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3.7 ระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 

ประเด็น 
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินมาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้ครอบคลุมทุกมิติ การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  การพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการของโรงพยาบาลและพัฒนาหน่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมการดำเนินงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนือ่งจากเป็นหน่วยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง มีร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ผู้ป่วย level 1 และ 2) ที่เข้า
รับบริการในสถานบริการของสาธารณสุข จำนวน 36,556 คน ในจำนวนนี้มาโดย ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จำนวน 3,473 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ซึ่งในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ต้องการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ผู้ป่วยlevel 1 และ 2) มาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
26 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2561-2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการพัฒนาระบบ

การแพทย์ของตำบล เป็นตัวชี้วัดในการประเมินตำบลสุขภาวะ โดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐ, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยการจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตำบล หรือสนับสนุนให้มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตำบล เขา้มาดูแลประชาชนเมื่อมี
อุบัติเหต ุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
และเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ผู้ป่วย level 1และ 2) สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ และได้มีการการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง  อย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดทำแผนและ
ดำเนินการตานแผนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผลการดำเนินงาน 

 การพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพัทลุง ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที ่ซึ่งมีการจัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
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1. การพัฒนาสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการประชุมผู้รับผิดชอบงาน
การแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละหน่วยบริการ มีการจัดหาวัสด ุและครุภัณฑ ์มีการจัดทำแบบบันทึกสนับสนุนศูนย์
รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งการ ฯ และหน่วยปฏิบัติ  

2. มีการอบรมใหม่และฟื้นฟูบุคลากรของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการจังหวัดพัทลุง  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 20,140 2,132 10.59 
- - - กงหรา 628 63 10.03 

เขต 12 เขาชัยสน 1,500 231 15.40 
- - - ตะโหมด 3,396 331 9.75 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,501 288 11.52  
12.45 5.82 ปากพะยูน 2,169 213 9.82 

 ศรีบรรพต 685 43 6.28 
ป่าบอน 2,411 174 7.22 
บางแก้ว 1286 83 6.45 

ป่าพะยอม 3,406 97 2.85 
ศรีนครินทร ์ 976 125 12.81 

รวม 39,098 3,771 9.64 
ที่มา : ข้อมูลจาก ITEM จากงานทะเบียนของ รพท. และ รพช.  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพ ให้มีครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้บริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับรู้แนวทางการดำเนินด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
               ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง ได้มีการปรับเปลี่ยนการการบริหารจัดการ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้เข้ามาร่วมในการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง และได้มีการทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ซึ่งจะส่งผลให้มี
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การประสานด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมี
การทำข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 
 
 

 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณดี  ชูรัตน์  
     ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

     กลุ่มงาน  ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
     โทร   074 613127 ต่อ 403  
     e-mail   trtchoo@gmail.com  
     วัน/เดือน/ปี  24 พฤศจิกายน 2564 
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3.7.1 อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 < ร้อยละ 12 

ประเด็น 

อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 < ร้อยละ 12 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ข้อมูลการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 น้อย

กว่า ร้อยละ 12 ซึ่งในจังหวัดพัทลุง จะเก็บข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาลพัทลุง ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่รวบรวม
จากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพัทลุง ไม่ได้นำข้อมูลจาก HDC มานำเสนอเน่ืองจาก ข้อมูลจาก HDC เป็น
ข้อมูลผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (แฟ้ม Accident)  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลพัทลุง (ระดับS) ทั้งที่ ER 
และAdmit น้อยกว่าร้อยละ 12 จากการทบทวน พบว่า กลุ่มผู ้ป่วยที่ตายใน 24 ชม. ในปี 2563 ทั้งหมด     
240 ราย จากผู้ป่วย Level 1 จานวน 2,931 ราย คิดเป็น 8.19% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ ในปี 2564 ผู้ป่วยที่ตายใน          
24 ชม. จานวน 226 ราย จากผู้ป่วย Level 1 จำนวน 3,011 ราย คิดเป็น 7.51 %  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จากสถานการณ์อัตราการเสียชีวิตของผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลระดับ A,S, M1 พบว่าได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานดังนี้  
  - เพิ่มประสิทธภิาพและลดระยะเวลาการเข้าถึง definite care ผ่านระบบ fast track กลุ่ม
โรคสำคัญ เช่น STEMI , Stroke , Severe sepsis/shock , Traumaและกลุ่มโรคสำคญัอ่ืนๆโดยเช่ือมโยง
โรงพยาบาลทุกระดับผ่านระบบการส่งต่อและการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อ 
  - มีการประเมินผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ fast track ทุกรายเพ่ือให้ได้รับการรักษาตามCPG ทีว่างไว้ 
และส่งกลับข้อมูลที่พบว่าเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องในการดูแลผู้ป่วยยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการ
ประชุมการส่งต่อของแต่ละเดือนหรือผ่านใบเฝ้าระวังการส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 
  - โรงพยาบาลพัทลุงจัดประชุมเพื่อทบทวนผู้ป่วย trauma โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพัทลุงและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนเพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
  - มีแผนลงเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา ในการปฏิบัติงานในการดูแล ส่งต่อผู้ป่วย
และวางแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  -มีการแบ่ง zone ที่ชัดเจนสำหรับพ้ืนที่ให้บริการผู้ป่วยแต่ละประเภท 
  - มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 ท่าน (จากเมือ่ก่อนมี 1 ท่าน) แต่มีข้อจำกัดที่สามารถจัดเวร
ประจำการได้เฉพาะเวร เช้าและบ่าย 
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  - พยาบาลผ่านการอบรม EN/ENP 7/29 คน (และกำลังศึกษาอีก 1 ท่าน) สามารถจัดเวร
ครอบคลุม เชา้ บ่าย ดึก ได ้
    - ใช้ MOPH  ED triage เปน็ระบบเดียวกันทั้ง OPD และ ER บุคลากรผ่านการอบรม 
  - มีการประเมิน TEA unit คณุภาพ 
 มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด 

- มีการเปิด OPD นอกเวลาจนถึงเวลา 20.30 น.ของทุกวัน 

ผลการดำเนินงาน 
จากผลการดำเนินงานพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลพัทลุง (ระดับS) ทั้งที่ ER และ Admitted น้อยกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลมาจาการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องของทีมทำงาน โดยมีการนำประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาการปฏิบัติงานมาปรับแก้ไข เพื่อใหเ้ข้ากับ
บริบทของโรงพยาบาลร่วมกับทีมทำงานในทุกระบบงาน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 < ร้อยละ 12 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 3,011 226 7.51 

- - - กงหรา 0 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 0 0 0 

- - - ตะโหมด 0 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 

- - 8.19 ปากพะยูน 0 0 0 
 ศรีบรรพต 0 0 0 

ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 

ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 3,011 226 7.51 
ที่มา : ข้อมูลจากงาน TEA unit โรงพยาบาลพัทลุง  

 

  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 การรวบรวมข้อมูลไม่สามรารถดึงรายงานหรือข้อมูลต่างๆจาก HDC ได้ และขาดแคลน
บุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาวะฉุกเฉินที่ประจำการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การทำงานร่วมกันในระดับเขตของ service plan เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง

หาทุนสนับสนุนเพ่ือจัดสรรให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 

 
 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณดี  ชูรัตน์  
     ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

     กลุ่มงาน  ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
     โทร   074 613127 ต่อ 403  
     e-mail   trtchoo@gmail.com  
     วัน/เดือน/ปี  24 พฤศจิกายน 2564 

 


