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บทคัดย่อ
ภูมิหลังและเหตุผล การรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลที่ล่าช้าและไม่เหมาะสมอาจท�ำให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงได้ การใช้
โปรแกรม ITEMS (information technology for emergency medical system) ก่อนรับผู้ป่วย ช่วยให้เลือกชุดปฏิบัติ
การฉุกเฉินเหมาะสมและลดระยะเวลาสัง่ การได้ ปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลการใช้และปัญหาการใช้โปรแกรม ITEMS วัตถุประสงค์
เพื่อส�ำรวจปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกและจัดล�ำดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วย ระเบียบ
วิธีศึกษา การวิจัยเชิงส�ำรวจภาคตัดขวาง ส่งแบบสอบถามถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดใน
เขตสุขภาพที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการศึกษา ข้อมูลที่เข้าเกณฑ์ในการศึกษา 114
คน อายุเฉลี่ย 36.5 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.8 ใช้โปรแกรมและลงข้อมูลในโปรแกรมทันทีร้อยละ 36.0 ใช้โปรแกรมแต่ลง
ข้อมูลในภายหลังร้อยละ 36.8 ไม่ใช้โปรแกรมร้อยละ 26.3 กลุ่มที่ไม่ใช้โปรแกรมใช้ประสบการณ์ของตนแทนร้อยละ 83.3
สาเหตุของการไม่ใช้โปรแกรมคือจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอร้อยละ 70.0 การใช้โปรแกรมใช้เวลานานร้อยละ 46.7 สาเหตุ
หลักของกลุ่มที่ใช้โปรแกรมแต่ลงข้อมูลย้อนหลัง คือ จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอร้อยละ 92.9 การใช้โปรแกรมใช้เวลานาน
ร้อยละ 40.5 และไม่พบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมและการลงข้อมูลย้อนหลัง สรุปผลการศึกษา เจ้าหน้าที่ส่วน
น้อยทีใ่ ช้โปรแกรมและลงข้อมูลทันที เหตุผลหลักทีไ่ ม่ใช้โปรแกรมคือจ�ำนวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอและต้องใช้เวลานานในการ
ใช้โปรแกรม การก�ำหนดอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาโปรแกรม ITEMS และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ ความช�ำนาญจะท�ำให้การคัดแยกและจัดล�ำดับการจ่ายงานโดยใช้โปรแกรม ITEMS มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ, โปรแกรมรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน, การคัดแยก, การจ่ายงาน,
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Abstract
Background: ITEMS (information technology for emergency medical system) is a software program
designed to help emergency medical dispatchers identify the level of emergency condition and assign
proper response team to the scene. Objective: This study aimed to explore uses and problems related
to ITEMS. Method: This was a cross-sectional survey research. Questionnaires were sent to the emergency medical personnel working in emergency dispatch centers in Health Region 1 from 1st November
2017 to 31st December 2017. Result: A total of 114 questionnaires were returned. Mean age was 36.5
years, and 65.8% were female. In all, 36.0% of the emergency medical personnel used ITEMS promptly,
36.8% used ITEMS in delayed data recording mode, and 26.3% did not use at all. For those who did not
use ITEMS, 83.3% used their own experience, 70.0% gave the reason of staff shortage and 46.7% said
the program took too long to finish. Among those who used ITEMS with delayed data recording, 92.9%
explained staff shortage, and 40.5% too long to finish data recording. No factors were found to be associated with the decision to use ITEMS or the use in delay mode. Conclusion: Not many emergency
medical personnel used ITEMS due to shortage of staff and long duration to complete the program.
Improvement of ITEMS program and adequate staffing were recommended to solve the problem.
Keywords: emergency medical dispatch, information technology for emergency medical system
		
(ITEMS), triage, dispatch, problems and obstacles

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

ท้องถิน่ และอาสากูช้ พี หน่วยต่างๆ จัดให้มรี ะบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (emergency medical service system)
และแบ่งระดับของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินเป็น 4 ระดับ ได้แก่
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (first responder: FR) ชุด
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับต้น (basic life support unit: BLS
unit) ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับกลาง (intermediate life
support unit: ILS unit) และชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูง
(advanced life support unit: ALS unit)(3,4) เพื่อให้การ
ช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์มากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การประจำ�ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ทำ�หน้าที่สั่งการและ
ประสานงานชุดปฏิบัติการต่างๆ
โปรแกรมรับแจ้งและสั่งการภาวะฉุกเฉินทางการ

ารเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเป็นสาเหตุสำ�คัญ
ของการเสียชีวิตที่สำ�คัญของประเทศไทย(1) การ
รักษาพยาบาลที่ล่าช้าและการลำ�เลียงขนย้ายผู้ป่วยที่ไม่
เหมาะสมอาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยบาดเจ็บมากขึน้ หรืออาการแย่ลง
ได้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัตกิ าร
แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งในมาตรา 11 และมาตรา 15
บัญญัติให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน มีอำ�นาจหน้าที่
ในการกำ�หนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินดำ�เนินการ
พัฒนาจัดทำ�มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน(2) ส่งผลให้โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วน
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แพทย์ (ITEMS: information technology for emergency medical system) ถูกพัฒนาโดยกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เริ่มใช้ใน
จังหวัดนำ�ร่องในปี พ.ศ. 2552 และขยายผลให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2554 เป็นโปรแกรมระบบงานที่
พั ฒ นาขึ้ น มาโดยเฉพาะสำ � หรั บ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง และสั่ ง การ
ภาวะฉุกเฉินทีป่ ระจำ�อยูต่ ามจังหวัดต่างๆ เป็นระบบทีร่ วม
การใช้งานโทรศัพท์ การบันทึกข้อมูลรับแจ้ง การคัดกรอง
ผู้ป่วยด้วยเกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดลำ�ดับการจ่ายงาน
บริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (criteria based dispatch) และ
การบันทึกข้อมูลการสั่งการ โดยจะใช้เวลาในการสอบถาม
ทั้งหมดประมาณ 15 วินาทีสำ�หรับภาวะฉุกเฉินที่เร่งด่วน
ที่สุดและอาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับอาการที่ได้รับแจ้ง
โดยจะต้องกรอกข้อมูลวันเวลาที่ได้ทำ�การรับแจ้ง ช่อง
ทางการรับแจ้ง ชื่อผู้แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้ง และ
อาการนำ�ของผู้ป่วย หลังจากนั้น ให้บันทึกรหัสที่ได้จาก
การคัดกรอง ซึ่งสามารถทำ�งานได้แม้ระบบ internet อยู่
ในสภาวะที่ไม่เป็นปกติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและทันกาล(5)
เมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยหรือผู้พบเห็นสามารถ
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือไปที่หมายเลข 1669 ได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจะ
สอบถามอาการ สถานที่เกิดเหตุ ทำ�การคัดแยกและจัด
ลำ�ดับความเร่งด่วน ให้คำ�แนะนำ�การช่วยเหลือเบื้องต้น
และจัดส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสมไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วย(6) โดยเจ้าหน้าที่จะใช้เกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัด
ลำ�ดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านทางโปรแกรม
ITEMS(7) ผู้ป่วยจะถูกจัดลำ�ดับความเร่งด่วนจากรหัสความ
รุนแรง IDC (incident dispatch code) เป็น 5 ระดับและ
มีแนวทางการตอบสนอง(6) ได้แก่ 1) รหัสแดง: ตอบสนอง
ด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นให้ถึงตัวผู้ป่วยภายใน 4
นาที ตามด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงภายใน 8 นาที
2) รหัสเหลือง: ตอบสนองด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้นให้ถึงตัวผู้ป่วยภายใน 8 นาที ตามด้วยชุดปฏิบัติการ

