
(ร่าง) แผนงานวิจัย ปี พ.ศ. 2565-2567  

“การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” 

***************************************************************************************** 

1) หลักการและท่ีมา 

 ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยได้มีการพัฒนาและดำเนิน งาน มา
อย่างต่อเนื่อง โดยมี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบ ประสาน 
กำกับติดตาม กำหนดและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการระบบและดำเนินงาน ส่งผลให้มีหน่วยปฏิบั ติการฉุกเฉินครอบคลุ มเ พ่ิมมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานที่ผ่านมามีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรครอบด้าน เช่น ปัญหาการเรียกใช้
บริการแพทย์ฉุกเฉินเพียงร้อยละ 15-20 โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤตที่ เป็นกลุ่มที่ควรใช้บริ การที่สุด 
ปัญหาคุณภาพบริการ เช่น เวลารับแจ้งเหตุถึงที่เกิดเหตุ (Response time) มากกว่า 8 นาที, การคัดกรองมากกว่าระดับ

ความรุนแรงของผู้ป่วย (Over triage), การคัดกรองน้อยกว่าระดับความรุนแรงของผู้ป่วย (Under triage) ผู้ป่วยฉุกเฉิน

เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลมากขึ้น, ปัญหาห้องฉุกเฉินแออัด (ER Overcrowding), ปัญหาเชิงการจัดการระบบนโยบาย 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีความท้าทายหลายด้านทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุข
ลำดับต้นๆ การจัดบริการที่ต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมในกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ เด็กเล็ก ผู้อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล
หรือพ้ืนที่ชายขอบ พ้ืนที่ความม่ันคง ความท้าทายที่ต้องสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ ด้านกา รแพทย์ ฉุ กเฉิน ของ
ประชาชน และที่สำคัญความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
รวดเร็ว (Big data, AI IOT, Health Technology) ,นักท่องเที่ยวและคนต่างด้าวเพ่ิมขึ้น โอกาสแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
และการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของโลก Sustainable Development Goals-SDGs นอกจากนั้นแล้ว ยังพบกับ
ความท้าทายการจัดบริการสำหรับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซ่ึงเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ร้ายแรง สามารถแพร่เชื้อจาก
คนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว และยังไม่มีวัคซีนป้องกันรวมถึงยาสำหรับใช้ในการรักษาโดยเฉพาะ ซ่ึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ยังคงมีการออกปฏิบัติการตามปกติ และมีมาตรการเฉพาะที่ สพฉ. ดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศปก.สพฉ.)  
 การเปลี่ยนผ่าน (transition) ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่สภาวะปกติใหม่ (new normal) ที่หมายรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนระบบ นโยบายและการจัดการ การเปลี่ยนแปลงชุดของพฤติกรรม วิถีการปฏิบัติตัวของหน่วยงาน สังคมและ
บุคคลที่เก่ียวข้องในระบบนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญและพิจารณาข้อมูลการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนา อย่า งร อบ ด้าน    
ด้วยเหตุนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงจัดทำแผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2565-2567 ในประเด็น 

“การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ภาคี เครือข่ายวิจัย/นักวิชาการเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับ สพฉ. ในการสร้างองค์ความรู้ในแผนงานวิจัยเสนองบประมาณด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Functional-based Research Fund ผ่านสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางที่จะกล่าวต่อไป โดยคาดหวังนำ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานครั้งนี้ สนับสนุนการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่สภาวะปกติใหม่ (EMS 
new normal) ที่มีคุณภาพ 



2) วัตถุประสงค์ 

วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งด้านการจัดการเชิงนโยบายและการปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่อย่าง
ครบวงจร ในการรองรับการเปลี่ยนผ่าน (transition) ของแนวทางการจัดการสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal) โดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การจัดบริการ/การตอบสนองในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดโรค โควิ ด- 

๑๙  
2. เพ่ือทบทวนรูปแบบ กระบวนการ/แนวทาง มาตรการ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งความต้องการ

