ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรง VIS
กับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ ชายแดนใต้
อัจจิมา พรรณนา
นักวิชาการสาธารณสุข 7
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ภายใต้ความยืดเยือ้ ของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทเ่ี ริม่ ต้นจากสงครามทาง
ความคิดแล้วลุกลามจนกลายมาเป็ นสงครามกลางเมือง มีหลายชีวติ ทีต่ อ้ งสูญเสีย และอีกหลายชีวติ ทีโ่ หยหา
ความช่วยเหลือ หลังสิน้ เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงร้องทีโ่ หยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัส
กลับกลายเป็นเสียงสะอืน้ ของแม่ผสู้ ญ
ู เสียลูกชายจากการเป็ นรัว้ ของชาติ หญิงสาวผูส้ ญ
ู เสียสามี พ่อ ทีเ่ ป็ น
หัวหน้าครอบครัว เด็กน้อยผูส้ ญ
ู เสียแม่ทอ่ี าจหมายถึงแม่พมิ พ์ของชาติ ชีวติ แล้วชีวติ เล่า ทีแ่ ม้แต่เด็ก ผูเ้ ฒ่า
หรือ พระภิกษุ ก็มถิ ูกละเว้น
เบือ้ งหลังความรุนแรง มีนกั วิชาการกลุ่มหนึ่งได้พยายามสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องได้เลือกใช้
เพือ่ ป้องกันเหยือ่ จากความโหดร้ายของสงคราม ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ และเยียวยาบาดแผลของผู้
สูญเสีย ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related
Injury Surveillance) หรือ VIS เป็ นเครือ่ งมือทีม่ อี ณูของสันติภาพ ทีร่ อผูม้ อี าํ นาจทีเ่ กีย่ วข้องให้หยิบใช้เพือ่
ลดความสูญเสียจากความรุนแรง
ในการจัดเก็บข้อมูลของ VIS ทีไ่ ด้ดาํ เนินการมาตัง้ แต่เดือน มกราคม ถึง กันยายน 2550 นี้ ได้ศกึ ษา
การดูแลรักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บใน 5 ด้าน คือ การห้ามเลือด, การดูแลการหายใจ, การดูแล C-Spine Collar การ
ดูแล Splint / Slab และ การให้ IV fluid โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ
1. ในการนําส่งจากจุดเกิดเหตุถงึ โรงพยาบาล
2. ในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล
การนําส่งจากจุดเกิ ดเหตุ ในผูบ้ าดเจ็บ 1,291 ราย มีผเู้ สียชีวติ ในทีเ่ กิดเหตุ จํานวน 153 ราย มา
โรงพยาบาลเอง 247 ราย หน่วย EMS นําส่ง 79 ราย ไม่ระบุ 823 ราย ค่ามัธยฐานของระยะเวลาจากจุดเกิด
เหตุถงึ โรงพยาบาล 30 นาที (IQR = 15-60 นาที)
จากจํานวนผูบ้ าดเจ็บ 1,291 ราย พบการดูแลขณะนําส่งจากจุดเกิดเหตุ ดังนี้
การห้ามเลือด มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 17.3 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 4 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 78.7
การหายใจ
มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 13.7 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.4 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 84.7
C-Spine Collar มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 9.7
ไม่เหมาะสม ร้อยละ 0 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 90.3
Splint / Slab มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 10.3 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.2 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 88.6
IV fluid
มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 9.4
ไม่เหมาะสม ร้อยละ 0.8 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 89.8
1

การส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ในผูบ้ าดเจ็บจํานวน 1,291 ราย มีผปู้ ว่ ยทีส่ ง่ ต่อจํานวน 285 ราย
(317 ครัง้ ) พาหนะในการส่งต่อเป็ นรถพยาบาล 311 ครัง้ รถอื่น 2 ครัง้ ไม่ระบุ 4 ครัง้ มีผดู้ แู ลขณะส่งต่อเป็ น
พยาบาล 230 ครัง้ แพทย์ 7 ครัง้ อื่นๆ 73 ครัง้ ไม่มผี ดู้ แู ล 1 ครัง้ ไม่ระบุ 4 ครัง้ ค่ามัธยฐานของระยะเวลาใน
การส่งต่อ 49 นาที (IQR = 25-80 นาที)
จากจํานวนผูบ้ าดเจ็บ 1,291 ราย พบการดูแลขณะส่งต่อ ดังนี้
การห้ามเลือด มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 96
ไม่เหมาะสม ร้อยละ 2.2 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 1.8
การหายใจ
มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 97.2 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 0 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 2.8
C-Spine Collar มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 78.9
ไม่เหมาะสม ร้อยละ 0 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 21.1
Splint / Slab มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 90.3 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 2.9 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 6.8
IV fluid
มีการดูแลทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 96.8 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.4 ไม่มกี ารดูแล ร้อยละ 1.8
เมือ่ พิจารณาข้อมูลการดูแลรักษาพยาบาล พบว่า การดูแลทีเ่ หมาะสมระหว่างการส่งต่อทัง้ 5 ด้านอยู่
ในระดับดีมาก คือ ระหว่าง ร้อยละ 78.9 -97.2 แต่เมือ่ พิจารณาการดูแลรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ พบ
ข้อมูล ของการไม่มกี ารดูแล ใน 5 ประเด็น อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 78.7 – 90.3 ซึง่ ตํ่ามาก
หากวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้พบว่า
จุดแข็ง ของการพัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น คือ
- ด้านบุคลากร
1. มีจาํ นวนมาก ทัง้ เจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครกูภ้ ยั
พยาบาลตํารวจตระเวนชายแดน แพทย์ทหารและทหารเสนารักษ์ของกรมแพทย์ทหารบก
ส่วนหน้า ทีก่ ระจายตามหน่วยเฉพาะกิจ ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ด้านงบประมาณ
1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
เป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข
จุดอ่อน ของการพัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น คือ
- ด้านความรู้ ทักษะ และอุปกรณ์เครื่องมือ
1. ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ทม่ี เี หตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉินมีความเสีย่ งในการเข้าช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ จากการซุ่มยิง จากระเบิดลูกที่ 2
เนื่องจากยังขาดความรูด้ า้ นการปฏิบตั กิ ารเชิงยุทธวิธี ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์การก่อการ
ร้ายทีเ่ กิดขึน้
2. เจ้าหน้าทีข่ าดความรู้ ทักษะ และ อุปกรณ์เครือ่ งมือ สําหรับใช้ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ ผูบ้ าดเจ็บ
ในด้าน การห้ามเลือด, การดูแลการหายใจ, การดูแล C-Spine Collar การดูแล Splint / Slab
และ การให้ IV fluid ซึง่ มีความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการทีบ่ ุคลากรต้องเรียนรูก้ ารป้องกัน
ตัวและมีระบบความปลอดภัยสําหรับทีม
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- ด้านการจัดการ
1. ขาดการวางแผนเพือ่ บูรณาการการปฏิบตั งิ านช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
2. ขาดการประสานเครือข่าย การสร้างทีมงาน เพือ่ เรียนรูแ้ ละพัฒนาการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
ร่วมกัน
โอกาส ของการพัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น คือ
1. การควบคุมกํากับโดยกระทรวงสาธารณสุข ทีม่ ศี นู ย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศบ.สต.) เป็ นหน่วยงานดําเนินการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในด้าน
ยุทธวิธี ทีแ่ ตกต่างจากการช่วยชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจร หรืออุบตั ภิ ยั ในสถานการณ์ปกติทวไป
ั่
2. การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพืน้ ที่ (สงขลา)
ในการจัดการเชิงยุทธวิธกี ารแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาวะคุกคาม ของการพัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น คือ
1. ความเข้าใจของเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับถึงความแตกต่างของพืน้ ทีแ่ ละของเทคนิคการปฏิบตั กิ าร
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บระหว่างในสถานการณ์การสูร้ บกับในสถานการณ์ปกติ
2. การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในระดับพืน้ ทีก่ บั หน่วยงานในส่วนกลาง เพือ่ กําหนดพันธกิจ
และความร่วมมือเพือ่ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ความไม่สงบของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
Tactical Emergency Medical Support (TEMS) เป็ นรูปแบบการปฏิบตั กิ ารเชิงยุทธวิธใี นการ
ช่วยชีวติ ในภาวะฉุกเฉินสําหรับบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ได้ถูกนํามาใช้
เป็ นครัง้ แรกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ โดยนํามาประกอบกับข้อมูลการดูแลรักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บ ณ จุดเกิด
เหตุ ของ VIS เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ฉุกเฉิน อันเป็ นจุดเริม่ ในการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินทีเ่ หมาะสมกับบริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ความไม่สงบ
โดยการฝึกเชิง
ยุทธวิธี TEMS ซึง่ จัดขึน้ ในชื่อโครงการ “การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิ นของ
เจ้าหน้ าที่ทางการแพทย์ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2551” โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาพืน้ ที่ (สงขลา) และโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ เป็ นรูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่
ปฏิบตั งิ านให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรม
แพทย์ทหาร ตํารวจจากกองกําลังตํารวจ เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครกูช้ พี แพทย์ พยาบาล และผูส้ งั เกตการณ์ จํานวน
68 คน แบ่งฝึกเป็ น 2 รุน่ รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2550 รุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 24
พฤศจิกายน 2550 วิทยากรเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรมและปฏิบตั งิ านในสถานการณ์เสีย่ งภัยใน
ต่างประเทศ กลวิธี เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบตั ใิ นอาคารและในสถานการณ์จาํ ลองทีใ่ กล้เคียงกันเหตุการณ์จริง ใน
เขตอําเภอเมืองและโดยรอบ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพืน้ ที่ (สงขลา) โดยผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านได้
ความรูแ้ ละเกิดทักษะในการปฏิบตั งิ าน เกิดเครือข่ายในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ และได้รปู แบบและแนวทางใน
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการฝึ กอบรม มีขอ้ เสนอแนะจากผูเ้ ข้าประชุม คือ
1. ต้องการให้มเี วทีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์จากการปฏิบตั งิ าน หลังจากกลับไปปฏิบตั งิ านแล้ว
ระยะหนึ่ง โดยอาจเป็ นระยะเวลา 2 – 3 เดือน เพือ่ ทบทวน ฟื้นฟู แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคนิคและยุทธวิธี ทีอ่ าจ
เปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์
2. ต้องการให้มหี น่วยงานกลางในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ประสานการปฏิบตั งิ านและ
เชื่อมโยงเครือข่ายการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
ทัง้ ระหว่างหน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ละกับหน่วยงานในส่วนกลางทีม่ ี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ดา้ นการช่วยชีวติ ในภาวะฉุกเฉินเชิงยุทธวิธี ประกอบกับการนํา
ข้อมูล VIS มาใช้เป็ นเครือ่ งมือนี้ นับเป็ นจุดเริม่ ในการจัดการปญั หาในการรักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บ ณ.จุดเกิด
เหตุ จากนี้ไป การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันของเครือข่ายผูผ้ า่ นการฝึกปฏิบตั ิ อาจนํามาซึง่ การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินทีเ่ หมาะสมกับบริบทสภาวการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคต
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