ฉุกเฉินระดับต้นภายใน 15 นาที 3) รหัสเขียว: ตอบสนอง
ด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเพียงระดับเดียว 4) รหัส
ขาว: ตอบสนองด้วยการส่งต่อทางโทรศัพท์ (telephone
referral program) สายโทรศัพท์จะถูกโอนจากการจัดส่ง
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินไปยังพยาบาลผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาโดยไม่มกี าร
ส่งปฏิบัติการฉุกเฉินเว้นแต่ตำ�รวจร้องขอ 5) รหัสดำ�: ไม่มี
การตอบสนองเนื่องจากหมายถึงไม่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน การคัด
แยกจัดลำ�ดับความเร่งด่วน ออกรหัสความรุนแรงได้ถกู ต้อง
ให้คำ�แนะนำ�การช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินที่เหมาะสมไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ช่วยลดอัตราการเสีย
ชีวิตการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้นและลดระยะเวลารอคอย
ของผู้ป่วยผู้บาดเจ็บได้ โปรแกรม ITEMS เป็นโปรแกรม
ที่สามารถช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ เพียงผู้คัดแยก
ป้อนข้อมูลอาการของผู้ป่วย ช่วยในการออกรหัส IDC ที่
ถูกต้องและการบันทึกข้อมูลการสั่งการไปพร้อมกันทำ�ให้
ทราบระยะเวลาการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนที่แม่นยำ�
สามารถระบุ ตำ � แหน่ ง ของผู้ ที่ ติ ด ต่ อ มา หากแจ้ ง ผ่ า น
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ(8) มีค�ำ แนะนำ�ในแต่ละอาการ
ทีแ่ จ้งเข้ามา อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตและสอบถามเจ้า
หน้าทีศ่ นู ย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าไม่
ได้มกี ารใช้โปรแกรมในบางครัง้ แต่ใช้ประสบการณ์ของผูค้ ดั
แยกแทน และนำ�มาบันทึกข้อมูลในระบบทีหลัง
การให้รหัสความรุนแรง IDC ของศูนย์รบั แจ้งเหตุและ
สั่งการภายหลังจากได้รับแจ้งเหตุ ควรให้รหัสความรุนแรง
ของผู้ป่วยก่อนรับผู้ป่วยทุกราย เพื่อช่วยในการเลือกสั่ง
การระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสมให้ออกปฏิบัติ
การ อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
และตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี 2559 โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)(9)
พบว่า ในเขตสุขภาพที่ 1 ยังไม่สามารถทำ�ได้ในผู้ป่วยทุก
ราย เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่สามารถให้ระดับความรุนแรง
ก่อนรับผู้ป่วยสอดคล้องกับเกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัด
ลำ�ดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินแก่ชุดปฏิบัติการ
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ฉุกเฉินระดับสูงร้อยละ 76.61 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ต้นร้อยละ 60 และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นร้อยละ
68.75 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1A การสั่งการชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินให้ออกปฏิบตั กิ ารได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
ชุดปฏิบัติการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัด
ต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 1 ยังไม่ดีนัก เช่น จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าสั่งการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของชุดปฏิบัติการเพียงร้อยละ 66.13 จังหวัด
เชียงรายและลำ�ปางสั่งการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น
ได้เหมาะสมกับศักยภาพของชุดปฏิบตั กิ ารเพียงร้อยละ 50
และ 47.37 ตามลำ�ดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1B ระยะ
เวลารับแจ้งเหตุถึงเวลาสั่งการให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้
ออกปฏิบัติการเหมาะสม คือไม่เกิน 1 นาที แต่จากข้อมูล
ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดต่างๆ ในเขต
สุขภาพที่ 1 พบว่ามีบางจังหวัดระยะเวลาสั่งการตั้งแต่รับ
แจ้งเหตุถงึ เวลาสัง่ การยังไม่เหมาะสม เช่น จังหวัดเชียงใหม่
สั่งการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงใช้เวลาเหมาะสมเพียง

ร้อยละ 73.39 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1C หากมีการใช้
โปรแกรมก่อนออกรับผู้ป่วยจะช่วยให้การให้ระดับความ
รุนแรงก่อนออกรับผู้ป่วยได้ถูกต้อง การเลือกชุดปฏิบัติ
การฉุกเฉินเหมาะสมซึ่งน่าจะช่วยลดระยะเวลารับแจ้งเหตุ
จนถึงเวลาสั่งการฉุกเฉินและสามารถให้คำ�แนะนำ�ผู้ป่วย
ระหว่างรอรถพยาบาลได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มี
ข้อมูลการใช้โปรแกรม ITEMS ในขณะรับแจ้งเหตุและสั่ง
การ และไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงในกรณีที่ไม่ใช้โปรแกรม
ดังกล่าว การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกและจัด
ลำ�ดับการจ่ายงานบริบาลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน เพือ่ ให้เข้าใจปัญหา
และสามารถวางแผนพัฒนาการรับแจ้งเหตุและสั่งการการ
แพทย์ฉุกเฉินต่อไปในอนาคตได้
นิยามศัพท์