ของประเทศ สำหรับการเปลี่ยนผ่านการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ EMS new normal ที่
มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ 

3. เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบ กระบวนการ/แนวทาง มาตรการ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับ
การเปลี่ยนผ่านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ EMS new normal ให้มีความ
คุณภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงพ้ืนที่ ทั่วถึงและเท่าเทียมกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเปราะบาง  

4. เพ่ือนำรูปแบบ กระบวนการ/แนวทาง มาตรการ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในบางประเด็นจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ EMS new normal  

5. เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับจัดร ะบบ
การแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ EMS new normal ให้มีคุณภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงพ้ืนที่ ทั่วถึง
และเท่าเทียมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง  

3) กรอบคิดจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 - ๒๕๖๗ 
แผนงานวิจัยมีแผนผังเชื่อมโยงลำดับขั้นของการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการจัดร ะบบ

การแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ EMS new normal ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงในเชิ ง พ้ืนที่ ทั่วถึงและ       
เท่าเทียมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง ตามระบบการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉิน หรือ ECS (Emergency Care System) 
หรือองค์ประกอบระบบบริการสุขภาพ ดังนี้ 

 



4) ขั้นตอนและกรอบการจัดทำแผนวิจัย 

วันเดือนปี กิจกรรม/ขั้นตอน 

๑ มิ.ย. ๖๓ ประชาสัมพันธ์/ประสานครือข่ายวิจัยให้ยื่นเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)  

๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓ เครือข่ายวิจัยเขียน Concept Paper ส่ง สพฉ.  

๑ - ๗ ก.ค. ๖๓ คัดกรอง/จัดกลุ่มประเด็นวิจัย Concept P. และแจ้งผล Concept P. ที่ผ่านการคัดเลือก 

๑๐ - ๑๒ ก.ค. ๖๓ เครือข่ายวิจัยเข้าร่วมประชุมและเติมเต็มซ่ึงกันและกัน 
๑) ระดมความคิดเห็น/แลกเปลี่ยน/เพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาการ  
๒) ทำความเข้าใจแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการย่อย (full proposal) 

๑๒ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ เครือข่ายวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย (full proposal) ตามข้อเสนอแนะ 

๑ - ๕ ส.ค. ๖๓ เครือข่ายวิจัยเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการย่อย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เ ชี่ยวชาญ ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง และอบรมการลงข้อมูลโครงการย่อยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติระบบ (NRIIS) เพ่ือของบประมาณวิจัยปี ๒๕๖๕ 

๕ - ๓๐ ส.ค. ๖๓ เครือข่ายวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการย่อย 

ส.ค. ๖๓ สพฉ. ปรับแผนงานวิจัย (แผนใหญ่) และแผนปฏิบัติการ ววน. 

ก.ย. ๖๓ สพฉ. และเครือข่ายวิจัยลงข้อมูลแผนปฏิบัติการ แผนงานหลัก แผนงานย่อย และโครงการ
ย่อย ในระบบ NRIIS 

 

5) ประเด็นวิจัย จำแนกตาม Emergency Care System Framework (ECS) หรือ six building blocks ดังน้ี 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง/หัวข้อวิจัย 

 NIEM new normal 
(องค์กรกลางด้านการแพทย์
ฉุกเฉินวิถีใหม่) 

เช่น.... 
1) นโยบายการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่สากล (เก่ียวกับ COVID-19 และโรคสำคัญ

อ่ืน) 

2) หลักเกณฑ์ กฏระเบียบ แนวทางปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัติการฉุกเฉินเก่ียวกับ COVID-19 
และโรคสำคัญอ่ืน รวมทั้งผลสัมฤทธ ิ์หรือผลกระทบจากการนำไปสู่การปฏิบัติ 

3) การปรับปรุง พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  

4) การบังคับใช้กฏหมายที่เก่ียวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับการดำเนินงานเชิงระบบ 
5) การสื่อสารสาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการจัดการและเชื่อมโยงระบบ  

