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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ตองจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                      และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[   ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
      และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอ ………ระบบชวยเหลือและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางยั่งยืน 
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล           [] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กองกายภาพและส่ิงแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ 
ท่ีอยู  15 ถ.กาญจนวณิชย ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  เว็บไซต https://www.psu.ac.th/ 
ชื่อผูเขียน 1. วาท่ีรอยเอก อนุวัฒน แกวปนทอง  ตําแหนง พนักงานกูภัยและดับเพลิง 
             2. นายองอาจ บุญลวน                  ตําแหนง หัวหนาศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย   
             3. รศ.ดร.สุชาดา จนัทรพรหมมา       ตําแหนง กรรมการพัฒนาคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตหาดใหญ  
โทรศัพท  074-282888 มือถือ 084-9380517 อีเมล suchada_3p@hotmail.com; suchada.c@psu.ac.th 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)                                                      
1) การลดระยะเวลาในการเขาถึงสถานท่ีเกิดเหตุและการนําสงผูปวยฉุกเฉินถึงโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร และการปรับปรุงระบบคุณภาพอ่ืน ๆ เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่องต้ังแตป 2559 โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ คือ ผูบริหาร หัวหนางาน และคณะทํางาน มีการ
วางแผนกลยุทธการทํางานและการกําหนดเปาหมายรวมกันโดยยึดผูรับบริการเปนสําคัญ มีการวิเคราะหและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน นําขอเสนอแนะของผูใชบริการและผูเชี่ยวชาญมาประกอบการพัฒนาคุณภาพ บุคลากรมีความ
ทุมเท ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนและชื่นชมผลงาน จึงทําใหการพัฒนากระบวนการประสบผลสําเร็จ 
ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ) 
1) ลดระยะเวลาการเขาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ และระยะเวลาในการนําสงผูปวยฉุกเฉินถึงโรงพยาบาลภายในเวลาท่ีไมมี 
ความเสี่ยงตออันตรายและชีวิตของผูปวยฉุกเฉิน โดยหลังรับแจงเหตุสามารถเขาถึงท่ีเกิดเหตุไดอยางรวดเร็วภายใน 
2 นาที ในระยะทาง 1 กม. และ 3-7 นาที ในระยะทาง 3 กม. และระยะเวลาของการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินจาก 
จุดเกิดเหตุสงถึงโรงพยาบาลภายใน 5 นาที ในระยะ 1 กม. และ 5-10 นาที ในระยะ 3 กม. หลังใหความชวยเหลือ 
2) การปรับปรุงคุณภาพ มีการพัฒนาระดับความรูความสามารถของพนักงานกูชีพ/กูภัย ใหสูงข้ึน และมีการลดความ 
เสี่ยงของผูปวยและปองกันการเกิดอุบัติเหตุซํ้าโดยการประสานงานกับจราจรเพ่ือจัดการเสนทาง อีกท้ังประสานงาน 
กับพาราเมดิก (paramedic, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย) ของโรงพยาบาลเพ่ือใหสามารถรับผูปวยไดทันที 
เม่ือรถพยาบาลฉุกเฉินไปถึงโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาสามารถชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินท่ีขอรับบริการ 
ไดทุกราย รวมถึงผูปวยท่ีตองใชเครื่อง AED ในการชวยเหลือ และมีการปองกันความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานดวย 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเย่ียมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
          [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
                     [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 

ช่ือเรื่อง : ระบบชวยเหลือและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางยั่งยืน 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตระหนักถึงสุขภาพและการเปนอยูท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร โดยมุงหวังให 
มหาวิทยาลัยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัยสูงสุด และสามารถใหการชวยเหลือไดถูกตองและรวดเร็วในกรณีท่ีมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย  ในป พ.ศ.2559 ไดมีการจัดตั้งหนวยกูชีพและใหการสนับสนุนบุคลากร ครุภัณฑ 
