ่ ผ่านเข้าพื้นท่ีชุมชน 
2. กลุ่มแรงงานต่างชาติท่ีใช้ยานพาหนะสัญจรในชีวิตประจ าวันและท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท างาน ซึ่ง

ระบบการจราจรของประเทศเพื่อนบ้านจะใช้รถใช้ถนนช่องจราจรทางขวา ขณะท่ีของไทยใช้ช่องจราจร
ทางซ้าย แรงงานประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่จะใช้ความเคยชินในการใช้ถนน ท าให้เกิดการใช้รถในช่องจราจร
ท่ีสวนทางกัน 

3. นักท่องเท่ียวต่างชาติจ านวนมากจะใช้บริการเช่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพื่อการเดินทาง
ท่องเท่ียว ซึ่งการไม่คุ้นชินเส้นทาง และการมีเส้นทางคดเค้ียวตามแนวภูเขา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
จ านวนมากกับนักท่องเท่ียว ซึ่งปรากฏารณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในจังหวัดท่ีมีฐานเศรษฐกิจการท่องเท่ียว
คล้ายกัน เช่น จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีสูงในพื้นท่ีภาคเหนือ โดย
จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นมีท้ังความรุนแรงในทุกระดับต้ังแต่ระดับเบื้องต้น ไปจนถึงรุนแรง นอกจากนี้การเกิด
อุบัติเหตุจ านวนมากสะท้อนถึงภาระการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมากเพิ่มขึ้น ดังแสดงรูปภาพท่ี 5 - 6 และ 5 - 7  
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รูปภาพท่ี 5 - 6  อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการจราจรรายจังหวัดในโซนภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2561 

           ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

รูปภาพท่ี 5 - 7  ภาระการท างานอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการจราจรต่อประชากรพันคนของเชียงใหม่ 

           ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
การพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหมม่ีความน่าสนใจ ดังนี้ 
1. การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นท่ีเขตเมืองและพื้นท่ี

ใกล้เคียง การให้การบริการแก่ผู้ป่วยท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลเมือง หรือมีระยะทางไกลจะมีจ านวนน้อย ด้วยสภาพ
กายภาพทางพื้นท่ีของจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวจะเข้าถึงการ
บริการ EMS ได้น้อยกว่าประชากรในพื้นท่ีเขตเมือง 

2. ด้วยสภาพกายภาพของพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเป็นภูเขาและเมืองระดับอ าเภออยู่กระจายท่ัว
ทุกพื้นท่ี ท าให้การวางแผนการจัดการบริการท าได้ไม่ท่ัวถึง ประกอบกับ การลงทุนของ อปท. ในพื้นท่ียังมี
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จ านวนไม่มาก เนื่องจากฐานะการคลังของ อปท. ท่ีมีรายได้น้อย จึงขาดความสามารถในการลงทุนท่ีจะ
พัฒนาการให้การบริการประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน 

3. การจัดการบริการ EMS โดยรวมยังขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและหน่วยงานการสาธารณสุขในพื้นท่ี 
4. จังหวัดเชียงใหม่ก าลังจะถ่ายโอนศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จากโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ไปสู่การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ท่ี
ผลักดันให้ อบจ. แต่ละจังหวัดเป็นหน่วยรับโอนความรับผิดชอบการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
จังหวัด และเป็นหน่วยพัฒนาโครงข่ายการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ต้ังแต่เริ่มด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2562 มี 8 อบจ. ท่ีด าเนินการถ่ายโอนแล้ว ได้แก่ อบจ.อุบลราชธานี 
อบจ.สงขลา อบจ.มหาสารคาม อบจ.สระแก้ว อบจ.ภูเก็ต อบจ.พัทลุง อบจ.ชุมพร และ อบจ.ล าพูน ซึ่งมี อบจ. 
ท่ีเตรียมการถ่ายโอนในระยะเวลาเดียวกับ อบจ.เชียงใหม่ ได้แก่ อบจ.สุพรรณบุรี และ อบจ.แพร่2 

5. อปท. ในพื้นท่ีห่างไกลเมือง มีการลงทุนการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ านวนน้อยมาก (บาง
แห่งอาจจะไม่มีเลย) โดยเฉพาะ อปท. ท่ีอยู่ในอ าเภอท่ีไกลมาก เช่น อ าเภอฝาง อ าเภอฮอต อ าเภอเวียงแหง 
อ าเภอไชยปราการ อ าเภอสะเมิง อ าเภอดอยเต่า อ าเภออมก๋อย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อ าเภอท่ีอยู่ใกล้ตัวเมือง
เชียงใหมม่าก เช่น อ าเภอสันทราย อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสารภี ก็มีการลงทุนการจัดการบริการน้อยเช่นกัน 

6. ปัญหาของการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพื้นท่ีชุมชน
บางแห่งอยู่ห่างไกล เป็นพื้นท่ีภูเขาเข้าถึงยาก ใช้ระยะเวลาเดินทางมาก และพาหนะไม่เหมาะสมกับเส้นทาง
ถนนในการเข้าถึงชุมชน (เช่น รถตู้ไม่สามารถวิ่งในเส้นทางถนนทางเข้าหมู่บ้านได้) 

 
5.4 จังหวัดอุบลราชธานี 
 5.4.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดท่ีต้ังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีฐานการผลิตหลักจากภาคเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของ GPP 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 15 ภาคบริการร้อยละ  64 ของ GPP (สถิติปี พ.ศ. 2561) และเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ี
ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพื้นท่ีท้ังส้ิน 15,774 ตารางกิโลเมตร มีประชากรของจังหวัด
จ านวน 1,878,146 คน ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562 มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีเท่ากับ 119.06 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ส าหรับการปกครองได้แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 25 อ าเภอ 219 ต าบล 2,469 
หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังส้ิน 239 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

                                                             
2 การด าเนินการการถ่ายโอนศูนย์สั่งการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) หรือโรงพยาบาลจังหวัด ไปสู่การรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนพันธกิจการพัฒนาและการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนที่ โดยก าหนดให้ ถ่ายโอนศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินไปให้แก่ อบจ. และการส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ อปท. ในจังหวัด 
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เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 39 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 194 แห่ง  
(ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2562) ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดเป็นพื้นท่ีสูงต่ าสลับกัน (รูปภาพท่ี 5.8) ท้ังนี้
ยังมีพื้นท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว และกัมพูชา  
 

รูปภาพที่ 5.8  ภาพแผนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

 
                                ที่มา: ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

 
จัดระบบบริการสาธารณสุขของอุบลราชธานี 

 จังหวัดอุบลราชธานีมีสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐจ านวน 26 แห่ง 
โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัดมีจ านวนเตียงขนาด 1,000 เตียง จ านวน 1 
แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีจ านวนเตียง 10 – 120 เตียง โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25 แห่ง โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอื่น ๆ 2 แห่ง และสังกัดเอกชน 5 แห่ง 
(ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2562)  
 
  



5-13 
 

5.4.2 สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จากสถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่า 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ แต่จ านวนรถกู้ชีพในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีจ านวนใน
สัดส่วนท่ีน้อย ดังแสดงในตารางท่ี 5 - 2  

 
ตารางที่ 5 - 2 สถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ปี พ.ศ. 2561 

จังหวัด รถกู้ชีพระดับ 
ALS 

รถกู้ชีพระดับ 
BLS 

รถกู้ชีพระดับ 
FR 

บุคลากรในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

อ านาจเจริญ 41 32 92 778 
บุรีรัมย์ 114 43 439 3915 
ชัยภูม ิ 69 98 201 3886 
มุกดาหาร 10 9 58 1425 
นครราชสีมา 191 147 733 6238 
ศรีสะเกษ 72 129 315 5991 
สุรินทร์ 82 32 293 2505 
อุบลราชธานี 53 82 155 3001 
ยโสธร 37 34 106 1414 

ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

การพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานีมีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
1. จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีมีการพัฒนาการบริการ EMS รุ่นแรกของประเทศเริ่มด าเนินการ

ในช่วงป ีพ.ศ. 2547 - 2548 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลาง และร่วมกับเครือข่าย 
คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์เขต มีการเรียนการสอนวิชาพยาบาล เป็น
หน่วยผลิตบุคลากรเสริมการด าเนินงาน  

2. ในเวลาต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ให้บริการ ems ในระยะแรกโดยสนับสนุนงบประมาณการด าเนินการบางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ทาง 
อบจ. ให้การสนับสนุนโดยการซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายระดับอ าเภอ และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 อบจ.อุบลราชธานี ขยายบทบาทโดยรับโอนศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มาด าเนินการท้ังระบบ พร้อมกับสร้างส านักงานศูนย์ส่ังการ จัดหา
รถกู้ชีพโดยการเช่าจากหน่วยงานเอกชนจ านวน 200 คัน และได้กระจายรถกู้ชีพให้เครือข่ายโรงพยาบาลระดับ
ชุมชน ใหเ้ทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กระจายในพื้นท่ีของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การ
บริการอย่างท่ัวถึง เป็นความก้าวหน้ารูปแบบหนึ่งของตัวอย่างน าร่องท่ีหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานตลอดมา 



5-14 
 

3. ในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. พร้อมกับท าบันทึกทักท้วงว่า การจัดเช่ารถพยาบาลฉุกเฉินจากภาคเอกชน 
อาจจะไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ ในลักษณะการทับซ้อนของผลประโยชน์ (conflict of 
interest) โดยสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติระหว่างนายก อบจ. กับบริษัทเอกชนท่ีจัดหารถให้เช่า 
ผลท่ีเกิดขึ้นด้านหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกค าส่ังมาตรา 44 (รัฐบาลพลเอกประยุทธ์) ให้หยุดการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และเสนอความเห็นว่า การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินอาจจะเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่าการเช่าจากภาคเอกชน3 

  4. จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ การเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากรท่ี
อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอชายขอบจังหวัดจะเข้าถึงการบริการได้ยากและต้องใช้เวลาในการจัดการบริการ ซึ่ง
เป็นกรณีศึกษาส าคัญท่ีท าให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ห่างไกลเข้าไม่ถึงการบริการ ถึงแม้ว่า โรงพยาบาลระดับชุมชนจะมีการ
กระจายอยู่ทุกอ าเภอ แต่การขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือการรับส่งผู้ป่วย (dispatch department) ท า
ให้ผู้ป่วยท่ีมีฐานะไม่ดีเสียโอกาสการเข้าถึงการบริการ (รูปภาพท่ี 5 - 9 และ 5 - 10) 

 
รูปภาพที่ 5 - 9 แสดงจ านวนรถกู้ชีพต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี 

                    ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

                                                             
3 เกี่ยวกับทางเลือกการเช่าหรือการเป็นเจ้าของรถยนต์ส าหรับหน่วยงานราชการน้ัน เข้าใจว่าไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนว่าอย่างไร
ดีกว่ากัน แต่เท่าท่ีทราบ หน่วยราชการของไทยมีความหลากหลาย บางส่วนซื้อมาเป็นเป็นทรัพย์สิน บางส่วนใช้วิธีการเช่า ซึ่ง
อ้างเหตุผลว่า การเช่ารถสามารถลดภาระการซ่อมบ ารุง และลดความเสี่ยงการคอรัปชันภายในหน่วยงาน อน่ึง มีรายงานการ
วิจัยของส านักบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผลการศึกษาพบว่า การเช่ารถให้การบริการแก่
หน่วยงานราชการมีความคุ้มค่ากว่าการจัดซื้อรถเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน  
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รูปภาพที่ 5 – 10 แสดงจ านวนบุคลากรต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี 

                            ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
5. การลงทุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

ยังมีการลงทุนจ านวนน้อย เนื่องจากในระยะเวลา 5 - 7 ปีท่ีผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด
ได้รับการสนับสนุนการด าเนินการจากทาง อบจ. จึงท าให้ อปท. แต่ละแห่งไม่ได้วางแผนการลงทุนจัดหา
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

6. การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนการให้บริการสูงสุดปีละ 80,000 กว่าราย 
ในปี พ.ศ. 2558 และเมื่อมีการท้วงติงจาก สตง. เกี่ยวกับการจัดหารถกู้ชีพ แต่อย่างไรก็ตามจ านวนการให้การ
บริการมีแนวโน้มลดลงไม่มากนัก ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 อปท. หลายแห่งเริ่มด าเนินการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน
และอุปกรณ์เข้ามาทดแทนการรับการสนับสนุนจาก อบจ. และเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยขององค์กร
เอกชนไม่แสวงหาก าไรยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง เข้ามารับบทบาทหน้าท่ีแทนการลดจ านวนการ
บริการของ อบจ. ลงไป 

7. ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการลดจ านวนรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. คือ 
 (1) ผู้ป่วยท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลได้รับการบริการลดลง จ านวนการให้การบริการท่ีลดลงไป

ประมาณ 20,000 ราย มีข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นผู้ป่วยท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอรอบนอกท่ีห่างไกลจากโรงพยาบาล 
(ข้อสันนิษฐานนี้รอการเก็บราบรวมข้อมูลยืนยัน) 

 (2) จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานระดับความป่วยฉุกเฉิน (ESI1 ESI2 และบางกรณีของ 
ESI3) ท่ีมารับการบริการท่ีห้องฉุกเฉิน (Emergency Room: ER) ของโรงพยาบาลด้วยตนเองมีจ านวนท่ี
เพิ่มขึ้น (ประเด็นนี้ยังเป็นข้อสันนิษฐานจากการสัมภาษณ์โรงพยาบาลใหญ่ 2 แห่ง รอการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อช้ีประเด็น) 
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 (3) จ านวนรอบการให้การบริการของรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลมีรอบการบริการ
เพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละรอบการให้บริการเริ่มมีแนวโน้มระยะทางการเข้ารับผู้ป่วยฉุกเฉินระยะทางไกลมากขึ้น 
และพื้นท่ีท่ีไม่เคยให้การบริการ รถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลต้องเข้าให้การบริการ และระยะเวลาการให้
การบริการต่อรอบหรือต่อผู้ป่วยแต่ละรายมีระยะเวลามากขึ้น 

8. การขยายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินมี 3 ประเด็น ท่ีเกิดเป็นข้อถกเถียง คือ 
 (1) การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนรับรู้ว่าเป็นการบริการทางการแพทย์  (medical 

service) และการบริการท่ัวไปเชิงสาธารณะ (public service) ท่ีให้การบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้รับรู้
ว่าความเจ็บป่วยในลักษณะใดคือความเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงถูกตีความว่าเป็นการบริการทางการแพทย์ท่ีผู้ป่วยทุก
ระดับความเจ็บป่วยควรได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยน้อยหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินมาก 

 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. แต่ละท้องถิ่นควรแยกการบริการสาธารณะท่ี
เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขออกเป็น 2 ลักษณะ หรือไม่ คือ หนึ่ง การบริการสาธารณะท่ัวไป ให้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีมีฐานะยากจน ผู้ท่ีไม่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุ คน
พิการ เด็ก สตรีท่ีต้องได้รับการดูแล และผู้ป่วยเรื้อรัง (ท้ังติดเตียงและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง) คน
กลุ่มดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการบริการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และสอง การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ท่ีต้องมีการพัฒนาการบริการโดยเฉพาะ แยกจากการบริการการสาธารณสุข 

 (3) การบริการการแพทย์ฉุกเฉินถูกใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองต่อการหาเสียงทางการเมืองกับ
ประชากรทุกกลุ่มในพื้นท่ี อปท. โดยฝ่ายการเมืองท้องถิ่นน าการบริการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์ทาง
การเมือง อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ มีข้อถกเถียงมากขึ้นว่า การให้การบริการไม่สามารถสลัดการหาเสียงของ
ฝ่ายการเมืองได้ท้ังหมด 

 
5.5 จังหวัดสมุทรปราการ 
 5.5.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดท่ี ต้ังในภาคกลาง และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 30 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 1,004 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรท้ังหมด 1,344,875 คน ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562 มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีเท่ากับ 
1,339.39 คนต่อตารางกิโลเมตร ส าหรับการปกครองได้แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 6 อ าเภอ 50 
ต าบล 405 หมู่บ้าน (รูปภาพท่ี 5.11) และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังส้ิน 49 แห่ง ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง เทศบาลต าบล 14 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 26 แห่ง ท้ังนี้ยังจังหวัดสมุทรปราการยังมีฐานเศรษฐกิจท่ีอิงภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก (มี
จ านวนโรงงาน 7,302 แห่ง) (ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ,2562) และพาณิชย์กรรม โดยส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์ อาหารแปรรูป การขนส่งและการบริการ เป็นต้น ท้ังนี้ยังมี
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จ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก ซึ่งท าให้มีประชาชนย้ายถ่ินฐานมาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวน
มากอีกท้ังเป็นท่ีต้ังของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

รูปภาพที่ 5.11  ภาพแผนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

               ที่มา: ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 จัดระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐ
จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่ัวไป จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาล
บางบ่อ โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 
โรงพยาบาลบางจาก และโรงพยาบาลบางเสาธง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  6 แห่ง ซึ่งมีหน่วยงานย่อย
ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
สถานีอนามัย รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 12 แห่ง (ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2562) 
  

5.5.2 สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีมีขนาดพื้นท่ีเล็ก แต่มีความหนาแน่นของจ านวนประชากร (ท่ีอยู่ใน

ทะเบียนราษฎร์และไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์) และมีความหลากหลายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม อีก
ท้ัง โครงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสมุทรปราการมีความหลากหลายของกิจการผลิต 
และกิจการการค้าการลงทุน ท่ีเช่ือมต่อเนื่องมาจากเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมการ
ผลิต ท่ีมีจ านวนโรงงานจ านวนมากในพื้นท่ี นอกจากนี้ ในระยะย 20 ปีท่ีผ่านมา กิจการทางเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์แสดงและจัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า หมู่บ้านจ านวนหลังคาเรือน
จ านวนมาก หมู่บ้านผู้มีรายได้สูง นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ได้เคล่ือนย้ายจากพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอื่น ๆ ท่ัวประเทศย้ายเข้ามาในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
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การน าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ems ของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง (เขตภูมิภาคท่ี 6) ดัง
แสดงในตารางข้างล่าง สะท้อนปัญหาความไม่พอเพียงของรถกู้ชีพเปรียบเทียบกับประชากร กล่าวคือ ค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ รถกู้ชีพ 33 คันต่อประชากรแสนคน ส าหรับจังหวัดสมุทรปราการมีเพียง 25 คันต่อประชากร
แสนคน ดังแสดงในตารางท่ี 5 - 3 และ 5 - 4 
 
ตารางที่ 5 - 3 สถิติด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ปี พ.ศ. 2561 

จังหวัด การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

(คร้ัง) 

อุบัติเหตุ
จราจร 
(คร้ัง) 

อาการ
เจ็บป่วย 
(ราย) 

จ านวน
รถกู้ชีพ 

จ านวนรถกู้
ชีพต่อ

ประชากร  

ประชากร 

ฉะเชิงเทรา 13,529 6,584 3,971 151 21.27 709,889 
จันทบุร ี 11,822 5,273 2,558 365 68.29 534,459 
ชลบุรี 36,858 20,248 5,117 637 42.20 1,509,125 
ปราจีนบุรี 13,592 4,336 4,925 153 31.38 487,544 
ระยอง 15,140 7,015 2,910 453 63.69 711,236 
สระแก้ว 14,839 4,386 2,405 287 51.07 561,938 
สมุทรปราการ 16,236 5,817 4,809 339 25.86 1,310,766 
ตราด 5,868 2,517 990 87 37.88 229,649 

ที่มา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
นิยามศัพท์  • การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยอาการเจ็บป่วยข้ันวิกฤติ รวมสาม

ประเภทได้แก่ ระดับที่ 1 สีแดง คือ ฉุกเฉินวิกฤติ ระดับที่ 2 สีเหลือง คือ ฉุกเฉินเร่งด่วน และระดับที่ 3 สีเขียว คือ 
ฉุกเฉินไม่รุนแรง  

   • อุบัติเหตุจราจร คือ การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในกรณีอุบัติเหตุจราจร 
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ตารางที่ 5-4 สถิติรถกู้ชีพต่อประชากร ค่าเฉล่ียท่ัวประเทศ ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนรถกู้ชีพต่อประชากร 100,000 คน 

เปอร์เซ็นไทล ์ Smallest 
  

1% 7.887 7.887   

5% 15.242 13.610   

10% 16.748 13.959 Obs 76 
25% 22.873 15.242 Sum of Wgt. 76 
50% 29.306  Mean 33.608 

  
Largest Std. Dev. 16.271 

75% 41.216 68.293   

90% 55.618 80.442 Variance 264.768 
95% 68.293 82.902 Skewness 1.289 
99% 83.639 83.639 Kurtosis 4.445 

ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1.5 ล้านคน โดยส านักงานสาธารณสุข
สมุทรปราการประมาณการจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงในจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 3.0 ล้านคน 
จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นมากอีก 1.5 ล้านคน เป็นประชากรแฝงท่ีมาจากแรงงานจากต่างจังหวัดและแรงงานต่างชาติ 

การพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรปราการมีความน่าสนใจ ดังนี้ 
1. ด้วยความเป็นจังหวัดท่ีมีความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท าให้จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถรองรับแรงงานจ านวนมาก ท้ังท่ีเป็นคนไทยท่ีเคล่ือนย้ายจากพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศและประชาชน
จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะคนงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีเข้ามาท างานในพื้นท่ี 

2. จังหวัดสมุทรปราการเป็น 1 ใน 10 จังหวัดของประเทศ ท่ีมีจ านวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรจ านวนมากในแต่ละปี สาเหตุหลักมาจากสภาพของจังหวัดท่ีเป็นทางผ่าน (transport junction) มี
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ความหนาแน่นของจ านวนประชากรในพื้นท่ีจากแรงงานท่ีย้ายเข้ามาท างาน
ในพื้นท่ีท้ังประจ าและไม่ประจ า นอกจากนี้มีประชากรแฝงประกอบอาชีพอิสระเช่นค้าขายจ านวนมาก  
ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การจราจรหนาแน่นและสภาพรถติด ซึ่งเป็น
อุปสรรคของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

3. การท่ีจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้ป่วยมีการเรียกใช้
การบริการ EMS จ านวนไม่มาก โดยส่วนใหญ่ ผู้ป่วยฉุกเฉินจะมียานพาหนะเป็นของตนเอง ท่ีสามารถน าส่ง
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้ท่ีพักอาศัยได้ 



5-20 
 

4. การให้การบริการ EMS โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้การบริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินอาการหนัก ผู้ป่วย
บางส่วนท่ีด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ ผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถจัดหายานพาหนะน าส่งโรงพยาบาลได้ อย่างไรก็
ตาม ผู้ป่วยบางส่วนเรียกใช้การบริการ EMS ในการจัดการบริการทางการสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ 
ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นต้น 

5. เนื่องจากความเป็นจังหวัดท่ีมีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รองรับแรงงานต่างชาติเข้ามาอาศัยใน
พื้นท่ีจ านวนมาก แรงงานต่างชาติส่วนหนึ่งได้ใช้บริการ EMS รองรับความเจ็บป่วยด้วย 

6. พื้นท่ีเมืองกับพื้นท่ีชนบทในจังหวัดสมุทรปราการมีความแตกต่างกันเชิงบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมกว้างมาก พื้นท่ีเมืองจะอยู่ในเขตท่ีติดต่อกับกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ส่วนพื้นท่ี
ชนบทจะอยู่ในเขตท่ีติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและทางตอนเหนือของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
ด้วยความแตกต่างกันทางบริบทดังกล่าว ท าให้การจัดการบริการ EMS ของ 2 พื้นท่ี ดังกล่าว มีความแตกต่าง
กันมาก โดยพื้นท่ีเมือง ความหนาแน่นของจ านวนประชากรและการจราจรท่ีติดขัด ท าให้การเข้าถึงผู้ป่วยและ
การขนส่งผู้ป่วยไปสู่สถานพยาบาลท าได้ยาก ขณะท่ีพื้นท่ีชนบท ความหนาแน่นของจ านวนประชากรมีน้อย 
และประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและมีฐานะไม่ดี ท าให้คนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงการบริการ  EMS  ซึ่ง
ส่วนหนึ่งทาง อปท. ในพื้นท่ียังไม่มีการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