6) การจัดการสถานที่ทำงานปลอดภัย และวัฒนธรรมองค์กรป้องกัน/ปลอดเชื้อ  

7) การพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ เพ่ือรองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาวะปกติใหม่ 



ประเด็นหลัก ประเด็นรอง/หัวข้อวิจัย 

8) การเพ่ิมการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบไปยังระดับโซน
ภาค และระดับจังหวัด เช่น ขยายและพัฒนาระบบการจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับเขตบริการสุขภาพ (NIEMS’s region zone) และการจัดให้มีหน่วยบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด (NIEMS’s node) ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งด้าน
สุขภาพ (สสจ.) หรือท้องถิ่น (อบจ.) หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความพร้อม โดยต้อง
สร้างสมดุลทางวิชาการ คุณภาพ มาตรฐานระหว่างด้านสุขภาพและระบบการจัดการ 

9) มาตรการสำหรับการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่จำเป็น เช่น จัดบริการ

รถพยาบาลสำหรับการนำส่งผู้ป่วยกรณีไม่ฉุกเฉิน โดยอาจให้ประชาชนจ่ายเองหรือ

เก็บเป็นสมาชิกรายเดือน (เช่น ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สนใจ EMS smart card) หรือเป็น
สวัสดิการในพ้ืนที่ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องใช้ระบบ 

Prevention 
(รูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรมในการ
ค้นหากลุ่มเส่ียง การดูแลจัดการ
เบื้องต้น และการเช่ือมข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

เช่น.... 

1) พัฒนาแนวทางการแจ้งเหตุ กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สำหรับประชาชน 

2) การดูแลป้องกันและเชื่อมระบบนำส่งผู้ป่วยในระบบดูแลระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ 

3) นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

4) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออุบัติใหม่ ในผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
5) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออุบัติใหม่ ในรถพยาบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

ของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  

6) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออุบัติใหม่จากผู้เสียชีวิต กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  
7) การดูแลให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Bystander response) 

8) ระบบการประสานและสั่งงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Dispatch) 

9) ความพร้อมในการดูแลให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Provider response) 

Pre-hospital care 
(รูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรมในการ
แจ้ง 1669, การดูแลช่วยเหลือ ณ ที่
เหตุ และการประสานโรงพยาบาล
ปลายทางที่รับ) 

เช่น.... 

1) พัฒนาระบบการคัดแยกทางโทรศัพท์ท่ีมีความจำเพาะ (Dispatch/call 
management)  

2) พัฒนาระบบกการคัดแยก รวมทั้งแนวทางการจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-
transport/EMS on scene) 

3) การนำส่งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS transport) 
4) การจัดการหลังการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (Post-Transport) 

5) ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภายในจังหวัด (Administration)  



ประเด็นหลัก ประเด็นรอง/หัวข้อวิจัย 

6) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่จำเพาะต่อกลุ่มเป้าหมาย (Special 
consideration เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น) 

7) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกยานพาหนะในการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น 
มอเตอร์แลนซ์ จักรยานซาเล้ง รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง เพ่ือการเข้าถึงในบางพ้ืนที่ท่ี
เป็นปัญหา เช่น การจราจรหนาแน่น พ้ืนที่คับแคบ ตรอก ซอย 

8) การยกระดับหน่วยปฏิบัติการ เช่น จากระดับ EMR เป็น BLS หรือจาก BLS เป็น 
ALS  

9) พัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพ มาตรการและการจัดการที่ดีของระบบ Dual 
system 

ER, In hospital care, 
Definitive Care 
การดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน (ER) 
การดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In 
hospital care) การดูแลเฉพาะ
ทาง (Definitive Care)  

เช่น... 
1) ระบบการจัดการ ณ จุดแรกรับ หรือ triage zone เช่น บุคลากรและเครื่องมือการ

คัดแยกอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น   

2) ระบบการจัดการดูแลที่ห้องฉุกเฉิน (Emergency Unit Care) เช่น ระบบการ
ประเมินอาการผู้ป่วย การ resuscitation, การดูแลรักษา ทำหัตถการ และการ
ติดตามอาการ (monitoring), ระบบการบันทึกและลงทะเบียนผู้ป่วย เป็นต้น 