รถพยาบาล รถมอเตอรไซดกูชีพ และ รถดับเพลิง เพ่ือใหหนวยกูชีพสามารถดําเนินงานไดตามนโยบายอยางมี
มาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือดูแลและชวยเหลือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไปใหปลอดภัยในกรณีท่ีประสบเหตุ
ภายในมหาวิทยาลัย  หนวยกูชีพไดดําเนินงานเก่ียวกับการกูชีพ กูภัย และดับเพลิง ตลอดมาจนกระท่ัง ในป 2563 
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย หนวยกูชีพ หรือ หนวยฉุกเฉินฯ ไดรับการปรับ
เปน “ศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย”ภายใตกองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ  โดยศูนยฯ 
มีหลักในการดําเนินงาน 3 ขอ คือ [1] เพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยท่ีปลอดภัย [2] เพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน
กิจท่ีหนึ่ง [3] เพ่ือเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสุขภาพและการเปนอยูท่ีดี ซ่ึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผูปวยฉุกเฉินเปนเปาหมายสําคัญในระบบสุขภาพ การชวยเหลือและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินกอนนําสง
โรงพยาบาลเปนกระบวนการดูแลรักษาท่ีสําคัญและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการจัดระบบชวยเหลือและการเคลื่อนยาย
ผูปวยฉุกเฉินจึงจําเปนตองมีคุณภาพ จึงไดมีการพัฒนาเรื่องการลดระยะเวลานําสงผูปวยฉุกเฉิน และบุคลากร 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย                                      
1) วิสัยทัศน “วิทยาเขตนาอยู ปลอดภัย และยั่งยืน”  
2) คานิยม : SECATS ประกอบดวย  S = Sustainability ยั่งยืน   E = Excellence บรกิารเปนเลิศ :  
    C = Collaboration การรวมมือในการทํางาน   A = Always show respect ใหเกียรติผูใชบริการและผูรวมงาน  
    T = Team spirit รวมใจ รวมคิด รวมทํา   S = Safety ทํางานดวยความปลอดภัย 
3) วัฒนธรรมองคกร “PSU” ประกอบดวย Professional, Social Responsibility และ Unity 
4) พันธกิจ “ใหบริการชวยเหลือเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน” 
5) นโยบายคุณภาพ : ศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตหาดใหญ มุงม่ัน ทุมเท และพัฒนา 
    อยางยั่งยืนในการใหบริการอยางมืออาชีพ เพ่ือทุกชีวิตปลอดภัย ในรั้ว ม.อ.” 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล 
 ในการพัฒนาระบบชวยเหลือและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางยั่งยืน อาศัยหลักการของ TQM มาใชใน
การทํางานคือ การมีสวนรวมของบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับตั้งแตผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีวิทยา
เขตหาดใหญ  ผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ  หัวหนาศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทา
สาธารณภัย และบุคลากรของศูนยฯ โดยยึดผูรับบริการเปนสําคัญเพ่ือใหทุกชีวิตปลอดภัยในรั้ว ม.อ.  มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีในการใหบริการ โดยใชกระบวนการ PDCA ในการพัฒนางาน ดังนี้ 
1. Plan 
    1.1 ประชุมผูบริหารและบุคลากรของศูนยฯ เพ่ือวางแผนกลยุทธและกําหนดเปาหมาย คือ ตองการมีระบบบริการ
ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงค คือ 
ตองการการพัฒนาระบบชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินใหถูกตองและรวดเร็ว และ กําหนดตัวชี้วัด คือ 
ระยะเวลาการเขาถึงผูปวย และ ระยะเวลาในการเคลื่อนยายผูปวยจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาล และความสามารถ
ในการชวยเหลือ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตท่ีผานมา และตั้งเปาหมายระยะเวลาท่ีตองการสําเร็จ 
    1.2 ระดมสมองเพ่ือกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําปญหาและอุปสรรคมาวิเคราะหเพ่ือแกไขปรับปรุง 
    1.3 ประชุมกับผูอํานวยการกองกายภาพฯ เพ่ือวางแผนการเตรียมความพรอมและพัฒนาอุปกรณการชวยเหลือ 
รถพยาบาล และ ครุภัณฑท่ีจําเปน เพ่ือใหการบริการมีคุณภาพ  
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2. Do  
   2.1 เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีกูชีพ/กูภัย และอุปกรณการชวยเหลือตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
   2.2 กําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีพัฒนารวมกัน ศึกษาและทําความเขาใจข้ันตอนและวิธีในการปฏิบัติ  
