ข่ าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติในสนามฟุตบอลของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังมีการโทรศัพท์ไปยั งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ซงึ่ เจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้สอบถามอาการ
และจุดเกิดเหตุ แต่ผ่า นไปประมาณ 10-15 นาที ก็ ยังไม่มรี ถฉุกเฉินมารับตัว หรือมีเจ ้าหน ้าทีป
่ ระสาน
ิ ใจชว่ ยกันหามขึน
กลับมา กลุม
่ เพือ
่ นทีช
่ ว่ ยกั นปั๊ มหัวใจอยู่ จึงตัดสน
้ รถกระบะนํ าตัวมาส่งทีส
่ ถาบั น
ี ชวี ต
บํ าราศนราดูร ซ งึ่ อยู่ห่า งออกไปไม่กก
ี่ โิ ลเมตร แต่ไม่สามารถชว่ ยเหลือผู ้ป่ วยได ้ทัน และเสย
ิ ใน
เวลาต่อมา
ื่ ข่าวรายงานว่ า เหตุการณ์ดงั กล่าวทํ าให ้เกิดการวิพากษ์ วจิ ารณ์ ถงึ ระบบการแพทย์
ผู ้สอ
ฉุกเฉินทีเ่ ข ้าถึงตัวผู ้ป่ วยล่าชา้ ทั ง้ ทีท
่ เี่ กิดเหตุอยู่ในพืน
้ ทีก
่ ระทรวงสาธารณสุขเอง และอยู่ใกล ้เคียง
กับอาคารของ สพฉ. ซงึ่ อาคารดังกล่าวมีเครือ
่ งฟื้ นคืนคลืน
่ หัวใจด ้วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมั ต ิ (AED) แต่
กลับไม่ได ้รับแจ ้งจากเจ ้าหน ้าทีข
่ องอาคารให ้นํ าเครือ
่ งดังกล่าวออกมาชว่ ยเหลือผู ้ป่ วย ทั ง้ ทีผ
่ ่านมา
สพฉ.พยายามผลักดันและขับเคลือ
่ นการติดตัง้ เครือ
่ ง AED ในสถานทีส
่ าธารณะมาตลอด

1.

ขณะนี ้มีข่าว Hot เกิดขึ ้นที่เกี่ยวกับ กสธ. คือ การเสียชีวิตของ “โก๋ บุญธรรม บูรณธรรมานันท์” อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
ั ชาการใหญ่เกี่ยวกับ
ไทย อายุ 58 ปี เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 ที่สนามฟุตบอลของกระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งถือเป็ นศูนย์บญ
เรื่ องสุขภาพทั ้งยามปกติและยามฉุกเฉิน และที่มากกว่านั ้นคือ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ หรื อ สพฉ. ก็ตั ้งภายใน
กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั ้งของ สพฉ ดูจากแผนที่น่าจะใกล้ สวนสุขภาพที่สดุ ) และ รพ.ทีใ่ กล้ท่สี ดุ คือ รพ.บําราศนราดูร

ประเด็นที่ กสธ.ถูกกล่าวหาคือ รถฉุกเฉินของ รพ.บําราศไปช้ า เพื่อนๆและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ แจ้ ง 1669 เมื่อเวลา 17.18
น. แต่ศนู ย์แจ้ งเหตุของ รพ.พระนัง่ เกล้ ารับแจ้ งเหตุ 17.23 น. (ห่างกัน 5 นาที) รพ.บําราศรับแจ้ งเหตุจากศูนย์วิทยุ 17.23
รถฉุกเฉิน รพ.บําราศ ออกไปรับผู้ป่วย 17.27 น. แต่เพื่อนๆได้ พบมาถึง รพ.บําราศก่อนทีร่ ถฉุกเฉินจะออกไปรับ สรุปเวลา
จากแจ้ งเหตุ ถึง รถฉุกเฉินจะออกไปรับ(ยังไม่ถึงที่หมาย) คือ 17.27 – 17.18 คือ 9 นาที แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย
ได้
2.

หลังเกิดเหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้น รองปลัดกระทรวง (นพ.เกียรภูมิ ได้ สงั่ การและให้ ดําเนินการตามข้ อสัง่ การภายใน 7 วัน (ผม
อ่านจากมติชน) สรุปได้ ดงั นี ้
2.1.

สนามกีฬาภายในกระทรวงสาธารณสุข มีผ้ มู าออกกําลังกายเป็ นจํานวนมาก จะปรับปรุงระบบช่วยเหลือฉุกเฉินใหม่

2.2.

