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บทความฉบับเต็ม 
 

ชื่อเรื่อง : ระบบชวยเหลือและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางยั่งยืน 
ชื่อหนวยงาน : ศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ   
                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1. วาที่รอยเอก อนุวัฒน แกวปนทอง 

2. นายองอาจ บุญลวน     
 
3. รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา 

ตําแหนง พนักงานกูภัยและดับเพลิง  
ตําแหนง หัวหนาศูนยบริการฉุกเฉิน   
            และบรรเทาสาธารณภัย 
ตําแหนง กรรมการพัฒนาคุณภาพ  
            สํานักงานวิทยาเขตหาดใหญ 

1. บทสรุปของผูบรหิาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตระหนักถึงสุขภาพและการเปนอยูที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และบุคคล

ทั่วไป จึงมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย โดยมุงหวังใหมหาวิทยาลัยเปนพ้ืนที่ที่มีความ
ปลอดภัยสูงสุด สามารถใหการชวยเหลือไดถูกตองและรวดเร็วในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
ศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ เปนหนวยงาน
บริการเหตุฉุกเฉิน ที่จัดต้ังขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือใหความชวยเหลือเหตุฉุกเฉินแก นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป ที่เขามาใชพ้ืนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซึ่งมีจํานวนไมตํ่ากวา 30,000 คน ในแตละวัน 
ศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทั้งในมิติของบุคลากร และเครื่องมือในการทํางาน (ทั้ง
อุปกรณ และระบบการทํางาน) มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การสรางคานิยม และวัฒนธรรมองคกรในการ
ทํางาน ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน ศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดนําประสบการณ ปญหา
และอุปสรรคในการทํางานมาปรับปรุงและปลี่ยนแปลงในการทํางานที่ดีขึ้น เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยการลดเวลาในการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในระดับที่
สูงขึ้น โดยไดปรับปรุงพัฒนาระบบการชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินเพ่ือนําสงโรงพยาบาลโดยอาศัย
กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) และหลักการ TQM (Total Quality Management) ที่เกิดจาก
ผูเก่ียวของทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนาจนทําใหระบบการชวยเหลือเปนไปตามมาตรฐานของสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 1669 ทั้งทางดานเจาหนาที่ รถพยาบาล และอุปกรณในการชวยเหลือ รวมถึง
ขั้นตอนและวิธีการชวยเหลือ ในการดําเนินงานศูนยบริการฉุกเฉินฯ ตองแจงเหตุไปยัง 1669 ศูนยนเรนทร และ
รับคําสั่งการในการชวยเหลือตามวิธีมาตรฐานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จากการพัฒนาระบบการ
ชวยเหลือ และการพัฒนาบุคลากร ทําใหศูนยบริการฉุกเฉินฯ สามารถชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินไดรวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความสามารถชวยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินซอนไดภายใตขอจํากัดของ
บุคลากรที่มี เน่ืองจากนํากระบวนการ PDCA มาใชในการพัฒนางานซึ่งถือเปนความสําเร็จที่เพ่ิมขึ้น จากการ
พัฒนาระบบดังกลาวทําใหศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดรับความพึงพอใจเปนอยางมากจากผูใชบริการทั้งนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่มาใชพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ   

การดําเนินงานของศูนยบริการฉุกเฉินฯ เปนการดําเนินการสนองตอบเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยเฉพาะอยางย่ิงคือเปาหมายที่ 3 สุขภาพและการเปนอยูที่ดี 
(SDG3 : Good health and well-being) ซึ่งศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดพัฒนาระบบการดูแลและเคลื่อนยาย
ผูปวยแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือลดภาวะเสี่ยงของผูปวย และลดภาระผูปวยฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทรไดในกรณีที่ผูปวยฉุกเฉินอยูระดับ ความเสี่ยงตํ่า (case สีเขียว) หรือที่ไมมีความ
เสี่ยง (case สีขาว)  ซึ่งศูนยบริการฉุกเฉินฯ สามารถใหการชวยเหลือเพ่ือลดจํานวนผูปวยฉุกเฉินที่เขาสู
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โรงพยาบาลได และไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในดานกูชีพ/กูภัย ในระดับที่สูงขึ้น และ
หลากหลายดานมากขึ้นเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนในการใหบริการ โดยดัชนีช้ีวัดของการพัฒนาและคุณภาพที่สูงขึ้น 
คือ อุปกรณในการใหบริการ เจาหนาที่ที่มีคุณภาพ และเวลาที่เขาถึงที่เกิดเหตุและการนําสงผูปวยฉุกเฉิน 
ระบบชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางย่ังยืนน้ีจึงสามารถนําไปใชชวยเหลือผูปวยหรือบริการฉุกเฉิน
ไดอยางย่ังยืน 

นอกจากการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหทุกคนรูสึกปลอดภัยเมื่อ
อยูในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ แลว การดําเนินการของศูนยบริการฉุกเฉินฯ ยังมี
สวนสําคัญตอเปาหมายอ่ืน ๆ ดวย คือ SDG4 (Quality Education) SDG11 (Sustainable Cities and 
Communities)  และ SDG17 (Partnership for the Goals) โดยศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีโครงการฝกอบรมให
ความรูในการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานดวยการ CPR และการใชเครื่อง AED ใหกับนักศึกษา และบุคลากรใน
หนวยงาน และคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถประเมินอาการและชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ ที่
เกิดเหตุ กอนที่รถพยาบาลจะมาถึง เพ่ือลดอัตราเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  นอกจากน้ีศูนยบริการฉุกเฉินฯ ยังไดมีความรวมมือกับหนวยงานทางดานกูชีพ 
กูภัย ของเทศบาลในพ้ืนที่ใกลเคียงในการทํางานรวมกันอีกดวย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสามารถแสดง
ความสัมพันธของ SDG3 กับ SDG4 SDG11 และ SDG17 และโครงการที่เกี่ยวของ ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 

 

 

  โครงการอบรมกูชีพกูภัยใหนักศึกษา และบุคลากร       
            
 

  การทําใหวิทยาเขตนาอยู มีความปลอดภัยและย่ังยืน               
 

  มีความรวมมือกับหนวยงานฉุกเฉินดานกูชีพกูภัย 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธของ SDG3 กับ SDG4 SDG11 และ SDG17 และโครงการที่เกี่ยวของ 
 
2. โครงสรางขององคกร  

 
 

รองอธิการบดี        

วิทยาเขตหาดใหญ

ผอ. กองกายภาพ     
และสิ่งแวดลอม

ผอ.กองกิจการนักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธ

ผอ.ศูนยกีฬา           
และสขุภาพ

ผอ. สํานักงาน

วิทยาเขตหาดใหญ

หัวหนาศูนยบริการฉุกเฉิน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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รูปที่ 2 โครงสรางองคกร ผูบริหาร และบุคลากรของศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย 
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2.2 วิสัยทศัน คานยิม วัฒนธรรม พนัธกิจ และนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปที่ 3 วิสัยทศัน คานิยม วัฒนธรรมองคกร พันธกิจ และนโยบาย 

 
ซึ่งคานิยม SECATS หมายถึง   
                          S = Sustainability = ความย่ังยืน    
                          E = Excellence = การบริการเปนเลิศ   
                  C = Collaboration = การรวมมือกันในการทํางาน    
                          A = Always show respect = การใหเกียรติผูใชบริการ และผูรวมงาน   
                          T = Team spirit = รวมใจ รวมคิด รวมทาํ    
                         S = Safety = การทํางานดวยความปลอดภัย 
 

� สินคาและบริการ ที่สําคัญ และกลไกในการสงมอบใหกับลูกคา  

   ศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีบริการที่สรางคุณคา คือ การบริการใหความชวยเหลือฉุกเฉินในทุกรูปแบบที่มี 
   ผลกระทบตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน  และกลไกในการสงมอบใหกับลูกคา คือ การใหบริการชวยเหลือ   
   เหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

�กลุมลูกคา ที่สําคัญ   

   กลุมลูกคา ที่สําคัญ ของศูนยบริการฉุกเฉินฯ มี 4 กลุม คือ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ    
   ผูใชบริการทั่วไป 

คานยิม : SECATS :  S = Sustainability, E = Excellence,  C = Collaboration, 
A = Always show respect, T = Team spirit, S = Safety 

 

พันธกิจ : ใหบริการชวยเหลือเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน 
 

วิสัยทัศน : วิทยาเขตนาอยู ปลอดภัย และย่ังยืน 

 

วัฒนธรรมองคกร : ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง 
(Our Soul is for the Benefit of Mankind) 

 

 

นโยบายคุณภาพ : ศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตหาดใหญ มุงมั่น ทุมเท 
            และพัฒนาอยางยั่งยืนในการใหบริการอยางมืออาชีพ เพ่ือทุกชีวิตปลอดภัย ในรั้ว ม.อ. 
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� รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ไดรับ 

   Best practice เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2564 
 
3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ"  
 

ลูกคา ความตองการและความคาดหวัง 
 

ผูบริหาร หนวยงานมีมาตรฐาน สามารถใหบริการ ชวยเหลือไดอยางคุณภาพ ทําใหมหาวิทยาลัย
เปนพ้ืนที่นาอยู และปลอดภัย 
 

ผูบังคับบัญชา หนวยงานมีความพรอม บุคลากรมีศักยภาพ สามารถใหบริการที่ดี  
 

ผูรวมงาน การรวมมือกันทํางานเปนทีม และเปนไปตามขอกําหนดและขั้นตอนในการปฏิบัติ  
เพ่ือนรวมงานมีความทุมเทในการทํางาน 
 

ผูใชบริการ ไดรับบริการ และความชวยเหลือแบบรวดเร็ว มีคุณภาพ และรูสึกอุนใจ 
 

  

� การกําหนด "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ"  

ศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีลูกคา 4 กลุม คือ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ ผูใชบริการ ซึ่งความ
ตองการของผูบริหาร และ ผูบังคับบัญชา จะคลายคลึงกัน คือ การมีสวนรวมทําใหมหาวิทยาลัยเปนพ้ืนที่นาอยู
และปลอดภัย สามารถใหบริการความชวยเหลือเหตุฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เจาหนาที่มีความสามารถ
และศักยภาพในการชวยเหลือไดอยางดี  
 

� การวิธีการเรียนรูความตองการและความคาดหวังของลูกคา  

ศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดขอมูลความตองการและความคาดหวังของลูกคา โดยผูบริหาร และ
ผูบังคับบัญชา ไดจากการประชุม สําหรับผูรวมงานไดจากการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย และ
สําหรับผูใชบริการไดจากการสอบถาม และการประเมิน  
 

� ความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

ความตองการและความคาดหวังของลูกคา ที่มีตอศูนยบริการฉุกเฉินฯ คือ การไดรับการบริการและ
ความชวยเหลือแบบมืออาชีพ เจาหนาที่มีความรูความสามารถตามมาตรฐานความปลอดภัย ผูใชบริการไดรับ
ความชวยเหลืออยางปลอดภัยตามที่ตองการ ทําใหมหาวิทยาลัยเปนสถานที่นาอยู รูสึกอุนใจ เพราะมีการ
บริการเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหผูที่อยูอาศัย และผูที่มาใชพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมีความสบายใจ 
 

� การแปรความตองการและความคาดหวังของลูกคาเปน "คุณลักษณะดานคุณภาพ" ของ "ผลงานที่สง

มอบใหแกลูกคา" และกําหนดเปน ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
ผลงานและคุณภาพของการใหบริการของศูนยบริการฉุกเฉินฯ สะทอนไดจากดัชน้ีช้ีวัดคุณภาพของ

ระบบการชวยเหลือฉุกเฉิน มี 3 ตัว คือ 1) คุณภาพ และความพรอมของอุปกรณ  2) คุณภาพของบุคลากร 
และ 3) เวลาที่เขาถึงสถานที่เกิดเหตุ และเวลานําสงผูปวยฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

�   ขั้นตอนที่สําคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สําคัญในอดีต คือ  

- อุปกรณ : จํานวนรถกูชีพ กูภัยมีเพียง 1 คัน และมาตรฐานของรถพยาบาลเปนระดับ FR (First    
            response) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นตํ่า และ ไมมีมอเตอรไซดกูชีพ 

           - คุณภาพของบุคลากร : บุคลากรที่ผานการฝกอบรมยังเปนเพียงระดับพ้ืนฐาน ไมมีเจาหนาที่ที่ 
            สามารถใสทอชวยหายใจได   

   - เวลาที่เขาถึงสถานที่เกิดเหตุ และเวลานําสงผูปวยจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาล : ใชเวลานาน  
                 กวาที่ควรจะเปน เน่ืองจากเจาหนาที่ขาดความชํานาญเสนทาง และยังไมมีการประสาน 
                 งานกับจราจรเพ่ือขอเสนทาง  

ดวยขอจํากัดดานอุปกรณ และอุปสรรคดังกลาวจึงทําใหผลการทํางานยังไมบรรลุเปาหมาย หรือที่ยัง
ไมสามารถสนองตอบความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูใชบริการไดในบางกรณี 

  
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 
 ในการพัฒนาระบบชวยเหลือและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางย่ังยืนที่ไดปรับปรุงใหม ไดอาศัย
หลักการของ TQM มาใชในการทํางานคือ การมีสวนรวมของบุคคลที่เก่ียวของทุกระดับต้ังแตผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ  ผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขต
หาดใหญ  หัวหนาศูนยบริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรของศูนยบริการฉุกเฉินฯ โดยยึด
ผูรับบริการเปนสําคัญเพ่ือใหทุกชีวิตปลอดภัยในรั้ว ม.อ.  มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหไดคุณภาพที่ดีในการ
ใหบริการ โดยใชกระบวนการ PDCA ในการพัฒนางาน ดังน้ี 
 

1. Plan 
1.1 ประชุมผูบริหารและบุคลากรของศูนยบริการฉุกเฉินฯ เพ่ือวางแผนกลยุทธและกําหนดเปาหมาย 

คือ ตองการมีระบบบริการฉุกเฉินที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินทีม่ีประสิทธิภาพ 
โดยกําหนดวัตถุประสงค คือ ตองการการพัฒนาระบบชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินใหถูกตองและ
รวดเร็ว และ กําหนดตัวช้ีวัด คือ ระยะเวลาการเขาถึงผูปวย และ ระยะเวลาในการเคลื่อนยายผูปวยจากจุดเกิด
เหตุไปโรงพยาบาล และความสามารถในการชวยเหลือ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตที่ผานมา และ
ต้ังเปาหมายระยะเวลาที่ตองการสําเร็จ 

1.2 ระดมสมองเพ่ือกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําปญหาและอุปสรรคมาวิเคราะหเพ่ือแกไข
ปรับปรุง 

1.3 ประชุมกับผูอํานวยการกองกายภาพฯ เพ่ือวางแผนการเตรียมความพรอมและพัฒนาอุปกรณการ
ชวยเหลือ รถพยาบาล และ ครุภัณฑที่จําเปน เพ่ือใหการบริการมีคุณภาพ  
 
2. Do  

2.1 เตรียมความพรอมของเจาหนาที่กูชีพ/กูภัย และอุปกรณการชวยเหลือตามมาตรฐานที่กําหนด  
2.2 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่พัฒนารวมกัน ศึกษาและทําความเขาใจขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติ  
2.3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และบันทึกการปฏิบัติงานตามแบบฟอรมของหนวยปฏิบัติการ

การแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน และเก็บขอมูลอ่ืน ๆ ตามตัวช้ีวัดที่กําหนด คือ เวลา ปญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  



 

  7 

2.4 พัฒนาคุณภาพเจาหนาที่เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการกูชีพ/กูภัย ในระดับที่สูงขึ้น และ มี
ความรูในการชวยเหลือที่หลากหลายดานมากขึ้น เชน การกูภัยในที่อับอากาศ (confined space rescue) การ
กูภัยโดยการใชเชือก (rope rescue) และ การกูภัยในที่สูง เปนตน โดยสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่เขา
อบรมหลักสูตรตาง ๆ 
 
3. Check 

3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติการวาเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดหรือไม และตรวจคาของเวลา ตามตัวช้ีวัด 
วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม 

3.2 ตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา ความถูกตอง และความปลอดภัย ตาม
เปาหมายที่ต้ังไว 

3.3 ประชุมทมีปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียน หลงัการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึง
ผลสําเร็จ หรือปญหาและอุปสรรค 

3.4 ประชุมกับผูเช่ียวชาญเพ่ือรับคําแนะนําและขอเสนอแนะในการทํางานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ 

3.5 ประชุมรวมกับผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานผลการดําเนินการทั้งดานความสําเร็จ 
อุปสรรคและแนวทางในการแกปญหาและการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และรับฟงขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
 
4. Act 

ถาผลลัพธที่ไดไมเปนไปตามเปาหมาย เชน เกิดความลาชา หรือความไมพรอมของอุปกรณ จะทําการ
หาปญหา อุปสรรค และแกที่สาเหตุอีกครั้ง โดยตรวจสอบแตละขั้นตอน เชน ความลาชาในการเขาถึงผูปวย 
การดูแลชวยเหลือ และความลาชาในการเคลื่อนยายผูปวย จะทําการหาสาเหตุและอุปสรรคเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการใหดีขึ้น เชน อุปสรรคจากการไมรูเสนทางไปยังที่เกิดเหตุก็จะทําการศึกษาเสนทาง  
อุปสรรคจากการจราจรจะแกปญหาในเรื่องการประสานงานกับจราจร และมีการพัฒนาการประสานงานกับ
พาราเมดิก มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ และปรึกษาผูเช่ียวชาญ และนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา 
 

วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 
การดอยคุณภาพ ที่เกิดจากการเขาถึงบริการที่ลาชาทําใหผูปวยมีอาการรุนแรงและเสียโอกาสในการ

ดูแลรักษา ดังน้ันเครื่องมือและบุคลากร ทั้งปริมาณและคุณภาพจึงมีความสําคัญ แมวาศูนยบริการฉุกเฉินฯ จะ
มีปญหาและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือฉุกเฉิน แตทางศูนยบริการฉุกเฉินฯ เล็งเห็นวายังสามารถพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินไดโดยใชหลัก Plan Do Check Act หรือ PDCA  
มาใชในการพัฒนา  โดยเริ่มทางศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดมีการทบทวนกระบวนการทํางานเพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหาและพัฒนาแตละขั้นตอนเพ่ือปรับปรุงใหดีขึ้น และยกระดับคุณภาพโดยอาศัยความรวมมือของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารที่ใหการสนับสนุน ผูใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ และหนวยงานที่
เก่ียวของในการบรรเทาสาธารณภัย โดยนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่เก่ียวของมาใชใน
กระบวนการทํางาน เชน การเดินทางเขาถึงที่เกิดเหตุ โดยการศึกษาเสนทางและการประสานงานกับจราจร
หรือผูที่เกี่ยวของ การจําแนกและจัดลําดับระดับความเสี่ยงของผูปวยฉุกเฉิน และการประสานงานกับพาราเม
ดิก (paramedic) ในการนําสงผูปวย เปนตน ทางศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดนําการดําเนินการที่เกิดขึ้นเขาสู
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กระบวนการเรียนรู โดยการถอดบทเรียนรวมกับทีมงานและผูมีประสบการณ เชน อบจ.สงขลา และ สสจ.
สงขลา โดยมีการประชุมรวมกัน 2 เดือนตอครั้ง และใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองตามหลัก 
PDCA โดยศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดนําปญหามากําหนดเปาหมายที่ชัดเจน คือ เพื่อใหไดระบบชวยเหลือฉุกเฉิน
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของเพ่ือนําสูการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กําหนด และมีการเก็บขอมูลของผลการปฏิบัติที่เกิดจากการพัฒนาระบบรวมกัน เพ่ือประเมินผลวาระบบที่
พัฒนาน้ันบรรลุเปาหมายเพียงใดตามตัวช้ีวัดที่ต้ังไว รวมถึงอุปสรรคและการแกปญหาจนไดแนวทางที่เหมาะสม
เพ่ือใหสามารถนําระบบการชวยเหลือที่มีคุณภาพและปลอดภัยมาใชไดจริงนอกจากน้ีทางศูนยบริการฉุกเฉินฯ 
ยังไดประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรัปรุงพัฒนาตอไป  

ระบบชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินตองปฏิบัติการเปนทีมรวมกันระหวางบุคลากรหลายระดับ
ความสามารถเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผูปวยฉุกเฉินที่ใชบริการ จึงจําเปนตองมีระบบที่ดี ซึ่ง
ศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 9 ขั้นตอน ดังน้ี  
          1. การรับแจงเหตุที่ดี มีการรับแจงไดหลายชองทาง ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง มีระบบการบันทึกขอมูล
แจงเหตุที่ดี  

2. การเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติการ โดยการเตรียมพรอมทั้งเจาหนาที่ รถพยาบาล และ
อุปกรณชวยเหลือ  

3. การเตรียมความพรอมระหวางออกปฏิบัติการ โดยการศึกษาเสนทาง การขับขี่ปลอดภัย การ
ประสานงานกับผูเกี่ยวของ 

4. การเตรียมความพรอมเมื่อถึงที่เกิดเหตุ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉิน และเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน  

5. การปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ โดยการปฏิบัติดวยความถูกตองและรวดเร็ว 
6. การปฏิบัติขณะนําผูปวยฉุกเฉินสงโรงพยาบาล โดยการทําการประเมินอาการผูปวยฉุกเฉินตาม

ชวงเวลาที่กําหนด  
7. การประสานงานกับพาราเมดิก เพ่ือนําสงผูปวยฉุกเฉิน     
8. การปฏิบัติเมื่อถึงโรงพยาบาล ทําการรายงานขอมูลการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินใหเจาหนาที่ทางการ

แพทยทราบ 
9. การปฏิบัติการหลังการปฏิบัติการ ทําความสะอาด และเตรียมความพรอมสําหรับการออก

ปฏิบัติการครั้งตอไป 
 
หลักในการการพัฒนาระบบการดูแลและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินตามกระบวนการ PDCA ที่

ศูนยบริการฉุกเฉินฯ ดําเนินการ  แสดงดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 การพัฒนาระบบดูแลและการเคลือ่นยายผูปวยฉุกเฉินตามกระบวนการ PDCA 
 

โดยกิจกรรมที่ดําเนินการตามกระบวนการ PDCA มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 กิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 
 

กระบวนการ กิจกรรม จํานวนครั้ง ผลลัพธ 
 

 

 
 