3) ระบบ Disposition ได้แก่ admission, transfer, discharge home 

Inter hospital care 
(การนำส่งต่อ (Inter-hospital care)  
รูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรม ในการ
ดูแลช่วยเหลือระหว่างนำส่ง
โรงพยาบาลปลายทาง) 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น ระบบ 

telemedicine, การใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติเพ่ือตรวจสอบสถานะผู้ป่วย หรือการ
ใช้ GPS เพ่ือบริหารจัดการรถพยาบาล เป็นต้น 

2) ระบบการจัดการ (transport management) ด้านการดูแลระหว่างนำส่ง เช่น 
ความครอบคลุม คุณภาพและมาตรฐานยานพาหนะและชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน, 
จำนวนและคุณภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ, ความพร้อมของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์, ระบบและเครื่องมือการคัดแยก, เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
transport care kit, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร  

3) ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระหว่างนำส่ง (transport care) เช่น การดูแลจัดท่า
ผู้ป่วย (positioning), แนวทางการดูแลรักษา (intervention) และการติดตาม
อาการ (monitoring), การจัดการชุดข้อมูลพ่ือการสื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ 
สถานพยาบาล เป็นต้น 

4) การใช้เทคโนโลยี  AI เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างนำส่ง  
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Mass Casualties 
Incident  

1) การเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มเปราะบาง  

2) การพัฒนากลยุทธ์/แนวทางเตรียมความพร้อมและตอบสนองภัยจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
ตาม 8 เสาหลัก ได้แก่ 

Pillar 1: Country-level coordination, planning, and monitoring  
Pillar 2: Risk communication and community engagement 
Pillar 3: Surveillance, rapid response teams, and case investigation 
Pillar 4: Points of entry 
Pillar 5: National laboratories 
Pillar 6: Infection prevention and control 
Pillar 7: Case management  
Pillar 8: Operational support and logistics 

3) การรับมือการแพร่กระจายเชื้ออุบัติใหม่ ในชุมชน  

4) แนวทางสำหรับการเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชน (community resilience) 

5) มาตรการของระบบสุขภาพและมาตรการทางสังคม 

Disaster preparedness 
& hospital 
preparedness for 
Emergency และการ
เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน
หมู่ 
(การเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติของ
สถาน พยาบาล/โรงพยาบาล และการ
เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินหมู่) 

หรือประเด็นตามองค์ประกอบระบบบริการสุขภาพ 

Leadership/governance 
การอภิบาลและชี้นำระบบ 

เช่น..... 
1. System design ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบไหนที่เหมาะในยุคปกติใหม่ (scoop 

and run, stay and play, duo system) 

2. การขยายขอบเขตของการดำเน ิ นงานการจ ั ดร ะบบการแพทย์ฉ ุกเฉ ินนอ ก
โรงพยาบาล เช่น การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ฯลฯ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมบทบาทบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินและดึงภาคส่วนอ่ืน ให้ เข้า มา มี
บทบาท 

Health Workforce 
(กำลังคน) 

เช่น.... 

1. การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วางแผนการผลิตและ
พัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของผู้ปฏิบัติการ 

2. แนวทางผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนา 
อฉพ. ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

3. ความสามารถในการการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ และ
การเพ่ิมหน่วยผลิตบุคลากรให้พอเพียงและมีคุณภาพกับประเทศไทย 

4. กรอบอัตรากำลังคนด้านการแพทย์ฉ ุกเฉินในการดำเนินงานและบร ิหารจ ัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. การกระจายอำนาจและพัฒนกลไกการจัดการให้หน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมในการจัด
สอบและฝึกอบรม เข่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยปฏิบัติการอำนวยการ  
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6. การให้บริการห้อง SIMULATION เพ่ือการฝึกฝนทักษะและการสอบทักษะที่จำเป็นใน

การออก การต่อ การยกเลิก การเพิกถอน การระงับใบประกาศนียบัตรฯ 

7. จัดทำหลักสูตรที่จำเป็นเก่ียวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และบรรจุในหลักสูตรที่ มี เช่น 
Advance Cardiac (ACLS), Advance Trauma Life Support (ATLS), Pediatric 
Advance Life Support (PALS), Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), 
Advanced Ultrasound Enhanced Life Support (WINFOCUS) ฯลฯ  

health care financing 
(กลไกการคลัง)  

เช่น... 