รพ.บําราศฯ แม้จะเชี่ยวชาญในเรื่ องโรคติดต่อ แต่ก็พฒ
ั นาในเรื่ องการแพทย์ฉกุ เฉินให้ มากขึ ้นเพื่อรองรับเรื่ องนี ้

2.3.

จะฝึ กอบรมบุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุขแต่ละกรม และในแต่ละส่วนของกรม (น่าจะเป็ นกองหรื อสํานัก) ใน
เรื่ องการฟื น้ คืนชีพ หรื อ CPR รวมทั ้งการใช้ เครื่ อง AED

3.

นพ.สมชาย กาญจนสุต อุปนายกสมาคมเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ได้ แสดงความคิดเห็นว่า
3.1.

ผู้รับผิดชอบควรจัดให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยง โดยพื ้นที่เสี่ยงที่ช่วยชีวิตฉุกเฉินนอกจากห้ องฉุกเฉินแล้ ว ยัง fitness
สนามฟุตบอล หรื อสถานที่ประชุมที่มีความเครี ยดเช่น สภา ทําเนียบรัฐบาล

3.2.

ควรเตรี ยมพร้ อมความช่วยเหลือใน 3 มิติ คือ
3.2.1.ความรวดเร็ ว
3.2.2.ความสามารถของผู้ชว่ ยเหลือ
3.2.3.การเข้ าถึ งบริ การตลอดจนการนําส่งไปยังสถานบริ การที่เหมาะสม ความพร้ อมของเครื่ องมืออุปกรณ์ ซึ่ง

เครื่ องมืออุปกรณ์ปัจจุบนั ได้ พฒ
ั นาความพร้ อมไปมากแล้ ว แต่ขาดการตรวจสอบถึงการใช้ ได้ ในเหตุการณ์จริ ง
ได้ (คืออุปกรณ์ใช้ ได้ จริ ง คนใช้ สามารถใช้ เครื่ องมือนั ้นได้ จริ งในสถานการณ์เร่ งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลา)
4.

จากนั ้นก็มขี ่าวออกมาว่า รพ.เอกชนแห่งหนึ่งเก็บเงินค่า ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ตามนิยาม) ซึ่งตามนโยบาย รพ.รัฐ และ
เอกชนทุกแห่งต้ องให้ บริ การผู้ป่วยฉุกเฉินทุกราย จะปฏิเสธการรักษาไม่ได้ และผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ตามนิยาม) จะเก็บเงิน
ภายใน 72 ชัว่ โมงไม่ได้ ซึ่งบังคับ รพ.ของรัฐได้ แต่สําหรับ รพ.เอกชน ยังบังคับไม่ได้ ต้องสมัครใจเข้ าร่ วม (ซึ่งจะมีการแก้
กฎหมายเพื่อที่จะบังคับ รพ.เอกชนอยู)่ ก็อยากให้ รพ.ติดตามความก้ าวหน้าของกฎหมายต่างๆทีเ่ กี่ยวกับ การบริ การ
การแพทย์ฉกุ เฉิน ซึ่งโดยสาระสําคัญ โดยเฉพาะ รพ.ของรัฐทุกแห่ง คือ
4.1.

โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้ องพัฒนาระบบบริ การให้ พร้ อมรับบริ การผู้ป่วยฉุกเฉิน (แม้ รพ.เฉพาะทางเช่น รพ.บําราศฯ ที่
เชี่ยวชาญเรื่ องโรตติดต่อ ก็ต้องพัฒนาระบบให้ พร้ อมรับ) เพราะเป็ นสิทธิของประชาชนว่า ถ้ าเกิดเหตุฉกุ เฉิน
สามารถไปรับบริ การที่ รพ.ทุกแห่งที่ใกล้ ที่สดุ และเป็ นหน้ าที่ ของ รพ.ที่จะพัฒนาระบบและบริการทีร่ องรับทั ้งผู้ป่วย

ฉุกเฉินตามเกณฑ์ข ั ้นตํ่า และเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ การฝึ กอบรม และการซ้ อมแผนตามเกณฑ์ที่ สพฉ.
กําหนด
4.2.

จะปฏิเสธการรักษาไม่ได้ ถ้ ามีการปฏิเสธ หัวหน้าหน่วยงานนั ้นต้ องรับผิดชอบก่อน แล้ วค่อยมาไล่เบี ้ยกันทีหลังว่า
เกิดจากระบบ หรื อจากผู้ปฏิบตั ิ

4.3.