   2.3 ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด และบันทึกการปฏิบัติงานตามแบบฟอรมของหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพ้ืนฐาน และเก็บขอมูลอ่ืน ๆ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด คือ เวลา ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   2.4 พัฒนาคุณภาพเจาหนาท่ีเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการกูชีพ/กูภัย ในระดับท่ีสูงข้ึน และ มีความรูในการ
ชวยเหลือท่ีหลากหลายดานมากข้ึน เชน การกูภัยในท่ีอับอากาศ  การกูภัยโดยใชเชือก  การกูภัยในท่ีสูง เปนตน  
โดยสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาท่ีเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
3. Check 
   3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติการวาเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดหรือไม และตรวจคาของเวลา ตามตัวชี้วัด วาเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม 
   3.2 ตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา ความถูกตองและความปลอดภัย ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
   3.3 ประชุมทีมปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียน หลังการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึงผลสําเร็จ 
หรือปญหาและอุปสรรค 
   3.4 ประชุมกับผูเชี่ยวชาญเพ่ือรับคําแนะนําและขอเสนอแนะในการทํางานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
   3.5 ประชุมรวมกับผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานผลการดําเนินการท้ังดานความสําเร็จ อุปสรรคและ
แนวทางในการแกปญหาและการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และรับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 
4. Act 
    ถาผลลัพธท่ีไดไมเปนไปตามเปาหมาย เชน เกิดความลาชา หรือความไมพรอมของอุปกรณ จะทําการหาปญหา 
อุปสรรค และแกท่ีสาเหตุอีกครั้ง โดยตรวจสอบแตละข้ันตอน เชน ความลาชาในการเขาถึงผูปวย การดูแลชวยเหลือ 
และความลาชาในการเคลื่อนยายผูปวย จะทําการหาสาเหตุและอุปสรรคเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนและวิธีการให
ดีข้ึน เชน อุปสรรคจากการไมรูเสนทางไปยังท่ีเกิดเหตุก็จะทําการศึกษาเสนทาง  อุปสรรคจากการจราจรจะแกปญหา
ในเรื่องการประสานงานกับจราจร และมีการพัฒนาการประสานงานกับพาราเมดิก มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ และปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา 
ประสิทธิผล 

จากการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหระบบชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินสามารถใชระยะเวลาในการเขาถึงท่ีเกิดเหตุ
และระยะเวลาในการนําสงผูปวยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลไมเกิน 10 นาที ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีมีความเสี่ยงตอผูปวยนอย
ท่ีสุด มีการประสานงานกับจราจร และพาราเมดิกอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระดับความรูความสามารถ
ของเจาหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของบุคลากรในการชวยเหลือฉุกเฉิน จากผลดําเนินการทําใหหนวยงานไดรับการ
ยกระดับเปนศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และยังเปนสวนท่ีสําคัญสวนหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเปนวิทยาเขตนาอยูและปลอดภัย มีการพัฒนาคุณภาพของท้ังดานอุปกรณการชวยเหลือและ
เจาหนาท่ีกูชีพกูภัยทําใหจํานวนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในระดับสูงข้ึนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และพัฒนาคุณภาพ
รถพยาบาลฉุกเฉินจากเดิมระดับ FR (First Response) เปน BLS (Basic Life Support) และการใหบริการชวยเหลือ
เปนไปตามมาตรฐาน 1669 ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จากระบบการชวยเหลือท่ีมีการประเมินและจัด
ระดับความเสี่ยงของผูปวยฉุกเฉิน รวมถึงความสามารถในการชวยเหลือไดนี้ทําใหสามารถลดจํานวนผูปวยในกรณี
ฉุกเฉินแบบไมจําเปนตองสงโรงพยาบาลซ่ึงสงผลใหโรงพยาบาลสามารถดูแลผูปวยฉุกเฉินท่ีมีความเสี่ยงมากกวาได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหบุคลากรทางการแพทยทํางานไดเต็มศักยภาพและลดทรัพยากรของโรงพยาบาลได
อีกดวย ซ่ึงการดําเนินการท่ีมีคุณภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องนี้ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการเปน
อยางดี ทําใหระบบการชวยเหลือนี้กลายเปนระบบท่ีมีคุณคาตอผูรับบริการและตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในดาน
ความปลอดภัย 