1. ต้นทุนค่าชดเชยบริการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับภาวะปกติใหม่ (new normal) เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

2. รูปแบบการเรียกเก็บค่าชดเชยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากผู้ป่วยฉุกเฉินจากแรงงาน
ต่างด้าว และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

3. แนวทางการอุดหนุนหร ือจ ัดการงบประมาณนอกเหนือจากการซื ้อบร ิการจาก
ส่วนกลาง เช่น ให้ประชาชนจ่ายเองหรือเก็บเป็นสมาชิกรายเดือน (เช่น ในกลุ่มเสี่ยง 
ผู้สนใจ EMS smart card)  ภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และสินค้า
ที่ก่อให้เกิดโรคฉุกเฉิน, ภาษีนักท่องเที่ยวท่ีต้องจ่ายตอนขอวีซ่า, ภาษีต่างชาติที่ทำงาน
ในประเทศไทย 

4. รูปแบบสวัสดิการสำหรับการดูแลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

5. ปรับระเบียบ กฎเกณฑ์งบประมาณกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือนำมาพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 

6. แนวทางการอุดหนุนหรือการจัดต้ังกองทุนเพ่ือบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลระดับจังหวัดขององค์การบริหารจังหวัด  

7. ต้นทุนการบร ิการการแพทย์ฉ ุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับสิทธิบ ัตรทอง สิทธิ
ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และสิทธิอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

8. แนวทางการจ่ายค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับสิ ทธิ บัตรทอง  
สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี (medical 
product and 
technology)  

เช่น.... 
1. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เช ่น ชุดฆ ่าเช ื ้อในรถพยาบาล, อุปกรณ์การ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ/ผู้ป่วยต้องสงสัยฯ การแยกกักกัน ( isolation) ติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ 

2. นวัตกรรมที่ใช้สำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินในพ้ืนที่พิเศษ (เกาะ 
เขา ทะเล) ต้ังแต่การป้องกันจนถึงการดูแลในโรงพยาบาล  
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ระบบการจัดบริการและ 
สมรรถนะของระบบฯ
(Service delivery)  

เช่น... 

1. ขยายหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปยังหน่วยบริการที่ มีศักยภา พและมีควา ม
พร้อม เช่น หน่วยเอกชน สถานีดับเพลิง รพ.สต. เป็นต้น 

2. ขยายการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ท้องถิ่น/การจัดการในระดับเขตบริการ
สุขภาพ (NIEMS’s region zone)  

3. เพ่ิมความครอบคลุมบร ิการด้วยการเพิ ่มจ ุดจอดรถพยาบาลในพื ้นที ่เส ี่ยง พื้นที่
จำเป็นต้องใช้ โดยอาจพิจารณาจากจำนวนเหตุฉุกเฉิน ความหนาแน่นประชากร  

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(information) 

เช่น... 

1. ผลักดันเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวและเป็นสากล 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินแบบ real-time การเชื่อมข้อมูลกับ

ระบบอ่ืน และพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุก เฉินบน
ระบบออนไลน์ 

3. ประยุกต์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามเอกสารแนบท้าย 

2) ส่ง Concept Paper ที่ teera.s@niems.go.th 
3) ประสานข้อมูลเพ่ิมเติม 

- นายธีระ ศิริสมุด   084-3601669, teera.s@niems.go.th 
- นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล  095-938929, suradech.d@niems.go.th 
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 Concept Paper (เอกสารเชิงหลักการ) 

ภายใต้แผนงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” 
********************************************************************************************* 

ผู้รับผิดชอบ/นักวิจัย ............................................................................................................................. .......................................... 
หน่วยงานและท่ีอยู่.............................................................................................................................. .............................................  

เบอร์มือถือ........................................................................... อีเมล................................................................................................... 

การได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงาน  เคย หน่วยงาน.................................................................................................. ..  ไม่เคย 

หัวข้อวิจัย (เลือกได้ 1 ประเด็น) 

 ตามประเด็น ECS 
 Prevention         Pre hospital care   In hospital care      Inter facility hospital care  
 Mass Casualties Incident   Disaster or hospital preparedness    NIEM new normal 

 ตามประเด็น six building blocks 
 การอภิบาลและชี้นำระบบ                       กำลังคน               กลไกการเงินการคลัง       
 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี             ระบบการจัดบริการ     ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุ................................................................................... 
รายละเอียด (กำหนดไม่เกิน 2 หน้า) 
1. หัวข้อวิจัย  
2. ที่มาและเหตุผลเบื้องต้น 

(พอสังเขป) 
 

3. คำถามวิจัย  
4. วัตถุประสงค์  
5. วิธีวิจัย (พอสังเขป)             
เช่น รูปแบบ, ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือ, 
สถิติและการวิเคราะห์ 

 
 

6. งบประมาณตลอด
โครงการ (ภาพรวม) 

งบประมาณปี 65  จำนวน......................................บาท 
งบประมาณปี 66  จำนวน......................................บาท (สำหรับโครงการต่อเนื่อง)  
งบประมาณปี 67  จำนวน......................................บาท (สำหรับโครงการต่อเนื่อง)  

7. สิ่งที่ได้จากงานวิจัย  
8. ประโยชน์ที่จะนำ

ผลงานวิจัยไปใช้ 
 

 



รว่มเป�นส่วนหนึ�งกับ สพฉ. สรา้งองค์ความรู้
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้แผนงานวิจัย

“การวิจัยเพื�อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)”

            ขอเชิญชวนท่าน....

องค์กรกลางดา้นการแพทยฉ์กุเฉินวถีิใหม ่(NIEM new
normal)
การป�องกันก่อนเกิดเหต ุ(prevention)
การดแูล ณ จุดเกิดเหต ุ(pre hospital care)
การดแูลรกัษาในโรงพยาบาล (In hospital care)
การสง่ต่อ (Inter hospital care)
การจดัระบบบรบิาลกรณีเกิดอุบติัเหตหุมู ่(Mass
Casualties Incident)
การเตรยีมแผนรองรบัภัยพบิติั (Disaster
preparedness)

การอภิบาลและชี�นําระบบ (Leadership/Governance)
กําลังคน (Health workforce)
กลไกการคลัง (Health care financing)
เครื�องมอื วสัดอุุปกรณ์และเทคโนโลย ี(Medical product
and technology)
ระบบการจดับรกิารและสมรรถนะของระบบ (Service
delivery)
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ (Information)

เพยีงจดัทําขอ้เสนอเชงิหลักการ [Concept Paper] 
ไมเ่กิน 2 หน้า A4 ภายใน 30 มถินุายน 2563 
** ขอ้เสนอเชงิหลักการที�ผา่นการคัดเลือกจะต้องพฒันา
เป�นโครงรา่งวจิยั [Proposal] ภายใต้แผนงานฯ เพื�อยื�น
เสนอของบประมาณผา่นสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ป�งบประมาณ
2565

ศึกษารายละเอียดเอกสาร ขั�นตอน กรอบระยะเวลา 
และการนาํสง่เอกสารเชงิหลักการได้ที� QR CODE
 

SIX BUILDING BLOCKSEMERGENCY CARE SYSTEM (ECS) หรอื

สรา้งงานวจิยัเพื�อพฒันาระบบการแพทยฉ์กุเฉิน สูภ่าวะปกติใหมร่ะดับประเทศ

ตามประเดน็

และประเด็นอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
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