“เกณฑ์ วิ ธี ก ารคั ด แยกและจั ด ลำ � ดั บ การจ่ า ยงาน
บริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน” คือเกณฑ์ในการจัดลำ�ดับความเร่ง

Figure 1 A The percentage of incident dispatch code is consistent with the criteria-based dispatch.
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Figure 1 B The percentage of dispatching the appropriate type of emergency medical unit

Figure 1 C The percentage of dispatch time within 1 minute
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ด่วนตามอาการของผูป้ ว่ ยและการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยจำ�เป็นต้อง
ได้รับ โดยจะมีชุดคำ�ถามและมีขั้นตอนการตอบสนองต่อ
ลำ�ดับความเร่งด่วน
“รหัสความรุนแรง” คือ รหัสความรุนแรงของอาการ
ผูป้ ว่ ยทีอ่ อกโดยศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การซึง่ จะบอกระดับ
ความเร่งด่วนของการตอบสนองด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
“ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉิน” คือ หน่วยกูช้ พี ทีข่ นึ้ ทะเบียน
ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
“การจ่ายงาน” คือ การถ่ายทอดคำ�สั่ง รวมทั้งการ
ประสานการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินไปยังผูป้ ฏิบตั กิ าร หรือหน่วย
ปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล

เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยก
ระดับความเร่งด่วนจัดลำ�ดับการจ่ายงาน รวมถึงการลง
ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในระบบทันที กลุ่มที่ใช้โปรแกรม
ITEMS ในการคัดแยกระดับความเร่งด่วนเท่านั้นแต่ลง
ข้อมูลสถานการณ์ในภายหลัง และกลุ่มที่ไม่ใช้โปรแกรม
ITEMS ในการคัดแยกระดับความเร่งด่วนแต่นำ�ข้อมูลการ
รับแจ้งเหตุมาลงข้อมูลในระบบในภายหลัง ประเด็นคำ�ถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ตำ�แหน่ง จังหวัด ประสบการณ์ในการ
ทำ�งานศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ สาเหตุของการลงข้อมูล
ย้อนหลัง กรณีทไี่ ม่ใช้โปรแกรม ITEMS จะถามข้อมูลวิธที ใี่ ช้
ในการคัดแยกระดับความเร่งด่วน เหตุผลที่ไม่ใช้โปรแกรม
โดยในบางคำ�ถามอาจตอบได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ
นำ�ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงปัญหาและ
อุปสรรคของการใช้โปรแกรม ITEMS เพือ่ รับแจ้งเหตุและสัง่
การการแพทย์ฉุกเฉิน วิเคราะห์โดยใช้สถิติในเชิงพรรณนา
เช่น ร้อยละ สัดส่วน ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย (mean) สำ�หรับ
ข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติ ค่ามัธยฐาน (median)
สำ�หรับข้อมูลที่ไม่เป็นการกระจายปกติ แสดงการกระจาย
ตัวรอบตัวกลางตามความเหมาะสม เช่น ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: SD) ค่าพิสัยควอไทล์
(interquartile range: IQR) ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการใช้
โปรแกรม ITEMS จะถูกนำ�มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดย
ใช้ chi square test และ t-test แล้วแต่ชนิดของข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 22.0