7. อปท. ในเขตพื้นท่ีชนบทยังไม่มีแผนการลงทุนการพัฒนาการบริการ การด าเนินการยังให้
โรงพยาบาลชุมชนระดับอ าเภอและองค์กรภาคเอกชนไม่แสวงหาก าไร (มูลนิธิ) เข้าด าเนินการในพื้นท่ีรับส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังระดับจังหวัดและระดับพื้นท่ียังมีบทบาทต่อการพัฒนาการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินน้อย ท้ังในบทบาทหน่วยสนับสนุน ส่งเสริม การลงทุนการพัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ของ อปท. ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยกเว้นในบางจังหวัดซึ่งผู้บริหารตระหนักถึง
ความส าคัญของงาน EMS แต่จ านวนนี้ยังคิดเป็นส่วนน้อย ประมาณร้อยละ 10 ตามข้อมูลสถิติในป ีพ.ศ. 2562 
อบจ. มีจ านวน 76 แห่งท่ัวประเทศ ในจ านวนนี้มีเพียง 7 แห่งท่ีด าเนินงานด้าน EMS ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี สงขลา มหาสารคาม ล าพูน สระแก้ว พัทลุง และชุมพร 
 
5.6  นโยบายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ศูนย์สั่งการประจ าจังหวัด 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ตระหนักถึงปัญหาความไม่พอเพียงของบริการ EMS อย่าง
น้อยในบางจังหวัดและข้อจ ากัดของศูนย์ส่ังการในปัจจุบัน (ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด) นอกจากนี้มองเห็นจุดแข็งด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. จึงได้
ก าหนดเป้าหมายถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ. รับเป็นศูนย์ส่ังการประจ าจังหวัด ในสภาพปัจจุบัน (ต้นปี พ.ศ. 
2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีบทบาทเป็นศูนย์ส่ังการมีเพียง 7 จังหวัด  
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 คณะวิจัยได้ติดตามนโยบายโดยสืบค้นข้อมูลของ อบจ. 2 แห่ง เป็นกรณีศึกษา ดังนี้ 
 กรณีที่หนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เริ่มรับถ่ายโอนงาน EMS โดยเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและ
ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุงในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ซึ่งเป็นหนี่งในคณะกรรมการกระจายอ านาจ และจ่าเอกชยพงศ์ เทียบพุฒ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสอบถามความเป็นมาของโครงการ วิธีการริเริ่ม หมายถึงการ
ขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดการด าเนินการที่ผ่านมา 
 จุดเด่น ผู้บริหารของ อบจ.พัทลุง เห็นความส าคัญในการด าเนินงาน และความส าเร็จท่ีส าคัญในการ
โอนย้ายโดยใช้ระยะเวลาไม่นาน คือ ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ท่ีมาของศูนย์ฯ โรงพยาบาลท่ีก ากับดูแลส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้รับผิดชอบส านักระบบ 
ผู้รับผิดชอบศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ 
 2. อบจ.ยังไม่มีความพร้อมท้ังในด้าน บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์ ในการด าเนินงานในปัจจุบัน
ยังคงใช้อัตราก าลังและอุปกรณ์ของโรงพยาบาลท่ีร่วมสนับสนุน (เปล่ียนสถานท่ีท างาน) 
 3. อัตราก าลังไม่เพียงพอ ต้องหาพยาบาลช่ัวคราว จาก โรงพยาบาลอื่น ๆ เข้ามาเสริมการท างาน 
นอกจากนี้ยังขาดอัตราก าลัง พยาบาลวิชาชีพ อีก 3 ต าแหน่ง และยังไม่มีการโอนย้าย สาเหตุเนื่องจากการ
เปล่ียนงานใหม่ท่ีโครงสร้างการบริหารงานไม่ชัดเจน สวัสดิการ และค่าตอบแทน รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพ
ความกังวลในนโยบายการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อมีการเปล่ียนผู้บริหาร 
 4. ช่วงแรกพยาบาลประจ าจากโรงพยาบาล (Full Time) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมเีพียงคนเดียวซึ่งยังคง
เป็นข้าราชการของโรงพยาบาล เมื่อมาช่วยราชการจ าท าให้สูญเสียผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับ เช่น การพิจารณา
ความดีความชอบ การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการท างานเป็นท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
 5. ในระยะเปล่ียนผ่านผู้รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ ความช านาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ท าให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ติดขัด เช่น การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ 
 6. การให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ยังไม่สะดวก (ยังไม่มีแพทย์อ านวยการท่ีชัดเจน) 
 7. ในองค์กรยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข/กองสาธารณสุข  

    2. การลงทุนงบประมาณ และการจัดหารถกู้ชีพ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้จัดต้ังงบประมาณในการจัดรถกู้ชีพปีงบประมาณละ 3 คัน คันละ 
1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี และใช้ในศูนย์
ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนหน้า เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
เอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ให้นโยบายจัดท า
รถกู้ชีพ 3 คัน ให้จัดต้ังงบประมาณ 4,500,000 บาท 
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    3. การพัฒนาศูนย์สั่งการ การลงทุนระบบสื่อสาร  
 ได้ต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ติดต้ังเสาสัญญาณวิทยุความเร็วสูงจ านวน 490,000 บาท เพื่อพัฒนา
ระบบรับส่งสัญญาณให้ได้ท่ัวถึงพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง 

    4. การจัดก าลังคนมาปฏิบัติการ 
 จากเดิมต้ังอยู่ โรงพยาบาลพัทลุง ต่อมามีการท าเอกสารท่ีบันทึกข้อตกลงโดยความร่วมมือ (MOU) 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 ในการถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ.พัทลุง บริหาร
จัดการงบประมาณต่าง ๆ แต่เนื่องจาก อบจ.พัทลุง ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารภารกิจดังกล่าว จึงยังคงใช้
งบประมาณ อัตราก าลังของโรงพยาบาลพัทลุงในการด าเนินงาน โดยได้ย้ายท่ีท าการมาอยู่ท่ีกองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2561 และท าพิธีเปิด มิถุนายน 2561  
และได้เปิดรับสมัคร โอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ 4 ต าแหน่งและโอนย้ายมาแล้ว 1 ต าแหน่ง ขาดอีก 3 ต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร 4 ต าแหน่ง จนกระท่ัง 1 ธันวาคม 2561 ได้บรรจุเจ้าหน้าท่ีส่ือสารเป็นพนักงานท่ัวไป 4 
ต าแหน่ง โดยมีการบริหารอัตราก าลัง ดังนี้ 
  1. พยาบาลวิชาชีพ ประจ าการ 1 คน โดยปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ส่วนนอกเวลา
ราชการ ใช้อัตราก าลังโดยการขอการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพและเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ซึ่งไม่กระทบต่องานประจ า โดยผลัดเปล่ียนเวรปฏิบัติงาน เวรละ 8 ช่ัวโมง โดยแบ่งเป็นรอบดึก เช้า 
บ่าย และตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  2. เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร ท้ังหมด 4 คน ปฏิบัติงานเป็นเวรละ 8 ชม. โดยแบ่งเป็นรอบ ดึก เช้า 
บ่าย และตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  3. อัตราก าลังในแต่ละเวร  และเวลาในการขึ้นปฏิบัติงาน ดังนี้ 

เวร เวลา พยาบาลหรือเจ้าพนักงาน.
สาธารณสุข (คน) 

เจ้าหน้าที่สื่อสาร 
(คน) 

ดึก 24.00-08.00 น. 1 1 
เช้า 08.00-16.00น. 1 2 
บ่าย 16.00-24.00oน. 1 1 

               หมายเหตุ หากไม่มีพยาบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขสมัครจะจัดเจ้าหน้าท่ีส่ือสาร 2 คน 
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     5. การร่วมมือกับ อบต. หรือ เทศบาลในจังหวัด 
 หลังจากรับการถ่ายโอนภารกิจศูนย์ส่ังการมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ท าบันทึก

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นท้ังจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมมือในการปฏิบัติงานในรูปแบบการปฏิบัติการ
ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างศูนย์ส่ังการกับลูกทีมกู้ชีพองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีรถกู้ชีพปฏิบัติการส่ังการ
การแพทย์ฉุกเฉินในเบ้ืองต้น จ านวน 32 อปท. (43.24% ของ อปท.ท้ังหมด) 

 
    6. ผลปฏิบัติการ จ านวนรายที่ให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนผลการด าเนินงาน 5 ปี

ย้อนหลัง ดังนี้ 
ปีงบประมาณ จ านวนคร้ังการให้บริการ RT 10 นาที (%) การแจ้งเหตุผ่าน 1669 (%) 

2562 15,622 66.33 82.44 
2561 14,497 70.51 79.95 
2560 12,970 67.43 78.33 
2559 11,614 67.54 75.52 
2558 11,141 68.82 72.92 

 
กรณีที่สอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนายปรีชา สุขรอด เพื่อทราบถึงความเป็นมาของการด าเนินการโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและ
ส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉิน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ 
การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  โดยถือปฏิบั ติตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท. 0891.3/ว 2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (19) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ี
ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เพื่อให้เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
2.  เพื่อเป็นศูนย์ด าเนินการในการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการจ่ายงาน ประสาน ก ากับ ดูแล 

และอ านวยการ ผ่านระบบส่ือสารและสารสนเทศให้หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
3.  เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดแพร่ ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
4.  เพื่อบูรณาการงานการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
5.  เพื่อบริหารจัดการให้กับผู้แจ้งเหตุ และผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

และได้รับการรักษาโดยเร็ว   
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.แพร่  ปรากฏ
รายละเอียดของการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1.  จัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ โดยนายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ  
นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

2.  ประสานงานกับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการประมาณราคาและออกแบบศูนย์
รับแจ้งเหตุและส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

3.  จัดประชุมหารือการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ เรื่อง การสรรหาอาคารสถานท่ีจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการฯ โดยมีนายวัฒนา ผาทอง รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้อ านวยการกอง
ทุกกองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

4.  จัดประชุมหารือกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ ศูนย์นเรนทร 1669 จังหวัดแพร่ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้อ านวยการกอง
แผนและงบประมาณ 

5.  จัดท าโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพื่อบรรจุเข้าแผนและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ในเดือน 
กรกฎาคม 2561 แจ้งให้กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด าเนินการส ารวจและออกแบบปรับปรุงห้อง
ประชุม ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และส ารวจสถานท่ีจัดต้ังเสาโครงสร้างวิทยุส่ือสาร พร้อมออกแบบประมาณ
ราคา เพื่อน าเข้าแผนพัฒนาส่ีปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

6.  จัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

7.  ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และค าส่ัง
แต่งต้ังคณะท างานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

8.  เข้าร่วมประชุมวิชาการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2561 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

9.  ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดแพร่ ครั้งท่ี 1/2561 เพื่อด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) ณ ห้องประชุมไชย
บูรณ์ ช้ัน 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
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10.  ติดต่อประสานงานกันส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เรื่อง การขอข้ึนทะเบียน
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ ซึ่งเป็นอาคารราชพัสดุ 

11.  ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

12.  ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาศึกษาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
บริเวณช้ัน 2 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ โดยจัดท าเป็นห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการฯ 1669 ห้องประชุมปฏิบัติการ 1669 ห้องปฏิบัติงาน
บุคลากรเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ ห้องปฏิบัติการควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ 
191 และห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ (ห้อง Server) 

13.  ขออนุมัติด าเนินการติดต้ังเสาโครงสร้างวิทยุส่ือสาร และอุปกรณ์ส่ือสาร ภายในห้องศูนย์รับแจ้ง
เหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยขออนุญาตติดต้ังเสาวิทยุส่ือสารกับ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   

14.  ขออนุมัติด าเนินการการขอเพิ่มกรอบอัตราก าลัง งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

1. พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว  ข้าราชการ   จ านวน 3 อัตรา  
2. ผช. นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา  
3. ผช. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  
4. พนักงานรับแจ้งเหตุ  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา  
5. พนักงานวิทยุส่ือสาร  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา  
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  
           รวมท้ังส้ิน 15 อัตรา  
15.  เริ่มด าเนินการเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ในวันท่ี 1 เมษายน 2563 โดยของรับการสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลแพร่ เพื่อมาปฏิบัติงานประจ าห้อง
ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ อบจ.แพร่ โคยการควบคุมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
5.7 สรุปท้ายบท 

ในบทนี้เสนอการวิเคราะห์มิติคุณภาพของการให้บริการ EMS โดยจัดท าเป็นกรณีศึกษา ตัวอย่างเช่น 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานท่ีมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี (วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562) เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันท่ี 16 ธันวาคม 
2562) สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (14 มกราคม 2563) เป็นต้น เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคของการ
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ปฏิบัติการ เนื่องจากจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง มีความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจราจร จ านวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต (ต่อประชากรพันคน) สูงในล าดับต้น ๆ ของประเทศ  ปัญหาท่ีสะท้อนจากท่ีประชุม เช่น การขาดวินัย
ของผู้ขับขี่และประชาชน การมีประชากรแฝงซึ่งอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมและวิธีการใช้รถใช้ถนนหรือขาด
ความรู้การขับขี่ท่ีปลอดภัย พร้อมกับข้อสังเกตว่า ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีท่ีเข้าร่วมในการให้บริการ EMS น้อย 
นอกจากนี้มีปัญหาเชิงโลจิสติกส์ คือ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้ังในแถบชายทะเล แต่การขยายตัวของเมือง/นิคม
อุตสาหกรรมกระจายออกไปในวงกว้าง (พรมแดนชลบุรี/ระยอง) เป็นอุปสรรคของรถกู้ชีพซึ่งจะต้องเ ดิน
ทางไกลกว่ามาตรฐาน (เกินกว่า 30 กิโลเมตร) ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการ
เข้าถึงผู้ป่วยน้อยกว่า 8 นาทีได้ กรณี อบจ. อุบลราชธานี พบว่าการท่ีจ านวนรถกู้ชีพน้อยลงมีผลกระทบต่อ
ปริมาณการให้บริการ EMS ในสัดส่วนท่ีสูงพอสมควร และ อบต. หลายแห่งได้ปรับตัวคือการลงทุนจัดหารถกู้
ชีพของตนเอง ซึ่งสามารถทดแทนได้ระดับหนึ่ง เนื่องจาก อบต. ส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการจัดซื้อรถกู้ชีพ 
(1-2 ล้านบาทต่อคัน)  กรณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประชุมประชุมกลุ่มย่อยท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน) ได้รับ
ข้อมูลว่า สสจ. ได้จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการอบรมความรู้ให้พนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน (ALS, 
BLS)  และการจัดประชุมกลุ่มย่อยท่ี ส านักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ นอกจากเข้าใจปัญหาระดับปฏิบัติการใน
พื้นท่ี ได้รับข่าวการเตรียมการของ อบจ. เชียงใหม่ในการรับถ่ายโอนเป็นศูนย์ส่ังการ EMS ซึ่งผู้บริการ อบจ. ได้
แจ้งว่า อบจ. มีความพร้อมระดับหนึ่งและอยู่ในขั้นเตรียมการรับถ่ายโอน 
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บทท่ี 6 
บทสรุป 

 
โครงการวิจัยนี้ เสนอการวิเคราะห์การบริการการแพทย์ฉุกเฉินและความเหล่ือมล้้าระหว่างพื้นท่ี (จังหวัด) 
เนื่องจากตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหา (จ้าแนกเป็นสองกลุ่ม คือ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และ อุบัติเหตุจราจร) 
ฐานข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า มีผู้รับบริการจ้านวนกว่า 1.6 ล้านคนใน 76 จังหวัด (หมายเหตุ ไม่รวมสถิติของ
กรุงเทพมหานคร)  พร้อมกับศึกษาข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ EMS ซึ่งเป็นระบบจัดการขนาดใหญ่ ต้ังแต่
ระดับชาติ-เขต-จังหวัด-ย่อยกว่าจังหวัด ระบบการประสานความร่วมมือ  โดยมีกฎหมายรองรับและการสนับสนุน
ด้านงบประมาณของรัฐบาลผ่าน สพฉ. การลงทุนด้านอุปทานจ้าแนกออกเป็นสามหมวด คือ 1) การลงทุนในรถกู้
ชีพ ศูนย์ส่ังการ ระบบการส่ือสาร และระบบประสานความร่วมมือ จากสถิติจดทะเบียนรถกู้ชีพ จ้านวน 2.4 หมืน่
คันกระจายอยู่ท่ัวทุกจังหวัด 2) การระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อมาปฏิบัติงาน EMS ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พนักงาน
ท่ีผ่านการอบรมความรู้และทักษะ 3) การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผ่าน สพฉ. (งบประมาณ  รายได้ประจ้าในแต่
ละป)ี และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานท่ีเข้าร่วม เช่น อบจ. เทศบาล อบต. มูลนิธิและองค์การสาธารณะ 

 วิวัฒนาการของ ems ในประเทศไทยและปัญหาท้าทายในอนาคต 
การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความเป็นมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษในประเทศไทย  ในระยะแรกเป็น

การจัดการความช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลือกรณีสาธารณภัย อย่างเป็นระบบ โดยมูลนิธิ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปอเต็กตึ๊ง) ดังนั้น การให้บริการภายในพื้นท่ีจ้ากัด ไม่ท่ัวถึง โดยไม่มีระเบียบหรือกฎหมายรองรับ ในระยะต่อมา 
(พ.ศ. 2530) กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามหลักวิชาการแพทย์ ก้าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน หมายถึง การจัดหาแพทย์ พยาบาลมาร่วมด้าเนินการ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการในลักษณะน้าร่อง 
จ้ากัดพื้นท่ี (ศูนย์นเรนทร)  จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2551 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อม
กับให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีอ้านาจการบริหาร ก้ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพ พร้อมกับจัดสรรงบประมาณ
ประจ้าปี โดยสรุปคือ วิวัฒนาการของระบบ EMS ของไทยอย่างเป็นทางการประมาณเพียงสิบกว่าปี  ซึ่งช่วงท่ี
ผ่าน—ถือว่ามีความก้าวหน้าท่ีน่าพอใจ โดยมีหน่วยงาน/องค์กรหลายพันหน่วยท่ัวประเทศเข้าร่วม ท้ังภาครัฐ 
ท้องถิ่น ภาคเอกชนในรูปแบบมูลนิธิสมาคมชมรม แต่ยังห่างไกลถ้าจะสรุปว่าท่ัวถึงสมบูรณ์แบบ เป็นระบบจัดการ
หลวมในความหมายการเข้าร่วมขององค์กรท้องถิ่นหรือชมรมต่าง ๆ โดยสมัครใจ อปท.ท่ีเข้าร่วมให้บริการคิดเป็น
ส่วนน้อย (จากสถิติ อบจ. ท้ังหมด 76 จังหวัด เข้าร่วมให้บริการ EMS เพียง 7 แห่ง)  

ล้าดับต่อมา คณะวิจัยเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์ตามสภาพเป็นจริง (situational analysis) โดยได้รับ
ความกรุณาจาก สพฉ. ให้เข้าถึงข้อมูล item น้ามาประมวลเป็นระดับจังหวัด เพื่อเข้าใจการบริหารจัดการ EMS ใน
จังหวัด-การเปรียบเทียบข้ามจังหวัด/เขต  พัฒนาดัชนีเชิงปริมาณเพื่อเข้าใจ workload ปัญหาท่ีแตกต่างกัน เช่น 
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ความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งเพิ่มภาระของการรักษาพยาบาล  ศึกษาตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล (สัดส่วนของ 
response time ภายในเกณฑ์ 8 นาที) เสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่พอเพียงของการลงทุนด้าน EMS ในบาง
พื้นท่ี 

6.1  ผลการศึกษาประเด็นส าคัญ มีดังนี้ 
1) ประเทศไทยมีระบบ EMS กระจายตัวท่ัวทุกภูมิภาคและทุกจังหวัด วัดจากการลงทุนในรถกู้ชีพ อุปกรณ์ 

และศูนย์กู้ชีพ โดยมีภาคส่วนความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม มี
ความแตกต่างในมิติพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางจังหวัด/พื้นท่ีซึ่งมีความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูง 
อาจจะมีปัญหาความไม่พอเพียงของบริการและประสิทธิผล (วัดจาก ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึง
ผู้ป่วย (response time)) ต้่ากว่าเป้าหมาย 

2) ปริมาณของการให้บริการ EMS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจ้าแนกความต้องการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
1) การป่วยฉุกเฉิน และ 2) อุบัติเหตุจราจร  

3) โดยเฉล่ียร้อยละ 70 ของบริการ EMS  สามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุภายในเวลา 8 นาที อย่างไรก็ตาม ส่วน
ท่ีเหลือ 30% ใช้เวลาเกินกว่าเป้าหมาย  เนื่องจากมีอุปสรรคหลายรูปแบบของพื้นท่ี (จังหวัด) แตกต่างกัน 
เช่น สภาพภูมิประเทศท่ีประชากรกระจายตัวอย่างมาก (แม่ฮ่องสอน) ปัญหาสภาพจราจรติดขัดในเขต
ปริมณฑลกรุงเทพ และภาคตะวันออก ปัญหากระจุกตัวของโรงพยาบาล (ชลบุรี ส่วนใหญ่ต้ังในแถบ
ชายทะเล ในขณะท่ีเมืองขยายตัวออกไปยังพื้นท่ีชายเขา ท้าให้การน้าส่งผู้ป่วยใช้เวลายาวและระยะการ
เดินทางไกลกว่ามาตรฐาน)   

4) สัดส่วนของอุบัติเหตุจราจรมีความแตกต่างกันพอสมควรโดยเฉล่ียร้อยละ 28.48 ของ EMS case ท้ังหมด
และเป็นสาเหตุส้าคัญในหลายจังหวัด ส่งผลต่อภาระการท้างานของหน่วยงานกู้ชีพ ซึ่งอุบัติเหตุเป็นส่ิงท่ี
สามารถหลีกเล่ียงหรือลดได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรมีการออกนโยบายสาธารณะหรือแนวทางในการลด
การเกิดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด 

5) ดัชนีภาระงาน (Workload) ซึ่งค้านวณจากจ้านวนการให้การบริการ EMS หารด้วยจ้านวนยานพาหนะ 
(case3/ vehicle) พบว่ามีความเหล่ือมล้้าระหว่างจังหวัดอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุท่ี
ซับซ้อนหลายประการ อาทิ  

5.1 การเข้าร่วมของท้องถิ่นยังมีน้อยในบางจังหวัด  
5.2 ข้อจ้ากัดด้านการคลังและงบประมาณของหน่วยให้บริการ 
5.3 นโยบายหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อปท. ท่ีมีต่อระบบ EMS แตกต่างกัน 

6) ท่ีผ่านมา สพฉ. ได้พยายามเร่งรัดก้าหนดนโยบายถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ. เป็นศูนย์ส่ังการ ซึ่งเนื่องจาก
เห็นศักยภาพด้านการเงินของอบจ. รวมท้ังประสบการณ์ และความส้าเร็จในหลายพื้นท่ีเช่น อบจ. 
อุบลราชธานี และ อบจ. สงขลา อย่างไรก็ตาม การจัดท้าศูนย์ส่ังการยังจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณจ้านวน
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มาก (อาทิเช่น ระบบศูนย์ส่ังการ รถกู้ชีพ ระบบบริหารจัดการ รวมทั้งบุคลากรท่ีต้องปฏิบัติงานตลอด 24 
ช่ัวโมง เป็นต้น) ท้าให้ยังคงเป็นอุปสรรคส้าคัญในการวางแผนปฏิบัติการ 

7) การประเมินในแง่ประสิทธิผลการท้างาน สพฉ. ก้าหนดเกณฑ์ระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย 
(response time) ภายใน 8 นาที ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผล (policy effectiveness) พบว่า ในทุก
จังหวัดมีสัดส่วนจ้านวนการให้การบริการ (case) ท่ีเกิน 8 นาที แต่มีความแตกต่างระหว่างพื้นท่ี ค่าต้่าสุด
ร้อยละ 38.8 ค่าสูงสุด 88.6 ค่าเฉล่ีย 68.2  เปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค ภาคตะวันออก (รหัสภาคคือ 6) 
มีประสิทธิผลด้านเวลาต้่าท่ีสุด (ดังรูปภาพท่ี 6 - 1) 

รูปภาพที่ 6 - 1 สัดส่วนของระยะเวลาเดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยน้อยกว่า 8 นาที จ้าแนกรายภูมิภาค 

                            ท่ีมา: การค้านวณของคณะวิจัย 
 
8) คณะวิจัยได้ส้ารวจข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การถ่ายโอนภารกิจ

หน่ ว ย ง านกู้ ชี พ  EMS ให้ แก่ อ ง ค์ ก รปกครอ ง ท้อ ง ถิ่ น  เป็ น ประ เ ด็นน โยบาย ท่ี ส้ า คัญและ 
ท้าทาย หมายเหตุ สพฉ. ต้ังเป้าหมายส่งเสริมให้ อบจ. 76 แห่ง รับเป็นศูนย์ส่ังการในจังหวัด ซึ่งในปัจจุบัน
มีเพียง 7 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากเห็นว่า อบจ. มีก้าลังเงินพื้นท่ีและความสามารถท่ีจะลงทุน
ในศูนย์ ระบบการส่ือสาร รถกู้ชีพ แต่จ้าเป็นต้องมองในมุมของ อบจ. เนื่องจากความพร้อมของแต่ละแห่ง
แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์หน่วยงานท้องถิ่น สาเหตุหนึ่งท่ีไม่เข้าร่วมให้บริการ EMS เนื่องจากเห็นว่า 
ก) การเข้าร่วมจัดบริการ EMS มีเงื่อนไขท่ีสูง เช่น ข้อก้าหนดว่า รถกู้ชีพต้องให้บริการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
เท่านั้น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า เป็นการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า และเห็นว่ารถกู้ชีพสามารถปฏิบัติได้หลาย
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ภารกิจ (multiple functions)  เช่น งานบรรเทาสาธารณภัย งานบริการท่ีจังหวัดร้องขอ การจัดงาน
ประเพณี จ้าเป็นต้องมีรถกู้ชีพเฝ้าระวัง การรับผู้ป่วยท่ีฐานะยากจนไปส่งสถานพยาบาลโดยเหตุผลด้าน
สวัสดิการ การรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ค) ค่าชดเชย (หรือเรียกว่าค่า case 350 กรณี FR) ไม่ได้เป็นตัวแปรท่ีจูงใจ
หรือส้าคัญมาก เช่น อบต. อาจจับส่ง case_fr จ้านวนรวมกันท้ังปี 100 ราย เงินชดเชยท่ีได้รับมาไม่ได้เป็น
แรงจูงใจ เป็นเพียงส่วนน้อยใน “ต้นทุนรวม” (total cost of EMS service) 

9) ความท้าทายในอนาคต ท่ี สพฉ. พยายามผลักดัน คือ การเชิญชวนให้ อบจ. ท้าบทบาทเป็นศูนย์ส่ังการใน
แต่ละจังหวัด เนื่องจากเห็นศักยภาพของ อบจ. ในด้านงบประมาณ-การมีพื้นท่ีปฏิบัติการ-การประสาน
ความร่วมมือกับ อบต. และ เทศบาล จากสภาพความเป็นจริงมี อบจ. เพียง 7 แห่งท่ีร่วมเป็นศูนย์ส่ังการ 
จากการสัมภาษณ์ อบจ. แพร่ และ อบจ. เชียงใหม่ สรุปความได้ว่า ยินดีเข้าร่วมโครงการและได้
ด้าเนินการเตรียมความพร้อม การขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น และการท้าข้อตกลงกับ สพฉ. อย่างไรก็ตาม
อาจจะเกินไปท่ีจะสรุปว่า อบจ. ส่วนท่ีเหลือ (กว่า 60 แห่ง) จะมีความพร้อมหรือความเต็มใจท่ีจะร่วม
ให้บริการ ems เพราะค่าใช้จ่ายการลงทุน การจัดหาทรัพยากร บุคลากร และระบบความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ อาจจะเป็นอุปสรรค  อาจจะเป็นหัวข้อวิจัยท่ีน่าสนใจและมีอรรถประโยชน์ช่วยให้เข้าใจ
คุณภาพชีวิตคนไทย (ยุค 4.0) 
 

6.2  ข้อจ ากัดของงานวิจัย  

จากประสบการวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยขอแสดงความขอบคุณและช่ืนชมการจัดท้าข้อมูลขนาดใหญ่ของ สพฉ. 
ช่วยน้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ตามสภาพเป็นจริง และเป็นฐานข้อมูลท่ีสะท้อนความเหล่ือมล้้าด้านบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เปรียบเทียบระหว่างจังหวัด/โซน ช่วยให้เข้าใจปัญหาความไม่พอเพียงในบางพื้นท่ี สามารถน้ามา
สร้างดัชนีท่ีสะท้อนปัญหาภาระงาน (workload) หรือการวัดประสิทธิผล policy achievement (ระยะเวลา
เดินทางท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วย หรือ response time น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 นาที) 

 เช่นเดียวกับการท้างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ งานวิจัย EMS มีข้อจ้ากัดและอุปสรรคซึ่งควรค่าต่อ
การบันทึกเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1) ถึงแม้ว่าฐานข้อมูล ITEMS เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ จัดเก็บจาก 76 จังหวัด แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถท้าให้
ครบถ้วน เนื่องจากฐานข้อมูลไม่รวมสถิติของ กทม. ซึ่งเริ่มท้างานมาก่อนการเกิด สพฉ. และจัดเก็บข้อมูล
ท่ีแตกต่างออกไป และไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อุปสรรคอีกประการหนึ่งท่ีสังเกตได้คือ การ
รายงานการปฏิบัติการ ไม่ครบถ้วน 100% เพราะ อปท. จ้านวนหนึ่งไม่ได้จัดท้ารายงานต่อ สพฉ. และ
เห็นว่าเงื่อนไขและขั้นตอนยุ่งยาก และมีแหล่งเงินของตนเอง (หมายเหตุ ต่างกับมูลนิธิภาคเอกชน ซึ่งไม่มี
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งบประมาณประจ้าปี จ้าเป็นต้องได้ค่าตอบแทนจากปฏิบัติงาน เรียกในภาษาผู้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
กรณี FR เท่ากับ 350 ต่อราย)  

2) ข้อมูลท่ีสะท้อนภาระงาน (workload) มีแนวโน้มต้่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจากค้านวณจาก case3 / 
vehicle โดยใช้จ้านวนรถกู้ชีพท่ีจดทะเบียน ซึ่งในสภาพเป็นจริงจ้านวนรถกู้ชีพท่ีจดทะเบียนอาจจะไม่ได้
ใช้งาน  เนื่องจากรถกู้ชีพมีสภาพเก่าเกินกว่าท่ีจะใช้ปฏิบัติการ จึงถูกโอนไปปฏิบัติภารกิจอื่น (หมายเหตุ
จากทะเบียนรถกู้ชีพจ้านวน 2.4 หมื่นคน แต่จากบันทึกการปฏิบัติการจริง มีรถกู้ชีพท่ีได้ใช้งานเป็นประจ้า 
1.8 หมื่นคัน) 

3) การปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น มีบริการมากกว่า EMS  มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบุคลากรว่า งาน EMS 
ถูกเรียกใช้ผิดวัตถุประสงค์ ท้าให้เกิดภาระของดัชนีภารกิจเกินความจ้าเป็น อีกท้ัง ตัวเลขดัชนีภารระงาน 
(Workload) มีแนวโน้มว่าจะต้่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจาก รถกู้ชีพจ้านวนหนึ่งอาจไม่สามารถให้บริการ
ได้ และมีรถกู้ชีพท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มาก ท้าให้รถท่ีเหลือถูกเรียกใช้งานมากกว่าดัชนีภารกิจจริง  

4) การบันทึกข้อมูลบุคลากร (staff) อาจมปีัญหาความลักล่ัน (inconsistency) หมายถึง บางหน่วยงานรวม
จ้านวนอาสาสมัคร ในขณะท่ีบางหน่วยงานไม่นับรวมอาสาสมัคร 
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ภาคผนวก ก. 

ข้อมูลรายจังหวัด 
 
ตารางการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจราจร 

จังหวัด 
การปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน (คร้ัง) 
อุบัติเหตุจราจร 

(คร้ัง) 
จ านวน

ประชากร 
ขอนแก่น 106,575 14,342 1,805,731 
นครราชสีมา 75,780 18,052 2,646,534 
ร้อยเอ็ด 65,324 9,225 1,304,772 
อุบลราชธานี 56,940 11,853 1,846,092 
มหาสารคาม 53,520 7,950 973,591 
สุรินทร์ 48,598 9,247 1,385,628 
เชียงใหม่ 43,234 15,395 1,747,408 
กาฬสินธุ์ 42,726 6,132 982,863 
อุดรธานี 42,132 10,422 1,582,158 
ศรีสะเกษ 41,653 13,220 1,436,209 
สตูล 40,245 7,333 1,464,432 
บุรีรัมย์ 38,099 8,159 1,582,731 
นครศรีธรรมราช 37,539 8,591 1,548,704 
สระแก้ว 37,245 5,696 1,151,022 
ชลบุรี 36,858 20,248 1,534,217 
เชียงราย 30,815 9,296 1,284,495 
สุราษฎร์ธานี 27,675 10,269 1,061,255 
เพชรบูรณ์ 26,341 5,751 993,870 
ยโสธร 24,649 3,425 535,580 
ชัยภูม ิ 23,049 4,710 1,129,230 
ประจวบคีรีขันธ์ 22,705 10,070 1,142,509 
น่าน 21,836 3,364 479,415 
กาญจนบุรี 21,638 8,904 862,537 
หนองบัวล าภู 21,349 3,782 509,102 
นนทบุรี 20,995 8,660 1,230,128 
นครปฐม 20,977 3,504 717,889 



จังหวัด 
การปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน (คร้ัง) 
อุบัติเหตุจราจร 

(คร้ัง) 
จ านวน

ประชากร 
สุโขทัย 19,811 7,952 553,718 
ภูเก็ต 19,519 5,935 543,988 
นครสวรรค์ 18,783 6,320 1,050,046 
ล าปาง 18,546 6,264 742,186 
ตรัง 18,435 6,675 643,229 
เพชรบุรี 16,988 3,518 540,013 
พิจิตร 16,957 7,270 860,544 
เลย 16,724 4,426 634,972 
สกลนคร 16,236 5,817 1,315,012 
ยะลา 15,875 3,069 528,622 
พิษณุโลก 15,572 7,509 408,647 
นราธิวาส 15,520 2,548 794,255 
ระนอง 15,516 5,644 859,792 
ระยอง 15,140 7,015 719,034 
ล าพูน 15,080 4,505 404,322 
ลพบุรี 15,065 5,732 749,696 
อุตรดิตถ์ 14,983 3,453 453,690 
สิงห์บุรี 14,839 4,386 558,422 
ปทุมธานี 14,723 3,488 524,385 
หนองคาย 14,600 3,205 516,049 
บึงกาฬ 14,480 2,268 422,613 
พัทลุง 13,727 3,064 472,608 
แพร่ 13,592 4,336 490,260 
ฉะเชิงเทรา 13,529 6,584 712,721 
สมุทรสาคร 13,526 3,512 642,204 
อ านาจเจริญ 11,823 1,868 378,417 
จันทบุรี 11,822 5,273 534,121 
สมุทรสงคราม 11,692 2,207 320,486 
มุกดาหาร 11,666 2,142 351,951 
ชุมพร 11,487 4,153 509,913 



จังหวัด 
การปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน (คร้ัง) 
อุบัติเหตุจราจร 

(คร้ัง) 
จ านวน

ประชากร 
ปัตตานี 11,410 2,419 718,711 
นครปฐม 11,295 4,567 916,807 
ตาก 10,807 3,570 651,792 
กระบี ่ 10,745 5,608 471,751 
พะเยา 9,680 3,155 481,390 
ปราจีนบุรี 8,923 2,112 443,619 
ชัยนาท 8,838 2,297 326,390 
นครนายก 8,785 2,004 259,958 
สุพรรณบุรี 8,063 2,404 846,956 
สมุทรปราการ 7,977 2,234 193,827 
พระนครศรีอยุธยา 7,817 1,904 813,873 
ก าแพงเพชร 7,655 2,458 720,970 
อุทัยธานี 7,573 1,902 329,128 
สงขลา 7,202 2,627 594,058 
พังงา 7,076 2,585 266,572 
ตราด 5,868 2,517 227,253 
อ่างทอง 5,681 667 284,262 
ราชบุรี 5,035 1,369 186,135 
สระบุรี 4,463 879 208,080 
แม่ฮ่องสอน 4,035 1,349 243,526 

ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศูนย์ความปลอดภัยทางถนน, 2561 
 
 
  



ตารางจ านวนรถกู้ชีพหรือรถพยาบาลจ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 

จ านวนรวมกู้
ชีพ/รถ

ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง  

(Advance Life 
Support Unit : 

ALS) 

รถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับต้น  

(Basic Life 
Support Unit : 

BLS) 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น  

(First Responder 
Unit : FR) 

นครราชสีมา 765 162 122 475 
ชลบุรี 637 75 262 300 
ปทุมธานี 628 67 269 292 
บุรีรัมย์ 571 113 40 415 
กาญจนบุรี 545 83 220 242 
ขอนแก่น 543 133 103 305 
สระบุรี 537 55 31 440 
เชียงใหม่ 480 186 147 147 
ระยอง 453 62 126 265 
ศรีสะเกษ 430 60 119 251 
เพชรบูรณ์ 399 74 157 165 
ลพบุรี 395 49 118 228 
นครปฐม 390 48 65 277 
เชียงราย 379 113 129 136 
ชัยภูม ิ 366 69 98 199 
จันทบุรี 365 52 8 302 
สุรินทร์ 365 77 25 261 
อุดรธานี 356 107 70 179 
กาฬสินธุ์ 342 51 27 264 
สมุทรปราการ 339 55 19 258 
สกลนคร 320 77 19 222 
น่าน 304 67 28 208 
สุราษฎร์ธานี 291 101 130 57 
สระแก้ว 287 36 53 198 
เลย 277 67 55 154 
ร้อยเอ็ด 275 48 29 198 