จะส่งต่อ ต้ องส่งต่อรถของสถานบริ การ โดยรถพยาบาลต้ องพร้ อมทั ้งเครื่ องมืออุปกรณ์และบุคลากรขณะส่งต่อ

4.4.

ภายใน 72 ชัว่ โมงแรก ฉุกเฉินวิกฤต จะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้

รายละเอียดให้ ศึกษาจากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 26 กพ.60

สรุ ป พรบ.การแพทย์ ฉุกเฉิน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปน พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน ตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และ
ใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น
ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา ๒๖ ขอกลั บ เข า รั บ ราชการหรื อ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม ภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
และรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๒๖
หมวด ๓
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
มาตรา ๒๘ เพื่ อ คุ ม ครองความปลอดภั ย ของผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ให ห น ว ยปฏิ บั ติ ก าร
สถานพยาบาล และผูปฏิบัติการ ดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามหลักการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจคัด แยกระดับความฉุก เฉิน และจัด ใหผู ปว ยฉุก เฉิน ได รับการปฏิบั ติการฉุก เฉิ น
ตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน
(๒) ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ต อ งได รั บ การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น จนเต็ ม ขี ด ความสามารถของหน ว ย
ปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ เวนแตมีแพทยใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉิน
จะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้น
(๓) การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ต อ ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ต อ งเป น ไปตามความจํ า เป น และข อ บ ง ชี้
ทางการแพทยฉุกเฉิน โดยมิใหนําสิทธิการประกัน การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถ
ในการรับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที
หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเปนไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา ๒๘
กพฉ. มีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่อง ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑) ประเภท ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการ
หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล
(๒) หลักเกณฑแ ละเงื่ อ นไขเกี่ย วกับการปฏิ บัติห นาที่ข องผูป ฏิบัติก าร หนว ยปฏิบั ติการ
และสถานพยาบาล
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๔) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการและ
สถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพรอมเกี่ยวกับบุคลากร พาหนะ สถานที่ และ
อุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน
หนวยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ กพฉ. กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง อาจไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิ ไดรับการสนับสนุ น
ดานการเงินจากกองทุน
ในกรณีที่ห นวยปฏิบั ติการใดไมปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ เงื่ อ นไข และมาตรฐานที่ กพฉ.
กําหนดตามวรรคหนึ่ง กพฉ. อาจสั่งไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจํากัดสิทธิหรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการฉุกเฉินตาม (๑) หรือจะสั่งงดการสนับสนุนดานการเงินดวยก็ได
ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือมาตรฐานที่ กพฉ. กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให กพฉ. แจ งใหห นวยงานที่ควบคุม หรือกํา กับสถานพยาบาลนั้ น ดําเนิน การให
สถานพยาบาลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตอง โดยถือเปนเงื่อนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาล
มาตรา ๓๐ ให กพฉ. กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล
ปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนด
การกํากับดูแลการปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่ กพฉ. ประกาศ
กําหนด เว น แตการปฏิบั ติการฉุกเฉิน ของผู ปฏิบัติก ารที่เ ปน ผูป ระกอบวิช าชี พดานการแพทยแ ละ
การสาธารณสุขก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ ปรากฏว าผู ปฏิ บัติ การ หนว ยปฏิบั ติก าร หรื อสถานพยาบาลใด
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให กพฉ. ดําเนินการสอบสวน
เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการตามมาตรา ๓๒

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๓
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๖ มีนาคม ๒๕๕๑

ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให กพฉ. มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงให
บุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ผ ลการสอบสวนตามมาตรา ๓๑ ปรากฏว า ผู ป ฏิ บั ติ ก าร
หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนด
และการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ให กพฉ.
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลนั้นปฏิบัติให
ถูกตอง
(๒) แจ ง เรื่ อ งไปยั ง ผู มี อํ า นาจตามกฎหมายที่ มี อํ า นาจควบคุ ม การดํ า เนิ น การของหน ว ย
ปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(๓) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูดําเนินการ
สถานพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
(๔) แจ ง เรื่ อ งไปยั ง ผู มี อํ า นาจตามกฎหมายเพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การด า นจริ ย ธรรมกั บ
ผูปฏิบัติการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข
หมวด ๔
กองทุนการแพทยฉุกเฉิน
มาตรา ๓๓ ให จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในสถาบั น เรี ย กว า “กองทุ น การแพทย
ฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปน
คาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ
หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบดวย
เพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม ความเหมาะสม และความจําเปนของประชาชน
ในทองถิ่น ให กพฉ. สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดหลักเกณฑให