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจภาคตัดขวาง
(cross-sectional descriptive survey) โดยศึกษาข้อมูล
จากแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งประกอบ
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำ�ปาง แพร่ น่าน พะเยา
ลำ�พูนและแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการสำ�รวจเบื้องต้นพบว่ามี
จำ�นวน 150 คน การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Research ID: 5095/Study Code: EME-2560-05095)
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการ คือเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ิ
งานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดในเขตสุขภาพ
ที่ 1 และทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ แจ้ ง เหตุ คั ด แยกผู้ ป่ ว ยและ
จัดลำ�ดับการจ่ายงาน โดยจะส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ทุกคนมีอิสระที่จะสามารถปฏิเสธการ
ตอบแบบสอบถามได้ หากไม่สมัครใจจะไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการประเมินใดๆ โดยส่งแบบสอบถามไป
ยังหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดต่างๆ ให้
ทำ�การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามแล้วส่ง
กลับหรือตอบแบบสอบถามแบบ online ภายหลังจากได้
ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว จะจำ�แนกผูต้ อบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดในเขตสุขภาพที่
1 จำ�นวน 150 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำ�นวน 123 คน
คัดออก 9 คน คงเหลือในการศึกษา 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76 เป็นเพศชายจำ�นวน 39 คน เพศหญิงจำ�นวน 75
คน ไม่ระบุอายุ 6 คนและไม่ระบุประสบการณ์ที่ทำ�งาน 6
คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ผู้ตอบแบบสอบถาม 114 คน (แผนภาพที่ 2) มีกลุ่ม
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Table 1 Demographic characteristic of emergency medical personnel working in emergency dispatch centers, Health
Region 1
Data
Female
Mean Age - Years (interval)
Position
Doctor
Communication officer
Nurse
Emergency nurse practitioner
Paramedic
Advanced emergency medical technician
Emergency medical technician
Emergency medical responder
Data recording officer and clerical worker
Emergency medical dispatch center
Chiang Mai
Chiang Rai
Phayao
Lampang
Phrae
Nan
Lamphun
Mae Hong Son
Work experience - Years (interval)

Number (percent)
75 (65.79)
36.49 (22–60)
1 (0.9)
3 (2.6)
47 (41.2)
6 (5.3)
8 (7.0)
30 (26.3)
13 (11.4)
3 (2.6)
3 (2.7)
11 (9.6)
15 (13.2)
17 (14.9)
30 (26.3)
11 (9.6)
9 (7.9)
7 (6.1)
14 (12.3)
7.62 (0–20)

Figure 2 Data collection summary of the number of patients
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ที่ใช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกระดับความเร่งด่วน
จัดลำ�ดับการจ่ายงานรวมถึงการลงข้อมูลสถานการณ์ตา่ งๆ
ในระบบทันที 41 คน (ร้อยละ 35.96) กลุ่มที่ใช้โปรแกรม
ITEMS ในการคัดแยกระดับความเร่งด่วนเท่านั้นแต่ลง
ข้อมูลสถานการณ์ในภายหลัง 42 คน (ร้อยละ 36.84) กลุม่
ทีใ่ ช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกระดับความเร่งด่วนแต่
ไม่ระบุว่าลงข้อมูลทันทีหรือไม่ 1 คน (ร้อยละ 0.88) และ
กลุม่ ทีไ่ ม่ใช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกระดับความเร่ง
ด่วนแต่น�ำ ข้อมูลการรับแจ้งเหตุมาลงข้อมูลในระบบในภาย
หลัง 30 คน (ร้อยละ 26.32)
จากข้ อ มู ล ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ไ ม่ ใช้ โ ปรแกรม
ITEMS โดยผู้ ต อบแบบสอบถามสามารถตอบวิ ธี ที่ ใช้
มากกว่า 1 วิธี จำ�นวน 30 คน พบว่าในการคัดแยกและจัด
ลำ�ดับความเร่งด่วน ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติ
งานของผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสินใจ 25 คน (ร้อยละ
83.33) ใช้วธิ เี ปิดคูม่ อื เกณฑ์วธิ กี ารคัดแยกและจัดลำ�ดับการ
จ่ายงาน 22 คน (ร้อยละ 73.33) และสอบถามจากเพื่อน
ร่วมงาน 5 คน (ร้อยละ 16.67) โดยเหตุผลทีไ่ ม่ใช้โปรแกรม
ITEMS พบว่า “จำ�นวนเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในศูนย์รบั แจ้ง
เหตุและสั่งการมีไม่เพียงพอ” เป็นคำ�ตอบที่มากที่สุด และ
“การใช้โปรแกรมในการคัดแยกและจัดลำ�ดับความเร่งด่วน
ต้องใช้เวลานาน” เป็นลำ�ดับถัดมา ดังแสดงในตารางที่ 2
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่ลงข้อมูลย้อนหลัง
จำ�นวน 42 คน โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถบอกสาเหตุ
ได้มากกว่า 1 สาเหตุ พบว่ามีสาเหตุจากจำ�นวนเจ้าหน้าทีท่ ี่

ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการมีไม่เพียงพอ ตอบ
มากที่สุดจำ�นวน 39 คน (ร้อยละ 92.86) การลงข้อมูลผู้
ป่วยโดยใช้โปรแกรม ITEMS ใช้เวลานาน 17 คน (ร้อย
ละ 40.48) การใช้งานโปรแกรม ITEMS มีความยุ่งยากซับ
ซ้อน 16 คน (ร้อยละ 38.10) และที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต 3 คน
(ร้อยละ 7.14) จากการวิเคราะห์ข้อมูลไม่พบปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกผู้ป่วยและจัด
ลำ�ดับการจ่ายงาน (ตารางที่ 3) และเมื่อวิเคราะห์ในกลุ่ม
ที่ใช้โปรแกรม ITEMS ไม่พบปัจจัยที่มีผลต่อการลงข้อมูล
ย้อนหลังในโปรแกรม ITEMS เช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
วิจารณ์และข้อยุติ
การศึ ก ษานี้ พ บว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ม ากกว่ า ครึ่ ง ไม่ ไ ด้ ใช้
โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกระดับความเร่งด่วนและ
จัดลำ�ดับการจ่ายงาน และไม่ได้ลงข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ
ในระบบทันที เนือ่ งจากจำ�นวนเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในศูนย์
รับแจ้งเหตุและสัง่ การมีไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุหลักทีผ่ ตู้ อบ
แบบสอบถามไม่ใช้โปรแกรม ITEMS ในการคัดแยกและจัด
ลำ�ดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินถึงร้อยละ 70 และ
เป็นสาเหตุของการลงข้อมูลย้อนหลังในกลุ่มที่ใช้โปรแกรม
ITEMS ในการคัดแยกถึงร้อยละ 92.86 จากมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(10) ได้กำ�หนด
บทบาทหน้าทีข่ องศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การให้รบั แจ้งเหตุ
สัง่ การ ประสานความร่วมมือ ให้ค�ำ ปรึกษาตลอด 24 ชัว่ โมง

Table 2 The reason for not using ITEMS program for triage and dispatch
Reason

N (percent)

Staff shortage
Program takes too long to finish.
No symptoms in ITEMS match the patient’s condition.
Program is too complicated.
Duties assignment in emergency dispatch center are not appropriate.
Dispatch criteria in ITEMS is not appropriate for the patient’s condition.
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21 (70.00)
14 (46.67)
11 (36.67)
10 (33.33)
7 (23.33)
7 (23.33)
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Table 3 Factors contributing to the decision to use ITEMS (N=114)
		
Use ITEMS
Factor (N)		
		
N (Percent)
Gender
Male (39)
Female (75)

p-value

26 (66.67)
58 (77.33)

0.22*

36.46
35.59

0.95‡

Position
Doctor (n = 1)
Data recording officer (n = 2)
Communication officer (n = 3)
Nurse (n = 47)
Emergency nurse practitioner (n = 6)
Paramedic (n = 8)
Advanced emergency medical technician (n = 30)
Emergency medical technician (n = 13)
Emergency medical responder (n = 3)
Clerical worker (n = 1)

1 (100)
2 (100)
3 (100)
35 (74.47)
5 (83.33)
7 (87.5)
19 (63.33)
9 (69.23)
2 (66.67)
1 (100)

0.90†

Emergency Medical Dispatch Center
Chiang Mai (n = 11)
Chiang Rai (n = 15)
Phayao (n = 17)
Lampang (n = 30)
Phrae (n = 11)
Nan (n = 9)
Lamphun (n = 7)
Mae Hong Son (n = 14)

8 (72.73)
14 (93.33)
11 (64.70)
20 (66.67)
10 (90.91)
6 (66.67)
6 (85.71)
9 (64.29)

0.36†

Working experience (Mean) - Years
Use ITEMS (n = 82)
Not use ITEMS (n = 26)

7.78
7.13

0.56‡

Age (Mean) - Years
Use ITEMS (n = 81)
Not use ITEMS (n = 27)

* Chi-square test, † Fisher exact test. ‡ Student t-test
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Table 4 Factors contributing to the delayed data recording in ITEMS use (N=83)
		
Delayed data recording
Factors (N)		
		
N (Percent)

p-value

Gender
Male (26)
Female (57)

13 (50)
29 (51)

0.94*

Age (Mean) - Years
Data recording promptly (n = 40)
Delayed data recording (n = 41)

36
36.90

0.66‡

Position
Doctor (n = 1)
Data recording officer (n = 2)
Communication officer (n = 3)
Nurse (n = 34)
Emergency nurse practitioner (n = 5)
Paramedic (n = 7)
Advanced emergency medical technician (n = 19)
Emergency medical technician (n = 9)
Emergency medical responder (n = 2)
Clerical worker (n = 1)

0 (0)
1 (50)
3 (100)
15 (44.12)
2 (40)
5 (71.43)
9 (47.37)
5 (55.56)
2 (100)
0 (0)

0.48†

Emergency medical dispatch center
Chiang Mai (n = 8)
Chiang Rai (n = 14)
Phayao (n = 11)
Lampang (n = 19)
Phrae (n = 10)
Nan (n = 6)
Lamphun (n = 6)
Mae Hong Son (n = 9)

5 (62.50)
6 (42.86)
8 (72.73)
6 (31.58)
6 (60)
4 (66.67)
2 (33.33)
5 (55.56)

0.40†

Working experience (mean) - Years
Data recording promptly (n = 40)
Delayed data recording (n = 42)

7.35
8.19

0.47‡

* Chi square test, † Fisher exact test, ‡ Student t-test
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เป็นศูนย์ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ใน
ระดับจังหวัด บันทึกข้อมูลต่างๆ ด้านการแพทย์ฉกุ เฉินเป็น
ระบบเอกสารและข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทดสอบการสื่อสาร
เตรียมความพร้อมให้บริการ โดยการทดสอบสัญญาณกับ
ศูนย์สอื่ สารสัง่ การและลูกข่ายในจังหวัด ทัง้ นีม้ กี ารกำ�หนด
จำ�นวนเจ้าหน้าที่ไว้ปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการเวรละ 3 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล
ประจำ�ศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การปฏิบตั งิ าน 1 คน เจ้าหน้าที่
สื่อสารและข้อมูล 2 คน แต่จากการสอบถามไปยังศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 พบว่า ในบาง
จังหวัดในเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียง 2 คน
นอกเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียง 1 คน และ
ยังมีหน้าทีต่ อ้ งทำ�การประสานงานรับ-ส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่าง
สถานพยาบาลทัง้ ภายในและระหว่างจังหวัดด้วย จากภาระ
งานที่มากและจำ�นวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อาจทำ�ให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Gardner et al.(11) ที่พบว่าจำ�นวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ
และภาระงานทีม่ ากเกินไป เป็นปัญหาหลักของศูนย์รบั แจ้ง
เหตุและสั่งการ การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้โปรแกรม
ITEMS ในการปฏิบตั งิ านก่อนหน้ามีคอ่ นข้างน้อย ทำ�ให้ไม่มี
ข้อมูลเพียงพอทีจ่ ะระบุจ�ำ นวนเจ้าหน้าทีท่ เี่ หมาะสมในการ
ปฏิบัติงานที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการได้
ปัจจุบนั มีการกำ�หนดระยะเวลารับแจ้งเหตุถงึ เวลาสัง่
การให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินออกปฏิบัติการที่เหมาะสม คือ
ไม่เกิน 1 นาที จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูล
ว่าการใช้โปรแกรม ITEMS ใช้ระยะเวลานาน ทำ�ให้เกิด
ความล่าช้าในการคัดแยกและจัดลำ�ดับการจ่ายงานบริบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุของการไม่ใช้โปรแกรม
ITEMS ร้อยละ 46.67 และในกลุ่มที่ใช้โปรแกรม เป็น
สาเหตุของการลงข้อมูลย้อนหลังร้อยละ 40.48 จากปัญหา
จำ�นวนบุคลากรไม่เพียงพอและโปรแกรมใช้เวลานานและ
มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ใช้ประสบการณ์ที่
เคยปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจ
แทนซึ่งรวดเร็วกว่าแต่อาจทำ�ให้ความถูกต้องแม่นยำ�ลดลง

เนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกัน
ในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบว่าการ
ใช้โปรแกรม ITEMS จะช่วยลดระยะเวลาและเพิม่ ความถูก
ต้องแม่นยำ�ในการคัดแยกระดับความรุนแรงเมื่อเทียบกับ
วิธีเปิดหนังสือหรือใช้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดแยกและจัดลำ�ดับการจ่าย
งานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยศึกษาจากข้อมูลการรับแจ้ง
เหตุและสั่งการในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติงาน ศึกษาจำ�นวน
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการ ปรับปรุงแบบสอบถามให้ละเอียดมากขึ้น รวม
ถึงสอบถามปัญหาในการใช้งานโปรแกรมเพื่อการพัฒนา
โปรแกรม ITEMS ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือพัฒนาโปรแกรม
อื่นที่ช่วยในการคัดแยกให้รวดเร็วมากขึ้น
การศึกษานี้มีข้อจำ�กัดบางประการ ได้แก่ การศึกษา
เป็นการตอบแบบสอบถามโดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เลือกตอบคำ�ถามหรือไม่ก็ได้ ทำ�ให้ข้อมูลบางอย่างอาจไม่
ครบถ้วน แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามในภาพรวมไม่
ได้ระบุลงไปถึงรายละเอียดของการคัดแยกและจัดลำ�ดับ
การจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในแต่ละครั้ง จำ�นวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสัง่ การบางจังหวัดมีจ�ำ นวนน้อย จำ�นวนการสัง่ การ
ช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านของผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละคนอาจ
ไม่เท่ากัน ทำ�ให้ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีอ่ าจ
เกี่ยวข้องได้
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้โปรแกรม ITEMS ใน
การคัดแยกและจัดลำ�ดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในเขตสุขภาพที่ 1 คือจำ�นวนเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในศูนย์
รับแจ้งเหตุและสั่งการไม่เพียงพอและการใช้โปรแกรมใช้
เวลานานมีความยุง่ ยากซับซ้อน การกำ�หนดอัตรากำ�ลังของ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้เหมาะสมกับภาระงานของเจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์รบั
แจ้งเหตุและสั่งการ และการพัฒนาโปรแกรม ITEMS ให้
ใช้งานได้ง่าย เช่น เพิ่มฟังก์ชั่นการบันทึกข้อมูลด้วยเสียง
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(speech recognition) ซึง่ จะช่วยลดระยะเวลาในการพิมพ์
ข้อมูล การพัฒนา mobile application สำ�หรับศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด เพื่อใช้ในการคัดแยกจัดลำ�ดับ
การจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและให้ระดับความรุนแรง
ก่อนรับผู้ป่วย รวมถึงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความ
รู้ความชำ�นาญในการใช้โปรแกรม ITEMS จะทำ�ให้ช่วยลด
ระยะเวลา เพิม่ ความถูกต้องในการคัดแยกและจัดลำ�ดับการ
จ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ หั ว หน้ า ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละสั่ ง การ
จังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ที่ช่วยประสานงาน
และรวบรวมแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ตอบ
แบบสอบถามที่ช่วยให้ข้อมูล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนับสนุนและ
ให้คำ�ปรึกษาในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล คุณ
อรรถพล ถาน้อย ผูอ้ �ำ นวยสำ�นักรับรองและกำ�กับมาตรฐาน
สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
โปรแกรม ITEMS
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ภาคผนวก
Annex table 1 Number of emergency medical personnel working in emergency dispatch center
		Number of emergency medical personnel
Emergency dispatch center
Day shift
Evening shift
Night shift
(8.00–16.00)
(16.00–24.00)
(24.00–8.00)
Chiang Mai
Chiang Rai
Phayao
Lampang
Phrae
Nan
Lamphun
Mae Hong Son

4
3
3
4
2
3
2
1–2

4
3
3
4
3
2
1
1-2

Annex table 2 Number of emergency call from
1st January to 31st December 2017
Emergency
dispatch center
Chiang Mai
Chiang Rai
Phayao
Lampang
Phrae
Nan
Lamphun
Mae Hong Son

Number of
emergency call
40,235
26,784
12,354
16,088
8,186
19,375
13,594
3,703
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2
2
2
3
1
1
1
1

Total
10
8
8
11
6
6
4
3-5

