คาร์ บอมบ์ การแพทย์ ฉุกเฉิน และบทเรี ยนจากเบลเยียม
นายแพทย์สภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้ างความสมานฉันท์จงั หวัดชายแดนใต้
7 พฤษภาคม 2555

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เริ่ มต้ นมาตั ้งแต่ปี 2547 ได้ สร้ างความสูญเสียในพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์สําคัญจากการก่อเหตุความไม่สงบที่ได้ ได้ สร้ างความ

สูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สินอย่างมาก

คือเหตุการณ์คาร์ บอมบ์ที่เกิดขึ ้นกลางเมืองหาดใหญ่และเมือง

ยะลาในเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงบ่ายของวันที่ 31 มีนาคม 2555
สําหรับอําเภอหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา เหตุระเบิดเกิดขึ ้นในที่จอดรถชันใต้
้ ดินศูนย์การค้ าและโรงแรมลีการ์
เดน ซึง่ ถือเป็ นศูนย์กลางของเมืองและเป็ นอาคารโรงแรมที่สงู ที่สดุ ในอําเภอหาดใหญ่

ผลของการวาง

ระเบิดคาร์ บอมบ์นนส่
ั ้ งผลให้ มีผ้ เู สียชีวติ 3 ราย บาดเจ็บต้ องรับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 133
ราย รวมผู้บาดเจ็บมากกว่า 200 รายจากเหตุสําลักควันไฟอันเนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้ ภายในห้ างหลังเหตุ
ระเบิด
สําหรับเหตุการณ์ระเบิดคาร์ บอมบ์ในเวลาไล่เลี่ยกันบริ เวณกลางเทศบาลนครยะลารวม 3 จุด ได้ สง่ ผลให้ มี
ผู้เสียชีวติ สูงถึง 11 รายและบาดเจ็บกว่า 127 ราย เหตุการณ์มีความรุนแรงมากเกิดเพลิงไหม้ บ้านเรื อน
บริ เวณที่เกิดระเบิดถึง 35 หลัง นับเป็ นการก่อความไม่สงบครัง้ สําคัญในประวัตศิ าสตร์ การเกิดเหตุความไม่
สงบที่ผ้ คู นในพื ้นที่ต้องจดจํา
เหตุการณ์ดงั กล่าวย่อมไม่ใช่ครัง้ สุดท้ าย เพราะสถานการณ์ความไม่สงบยังร้ อนแรงและต่อเนื่องอย่างที่ไม่มี
แนวโน้ มที่จะสงบลง การตอบโต้ การปฏิบตั ิการทางทหารของรัฐไทยด้ วยเป้าหมายพลเมืองในเขตเมืองใหญ่
เป็ นสิ่งที่ป้องกันได้ ยากยิ่ง เพราะนอกจากจะเกิดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สินแล้ ว สิ่งที่สําคัญคือเกิด
ความเสียขวัญและส่งผลเชิงจิตวิทยาในวงกว้ าง

รวมทังส่
้ งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่าง

มาก เป้าหมายในเขตเมืองใหญ่ไม่วา่ หาดใหญ่ ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สุไหงโกลก จึงจะยังตกเป็ น
เป้าหมายไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนผ่านไปสูร่ ะยะของการสร้ างสันติภาพในระยะยาว
้ มีความสําคัญอย่างยิง่ ในสถานการณ์ดงั กล่าว บทเรี ยนบางส่วน
สําหรับบทบาทด้ านการแพทย์ฉกุ เฉินนันก็
ของการจัดการการแพทย์ฉกุ เฉินของประเทศเบลเยียมอาจมีประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ปรับใช้ ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยไม่จําเป็ นต้ องรอให้ ระบบใหญ่ของทังประเทศเปลี
้
่ยนแปลงก่อน แต่จงั หวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีสถานการณ์ความไม่สงบและมีเหตุที่ต้องพึง่ พาการแพทย์ฉกุ เฉินบ่อยครัง้ สามารถ
เป็ นพื ้นที่ในการปรับระบบเพื่อวางระบบที่เข้ มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็ นแบบอย่าง
สําหรับระบบใหญ่ของประเทศต่อไปได้

การบริหารจัดการการแพทย์ ฉุกเฉินของเบลเยียม
การแพทย์ฉกุ เฉินของเบลเยียมและยุโรปมีจดุ เด่นสําคัญบางประการคือ
- การโทรศัพท์หมายเลขเดียวก็สามารถแจ้ งเหตุได้ ทงกรณี
ั้
ตํารวจ ดับเพลิงและรถพยาบาลฉุกเฉิน
- การประกันเวลาหลังจากการโทรศัพท์วา่ อีก 15 นาที หน่วยฉุกเฉินจะไปถึงที่หมาย
้
่เป็ นระบบ
- ความพร้ อมและการบูรณาการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทังการประสานงานที
- ความเป็ นมืออาชีพของผู้ปฏิบตั ิงานในการช่วยเหลือเหตุฉกุ เฉิน
- แน่นอนว่า ใช้ ทรัพยากรและงบประมาณจํานวนมากในภารกิจดังกล่าว
5 องค์ประกอบสําคัญของระบบการจัดการในสถานการณ์ฉกุ เฉินในเบลเยียม ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

ตํารวจ
ดับเพลิง
การแพทย์ฉกุ เฉิน
ระบบการลําเลียงขนส่งหรื อการส่งกําลังหนุน
ระบบสื่อสาร

โดยสามระบบแรกคือ ตํารวจ ดับเพลิงและรถพยาบาลนันคื
้ อระบบฉุกเฉินหลักในการช่วยเหลือประชาชน
กรณีเหตุฉกุ เฉิน

ส่วนระบบการลําเลียงขนส่งเพื่อส่งกําลังหนุนเสริ ม และระบบการสื่อสารนันเป็
้ นระบบ

้ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั ้ง 5 ส่วนได้ รับการประสานบูรณาการให้
เสริ ม เพื่อให้ การปฏิบตั ิการนันเป็
เป็ นหนึง่ เดียวกัน
ในระดับนโยบาย องค์กรที่ดแู ลด้ านภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์คือ หน่วยงานการจัดการบริ การในสภาวะ
วิกฤต (service crisis management) ภายใต้ กระทรวงสุขภาพ ความปลอดภัยด้ านอาหารและสิ่งแวดล้ อม
(Federal Public Service of Health, Food safety chain and Environment) ซึง่ มีภารกิจสําคัญ 3
ประการคือ
1. การเตรี ยมองค์กร เตรี ยมระบบ การวางกฎกติกา การวางกลไกการประสานงาน เป็ นต้ น

2. การเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลากร ด้ วยการฝึ กอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
โดยมีหลักสูตร
มาตรฐาน 1 หลักสูตรที่ทกุ คนต้ องผ่านการอบรมและฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
3. การเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงยา วัคซีน สําหรับกรณีภาวะ
ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคอุบตั ิใหม่ เช่น กรณีไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ 2009 ด้ วย
ส่วนในระดับปฏิบตั ิการนันมี
้ การบูรณาการโดยการทํางานร่วมกันในพื ้นที่ร่วมกันของทังตํ
้ ารวจ ดับเพลิง
และ การแพทย์ฉกุ เฉิน โดยการบูรณาการที่สําคัญในระดับด่านหน้ าคือ เจ้ าหน้ าที่ที่รับโทรศัพท์ เพราะมี
ทักษะและศักยภาพในการประเมินสถานการณ์ได้ วา่ กรณีนนมี
ั ้ ความรุนแรงขนาดไหน และต้ องส่งหน่วยใด
ออกไปปฏิบตั ิการบ้ าง และมีอํานาจในการสัง่ ให้ รถฉุกเฉินประเภทต่างๆ ออกปฏิบตั ิการได้ แต่โดยปกติหาก
เป็ นอุบตั ิเหตุที่ต้องการรถพยาบาลหรื อไฟไหม้ ที่ต้องการรถดับเพลิง ทางตํารวจก็จะร่วมปฏิบตั ิการด้ วยอยู่
แล้ ว

หมายเลขโทรศัพท์ การแพทย์ ฉุกเฉิน ไฉน 1669
หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินนันมี
้ ความสําคัญยิ่งสําหรับการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สําหรับประเทศไทย หากต้ องการความช่วยเหลือจากตํารวจหรื อไฟไหม้ จะเรี ยก 191 หากต้ องการความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์เช่นอุบตั ิเหตุตา่ งๆจะเรี ยก 1669 ซึง่ มีความน่าสนใจไม่น้อยว่า หมายเลข 1669 นั ้น
จะมีคนในประเทศนี ้จําได้ อย่างแม่นยําสักกี่คน
หมายเลขโทรศัพท์สําหรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินนัน้

มาตรฐานระดับโลกจะโทรศัพท์เข้ าที่หมายเลขเดียว แต่

สามารถแจ้ งเหตุฉกุ เฉินเพื่อขอความช่วยเหลือได้ ทงสามกรณี
ั้
คือ ตํารวจ ดับเพลิงและการแพทย์ฉกุ เฉิน
โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรจะเป็ นตามที่นานาประเทศใช้ กนั คือมีตวั เลข 3 ตัว เช่น
- สหรัฐอเมริ กา (USA) ใช้ หมายเลข 911
- สหราชอาณาจักร (UK) ใช้ หมายเลข 999
- สหภาพยุโรป (EU) ใช้ หมายเลข 112
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างก็ใช้ ตวั เลข 3 ตัวในทุกประเทศเพื่อการแจ้ งเหตุขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์การแพทย์ฉกุ เฉิน เช่น พม่าใช้ 191 มาเลเซียใช้ 999 สิงคโปร์ ใช้ 995 เวียดนามใช้ 115
อินโดนีเซียใช้

118 และเมื่อไปดูหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการแจ้ งตามการแพทย์ฉกุ เฉินของประเทศต่างๆ

เกือบทั ้งโลกก็ล้วนแต่เป็ นหมายเลข 3 ตัวเกือบทังสิ
้ ้น จึงน่าแปลกใจที่ประเทศไทยทําไมถึงใช้ ตวั เลข 4 ตัว
ราวกับว่าคนไทยมีความจําดีเด่นกว่าชาติใดในโลก การมีตวั เลข 4 ตัวก็ยงั พอไหวถ้ าได้ หมายเลขที่จําง่าย

เช่น 1111 หรื อ 9999 แต่นี่กลับเป็ น 1669 หมายเลขด่วนสําหรับการโทรศัพท์สงั่ อาหารฟาสต์ฟดจานด่
ู๊
วน
จากบางร้ านยังจะจําได้ ง่ายกว่าเสียอีก
ประเทศเบลเยียมเองก็ใช้ หมายเลข 100 มาแต่ดั ้งเดิม หรื ออังกฤษที่ใช้ 999 แต่เมื่อสหภาพยุโรปมีการ
กําหนดให้ ทกุ ประเทศสมาชิกเปลี่ยนมาใช้ หมายเลขเดียวกันคือ 112 ตั ้งแต่ปี คศ.1991 เพื่อให้ จดจําง่าย
และสะดวกสําหรับประชาชนในสหภาพยุโรปที่ไม่ต้องมาจําหมายเลขที่แตกต่างของแต่ละประเทศ

ทุก

ประเทศก็ได้ บริ หารจัดการภายในให้ ไม่วา่ จะโทรศัพท์มาด้ วยหมายเลขเดิมหรื อ 112 ซึง่ เป็ นหมายเลขใหม่ ก็
จะเข้ ามาที่ระบบ 112 เหมือนกัน และสามารถแจ้ งเหตุได้ ทงสามกรณี
ั้
คือ ขอความช่วยเหลือจากตํารวจ
ดับเพลิงและรถพยาบาล
ประเทศไทยก็น่าจะเริ่ มต้ นใช้ ตวั เลข 3 ตัวเช่นเดียวกันนานาชาติ อาจเป็ น 112 หรื อ 911 ก็แล้ วแต่วา่ จะ
ศรัทธาในค่ายยุโรปหรื อค่ายอเมริ กา

รถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance
เสียงรถฉุกเฉินที่เบลเยียมนันแทบจะได้
้
ยินกันทุกชัว่ โมง เขามีข้อแนะนําว่า หากโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉิน
คือ 100 หรื อ 112 แล้ วไม่มีคนรับสายไม่ต้องรอ ให้ วางสายให้ สนิท แล้ วเขาจะเรี ยกกลับมาโดยเร็ ว รถ
ฉุกเฉินของที่นี่ดําเนินการโดยบริ ษัทเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

หรื อเอากําไรเพื่อพัฒนาองค์กรไม่ใช่เข้ า

กระเป๋ าเจ้ าของธุรกิจ โดยทางบริ ษัทต้ องเซ็นสัญญากับเทศบาล รัฐไม่ได้ จดั บริ การเอง

แต่จะกระจาย

อํานาจจนราชการส่วนกลางแทบจะมีหน้ าที่ก็เป็ นเพียงผู้ค้ มุ กฎดูแลโดยภาพรวมมีการกระจายจุดที่ตงั ้
ครอบคลุมทังประเทศ
้
และควบคุมกํากับบริ ษัทเอกชนที่ทําสัญญาจัดบริ การแทนภาครัฐให้ ดําเนินงานตาม
มาตรฐานและเงื่อนไขในสัญญา

ทั ้งนี ้รัฐบาลกลางทําการสนับสนุนงบประมาณให้ กบั เทศบาลและ

บริ ษัทเอกชนที่รับจัดบริ การ เพราะหากโยนภาระให้ ประชาชนที่เรี ยกรถพยาบาลจ่ายทั ้งหมด ก็คงจ่ายกันไม่
ไหว เพราะทั ้งรถดี อุปกรณ์พร้ อม บุคลากรต้ องฝึ กฝนอย่างดี ปฏิบตั ิงานหมุนเวียนตลอด 24 ชัว่ โมง
หากไม่ใช่อบุ ตั เิ หตุฉกุ เฉิน การเรี ยกรถพยาบาลฉุกเฉินนันมี
้ ค่าใช้ จ่ายที่ต้องจ่ายเองทั ้งหมด เบิกคืนไม่ได้
บางคนจึงซื ้อประกันชีวิตเสริ มกับบริ ษัทเอกชนให้ ครอบคลุมการเรี ยกรถฉุกเฉินด้ วย

โดยเขาจะพาไปส่ง

โรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สดุ แล้ วจะค่อยส่งบิลมาเก็บเงินในภายหลังในราคาที่สงู พอสมควร โดยราคาที่จะถูก
เรี ยกเก็บนันขึ
้ ้นกับระยะทางด้ วย การกําหนดให้ คนที่เรี ยกรถพยาบาลจะต้ องร่วมจ่ายค่าใช้ จ่ายในอัตราที่

สูงก็เพื่อไม่ให้ เรี ยกพรํ่ าเพรื่ อ และให้ หาทางช่วยเหลือตนเอง ไปรถเพื่อนบ้ าน ไปรถแท็กซี่ก่อน แต่ถ้
เข้ าเกณฑ์ฉกุ เฉินตามข้ อกําหนดของกฎหมายก็จะไม่มีคา่ ใช้ บริ การใดๆ
ระบบรถฉุกเฉินของไทยเราในเขตเมืองใหญ่ก็ไม่แพ้ เบลเยียมเขา

เรามีองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

ดําเนินการเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นมูลนิธิสมาคมต่างๆรวมทังองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รับฟรี ประชาชนไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ โดยในปั จจุบนั มูลนิธิต่างๆ สามารถรับค่าตอบแทนตามผลงานจากสํานักงานการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ รถพยาบาลฉุกเฉินจากหมายเลข 1669 ของไทยกําลังได้ รับการพัฒนาระบบ
การรับส่งต่อให้ เป็ นมืออาชีพและมีมาตรฐานต่อไป

อุ้มแล้ ววิ่งหรื อเรียกแล้ วรอ
สําหรับประเทศไทย เมื่อมีผ้ ปู ระสบเหตุ คนไทยมีนํ ้าใจจะเข้ าไปช่วยกันยกไปช่วยประคอง และรี บพาไป
โรงพยาบาลให้ เร็ วที่สดุ พาไปไม่วา่ จะด้ วยการอุ้ม การแบก การหาม หรื อการช่วยกันยกขึ ้นท้ ายกระบะ โดย
ไม่ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น

ปรากฏการณ์นี ้ไม่เฉพาะคนไทย แต่เป็ นเช่นนี ้ในสังคมของประเทศ

กําลังพัฒนา สํานวนในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า scoop and run ซึง่ ปรากฏการณ์นี ้เข้ าใจได้ และยังยากที่จะ
เปลี่ยนแปลง เพราะเราไม่ร้ ูวา่ หลังจากที่โทรศัพท์ตามรถพยาบาลฉุกเฉินแล้ ว รถจะมาถึงในเวลาใด ต้ องรอ
นานเท่าใด การดิ ้นรนไปให้ ถงึ โรงพยาบาลจึงเป็ นหนทางที่ดีที่สดุ
แต่ที่เบลเยียมหรื อในยุโรป ประชาชนจะถูกสอนให้ ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ ามคือ ให้ โทรศัพท์ตามเจ้ าหน้ าที่
หลังจากนันเขาก็
้
สอนให้ stay and play คืออยูเ่ ป็ นเพื่อนผู้ประสบเหตุ ช่วยปลอบใจให้ กําลังใจ สอบถาม
เหตุการณ์เพื่อช่วยเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวเตรี ยมบอกกับทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน แล้ วรอการมาถึงของรถพยาบาล
เพื่อทําการปฐมพยาบาลก่อน แล้ วจึงนําส่งโรงพยาบาลด้ วยทีมงานมืออาชีพที่เพียบพร้ อมไปด้ วยอุปกรณ์
เหตุที่ประชาชนเขายอมรับวิธีการเรี ยกแล้ วรอก็เพราะความมัน่ ใจว่าภายใน 15 นาที รถพยาบาลฉุกเฉินจะ
มาถึงนันเอง
้
ตามหลักทฤษฎีแล้ ว เมื่อมีการประสบอุบตั ิเหตุ สองสิ่งสําคัญก่อนนําส่งโรงพยาบาลคือ การปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ นและการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย เพราะหากมีการปฐมพยาบาลที่ดี เช่นการห้ ามเลือด การช่วยกวาดเศษ
อาหารในทางเดินหายใจ การเข้ าเฝื อกชัว่ คราว จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีโอกาสรอดเมื่อถึงโรงพยาบาลมากขึ ้น
หรื อไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนที่หลีกเลี่ยงป้องกันได้
เหมาะสมเช่นกัน

ส่วนการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยนันก็
้ มีหลักวิชาและเทคนิคที่

เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายใน

โดยเฉพาะกรณีการ

บาดเจ็บของกระดูกสันหลัง

ซึง่ หากเคลื่อนย้ ายไม่ถกู ต้ องอาจเกิดการกดทับเส้ นประสาทและเกิดอัมพาต

ตามมาได้
และอีกเหตุผลที่สําคัญของข้ อจํากัดในการนําส่งด้ วยรถส่วนบุคคลสําหรับเขตเมืองก็คือ อาจมีความล่าช้ า
จากรถติดจากการจราจรที่หนาแน่น ไม่สามารถขอทางด้ วยสัญญาณฉุกเฉินได้ อาจทําให้ ไปถึงโรงพยาบาล
ช้ ากว่าการรอรถพยาบาลฉุกเฉินก็ได้
โดยหลักการแล้ ว การเรี ยกแล้ วรอ (stay and play) นัน้ ถูกต้ องตามหลักวิชาการมากกว่าการอุ้มแล้ ววิ่งหา
ไปโรงพยาบาล (scoop and run) แต่ในทางปฏิบตั ิสําหรับพื ้นที่นอกเขตเมืองที่ระบบรถพยาบาลฉุกเฉินยัง
ไม่สามารถตามได้ โดยง่ายหรื ออาจไม่ได้ มาอย่างรวดเร็ ว การอุ้มและช่วยกันหามขึ ้นท้ ายรถกระบะก็ยงั เป็ น
วิธีการที่ดีที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ตามบริ บทของประเทศกําลังพัฒนา

แนวปฏิบตั เิ มื่อเกิดเหตุอุบตั เิ หตุหม่ ูของเบลเยียม
ตามมาตรฐานสากล ผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุนั ้น จะมีการแบ่งประเภทผู้ประสบเหตุคามความรุนแรง
ของการได้ รับบาดเจ็บคือ
-

ผู้ป่วยระดับ 1 หรื อ ระดับสีแดง คือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ต้ องได้ รับการช่วยเหลือทางการแพทย์
อย่างเร่งด่วน หากส่งไปโรงพยาบาลช้ าอาจมีผลต่อชีวิตได้

-

ผู้ป่วยระดับ 2 หรื อ ระดับสีเหลือง คือผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง ไม่ถึงกับรี บด่วน แต่ต้องการการ
ดูแลอย่างใกล้ ชิดเพื่อระวังภาวะแทรกซ้ อนหรื ออาการที่ยงั แสดงไม่ชดั เจนที่อาจต้ องการการตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติม

-

ผู้ป่วยระดับ 3 หรื อระดับสีเขียว คือผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้ อย ไม่เร่งด่วนสามารถรอได้ หรื ออาจกลับ
บ้ านได้ หรอือาจเดินทางไปโรงพยาบาลด้ วยตนเองได้

-

ผู้ป่วยระดับ 0 หรื อระดับสีดํา คือผู้ประสบเหตุที่เสียชีวิตแล้ ว ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องรี บนําส่ง
โรงพยาบาล

นิยามของอุบตั ิเหตุขนรุ
ั ้ นแรงของเบลเยียมนันคื
้ อ เมื่อมีผ้ ปู ่ วยระดับ 1 หรื อสีแดงตังแต่
้ 5 คนขึ ้นไป หรื อเมื่อ
มีผ้ ปู ระสบเหตุมากกว่า 10 คนโดยที่ไม่ร้ ูระดับความรุนแรงของผู้ป่วย หรื อเหตุการณ์ที่ต้องอพยพผู้คนตั ้งแต่
20 คนขึ ้นไป
หลักการบริ หารจัดการการแพทย์ฉกุ เฉิน ณ จุดเกิดเหตุนนมี
ั ้ ความน่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะกรณีที่เกิด
เหตุอบุ ตั เิ หตุขนรุ
ั ้ นแรง โดยหากเข้ าเกณฑ์อบุ ตั ิเหตุขนรุ
ั ้ นแรง ทางหน่วยฉุกเฉินจะส่งรถพยาบาลไปอย่าง
น้ อย 3 คันไปถึงที่หมายใน 15 นาที และจะตามไปด้ วยหน่วยกู้ภยั ชุดใหญ่ในเวลาไม่เกินครึ่งชัว่ โมง
หน่วยกู้ภยั ชุดใหญ่นี ้จะประกอบด้ วยเต็นท์ปฏิบตั ิการ

ซึง่ เป็ นเต็นท์ที่เมื่อวางบนพื ้นแล้ วต่อวงจรจุดระเบิด

จะเกิดก๊ าซระเบิดดันเต็นท์ให้ พองลมขึ ้นรูปเป็ นเต็นท์ได้ และนําเครื่ องมือต่างๆในรถมาไว้ ในเต็นท์ เพื่อเปิ ด
เป็ นเสมือนโรงพยาบาลสนามได้ ในเวลาไม่กี่นาที
สําหรับแนวปฏิบตั ิกรณีอบุ ตั ิเหตุขนาดใหญ่ที่นี่ โรงพยาบาลเต็นท์สนามนี ้มีความสําคัญมาก เพราะเป็ นจุด
ที่ผ้ ปู ่ วยทุกคนจะถูกนํามาคัดกรองที่นี่

เต็นท์จะตั ้งในบริ เวณใกล้ เคียงในโซนที่ปลอดภัยและเข้ าถึงได้

สะดวก บุคลากรและเครื่ องมือมีความพร้ อมในระดับการช่วยชีวิตขั ้นสูง (Advance Life Support, ALS)
ผู้ป่วยจะได้ รับการคัดกรองระดับความรุนแรงเป็ น 3 ระดับคือเขียว เหลือง แดง และจะให้ ความสําคัญกับ
การช่วยเหลือผู้ป่วยระดับแดงในเบื ้องต้ น ซึง่ อาจหมายถึงการใส่ท่อช่วยหายใจ การเจาะปอด การใส่นํ ้าเกลือ
หรื อการห้ ามเลือดดามเฝื อกแล้ ว ก็จะนําส่งโรงพยาบาลต่อไป ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองก็รอส่งโรงพยาบาลเป็ น
อันดับต่อไป ส่วนผู้ป่วยสีเขียวหรื ออาการไม่รุนแรงนั ้น จะดูแลรักษาทําแผลในเต็นท์เลยหรื อปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ นแล้ วให้ กลับบ้ านได้
แนวปฏิบตั ิหนึง่ ที่สําคัญของการส่งต่อผู้ป่วยระดับแดงหรื อระดับเหลืองก็ตามไปโรงพยาบาลนั ้น หลักการ
สําคัญประการหนึง่ ของหน่วยรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุคือ จะต้ องไม่มีความโกลาหลและความ
วุน่ วายไปสูโ่ รงพยาบาล

้ งโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่
ดังนั ้นเขาจะนําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านันไปยั

ใกล้ ที่สดุ จะไปไกลขึ ้นอีก 10-15 นาที เพราะเขาตระหนักว่าในอุบตั ิเหตุเช่นนี ้ โรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สดุ จะ
วุน่ วายโกลาหลอย่างมาก เพราะผู้ป่วยที่บาดเจ็บไม่มากจะมุง่ ตรงไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สดุ ด้ วยตนเอง
บ้ าง ด้ วยรถของเพื่อนฝูงบ้ าง รวมทั ้งญาติๆ ที่ไปเยี่ยมไปให้ กําลังใจผู้บาดเจ็บ หากส่งผู้ป่วยหนักไปยัง
โรงพยาบาลนัน้ ก็ยงิ่ จะเพิม่ ความโกลาหลและอาจทําให้ โรงพยาบาลนั ้นๆ ไม่สามารถรองรับปริ มาณงานที่
มากขนาดนันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย

หรื อกรณีที่เป็ นผู้ประสบเหตุที่มีการบาดเจ็บเฉพาะกรณีเช่น

บาดแผลจากไฟไหม้ หรื อบาดเจ็บทางสมอง ต้ องการการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ รถพยาบาลก็จะนําผู้ป่วยจากเต็นท์ฉกุ เฉินตรงไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยตรง เพื่อลดขันตอน
้
และเวลาให้ เป็ นการส่งต่อเพื่อขันตอนเดี
้
ยว
ทังนี
้ ้เพราะทรัพยากรด้ านสาธารณสุขของเบลเยียมมีมากและกระจายอย่างครอบคลุม เมื่อเกินเหตุฉกุ เฉิน
รุนแรง หน่วยแพทย์พยาบาลสามารถมาปฏิบตั ิการ ณ จุดเกิดเหตุเพื่อคัดกรองผู้ป่วยและให้ การรักษา
เบื ้องต้ นได้ รวมทั ้งช่วยชีวิตชั ้นสูงก่อนการส่งต่อได้ มีความพร้ อมทางอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทําให้ เขาสามารถ
ออกแบบระบบเช่นนี ้ได้ สําหรับประเทศไทยซึง่ มีบริ บทที่แตกต่างกัน อาจต้ องการการคิดการวางระบบที่
แตกต่าง

อย่างไรก็ตามบทเรี ยนเหล่านี ้สามารถนํามาเป็ นข้ อมูลนําเข้ าเพื่อการวางระบบที่เหมาะสมที่สดุ

โดยเฉพาะกับกรณีการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

บทเรียนสําหรั บการแพทย์ ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุสาํ หรั บจังหวัดชายแดนใต้
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายภาคใต้ ที่ตอ่ เนื่องยาวนานมาตั ้งแต่ต้นปี 2547 โดยเฉพาะเหตุการณ์คาร์
บอมบ์หรื อมอเตอร์ ไซค์บอมบ์ในเขตเมืองหรื อในแหล่งชุมชนที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ขึ ้นและหมุนเวียนเปลี่ยนก่อ
เหตุตามเมืองต่างๆ ได้ ทําให้ เกิดความสูญเสียและการบาดเจ็บในหมูป่ ระชาชนจํานวนมากนัน้ นับเป็ น
สถานการณ์ฉกุ เฉินที่ต้องการการวางระบบที่ดีที่สดุ เพื่อรองรับและบรรเทาความสูญเสียจากสถานการณ์ที่
ไม่คาดฝั นให้ เกิดความสูญเสียที่น้อยที่สดุ ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินโดยเฉพาะระบบการจัดการและดูแลส่ง
ต่อผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เป็ นหัวใจสําคัญของการลดการสูญเสีย และยังเป็ นจุดอ่อนที่ยงั มีโอกาสในการ
พัฒนาอีกมาก
บทเรี ยนสําคัญจากเบลเยียมที่ต้องการการคิดวิเคราะห์และนํามาสูก่ ารปรับปรุงเชิงระบบของการแพทย์
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้ แก่
- การบูรณาการระบบฉุกเฉินสามระบบคือ ตํารวจ ดับเพลิงและ การแพทย์ฉกุ เฉิน มีความลงตัวและ
เป็ นเอกภาพหรื อไม่เพียงใด
- สําหรับการแพทย์ฉกุ เฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 1669 เป็ นที่จดจําของประชาชนในพื ้นที่มากน้ อย
เพียงใด ควรมีหมายเลขสามหลักสําหรับทัง้ 3 เหตุการณ์ฉกุ เฉินหรื อไม่
- ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินของจังหวัดชายแดนใต้ มีองค์ประกอบของหน่วยงานที่เข้ าร่วมในระบบทัง้
จากมูลนิธิ จากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โรงพยาบาล รวมทั ้งหน่วยงานความมัน่ คง การ

ประสานการเชื่อมต่อให้ เป็ นหนึง่ เดียวกันในภารกิจฉุกเฉินนัน้ ไม่ใช่เรื่ องง่าย เชื่อว่าปั จจุบนั เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉกุ เฉิน ใครไปถึงจุดเกิดเหตุกอ่ น ก็ขนย้ ายผู้บาดเจ็บที่อยูใ่ กล้ ตวั ที่สดุ มาโรงพยาบาล
ก่อน ช่วยกันคนละไม้ คนละมือเต็มกําลังความสามารถ จะมีรถฉุกเฉินมาช่วยกันกี่คนั ไม่มีใครรู้
และใช่วา่ คนที่อาการหนักที่สดุ จะได้ รับการใส่ใจดูแลและส่งต่อก่อนเสมอไปเป็ นต้ น

การบังคับ

บัญชาในสถานการณ์วกิ ฤตยังไม่มีความชัดเจน
- แนวคิดการตังโรงพยาบาลสนามใกล้
้
ที่เกิดเหตุในบางสถานการณ์ก็เป็ นรูปแบบที่น่าสนใจ

เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนที่แตกตื่นตกใจหรื อได้ รับบาดเจ็บไม่มาก เพื่อลดภาระและความอลหม่านใน
โรงพยาบาล
- การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ก้ ภู ยั ให้ มีความรู้และทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้ อง
นั ้นมีความสําคัญอย่างมาก รวมทังการฝึ
้
กปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิจนเข้ าใจและจําได้ จะ
นําไปสูก่ ารช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แต่หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบ ติดตามประเมินผล ระบบการ
ฝึ กอบรมทังระบบ
้
- การทบทวนระบบหลังการเกิดเหตุการณ์ครัง้ สําคัญ

เพื่อนํามาสูก่ ารปรับปรุงระบบให้ เกิดความ

ต่อเนื่องของการพัฒนา มีหน่วยงานใดรับหน้ าที่ในการทบทวนประเมินผลในเหตุการณ์ที่ผ่านมา
- โดยภาพรวม

การจัดการระบบการจัดการในสถานการณ์วกิ ฤตสืบเนื่องจากการก่อเหตุความไม่

สงบในเขตเมืองใหญ่ ซึง่ ไม่ได้ มีกําลังฝ่ ายความมัน่ คงเป็ นผู้นําในการบัญชาการนัน้ ยังต้ องการการ
วางข้ อกําหนด รวมทั ้งระบบการสัง่ การและการประสานงานเพื่อเอกภาพและปะสิทธิภาพในการ
จัดการ
นี่คือตัวอย่างของบางบทเรี ยนที่ผ้ เู กี่ยวข้ องในการดูแลความสงบสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ต้องให้

ความสําคัญในการครุ่นคิดและพัฒนาระบบให้ เป็ นระบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
สําหรับสถานการณ์การก่อความไม่สงบที่ยงั อาจจะยืดเยื ้อยาวนานอีกนานนับสิบปี และเป้าหมายของการ
ก่อการที่มงุ่ เป้าที่พลเรื อนจํานวนมากในเขตชุมชนยังมีโอกาสเกิดขึ ้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
ต้ องการการจัดการทังในระดั
้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
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