จังหวัด 

จ านวนรวมกู้
ชีพ/รถ

ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง  

(Advance Life 
Support Unit : 

ALS) 

รถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับต้น  

(Basic Life 
Support Unit : 

BLS) 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น  

(First Responder 
Unit : FR) 

พิษณุโลก 267 78 40 149 
อุบลราชธานี 261 48 69 144 
มหาสารคาม 258 51 60 147 
สมุทรสาคร 251 36 55 159 
สงขลา 248 61 52 135 
นครศรีธรรมราช 239 71 19 149 
สุพรรณบุรี 230 32 67 131 
ล าปาง 228 65 49 113 
พะเยา 225 32 53 139 
ปัตตานี 220 42 84 94 
นครนายก 215 21 24 169 
สุโขทัย 209 50 82 77 
พิจิตร 207 41 19 145 
ชุมพร 205 50 83 71 
ก าแพงเพชร 192 23 43 125 
นราธิวาส 189 35 69 83 
พระนครศรีอยุธยา 174 51 42 76 
สิงห์บุรี 169 34 40 95 
ชัยนาท 165 29 15 121 
กระบี ่ 163 43 25 95 
นครพนม 158 28 6 122 
ปราจีนบุรี 153 37 63 53 
ฉะเชิงเทรา 151 33 64 52 
ราชบุรี 146 44 31 71 
นครสวรรค์ 145 43 16 85 
แม่ฮ่องสอน 141 34 57 49 

อ่างทอง 140 30 16 93 



จังหวัด 

จ านวนรวมกู้
ชีพ/รถ

ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง  

(Advance Life 
Support Unit : 

ALS) 

รถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับต้น  

(Basic Life 
Support Unit : 

BLS) 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น  

(First Responder 
Unit : FR) 

ตาก 137 29 39 68 
บึงกาฬ 136 32 37 67 
ตรัง 134 47 29 58 
หนองคาย 129 34 32 63 
ยโสธร 127 21 18 87 
อุตรดิตถ์ 124 46 17 61 
หนองบัวล าภู 119 30 30 59 
เพชรบุรี 113 19 2 92 
อุทัยธานี 112 28 36 48 
ภูเก็ต 105 46 45 14 
ล าพูน 100 39 9 51 
นนทบุรี 97 18 63 16 
ยะลา 97 13 18 66 
สตูล 94 22 29 43 
ประจวบคีรีขันธ์ 91 30 36 24 
แพร่ 90 25 10 54 
ระนอง 90 21 26 43 

ตราด 87 21 15 51 

พัทลุง 80 34 12 34 
มุกดาหาร 68 9 6 53 
พังงา 65 23 29 12 
สมุทรสงคราม 62 18 39 4 
อ านาจเจริญ 61 21 3 37 
ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
 
 
  



ตารางจ านวนผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 
ผู้ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 
(EMT) 

พนักงาน
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาล (FR) 

พยาบาล 
แพทย์เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 

นครราชสีมา 348 5,297 463 81 
ศรีสะเกษ 561 4,796 565 42 
ขอนแก่น 396 4,852 404 44 
สุราษฎร์ธานี 124 4,382 770 87 
สกลนคร 150 4,396 416 49 
เชียงใหม่ 238 3,441 753 73 
อุดรธานี 294 3,666 265 41 
กาฬสินธุ์ 155 3,792 293 12 
ร้อยเอ็ด 207 3,361 424 39 
บุรีรัมย์ 135 3,396 318 56 
ชัยภูม ิ 237 3,192 443 10 
สุพรรณบุรี 134 3,056 377 13 
ชลบุรี 152 2,946 352 41 
นครศรีธรรมราช 63 2,787 208 7 
นครพนม 46 3,128 194 1 
เชียงราย 164 2,746 420 41 
จันทบุรี 143 2,652 245 5 
อุบลราชธานี 438 2,014 486 33 
ชุมพร 186 2,088 369 1 
ตรัง 86 1,811 649 42 
สงขลา 203 1,662 693 52 
มหาสารคาม 141 2,099 278 56 
สุรินทร์ 232 2,000 212 24 
ระยอง 62 2,102 269 18 
ตาก 95 1,772 236 50 
นราธิวาส 371 1,434 452 29 
น่าน 81 1,870 335 28 
ลพบุรี 123 1,844 302 2 



จังหวัด 
ผู้ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 
(EMT) 

พนักงาน
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาล (FR) 

พยาบาล 
แพทย์เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 

เพชรบูรณ์ 239 1,788 198 19 
ปัตตานี 84 1,459 634 50 
เลย 116 1,631 358 32 
กาญจนบุรี 111 1,614 277 18 
หนองคาย 83 1,752 114 13 
อุทัยธานี 64 1,626 120 21 
ยะลา 102 1,557 166 14 
สุขโขทัย 90 1,539 161 5 
ระนอง 49 1,416 203 2 
ตราด 11 1,561 156 2 
สระบุรี 131 1,198 291 37 
พิจิตร 38 1,361 224 7 
สมุทรปราการ 88 1,382 162 2 
เพชรบุรี 55 1,210 316 5 
ล าปาง 137 1,387 11 25 
นครนายก 46 1,348 136 8 
ฉะเชิงเทรา 49 1,137 193 35 
พิษณุโลก 219 1,013 264 32 
พัทลุง 83 1,053 352 6 
แม่ฮ่องสอน 178 994 238 28 
อุตรดิตถ์ 114 958 328 32 
มุกดาหาร 91 1,108 189 35 
ยโสธร 76 1,156 162 17 
สมุทรสาคร 162 1,036 129 15 
ราชบุรี 71 983 273 20 
นครสวรรค์ 94 1,208 20 6 
ล าพูน 45 1,033 222 30 
ปทุมธานี 123 961 219 - 
พะเยา 57 1,031 152 21 



จังหวัด 
ผู้ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 
(EMT) 

พนักงาน
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาล (FR) 

พยาบาล 
แพทย์เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 

ปราจีนบุรี 67 985 139 22 
บึงกาฬ 34 1,084 110 5 
ประจวบคีรีขันธ์ 139 947 128 1 
นนทบุรี 38 963 109 8 
อ่างทอง 27 940 117 3 
สระแก้ว 60 796 129 1 
สตูล 37 671 251 16 
นครปฐม 47 674 226 15 
ชัยนาท 31 617 246 16 
แพร่ 36 729 158 23 
หนองบัวล าภู 150 678 108 3 
กระบี ่ 68 532 308 28 
พังงา 27 613 177 18 
อ านาจเจริญ 54 551 141 32 
ก าแพงเพชร 12 707 29 4 
พระนครศรีอยุธยา 64 388 230 15 
สิงห์บุรี 32 419 137 6 
ภูเก็ต 73 252 181 32 
สมุทรสงคราม 86 301 116 22 

ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
 
 
  



ตารางค่าเฉลี่ยจ านวนรถกู้ชีพ จ านวนอุบัติเหตุฉุกเฉิน และจ านวนจุดบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อประชากร
แสนคนจ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 
จ านวนรถกู้ชีพต่อ
ประชากรแสนคน 

ค่าเฉลี่ยจ านวนอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน 

จ านวนจุดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน 

ขอนแก่น 30.07 5,264.27 12.68 
มหาสารคาม 26.79 4,617.93 12.77 
ร้อยเอ็ด 21.03 4,205.79 13.69 
ยโสธร 23.54 4,142.96 16.12 
น่าน 63.35 3,746.89 18.96 
หนองบัวล าภู 23.26 3,654.91 11.14 
สมุทรสงคราม 31.97 3,652.88 1.55 
กาฬสินธุ์ 34.69 3,484.26 15.42 
สตูล 29.40 3,364.72 13.76 
ล าพูน 24.64 3,156.06 12.56 
สมุทรสาคร 44.15 3,062.46 1.41 
บึงกาฬ 32.15 3,061.71 10.16 
นครนายก 82.90 3,028.43 11.18 
มุกดาหาร 19.39 3,011.84 13.97 
อ านาจเจริญ 16.13 2,958.16 21.69 
ประจวบคีรีขันธ์ 16.73 2,881.91 5.33 
สกลนคร 27.84 2,880.54 9.83 
สุรินทร์ 26.12 2,878.08 11.74 
อุบลราชธานี 13.96 2,797.66 6.10 
อุตรดิตถ์ 27.13 2,768.81 9.84 
ยะลา 18.40 2,662.65 11.19 
พิจิตร 38.20 2,652.68 10.15 
ภูเก็ต 26.12 2,564.07 5.47 
พะเยา 47.16 2,530.29 14.04 
เพชรบูรณ์ 40.09 2,472.44 6.83 
นครปฐม 22.00 2,426.37 14.21 
ตรัง 20.84 2,413.10 4.98 
นครราชสีมา 28.99 2,393.73 7.81 



จังหวัด 
จ านวนรถกู้ชีพต่อ
ประชากรแสนคน 

ค่าเฉลี่ยจ านวนอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน 

จ านวนจุดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน 

ศรีสะเกษ 29.21 2,343.63 10.46 
หนองคาย 24.72 2,331.74 11.11 
สุราษฎร์ธานี 27.52 2,328.14 3.50 
ปราจีนบุรี 31.38 2,289.23 4.72 
เลย 43.17 2,249.77 13.87 
ล าปาง 30.54 2,248.35 9.64 
พังงา 24.30 2,244.19 10.47 
พัทลุง 15.24 2,226.32 5.72 
อุดรธานี 22.49 2,201.52 16.42 
สระแก้ว 51.07 2,127.99 20.29 
ระนอง 47.27 2,122.91 14.18 
สงขลา 17.41 2,109.84 8.92 
ชัยนาท 50.04 2,106.93 6.98 
บุรีรัมย์ 35.87 2,087.06 11.94 
เชียงใหม่ 27.48 2,044.78 9.73 
กระบี ่ 34.70 2,024.61 7.02 
สิงห์บุรี 80.44 1,983.93 2.86 
อุทัยธานี 33.95 1,980.65 9.70 
จันทบุรี 68.29 1,975.64 9.36 
เชียงราย 29.43 1,947.55 6.29 
นครศรีธรรมราช 15.35 1,934.08 5.20 
สระบุรี 83.64 1,922.93 4.98 
ชุมพร 40.22 1,898.75 6.87 
กาญจนบุรี 61.38 1,893.96 3.27 
เพชรบุรี 23.43 1,836.75 4.15 
ชลบุรี 42.21 1,826.29 1.26 
ตราด 37.88 1,719.58 17.42 
ชัยภูม ิ 32.12 1,718.16 12.02 
ราชบุรี 16.75 1,683.01 2.98 
ปทุมธานี 55.62 1,647.75 2.92 



จังหวัด 
จ านวนรถกู้ชีพต่อ
ประชากรแสนคน 

ค่าเฉลี่ยจ านวนอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน 

จ านวนจุดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่อประชากรแสนคน 

อ่างทอง 49.79 1,647.30 8.54 
นราธิวาส 23.74 1,623.38 7.79 
แพร่ 20.11 1,621.89 9.16 
ลพบุรี 52.16 1,597.31 5.28 
ฉะเชิงเทรา 21.27 1,561.09 3.66 
นครสวรรค์ 13.61 1,533.13 4.41 
พิษณุโลก 30.85 1,502.48 2.31 
ระยอง 63.69 1,404.60 3.94 
ปัตตานี 30.99 1,381.81 10.57 
ตาก 21.26 1,363.10 7.76 
แม่ฮ่องสอน 50.52 1,358.71 7.52 
นนทบุรี 7.89 1,338.26 2.36 
สมุทรปราการ 25.86 1,015.97 2.75 
นครปฐม 42.79 942.08 2.30 
สุโขทัย 34.87 885.34 7.51 
พระนครศรีอยุธยา 21.38 769.55 1.97 
ก าแพงเพชร 26.33 756.10 4.53 
สุพรรณบุรี 27.00 728.64 2.82 

ท่ีมา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2561 
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ภาคผนวก ข. 
ประมวลภาพจากการจัดประชุมระดมความคิด และลงพื้นที่กรณีศึกษา 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
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ส านักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 
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เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 



ภาคผนวก ค. 

สรุปการประชุมระดมความคิด  
โครงการ “ความเหลื่อมล ้าด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย” 

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 
 จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งเป้าหมายของต่างประเทศ ซึ่งก าลังจะมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ท าให้เกิดอุตสาหกรรม เกิดสถานท่ีท างาน แรงงานก็จะตามมา ซึ่งก็จะน าไปสู่การเกิดขึ้นของบ้านจัดสร บ้าน
เช่าท่ีรองรับ มีการก่อสร้างท่ีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในจังหวัด เป็นกลุ่มท่ีไม่รู้กฎหมายจราจรของไทยและมี
สิทธิในการขับจักรยายนต์ (มีข่าวรายวันเกี่ยวกับการขับรถเช่ียวชนของแรงงานต่างด้าว) ภาคการท่องเท่ียว 
พัทยามีการจัดงานท่ีหลากหลายผ่านการส่งเสริมของรัฐบาล อาทิ เป้าหมายนักท่องเท่ียวในจังหวัด 10 ล้าน 
คน และมีงานท่ีจัดขึ้น เช่น งานเทศกาลดนตรี เป็นต้น การจัดงานนี้น ามาสู่การด่ืมสุรา และการเดินทางท่ี
จ านวนมาก ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดทางผ่านไปหลายจังหวัด ท าให้เกิดอุบัติจราจรตามมา การ
ท างานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินชลบุรี หรือ EMS ได้ด าเนินการป้องกันในทุกทาง ได้มีการส่งเสริม
การปฏิบัติงานในท้องท่ี แต่หน่วยอาจจะติดปัญหาการใช้งบประมาณจากข้อกฎหมายและหน่วยตรวจสอบ 
อาทิ บางสะเหร่ เป็นต้น ท าให้การซื้อรถกู้ชีพมาให้บริการติดปัญหาการใช้งบประมาณจัดซื้อ ซึ่งในอดีต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หรือ อบจ. ติดปัญหาเรื่องไม่มีพื้นท่ีรับผิดชอบโดยตรง ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
กลาง ซึ่งทาง อบจ. มีงบประมารเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการซื้อรถกู้ชีพ แต่สามารถด าเนินการได้ ในเขตเมืองชล
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเข้าถึงหากมีการเกิดอุบัติเหตุใช้เวลาในการเข้าถึงผู้บาดเจ็บนานเนื่องจากปัญหารถ
ติด เมืองชลบุรีสภาพการจราจรช่วงเช้าในบางพื้นท่ีใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งช่ัวโมง หากมีเหตุเช่น รถชน
นักเรียน รถชนกัน เหตุการณ์ท่ีไม่น่าจะชนกันก็เกิดขึ้น มาจากพฤติกรรมการขับขี่ท่ีรีบร้อน การเข้าถึงของ 
EMS ใช้เวลานาน อีกท้ังเส้นทางในการขับขี่ท่ีเอื้อต่ออุบัติเหตุ อาทิ เส้นสุขุมวิทจะเรียกกันว่าซอยก้างปลา ซึ่ง
จะมีรถออกจากซอยจ านวนมากเส่ียงต่ออุบัติเหตุ หรือทางศรีราชาท่ีรถบริการสาธารณไม่ตอบโจทย์ก็ต้องเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์มาขับขี่ น ามาซึ่งอุบัติเหตุ กรณีของชลบุรีต่อให้มีรถ EMS ให้บริการมากเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ เนื่องจากพฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ีน ามาซึ่งความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น ท่ีมีจ านวนมาก หากต้องแก้ปัญหาในจังหวัดต้องเริ่มจากการแก้วินัย  
อาจจะด้วยการเพิ่มช่ือในทะเบียนราษฎรให้มาก เนื่องจากมีประชากรแฝงอยู่จ านวนมากเกินไป และแก้ด้วย
การให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมารถบริการ EMS ให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วขึ้น เนื่องจากศูนย์ให้บริการ 
มูลนิธิ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ท าให้การให้บริการนอกพื้นท่ีใช้เวลาในการเข้าถึงนาน เวลาส่ังการต้อง
มีการเช็คก่อนว่าเหตุท่ีแจ้งเข้ามาเป็นเหตุท่ีเกิดจริงหรือแค่กล่ันแกล้งก่อนท่ีจะน ารถออกไปท่ีเกิดเหตุ หน่วย
ปฏิบัติ EMS ท่ีใหญ่ จะเป็นมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ และมูลนิธิสว่างประทีป เป็นต้น ซึ่งจะแบ่งในฝ่ังของภูเขากับ
ทะเล ในส่วนของพัทยามีเพียงมูลนิธิเดียว ส่วนใหญ่เป็นกรด าเนินการของภาคเอกชน ในส่วนหน่วย A ดี 



เนื่องจากได้ท าความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน แต่ปัญหาคือ การเข้าสู่ประชาชนท่ีเจ็บป่วย เพราะต้อง
แบ่งแยกหน่วยปฏิบัติงานปัญหามาจากการรับทราบภาวารเจ็บป่วยของประชาชนว่าอยู่ในระดับไหนการเข้าใจ
ระบบการบริการยังไม่สมบูรณ์การคัดแยกการรับแจ้งความรุนแรงยังมีความสับสน เนื่องจากประชาชนยังคง
รับรู้ไม่เพียงพอว่าตนเองอยู่ในระดับไหน รู้เพียงแต่ว่าเจ็บป่วย ท าให้การปล่อยเคสหรือรถให้บริการไม่ตรงกับ
กรณี การเข้าถึงผู้ป่วยโยงถึง KPI ของกระทรวงและ สพฉ. จะเน้นการเข้าถึงของประชาชน ให้ประชาชน
รับทราบและเข้าถึงการใช้บริการ แต่การรับทราบนั้นไม่ระบุถึงรายละเอียดในแต่ละระดับท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
ทรัพยากรท่ีมีมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้ไม่เพียงพอ ดังนั้นการแก้ปัญหาควรแจ้งให้รู้ด้วยว่าหากเจ็บป่วยนั้น เจ็บป่วย
ในระดับไหน เพื่อการท างานของศูนย์ส่ังการถึงวิธีการคัดแยกกรณีท่ีเกิดขึ้น   
 มูลนิธิ รายงานถึงสถานการณ์ ปัญหาท่ีเกิดคือ ชาวต่างชาติ เรื่องของการส่ือสารระหว่างผู้บาดเจ็บกับ
เจ้าหน้าท่ี ความเข้าใจไม่ตรงกัน ความพอเพียงของทรัพยากรท่ีมีในการให้บริกร EMS ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ปริมาณคนท่ีเข้ามาในชลบุรีมีเพิ่มข้ึน ๆ และมีประชากรแฝงจ านวนมาก  
 ข้อมูลการใช้บริการ EMS เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 3,000 กรณี และในส่วนของการขึ้นทะเบียน
บุคลากรมีข้ึนทะเบียนประมาณ 2,000 กว่าราย แต่ว่าท างานไม่ครบเนื่องจากระบบของ EMS ไม่ได้จัดการเอา
ข้อมูลเก่าออกซึ่งบุคลากรท่ีลงทะเบียนไว้บางคนก็ออก บางคนก็ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น แต่ยังอยู่ในจ านวนนั้น ซึ่ง
ข้อจ ากัดของระบบคือไม่สามารถจัดการข้อมูลเก่าได้ ดังนั้นท าให้ข้อมูล EMS ท่ีปรากฏอาจจะเยอะ แต่การลง
ท างานจริงมีน้อยกว่า แล้วส่วนใหญ่คนท่ีมาท าคือ จิตอาสาจริง ๆ ไม่มีเงินเดือน ซึ่งเป็นคนท่ีมีงานประจ าอยู่
แล้วแล้วสละเวลาในช่วงกลางคืนมาให้บริการ ท าให้ช่วงกลางวันมีบุคลากรน้อยกว่า แต่ช่วงเวลาการเกิดเหตุ
จากการเก็บข้อมูลมาประมาณช่วงเวลา 7 - 9 โมงเช้า สูงมาก และในช่วงเวลาเย็นประมาณ 4 โมงเย็น – 2 ทุ่ม 
ก็จะมีเหตุสูง ซึ่งจะขาดแคลนบุคลากร ถึงแม้จะมีรถกู้ชีพอยู่แล้วแต่ขาดคนขับและคนปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็น
เวลางานประจ าของเจ้าหน้าท่ีจิตอาสา ในส่วนของระดับวิกฤตสูง ALS มีอยู่เฉพาะในโรงพยาบาล แต่หากเป็น
บางโรงพยาบาลก็จะมีแต่พยาบาลในการออกไปปฏิบัติหน้าท่ีกับรถ แต่ความโชคดีคือหน่วย EMS ของชลบุรีมี
ความเข้มแข็งเนื่องจากเปล่ียนมาจากหน่วยกู้ภัยมาให้บริการซึ่งค่อนข้างเหนียวแน่น โดยชลบุรีเริ่มท า EMS มา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 แต่ปี พ.ศ. 2551 มีกฎหมายออกมาชัดเจน ด าเนินการจากกู้ภัยมาเป็น EMS และการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็มากขึ้น รวมให้บริการท้ังหมด ในการใช้บริการของผู้ป่วยเรื้อรังในชลบุรีมี 
2 แบบ คือ ฉุกเฉิน กับไม่ฉุกเฉิน แต่คนไข้แยกไม่กรณีไม่ออก เรียกใช้บริการหมด แต่ EMS มีข้อจ ากัดคือ 
เรียกใช้กรณีท่ีฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่หน่วยบริการก็ยังต้องไปรับแต่กรณีแบบนี้คือการให้บริการแบบไม่ขอ
เลขเพราะไม่เข้าเกณฑ์ และมีจ านวนมากขึ้น ท่ีเรียกใช้บริการเนื่องจากอาจจะไม่สะดวกในการเคล่ือนย้าย เลย
เรียกใช้บริการ EMS มากขึ้น ท าให้บริการ EMS มีภารกิจด้านการรับส่งผู้ป่วยเรื้อรังมาตรวจอีกด้วย  
 ท้องถิ่นในชลบุรี มีจ านวน 99 แห่ง แต่มาขึ้นทะเบียน EMS เพียง 6 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแหลมฉบัง 
เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นต้น ท่ีเข้ามาให้บริการ ซึ่งในพื้นท่ีก็จะมีมูลนิธิสว่างประทีปให้บริการอยู่ ด้วย  
เทศบาลท่ีขึ้นทะเบียนบางแห่งก็ไม่มีการให้บริการ อาจจะมีปัญหาด้านบุคลากร  ท้ังนี้เป็นการเอารถไปขึ้น
ทะเบียนไว้ก่อน แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ นอกจากนี้ในเส้นทางบ่อวินเป็นพื้นท่ีของศรีราชา แต่ก่อน
ทางหน่วยงาน รพ.สต.ก็จะมีการส่งข้อมูลมาเยอะ แต่ศูนย์บริการ EMS จะไปเยอะท่ีแหลมฉบัง การไปรับทาง



บ่อวิน ก็จะค่อนข้างไกล การให้บริการไม่ทัน ซึ่งทางบ่อวินยังไม่มีการคลอบคลุมการให้บริการเนื่องจากเป็น
พื้นท่ีห่างไกล แต่มีมูลนิธิจากทางบ้านบึงไปรับบ้างปะปลาย ท้องถิ่นท่ีหยุดท างานไปแล้ว คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลูตาหลวง เพราะปัญหาเจ้าหน้าท่ีไม่มีให้บริการ เมื่อเกิดปัญหาก็จะให้หน่วยแอดวานมาวิ่งให้  
และเคสท่ีเป็นวิกฤตก็ไม่สามารถปฏิบัติการได้ เส้นทางบางท่ีไกลมากไม่มี อบต. รับผิด ชอบ การปฏิบัติงานก็จะ
เป็นมูลนิธิแทนแต่รถท่ีเข้าไปก็จะเป็นเพียงรถเบื้องต้นเท่านั้น หากร้ายแรงมากก็ต้องตามรถจากทาง
โรงพยาบาล การจดทะเบียนในการเป็นรถกู้ชีพไม่ยากเพียงแค่มีหน่วยบริการ มีรถกู้ชีพ และมีเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการ แต่ปัญหาคือไม่มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีต้องผ่านการอบรม ซึ่งโรงพยาบาลเล็ก ๆ ต้องมีคน
มาท างาน  24 ชม. ซึ่งท าให้ขาดคนมาท างาน ในส่วนของรถกู้ชีพเป็นรถท่ีต้องผ่านขนส่งท าให้การต่อทะเบียน
ในแต่ละปีมีความยุ่งยาก ตรวจสภาพไม่ผ่าน คนท่ีท ารถกู้ชีพกู้ภัยต้องถอดอุปกรณ์ออกเพื่อต่อ พรบ. บางคน
อาจจะไม่น ารถมาท าอีกเนื่องจากเกิดปัญหาหลายอย่าง ซึ่งไม่ตรงกับทะเบียน ซึ่งรถ ambulance เสียภาษีใน
การเข้าจดทะเบียน 6-7 พันบาท เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเจ้าของรถต้องรับผิดชอบเอง รวมถึงรถโรงพบายาลก็ต้องเสีย
ค่าจดทะเบียนเอง ท้ังนี้การน ารถมาท ากู้ชีพมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากใบรับรองรถกู้ชีพท่ี สพฉ. ให้ ไม่สามารถ
ใช้ได้กับทางขนส่ง นอกจากนี้ศรีราชาเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่และเป็นฝ่ังทะเลกับฝ่ังภูเขา การเดินทางล าบาก และ
ท่ีต้ังโรงพยาบาลห่างไกล จากการต้ังเขตอุตสาหกรรมชายแดนชลบุรีกับระยองอยู่ในพื้นท่ีท่ีห่างไกลและไม่มี
โรงพยาบาลหลักต้ังอยู่ การเดินทางล าบากและใช้เวลาเข้าถึงนาน คนอาศัยในตัวอ าเภอแต่สถานท่ีราชการ 
หรือโรงพยาบาลต้ังอยู่ในท่ีเดินเช่นชายทะเล ปัญหาการขาดแคลนรถค่อนข้างมาก ปัญหาท่ีชลบุรีไม่ใช่ว่ารถกู้
ชีพไม่พอ แต่เป็นท่ีโรงพยาบาลไม่เพียงพอ เพราะว่าเกณฑ์ของ EMS ต้องส่งโรงพยาบาลใกล้จุดเกิดเหตุ ท าให้
ต้องใช้เวลานาน การให้บริการ EMS รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นรถเสีย งูเข้าบ้าน หากมีการ
เรียกใช้ก็ต้องให้บริการ เนื่องจากภาพรวมท่ีส่ือสารคาดหวังในมูลนิธิทุกสถานการณ์ รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ 
อาทิ งานวิ่ง งานดนตรี เป็นต้น ก็ต้องให้ทางมูลนิธิมาช่วยอ านวยความสะดวกความปลอดภัยทางท้องถนน ซึ่ง
ในพื้นท่ีจัดงานบ่อยมาก  นอกจกานี้การเคล่ือนย้ายหรือเข้าถึงผู้ป่วยในทางด่วนต้องเสียค่าผ่านทางท้ังเข้าและ
ออก  
 การจัดอบรมมีจ านวนมากบุคลากรมีจ านวนมากแต่ไม่เพียงพอ ในแต่ละรุ่นประมาณ 100 คน ท่ีได้รับ
งบประมาณอุดหนุนซึ่งไม่ท่ัวถึง และเริ่มมีนโยบายว่าผู้ท่ีมาอบรมาหน่วยงานต้นสังกัดต้องเป็นผู้จ่ายค่าอบรม
เอง หน่วยงานท่ีจะจัดอบรวมและให้ประกาศได้ต้องเป็นหน่วยจัดอบรมเท่านั้น เช่น โรงพยาบาลชลบุรี และใบ
ประกาศต้องส่งไปให้ทาง สพฉ. เซ็น ข้อจ ากัดคือสถานศึกษามีน้อย การจัดอบรม 40 ชม. ใช้เวลา 5 วัน ตาม
กฎเกณฑ์ของ สพฉ. หลักสูตรตาม สพฉ. คนท่ีเรียนต้องสอบให้ผ่านร้อยละ 60 และมีการเก็บเคสให้ครบ
ก าหนด ซึ่งจะมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งใบรับรอง EMR จะมีอายุประมาณ 3 ปี หากครบแล้วต้องไปข้ึน
ทะเบียนใหม่และเริ่มใหม่ทุกอย่าง  
 กฎหมายควบคุมความเร็วของรถโรงพยาบาลไม่สอดคล้องกับความจริง ควรมีการทบทวนใหม่ 
บทบาทของอบจ. ต่อ EMS ชลบุรียังไม่มีบทบาท แต่ถ้าได้ด าเนินการจะส่งผลต่อต่อทรัพยากรซึ่งสามารถอนุมัติ
ได้เต็มท่ี แต่ระบบของการส่ังการทางการแพทย์ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหาร ปัญหาท่ีท้องถิ่นไม่ได้เข้าร่วม คือ 
บุคลากร ระบบข้อกฎหมาย การบริหารจัดการงบประมาณ เงินมีใช้แต่ไม่สามารถใช้เงินได้ เนื่องจากติดข้อ



กฎหมาย การต้ังสเป็คส่ังซื้อถ้าไม่ตรงกับสเป็คกลางก็ไม่สามารถจัดซื้อได้ รถเข้าหน่วยงานใดน้ ามันเบิกจ่าย
อย่างไร เป็นต้น การใช้บริการท่ีผิดข้อก าหนด ทางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะมีการเรียกเงิน
ย้อนหลัง หากการท างานไม่ใช้ภารกิจ ท าให้ทางท้องถิ่นท างานได้อย่างและไม่เข้าร่วม EMS จากการท่ีข้อ
กฎหมายไม่ชัดเจนและไม่รองรับ  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการประชุมประชุมระดมความคิด โครงการ “ความเหลื่อมล ้าด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ของประเทศไทย” 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
ณ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 ในพื้นท่ีเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในส่วนใหญ่แล้วเกิดจากคนในพื้นท่ี
ต่างจังหวัดและคนต่างประเทศ อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการไม่ทราบเส้นทางในพื้นท่ี เช่น ขับรถผิด
ช่องทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุจากรถไฟชนโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นท่ี เนื่องจากท่ีทราบว่า
จุดไหนเป็นทางรถไฟ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ส่ือสารระว่างการขับขี่  แต่ทางเมืองหัวหิน ได้ด าเนินการแก้ไขด้วย
การติดต้ังเครื่องกั้นทางรถไฟในจุดตัดรถไฟทุกจุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเมือง 
หัวหิน และในปัจจุบันทางเทศบาลเมืองหัวหินได้ท า MOU ร่วมกับมูลนิธิสว่างธรรมสถานหัวหิน ในการ
ด าเนินการการแพทย์ฉุกเฉินให้ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้ข้ันตอนท่ีช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นรูปธรรม
มากเพิ่มขึ้นและยังคงมีเรื่องท่ีติดขัดในการใช้งบประมาณจากทาง สตง. ท าให้การด าเนินการไม่คล่องตัวและไม่
สามารถด าเนินการได้ ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดได้ด าเนินการในด้านมาตรฐาน ท้องถิ่นท่ีต้องมีการ
จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีการพัฒนาให้มีส่วนงานต้ังขึ้นตามมา ในพื้นท่ีได้มีมูลนิธิในเขตเทศบาลจะไม่มี
การแย่งพื้นท่ีในการท างาน โดยจะมีการแบ่งก าหนดพื้นท่ีท่ีชัดเจน โดยมูลนิธิท่ีเกิดใหม่จะอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่
ซับซ้อนในการท างาน ซึ่งต้องมีการพูดคุยกับ อบต. ท้องถิ่น หรือเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ท่ีดูแลรับผิดชอบในพื้นท่ีแต่
ละพื้นท่ีนั้น ๆ ในพื้นท่ีไกล อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน ไม่มีการ
ให้บริการการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นท้องถิ่นขนาเล็ก ไม่มีงบประมาณในการลงทุน และคนปฏิบัติงาน ซึ่ง
ท้องถิ่นขนาดเล็กในพื้นไกล ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดต้ังในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึง องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน ท่ีในอดีตมีผู้น าท่ีให้ความส าคัญการแพทย์
ฉุกเฉินได้มีการลงทุน แต่เมื่อผู้น าเปล่ียนท าให้มีการยกเลิกงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ในพื้นท่ีในเขตเมือง
มีส่วนท้องถิ่นงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ สาธารณสุขจังหวัดได้มีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย แต่ไม่มีในส่วนของการลงทุน ซึ่งใน
ส่วนของการอบรมสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดหางบจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมา เพื่อให้ได้งบ
ในการจัดอบรม ซึ่งได้งบประมาณในระยะเวลา 2 ปี มี 2 รุ่น รวมบุคลากร EMR และ EMTท าให้พนักงาน
การแพทย์ฉุกเฉินในเครือได้รับการอบรมในพื้นท่ี และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยสอบถามความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานในด้านสถานท่ี ระยะเวลา ในการจัดอบรม ซึ่งจะจัดเป็นโซนพื้นท่ี 
 มุมมองของมูลนิธิ การใช้ระยะเวลาถูกก าหนดโดย response time แต่ทาง สพฉ. ได้ก าหนดไม่ให้รถ
วิ่งความเร็วไม่เกิน 90 นาทีต่อช่ัวโมง ซึ่งมองว่ามันมีความย้อนแย้งกับการปฏิบัติจริง ซึ่งบริบทในพื้นท่ีแตกต่าง
กัน เช่น ในพื้นท่ีหัวหินมีการจราจรติดขัด ส่ีแยกไฟจราจร และทางรถไฟค่อนข้างเยอะ ท าให้การไปถึงพื้นท่ีเกิด
เหตุใช้เวลาพอสมควร แต่ทางมูลนิธิได้ปรับเปล่ียนด้วยการส่งรถออกจากจุดบริการไปจอดกระจายในแต่ละ
พื้นท่ี ปัญหาในอีกกรณี การส่งผู้ป่วยใช้ระยะเวลานานเนื่องจากมีพื้นท่ีไกล ท าให้เจ้าหน้าท่ีวิ่งเคสไม่ทัน และท า



ใหเ้สียทรัพยากรในการเพิ่มจ านวนรถ และบุคลากรเพิ่มข้ึน เป็นต้น ในส่วนของระยะทางไกล ถือเป็นอุปสรรค
ปัญหาส าคัญในพื้นท่ีเนื่องจากยังคงขาดแคลนจ านวนรถในการปฏิบัติงาน ซึ่งมูลนิธิได้เคยติดต่อขอควา ม
อนุเคราะห์จากทาง อบจ. แต่ติดปัญหาในเรื่องของการใช้งบประมาณของ สตง. แต่ได้พบัญหาว่าบางหวัดก็
สามารถท าได้ แต่บางจังหวัดกลับท าไม่ได้ ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยากให้ทาง อบจ. เล็งเห็น
ความส าคัญในด้านทรัพยากรรถ และเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งในกรณีเกิดอุบัติเหตุของในส่วนมูลนิธิ
นั้น ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทางมูลนิธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง อยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลและมีสวัสดิการเข้า
มาดูแลเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการเบิกวัสดุการแพทย์จากโรงพยาบาล ซึ่งไม่สามารถ
เบิกได้ กณีตัวอย่าง การส่ังงานจากศูนย์ส่ังการตอนส่ังการกับการเบิกและคีย์ข้อมูลเคสไม่ตรงกัน เป็นปัญหาใน
เรื่องค่าเคส และวัสดุทางการแพทย์ท่ีไม่สามารถเบิกได้จากโรงพยาบาล ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อยในมูลนิธิขนาด
เล็ก  
 ในส่วนท้องถิ่น ภาระหน้าท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัญหาในท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในส่วนของท้องถิ่นจะมีการพูดคุย
เฉพาะในช่วงของวันเทศกาล อาทิ ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ว่าจุดไหนเป็นจุดท่ีเกิดเหตุบ่อย จะมีการ
ต้ังด้านชุมชน ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบ่อยในถนนสายรองในเขตหมู่บ้าน และชุมชน นอกจากนี้อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์มากขึ้น การขับขี่ขาดระเบียบวินัย ในส่วนของปราณบุรี ท้องถิ่นท่ีมีการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 2 พื้นท่ี แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงในคุณสมบัติ ในการประสานงานยังคงไม่มีประสิทธิภาพ 
คนในชุมชน ผู้น าชุมชนควรแจ้งข้อมูลให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ทางท้องถิ่นได้ใช้เงินจากกองทุน สปสช. เข้ามา
ดูแลด้านสุขภาพในชุมชนพื้นท่ี ในระดับพื้นท่ีระอ าเภอ ต าบล ไม่มีการพูดคุยด้านแผนหรือด้านการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ หน่วยงาน บุคลากร สามารถ ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ ใช้ในการส่งเสริมป้องกัน  

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ มีภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุในด้านวิศวกรรม เพื่อ
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อนในพื้นท่ี ได้และออกมาตรการเตรียมป้องกันอุบัติเหตุในพื้นท่ี ซึ่งดูจากสถิติจุดท่ีเกิด
เหตุบ่อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