- ประชุมบุคลากรของศูนยบริการฉุกเฉินฯ เพื่อวางแผน
และกําหนดเปาหมาย คือ ตองการมีระบบการชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
- กําหนดวัตถุประสงค คือ ตองการการพัฒนาระบบ
ชวยเหลือและเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉินใหถูกตองและ
รวดเร็ว 
 

- กําหนดตัวชี้วัด คือ ระยะเวลาการเชาถึงผูปวย และ 
ระยะเวลาในการเคล่ือนยายผูปวยไปโรงพยาบาล และ
ความสามารถในการชวยเหลือ โดยเปรียบเทียบกับ
ขอมูลในอดีตที่ผานมา และตั้งเปาหมายระยะเวลาที่
ตองการสําเร็จ 

4-6 ครัง้/เดือน 
โดยประชุมทกุ 

วันศุกร 
 
 
 
 

เมื่อเริ่มพัฒนา
ระบบการ
ใหบรกิาร 

 
 

- ทําใหทราบ
เปาหมายที่ชดัเจน 
มีทิศทางในการ
ทํางาน  
 
 
 

- สามารถกําหนด
ขั้นตอนการ
ทํางาน เพื่อบรรลุ
เปาหมาย 
 

• ศึกษาและทําความเขาใจ    
ขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติ

• ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดที่ได
จากการพัฒนาระบบ

• เก็บขอมูลตามตัวช้ีวัดที่กําหนด 
คือเวลา และอุปสรรค

• ตรวจสอบการปฏิบัติวาเปนไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนดหรือไม

• ตรวจคาของเวลา ตามตัวช้ีวัดวา
เปนไปตามเปาหมายหรือไม

• ตรวจสอบคุณภาพ โดยพิจารณา 
ความถูกตอง และความปลอดภัยตาม
เปาหมาย

• กําหนดเปาหมาย คือ ตองการมีระบบ
การชวยเหลือท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

• กําหนดวัตถุประสงค คือ ตองการ
พัฒนาระบบชวยเหลือและเคลื่อนยาย
ผูปวยฉุกเฉินใหถูกตองและรวดเร็ว

• กําหนดตัวชี้วัด คือ ระยะเวลาการเชา
ถึงผูปวย และ ระยะเวลาในการ
เคลื่อนยายผูปวยไปโรงพยาบาล และ

• ความสามารถชวยเหลือ
• • กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• ถาผลลัพธท่ีไดไมเปนไปตามเปาหมาย 
ทําการหาปญหา อุปสรรค และแกท่ี
สาเหตุอีกครั้ง โดยดูแตละขั้นตอน  เชน 
ความลาชาในการเขาถึงผูปวย การดูแล
รักษา และ ความลาชาในการเคลื่อนยาย

• ถาพบความผิดปกติ ใหคนหาสาเหตุและ
อุปสรรค 

• พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการให
ดีขึ้น Act Plan

DoCheck
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- ระดมสมองเพื่อกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
- ประชุมกับผูอํานวยการกองกายภาพฯ เพื่อวางแผน
การเตรียมความพรอมของอุปกรณการชวยเหลือ 
รถพยาบาล และ ครุภัณฑที่จําเปน  
 

เมื่อเริ่มพัฒนา
ระบบการ
ใหบรกิาร 

และทุกครั้งที่
พบปญหาและ

อุปสรรค 
 

1 ครั้ง/ เดอืน 
วันศุกรสุดทาย

ของเดือน 

- สามารถวางแผน 
การทํางานเพื่อ
แกปญหา เมื่อพบ
ปญหา และ
อุปสรรค 
 
 
-ทําใหเกิดความ
พรอมในการ
ทํางาน 

 

 
 

- เตรียมความพรอมของเจาหนาที่ และ อุปกรณ 
- กําหนดขั้นตอนปฏิบัติ 
 
 
- ศึกษาและทําความเขาใจขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติ 
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดที่ไดจากการพัฒนาระบบ 
- บันทึกการปฏิบัติงานตามแบบของหนวยปฏิบัติ
การแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน  
- เก็บขอมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนด คือ เวลา ปญหาและ
อุปสรรค  
 
 
- พัฒนาคุณภาพเจาหนาที่เพื่อใหมีความรูความสามารถ
ในการชวยเหลือขั้นสูงขึ้นและหลากหลายดานขึ้น เชน 
การกูภัยโดยเชือก เปนตน โดยการสงเจาหนาที่เขา
อบรมหลักสูตรตาง ๆ 

ทุกวัน 
 
 
 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกครัง้ 

 
ทุกครัง้ 

 
 
 

ตามกําหนด
ของหลักสูตร 

- สามารถปฏิบตัิ
ตามขั้นตอนได
ถูกตอง  
 
- เกิดทักษะในการ
ทํางาน ทําใหเกดิ
การตดัสินใจไดเร็ว 
-ทํางานเปน
ขั้นตอน สามารถ
เก็บขอมูลเปน
ระบบ 
 
- ทําใหมีความ
พรอมของเจาหนา
ที่ในการใหบรกิาร
และความ
ชวยเหลือ 
 

 

 
 

- ตรวจสอบการปฏิบัติวาเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
หรือไม 
- ตรวจคาของเวลา ตามตัวชี้วัด วาเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม 
- ตรวจสอบคุณภาพ โดยพิจารณา ความถูกตอง และ
ความปลอดภัย ตามเปาหมายที่ตั้งไว 
- ประชุมทีมปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู และถอด
บทเรียน 
 

-  ประชุ มกั บ ผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ รั บ คํ าแนะนํ า และ
ขอเสนอแนะในการทํางานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  
 
 

ทุกครัง้ของ
การปฏิบัต ิ

 
  
 
 
 
 
 

2-3 ครัง้ตอ
เดือน 

 
 

- ทําใหทราบผล
การปฏิบัติวา
บรรลุเปาหมาย
หรือไม ควร
ปรับปรงุอยางไร 
เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย  
 
 

-ทําใหทราบ
แนวทางและ
วิธีการในการ
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-ประชุมรวมกับรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ และ 
ผอ.กองกายภาพฯ เพื่อรายงานการทํางาน และ เสนอ
แนวทางในการแกปญหา และรับฟงขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนา 

 
 
 

2 เดือน/ครัง้ 

ปรับปรงุเพื่อให
บรรลุเปาหมาย  
 
-ทําใหมีความ
พรอมเรื่อง
เจาหนาที่และ
อุปกรณ ครุภัณฑ 
และทราบ
เปาหมายและ
ภารกิจ 

 

 
 

-ถาผลลัพธที่ไดไมเปนไปตามเปาหมาย เชน เกิดความ
ลาชา หรือไมพรอมของอุปกรณ จะทําการหาปญหา 
อุปสรรค และแกที่สาเหตุอีกครั้ง โดยตรวจสอบแตละ
ขั้นตอน  เชน ความลาชาในการเขาถึงผูปวย การดูแล
รักษา และ ความลาชาในการเคล่ือนยาย จะคนหา
สาเหตุและอุปสรรคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและ
วิธีการใหดีขึ้น เชน อุปสรรคจากการ ไมรูเสนทาง ก็จะ
ทําการศึกษาเสนทาง  อุปสรรคจากการจราจร จะ
แกปญหาเรื่องการประสานงานกับจราจร  
 
- มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเพื่อนําไป
ปรับปรุง 

4-6 ครัง้/เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QR Code
ประเมินความ
พึงพอใจในการ
ใชบรกิาร 

- สามารถมองเห็น
ปญหา เพื่อทําการ
แกไข เพือ่ปด
ชองวาง เพื่อ
นําไปสูระบบทีด่ี
ขึ้น 
 
 
 
 
- สามารถนํา
ขอเสนอแนะ เพื่อ
ไปพัฒนาใหบรรลุ
เปาหมาย 

      

 โดยระบบการชวยเหลือที่ศูนยบริการฉุกเฉินฯ พัฒนาตามกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 
 

1. ระบบแจงเหตุ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการแจงเหตุจากเดิมมีเพียง 3 ชองทาง คือ โทร. 1669 
โทร.2888 (074282888) และ แจง รปภ.ใกลเคียง ปจจุบันศูนยบริการฉุกเฉินฯ ไดเพ่ิมชองทางในการแจงเหตุ
ไดหลายชองทาง คือ โทร. 074282888, 2888, 2190, 2191, 1669, รปภ และ Line กลุมของศูนยบริการ
ฉุกเฉินฯ ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 500 คน ซึ่งทําใหไดรับการแจงเหตุจากหลายชองทางมากขึ้น และจากการ
นํา application การแจงเหตุมาใชในการทํางานทําใหทราบขอมูลผูปวยฉุกเฉิน และสามารถประเมิน
สถานการณและวางแผนในการเขาชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เชน จุดเกิดเหตุ จะทําใหทราบ
ขอจํากัดของพ้ืนที่ และการเดินทางในการชวยเหลือ และขอมูลผูปวยฉุกเฉินจะทําใหจําแนกระดับความฉุกเฉิน
ของผูปวยได นอกจากน้ียังสามารถชวยในการจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมที่เหมาะสมไดในกรณีที่พ้ืนที่มีขอจํากัดใน
การใชอุปกรณมาตรฐาน เชน การชวยเหลือผูปวยในอาคารสูงที่มีลิฟทแคบ หรือไมมีลิฟท ทางศูนยบริการ
ฉุกเฉินฯ จะตองมีอุปกรณเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินที่เหมาะสมแทนอุปกรณมาตรฐาน คือ เปลผูปวย เปนตน      
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2. ออกใหบริการรวดเร็วและผูปวยปลอดภัยโดยกําหนดอัตรากําลังที่ออกใหบริการ เปนบุคลากรที่
ปฏิบัติการในเวรอยางนอย 3 คน ที่สามารถปฏิบัติการตามการแพทยฉุกเฉิน ประกอบดวย  หัวหนาชุด EMT 
(Emergency Medical Technician)  จํ านวน 1 คน พนักงานชวยเหลือ EMR (Emergency Medical 
Responder) จํานวน 1 คน และ พนักงานขับรถ EMR จํานวน 1 คน รถพยาบาลฉุกเฉิน BLS (Basic Life 
Support) 1669 พรอมทั้งการจัดเครื่องมือและอุปกรณในการดูแลขั้นพ้ืนฐานไวพรอมตลอดเวลาทุกเวร 
สามารถออกรถพยาบาลไดทันทีเมื่อไดรับแจงเหตุโดยไมตองเสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ และมีเวรประจําการ
ที่ศูนยบริการฉุกเฉินฯ อีก 3 คน เพ่ือชวยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินซอน และมีการเตรียมพรอมของ
รถพยาบาล และมอเตอรไซดกูชีพ 

3. การเดินทางเพ่ือเขาถงึผูปวยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็วโดยการศึกษาใหชํานาญในเสนทาง และกอนการ
เดินทางมีการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน จราจร เพ่ือทําการจัดการเสนทาง หรือเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ ณ จุดเกิดเหตุ โดยปจจุบันการเขาถึงจุดเกิดเหตุในระยะทาง 1 กม. สามารถทําไดภายใน 2 นาที 
และในระยะทาง 3 กม. (เชน ศูนยประชุมนานาชาติฯ ม.อ. และ โรงเรียน มอ.ว.) สามารถเขาถึงภายใน   
3-7 นาที  
      4. การเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินเพ่ือนําสงโรงพยาบาลไดอยางรวดเร็ว มีการประสานงานกับผูเกี่ยวของ 
เชน จราจร เพ่ือจัดการ เสนทาง และ ประสานงานกับพาราเมดิกเพ่ือเตรียมพรอมในการรับผูปวย โดยปจจุบัน
การนําสงผูปวยจากจุดเกิดเหตุในระยะหางจากโรงพยาบาล 1 กม. สามารถทําไดภายใน 5 นาที และใน
ระยะทาง 3 กม. สามารถนําสงไดภายใน 5-7 นาที  
       5. พัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของทีมโดยการจัดอบรมทักษะการปฏิบัติการ พรอมทั้งการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานในระดับที่สูงขึ้น เชน เพ่ิมจํานวนเจาหนาที่ที่สามารถใหการชวยเหลือโดย
การใหออกซิเจนได  ปจจุบันศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีเจาหนาที่ ที่สามารถชวยเหลือโดยการใหออกซิเจนได
จํานวน 5 คน และมีความสามารถหลากหลายในการชวยเหลือฉุกเฉิน โดยมีการจัดทําแผนการเขารับการ
ฝกอบรมและฟนฟูหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐาน (EMR : Emergency Medical 
Responder) หลักสูตรปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐานและชวยปฏิบัติการแพทยขั้นสูง (EMT : Emergency 
Medical Technician) และหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
      6. ทําการยกระดับรถพยาบาลจากรถพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน (FR: First Response) เปน
รถพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (BLS: Basic Life Support) เพ่ือใหสามารถทําหัตถการตาง ๆ ไดสูงขึ้น
กวาระดับเดิม  
       7. สรางระบบสื่อสารหลายชองทางโดยนําเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารระหวางทีมออกใหบริการ 
รวมทั้งการสื่อสารเพ่ือขอความชวยเหลือ หรือขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ มีฐานขอมูลของผูเช่ียวชาญ 
(นอกจากฐาน สสจ.) ที่สามารถขอคําแนะนํา  
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    ตารางที่ 2 ผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ ที่เปนที่ปรึกษาของศูนยบริการฉุกเฉินฯ 
 

สาขา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
 

แพทย นายแพทย บุญประสิทธิ์ กฤตยประชา รองอธิการบดี ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
แพทย รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองคณบดีฝายศูนยบริการพิเศษ  

และผูอํานวยการศูนยบรกิารพเิศษ คณะแพทยศาสตร 
พยาบาล ผศ.ดร.เนตรนภา คูพันธว ี ผูชวยคณบดี ฝายสวัสดิการนกัศึกษา   

คณะพยาบาลศาสตร 
พยาบาล 

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา 
รองผูอํานวยการสํานักวิจยัและพัฒนาดาน 
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกบัสังคม 

เภสัช ผศ.ดร.ชติชไม โอวาทฬารพร รองคณบดี ฝายบริหารและศิษยเกาสัมพันธ  
คณะเภสัชศาสตร 

อื่น ๆ ผศ.สุพจน   โกวิทยา รองอธิการบดี ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
 

      

6. ในระหวางชวยเหลือดูแลผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีการประเมินระดับความฉุกเฉิน 5 ระดับ 
ตามการประเมินของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน แสดงดังตารางที่ 3 ทําใหสามารถจําแนกและจัดลําดับความเสี่ยง
ของผูปวยได ทําใหลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตัดสินใจเพื่อดูแล กลั่นกรองและเคลื่อนยายผูปวย
ฉุกเฉินไปโรงพยาบาลตามความเสี่ยงได 
 

   ตารางที่ 3 การจําแนกและจัดลําดับความสําคัญผูปวยฉุกเฉินตามระดับความเสี่ยง 5 ระดับ  
 

ระดับที ่ ระดับความ
ฉุกเฉิน 

สีแสดง
ระดับ 

อาการ 

1 วิกฤติ  สีแดง คนไขฉุกเฉินทีไ่ดรับอันตรายถึงชีวิตจะตองไดรับการรักษาที่
เรงดวนทันทีโดยผูปวยในกลุมน้ีจะมีอาการเบ้ืองตนคือมีภาวะ
หัวใจหยุดเตน ความดันโลหิตและสญัญาณชีพไมปกติ 

2 หนัก  สีชมพู ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวยรุนแรงมีภาวะเสี่ยงตอการเสียชีวิตตอง
ไดรับการตรวจภายใน 10 นาที โดยอาการเบ้ืองตนของผูปวย
กลุมน้ีจะมีภาวะซึม สับสน เจบ็หนาอก และหัวใจเตนผิด
จังหวะ 

3 เรงดวน  สีเหลือง ผูปวยที่ภาวะฉุกเฉินที่ตองไดรับการตรวจรักษาภายใน 30 
นาที โดยผูปวยกลุมน้ีจะเปนผูปวยที่มีอาการปวดทอง ตัวเกร็ง 
ตัวงอ มีไขมากกวา 40 องศาเซลเซียส และสญูเสียการมองเห็น
ฉับพลัน 

4 ไมเรงดวน  สีเขียว ผูปวยเจ็บเล็กนอย ตองไดรับการตรวจรักษาภายใน 1 ช่ัวโมง 
เชน ผูปวยที่มอีาการปวดศีรษะ อาเจียน มไีขตํ่ากวา 40 องศา
เซลเซียส 

5 ไมฉุกเฉิน  สีขาว ผูปวยทั่วไปที่มีไขปวดศีรษะเล็กนอย ควรไดรับการตรวจ
ภายใน 2 ช่ัวโมง 

ที่มา: สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาติ 
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7. ประชาสัมพันธการเรียกใชบริการของศูนยบริการฉุกเฉินฯ ผานชองทางตางๆ เชน เครือขาย

ประชาสัมพันธคณะตาง ๆ โปสเตอรประชาสัมพันธของศูนยบริการฉุกเฉินฯ  และ LINE Application 

ของ Group Line กลุมตางๆ 

8. เพ่ิมเครือขายความรวมมือกับหนวยงานดานกูชีพ กูภัย และดับเพลิง แสดงดังตารางที่ 4   
 
 

      ตารางที่ 4 ตัวอยางหนวยงานความรวมมือดานกูชีพ กูภัย และดับเพลิง 
 

ลําดับ
ที่ 

หมายเลข ชื่อหนวยงาน 
 

1 1669 ศูนยนเรนทร สงขลา 
 

2 074-455-000 โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

3 074-273-100 โรงพยาบาลหาดใหญ 
 

4 1719 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
 

5 074-462-222 โรงพยาบาลราษฎรยินดี 
 

6 074 286 422 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

7 - เครือขาย OIS จังหวดสงขลา จํานวน 151 หนวย 
 

8 074-303-100 องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 
 

9 074-280004 เทศบาลเมืองคอหงส 
 

10 074-237888 ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครหาดใหญ 
 

11 1163 หนวยกูภัยหาดใหญ (ศูนยวิทยุกูภัยมิตรภาพสามัคคีทงเซียเซี่ยงต๊ึง) 
 

12 074-251-160-3 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา 
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ขั้นตอนแสดงการชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางยั่งยืน  (PSU-SECATS) แสดงดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 แผนผงัแสดงขั้นตอน ระบบการชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางยั่งยืน PSU-SECATS 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ 
    จากการดําเนินการของศูนยบริการฉุกเฉินฯ ที่ไดพัฒนาคุณภาพ ไดผลลัพธที่ดีขึ้นแสดงดังขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ 3 ป (ป 2561-2563) ของตัวช้ีวัด ดังตารางที่ 5  
  
ตารางที่ 5 แสดงผลลัพธตามตัวชี้วัดตาง ๆ ในชวงป 2561-2563 
 

ตัวชี้วัด ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. ระยะเวลาไปถึงจุดเกิดเหตุ หลังรับแจงเหตุ 
- ระยะทางภายใน 1 กม. 
- ระยะทางภายใน 3 กม. 

 
5-10 นาท ี
7-10 นาท ี

 
4-5 นาท ี
7-10 นาท ี

 
1-2 นาท ี
3-7 นาท ี

2. ระยะเวลาในการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉนิไป
โรงพยาบาล 
- ระยะทางภายใน 1 กม. 
- ระยะทางภายใน 3 กม. 

 
 

5 นาท ี
> 10 นาท ี

 
 

5 นาท ี
10 นาท ี

 
 

< 5 นาท ี
5-7 นาท ี

3. ชองทางการรับแจงเหตุ 3 ชองทาง 4 ชองทาง มากกวา 4 
ชองทาง 

4. ระบบวิทยุประสานงาน - ม ี ม ี
5. จํานวนเจาหนาที่ที่สามารถใหความชวยเหลือโดย
การใหออกซิเจน จากจํานวนเจาหนาที่ 12 คน 

1 คน 5 คน 5 คน 

6. จํานวน case ซอน ที่สามารถรับได  - -  มากกวา 2 
7. ระดับมาตรฐานของรถพยาบาลฉุกเฉิน FR 

(First 
Response) 

BLS 
(Basic Life 
Support) 

BLS 
(Basic Life 
Support) 

8. มอเตอรไซดกูชีพ - - 1 คัน 
 

 

 
คุณภาพและมาตรฐานของเจาหนาที่และรถพยาบาล ณ ปจจุบัน  
 

รถพยาบาล : 1669 BLS (Basic Life Support) 
เจาหนาที่ : ศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีเจาหนาที่ใหการชวยเหลือจํานวน 12 คน และหัวหนาศูนยบริการฉุกเฉินฯ   
              ที่ผานการอบรมหลักสูตรหลักสูตรกูชีพ กูภัย แสดงดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7 
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รถพยาบาล 1669 มาตรฐาน BLS (Basic Life Support) และ มอเตอรไซดกูชีพ 
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ตารางที่ 6 บุคลากรที่ผานการฝกอบรมการกูชีพดานตาง ๆ 
 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

รหัสวิทย ุ ชื่อ-นามสกุล EMR EMT CPR & 
AED 

 
OTOS 

AI Rope 
Rescue 

จิตเวช
ฉุกเฉิน 

1 2200 นาย องอาจ บุญลวน  -   - -  
2 2901 นาย ธีรพงษ หงสมณ ี    - - -  
3 2902 นาย นิตินัย เพ็ชรศรี    - - -  
4 2903 นาย กรชวัล พันชู  -  - -   
5 2904 นาย วันชนะ บุตรคง  -  - - -  
6 2905 นาย รุงสิงหา เหมโก  -  - - -  
7 2906 นาย เอกสิทธ์ิ ทองดวง  -  - - -  
8 2907 นาย อภิชน ศรีนวลขาว    - - -  
9 2908 นาย ธีรภพ เดชดํารงษ        
10 2909 วาท่ี ร.อ.อนุวัฒน แกวปนทอง      -  
11 2910 นาย อดิสรณ ศรีอรุณ  -   - - - 
12 2911 วาที่ ร.ต.ธาดา สังขาชาติ    - - -  
13 2912 นาย เริงศักด์ิ สุขสัน  -   - - - 

หมายเหตุ รหสั 29 = รหสัหนวยงาน และ รหัส 2 ตัวหลังเปนรหัสตัวบุคคล 
EMR = Emergency Medical Responder (หลกัสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐาน)  
EMT = Emergency Medical Technician (หลักสูตรปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐานและชวยปฏิบัติการแพทย
ขั้นสูง) 
CPR & AED = Cardiopulmonary Resuscitation and Automated External Defibrillator (หลกัสูตร
การชวยฟนคืนชีพดวยวิธีปมหัวใจ และการใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ)   
OTOS = One Tambon One Search and Rescue Team (หลักสูตรหน่ึงตําบล หน่ึงทีมกูชีพกูภัย)  
AI = Assistant Instructor (หลักสูตรผูชวยครูผูสอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกูชีพขั้นพ้ืนฐาน) 
Rope Rescue หลักสูตรการชวยชีวิตดวยเชือก 
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ตารางที่ 7 บุคลากรที่ผานการฝกอบรมการกูภัยดานตาง ๆ 
 

ลําดับ
ที่ 

รหัส
วิทย ุ

ชื่อ-นามสกุล ดับเพลิง 
ขั้นตน 

ดับเพลิง
ขั้น

กาวหนา 

ดับเพลิง
ขั้นสูง 

ครูฝก
ดับเพลิง 

วิทยากร
ปองกัน
และ
ระงับ
อัคคีภัย 

FASSITC 

1 2200 นาย องอาจ บุญลวน   - - - - 
2 2901 นาย ธีรพงษ หงสมณ ี   - - - - 
3 2902 นาย นิตินัย เพ็ชรศรี - - - - - - 
4 2903 นาย กรชวัล พันชู  - - - - - 
5 2904 นาย วันชนะ บุตรคง   - - - - 
6 2905 นาย รุงสิงหา เหมโก   - - - - 
7 2906 นาย เอกสิทธ์ิ ทองดวง  - - - -  
8 2907 นาย อภิชน ศรีนวลขาว - - - - -  
9 2908 นาย ธีรภพ เดชดํารงษ - - - - -  
10 2909 วาท่ี ร.อ.อนุวัฒน แกวปนทอง - -  - - - 
11 2910 นาย อดิสรณ ศรีอรุณ   - -  - 
12 2911 วาที่ ร.ต.ธาดา สังขาชาติ - -  - - - 
13 2912 นาย เริงศักด์ิ สุขสัน   -   - 

หมายเหตุ FASSITC = Floating And Swimming Survival Instructor Training Course (หลักสูตรครูสอน
ลอยตัวและการวายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด)   
 
7. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน 
   ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงน้ีบรรลุประสิทธิผลอยางยั่งยืน มีดังน้ี 
 

� จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ  

 - ระบบมีการแจงเหตุหลายชองทาง รวมถึงทาง Line ของศูนยบริการฉุกเฉินฯ ทําใหการแจงเหตุ    

   สะดวก และ รวดเร็ว 

 - ระบบสามารถทําใหเวลาในการเขาถึงจุดผูปวยฉุกเฉินในระยะเวลาอันสั้น ทําใหลดความเสี่ยงของ 

              ผูปวยฉุกเฉิน 
 - ระบบมีขอมูลในการจําแนกและจัดลําดับความฉุกเฉินที่ชัดเจน ทําใหการชวยเหลือมีความถูกตอง 

              และรวดเร็ว 
 - ระบบทําใหสามารถเตรียมและเลือกใชอุปกรณตามความเหมาะสมเมื่อมีขอจํากัดของสถานที่เปน 

              อุปสรรค 
 - ระบบมีการประสานงานที่ดีกับวิทยุแมขาย เพ่ือปองกันปญหาของเสนทางการจราจร 

 - ระบบสามารถเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทรไดในระยเวลาอันสั้น เพ่ือให 
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              มีระยะเวลารอตรวจไดมากขึ้น (ผูปวยฉุกเฉินแตละระดับมีเวลารอตรวจที่แตกตางกัน การ   
              เคลื่อนยายเร็วจะทําใหเหลือระยะเวลารอตรวจไดมากขึ้น ภายในเวลารอตรวจที่จํากัด) 

 - ระบบมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพกับ พาราเมดิก (Paramedic) ของแผนกฉุกเฉิน 

              โรงพยาบาลสงขลานครินทร ผาน โทร. 1709 ทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการสงตอไดอยางทันทวงที  
              พรอมรายงานผลการปฏิบัติตอผูปวยฉุกเฉินกอนนําสงโรงพยาบาล ตามคําแนะนําของโรงพยาบาล   
              สงขลานครินทร 

 

� กลยุทธ หรือ ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ  

- การใหความสําคัญเรื่องการดูแลความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 
           - ความชวยเหลือและการรวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ในการใหความรูทางดาน
การแพทยฉุกเฉิน  
           - การสนับสนุนรถตูพยาบาลตามมาตรฐานสถาบันการแพทยฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
ทําใหสามารถรวมเปนทีม 1669 ได 
           - การสนับสนุนมอเตอรไซดกูชีพจากมูลนิธิสงขลานครินทร ทําใหเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ชวยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินซอน และในกรณีที่การจราจรเปนอุปสรรคตอการใชรถตูพยาบาล 
           - การสนับสนุนเครื่อง AED คอมพิวเตอร และ โทรศัพทจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 
           - บุคลากรของศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีความต้ังใจในการพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
รองรับการชวยเหลือฉุกเฉินที่มีหลากหลายรูปแบบ  
           - บุคลากรของศูนยบริการฉุกเฉินฯ มีความทุมเท มีจิตบริการ และมีปณิธานรวมกันคือ “เพ่ือ
ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง” 

 

 

� ประเด็น (จุดเดน) ที่เปนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ  

      ระบบมีการบริหารจัดการรับแจงเหตุ การชวยเหลือ และการเคลื่อนยายผูปวยในระยะกอนนําสง
โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับแจงเหตุไดหลายชองทาง เจาหนาที่เขาถึงจุดเกิดเหตุ
ไดเร็วมาก มีความพรอมทั้งเจาหนาที่ทางการแพทยฉุกเฉินและอุปกรณในการชวยเหลือที่มาตรฐานระดับ
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน มีแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ทีมชวยเหลือสามารถตัดสินใจและ
ดําเนินการไดถูกตองและรวดเร็วแบบมืออาชีพ การเคลื่อนยายผูปวยหนัก (case สีชมพู) หรือ ผูปวยเรงดวน 
(case สีเหลือง) ที่ตองไปโรงพยาบาล สามารถทําไดรวดเร็ว ทําใหลดความเสี่ยงของผูปวยฉุกเฉินไดมากขึ้น 
มีการประสานงานที่ดีกับ พาราเมดิก (Paramedic) ของแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร ทําให
สามารถดําเนินการสงตอผูปวยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็วและขอมูลแมนยํา 
 

จากการพัฒนาระบบที่ดีทําใหศูนยมีความพรอมทั้งบุคลากร และอุปกรณในการบริการฉุกเฉินแบบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหศูนยสามารถชวยเหลือบริการฉุกเฉินไดทุกรายที่ไดรับแจงเหตุ คิดเปน 
100 % และผลการดําเนินการในการบริการชวยเหลือฉุกเฉินทําใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนพ้ืนที่
ปลอดภัยสามารถเขาถึงการชวยเหลือไดตลอด 24 ช่ัวโมง ตามปณิธาน “ชีวิตปลอดภัย ในรั้ว ม.อ.” ซึ่งสงผล
ตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต และความเปนอยูที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่รูสึกอุนใจในการ
ใชพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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สรุป  การประกันคุณภาพของระบบชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินอยางย่ังยืน PSU-SECATS มี 4    
       ขั้นตอนดังน้ี 
           

      
 
 

สรุปจุดทีเ่ปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม”      
                                           

การลดระยะเวลาในการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุและการนําสงผูปวยฉุกเฉินถึงโรงพยาบาล การพัฒนา 
คุณภาพบุคลากร และการปรับปรุงระบบคุณภาพอ่ืน ๆ เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดําเนินการ
มาอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2559 โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ คือ ผูบริหาร (รองอธิการบดี วิทยาเขต
หาดใหญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน สุวรรณรัตน) หัวหนางาน (ผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม 
วิทยาเขตหาดใหญ นายนิติธร ชํานาญเมือง) และคณะทํางาน (บุคลากรของศูนยบริการฉุกเฉินฯ) มีการวางแผน
กลยุทธการทํางานและการกําหนดเปาหมายรวมกันโดยยึดผูรับบริการเปนสําคัญ  มีการวิเคราะหและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน นําขอเสนอแนะของผูใชบริการและผูเช่ียวชาญมาประกอบการพัฒนาคุณภาพ บุคลากรมี
ความทุมเท ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนและช่ืนชมผลงาน จึงทําใหการพัฒนากระบวนการประสบ
ผลสําเร็จ 

 
ประสิทธิผล 
1) ลดระยะเวลาการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุ และระยะเวลาในการนําสงผูปวยฉุกเฉินถึงโรงพยาบาลภายในเวลาที่
ไมมีความเสี่ยงตออันตรายและชีวิตของผูปวยฉุกเฉิน โดยหลังรับแจงเหตุสามารถเขาถึงที่เกิดเหตุไดอยาง
รวดเร็วภายใน 2 นาที ในระยะทาง 1 กม. และ 3-7 นาที ในระยะทาง 3 กม. และระยะเวลาของการ
เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุสงถึงโรงพยาบาลภายใน 5 นาที ในระยะ 1 กม. และ 5-10 นาที ใน
ระยะ 3 กม. หลังใหความชวยเหลือ 

• แจงไดหลายชองทาง 2888, 2190, 2191, 074-282888

• รปภ.
• Line (Group name ศูนยบริการฉุกเฉิน 2888)
• มีระบบ Response Team

การแจงเหตุ

• รวดเร็ว ภายใน 2 นาที ในระยะ 1 กม. หลังรับแจง

• รวดเร็ว ภายใน 3-7 นาที ในระยะ 3 กม. หลังรับแจง
การเขาถึงท่ีเกิดเหตุ

• ทีมชวยเหลือมีคุณภาพ 1 ทีม 3-4 คน ประกอบดวย          
หัวหนาชุด EMT 1 คน พนง.ชวยเหลือ EMR 1-2 คน และ 
พนักงานขับรถ EMR 1คน

• รถพยาบาลฉุกเฉิน BLS (Basic Life Support) 1669
• รถมอเตอรไซดกูชีพ

ความพรอมในการชวยเหลือ
ท้ังบุคลากร และ อุปกรณ

• รวดเร็ว ภายใน 5 นาที ในระยะหางจาก รพ. 1 กม. 
• รวดเร็ว ภายใน 5-10 นาที ในระยะหางจาก รพ. 3 กม. มีการ

ประสานงานที่ดีกับ พาราเมดิก (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย)
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ทําใหดําเนินการสงตอผูปวยฉุกเฉินได
รวดเร็ว

การเคลื่อนยายผูปวย   
สงโรงพยาบาล
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2) การปรับปรุงคุณภาพ มีการพัฒนาระดับความรูความสามารถของพนักงานกูชีพ/กูภัย ใหสูงขึ้น และมีการลด 
ความเสี่ยงของผูปวยและปองกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําโดยการประสานงานกับจราจรเพ่ือจัดการเสนทาง  
อีกทั้งประสานงานกับพาราเมดิก (paramedic, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย) ของโรงพยาบาลเพ่ือใหสามารถ 
รับผูปวยไดทันทีเมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินไปถึงโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสามารถชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินที่
ขอรับบริการไดทุกราย รวมถึงผูปวยที่ตองใชเครื่อง AED ในการชวยเหลือ และมีการปองกันความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงาน 
อีกดวย 
 

8. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 
 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางในการแกไข 
 

� ขาดผูเช่ียวชาญในการบริหารจัดการระบบ

และพัฒนาแบบมาตรฐาน 

� เพ่ิมคุณภาพของการบริหารจัดการ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

� หนวยงานมีขอจํากัดเรื่องอุปกรณ เครื่องมือ 

ที่จําเปนบางอยางในการทํางาน 

� แสวงหาการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา

อุปกรณ และเครื่องมือเพ่ิมช้ึน 

� บุคลากร ขาดความสามารถเฉพาะทางขั้น

สูง 

�  ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ใ ห มี ค ว า ม รู

ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และมีความสามารถ
หลากหลายดานกูชีพกูภัยมากขึ้น 

� บุคลากร มีการปรับเปลี่ยนบอย เน่ืองจาก  

ไมมีความแนนอนในตําแหนงการงาน และไมมี
ความกาวหนาในอาชีพ 

� จัดหาตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความมั่นคง

ในอาชีพการงาน 

� การยอมรับและเห็นถึงความสําคัญและ

ความจําเปนของการใหบริการฉุกเฉิน 

� เพ่ิมการสื่อสารในองคกรเพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญ

และความจําเปนของการมีผูชวยในการบริการเหตุฉุกเฉิน 
 

 
 9. ความทาทายตอไป 
           เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ศูนยบริการฉุกเฉินฯ ได
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองไว 3 แนวทาง คือ 
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� มิติที่ 1 ดานอุปกรณและเครื่องมือ (คุณภาพและปริมาณ) 

- จัดหาเครื่อง monitor ที่สามารถวัดสัญญาณชีพ ความดัน และอัตราการเตนของหัวใจ ไดในคราว
เดียวกัน เพ่ือชวยลดระยะเวลาการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งปจจุบันตองใชอุปกรณหลายช้ินในการตรวจวัด
เพ่ือใหไดคาดังกลาว 

- จัดหารถพยาบาล หรือมอเตอรไซดกูชีพ เครื่อง AED เพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถรับเหตุฉุกเฉินซอน หรือ
สามารถรองรับการใหความชวยเหลือไดมากขึ้น 
 

� มิติที่ 2 ดานคุณภาพบุคลากร 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถทางดานการแพทยฉุกเฉินในระดับสูงขั้น และจํานวนเพ่ิมขั้น (เพ่ิม
คุณภาพและปริมาณ) 

- ถายทอดความรูใหนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เพ่ือใหมีความรูในการชวยเหลือหรือปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน เพ่ือใหสามารถเปนผูชวยเหลือไดในกรณีที่พบเจอผูประสบเหตุกอนการไปถึงของเจาหนาที่  
(โครงการ “คุณชวยได PSU Safe Life” และ โครงการ “ปลอดภัยดวยกัน : PSU Safety together”)  
 

� มิติที่ 3 ดานกระบวนการทาํงาน 

- นํามาตรฐานมาใชทุกขั้นตอนของกระบวนการดูแลโดยประเมินระบบงานที่มีอยูเดิมและคนหา
จุดออนมาดําเนินการแกไขใหตรงจุดและครบถวนอยางเรียบงายไมยึดติดรูปแบบ 

- นําเทคโนโลยีการสื่อสาร Applications และความคิดสรางสรรคมาใชในการดําเนินการบางขั้นตอน 
เชน การรายงานเหตุแบบมืออาชีพ และตองคํานึงถึงสิทธิของผูปวย จรรยาบรรณวิชาชีพ และการดูแลเพ่ือ
ความปลอดภัย 

- พัฒนาดานการใหความรูดานความปลอดภัยเบ้ืองตน และการประชาสัมพันธใหทันสมัยเชิงรุกแบบ
สรางจิตสํานึก 

- พัฒนาและเพ่ิมระบบประเมินของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ผาน QR Code  
  
กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณ สํานักงานวิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร
มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ และ องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 
ที่ใหการสนับสนุน 
 

มิติที่ 1
อุปกรณและ
เครื่องมือ

มิติที่ 2 คุณภาพ
บุคลากร

มิติที่ 3
กระบวนการ

ทํางาน
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