
ผลการปฏิบัติการ   ศูนยกู์ชี้พ   “นเรนทร”   โรง
พยาบาลราชวถีิ   ประจาํปีพ.ศ.   2559 

ภาพรวมผลปฏิบัติการ 
ในพ.ศ.   2559   หน่วยกูชี้พ   ศูนยกู์ชี้พ”นเรนทร”   โรงพยาบาลราชวถีิ   ออกปฏิบัติการทัง้หมด   1,124   ครัง้   ลดลงจาก 
4.8%   จากพ.ศ.   2558  

 

ชอ่งทางรับแจง้ 
ชอ่งทางรับแจง้สว่นใหญม่าจากศูนยสั์ง่การปฏิบัติการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร   (ศูนยเ์อราวัณ)   (83.4%), 
อาสาสมัครในพ้ืนท่ี   (8.8%)   และหน่วยกูภั้ย   (2.1%)   ตามลาํดับ 



 

ประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน 
มีสัดสว่นผูป่้วยฉุกเฉินคดิเป็น   78%,   ผูบ้าดเจบ็   (รวม   blunt,   penetrating)   16%   เป็นสัดสว่นท่ีใกลเ้คียงกับพ.ศ. 
2558   (ผูป่้วย   76%,   บาดเจบ็   17%) 

 



ระดับความรุนแรง 
ศูนยกู์ชี้พ”นเรนทร”   มีการปรับเปล่ียนระดับความรุนแรงจากเดิม   3   ระดับ   เป็น   5   ระดับ   โดยมีสัดสว่นระดับความ
รุนแรงท่ีจาํเป็นตอ้งชว่ยชีวติเร่งดว่น   (Resuscitate)   21.2%,   ฉุกเฉิน   (Emergent)   33.4%,   เร่งดว่น   34.2%, 
เสยีชีวติกอ่นถึงท่ีเกิดเหตุ   3.0% 

 

ผลการรักษาของหน่วยกูชี้พ 
ผลการรักษาของหน่วยกูชี้พ   สามารถรักษาในระดับชว่ยชีวติ   (life   saving)   27.3%,   อาการดีข้ึน   13.2%,   อาการคงท่ี 
48.1%,   อาการแยล่ง   1.3%,   เสยีชีวติ   10.1% 



 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความพร้อมออกปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัดดา้นความพร้อมออกปฏิบัติการของศูนยกู์ชี้พ”นเรนทร”   ใชสั้ดสว่นเวลาการออกตัวหลังสัง่การไมเ่กิน   2   นาที 
โดยกาํหนดเกณฑท่ี์ตอ้งทาํให้ไดคื้อ   มากกวา่   90% 
 
ในพ.ศ.   2559   สามารถออกปฏิบัติการไดภ้ายใน   2   นาทีหลังไดรั้บแจง้เป็น   93.3%   โดยมีระยะเวลาออกตัวเฉล่ีย   73 
วนิาที 



 

ระยะเวลาตอบสนอง   (Response   time) 
ในพ.ศ.   2559   มีระยะเวลาตอบสนองเฉล่ีย   13.76   นาที   ลดลงจากปี   พ.ศ.   2558   ท่ีมีระยะเวลาตอบสนอง   14.62 
นาที 

 



ความสัมพันธร์ะหวา่งระยะเวลาตอบสนอง   กับระยะทาง 
พ.ศ.2559   มีแนวโน้มใกลเ้คียงกับพ.ศ.   2558   โดยยังไมพ่บความเปล่ียนแปลงของระยะเวลาตอบสนองกับระยะทางท่ี
ชัดเจน 

 

ระยะทางท่ีออกปฏิบัติการ 
ระยะทางออกปฏิบัติการ   พ.ศ.   2559   อยูท่ี่   6.26   กิโลเมตร   ลดลงจากพ.ศ.   2558   ท่ี   7.11   กิโลเมตร   โดยเป็นระยะ
ทางเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดในรอบ   5   ปี 

 



อัตรา   response   time   ใน   8   นาที 
สัดสว่นของปฏิบัติการท่ี   response   time   ใน   8   นาที   คดิเป็น   18.6%   ทัง้น้ีมีสาเหตุหลักมาจากสภาพการจราจรทาํให้
ไมส่ามารถใชค้วามเร็วได้ 

 

 

  



เหตุการณ์สาํคัญในพ.ศ.2559   และวเิคราะหผ์ลปฏิบัติการท่ี
เก่ียวขอ้ง   ศูนยกู์ชี้พ”นเรนทร”   โรงพยาบาลราชวถีิ   พฤษภาคม 
2559   -   เมษายน   2560 
ในพ.ศ.2559   มีความเปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่จะสง่ผลตอ่   performance   ของปฏิบัติการในพ้ืนท่ี   zone   8   ดังน้ี 

1. Hero on the road project 
วันท่ีเร่ิมดาํเนินการ:   10   มีนาคม   2559 

2. Kickoff Emergency lane 
วันท่ีเร่ิมดาํเนินการ:   26   กันยายน   2559 

3. ยา้ยควิรถตูร้อบอนุสาวรียชั์ยสมรภูมิ 
วันท่ีเร่ิมดาํเนินการ:   25   ตุลาคม   2559 

ผลปฏิบัติการ 

ความเร็วรถกูชี้พ”นเรนทร”ท่ีนําสง่โรงพยาบาลราชวถีิ   ระยะทางจากท่ีเกิดเหตุ   0-5 
km 
 

ปี เดือน ความเร็ว   (km/h) 

2559 5 24.66 

 6 23.46 

 7 29.89 

 8 25.54 

 9 29.90 

 10 26.01 

 11 31.86 

 12 35.96 

2560 1 33.49 

 2 30.84 

 3 31.22 

 4 33.29 

 



 

วเิคราะหผ์ลปฏิบัติการ 

ดา้นผลปฏิบัติการ 
● ความเร็วเฉล่ียรถพยาบาลกูชี้พ   ในการเดินทางไปโรงพยาบาลราชวถีิ   หลังเร่ิมโครงการ   Hero   on   the   road, 

Emergency   lane   kickoff   และการยา้ยรถตูร้อบอนุสาวรียชั์ยสมรภูมิ   เพิม่ข้ึนจาก   25-30   km/h   เป็น 
30-35 km/h 

แนวทางการแกไ้ข 
● ควรพิจารณาสนับสนุนศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการ   ให้สามารถเพิม่จุดจอดรถพยาบาลนอกโรงพยาบาล   เพ่ือ

ลดระยะทางการเขา้ท่ีเกิดเหตุให้รวดเร็วข้ึน   (ลด   response   time) 
● สง่เสริมมาตรการและประชาสัมพันธต์า่งๆ   เพ่ือเพิม่ความเร็วรถพยาบาล   (ลด   response   time   และ 

transport time) 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
● ประชาชนยังไมท่ราบวา่มีเลน   รถกูชี้พ 
● มีกรวยยางตัง้ขวางเลนฉุกเฉินทาํให้ผูใ้ชท้างเกิดความสับสน 
● มอเตอร์ไซคช์อบแทรกเขา้มาในเลนฉุกเฉิน 
● ถนนบางจุดถูกบีบเป็นเลนเดียว   รถไมส่ามารถหลบได้ 
● หลังจากยา้ยควิรถตูก้ารจราจรท่ีหน้ารพ.บริเวณ   ราชวถีิซอย3   คลอ่งตัวข้ึน   แตยั่งมีรถประชาชนท่ีมาจอด

กีดขวาง   เป็นครัง้คราว 



สรุปผลการปฏิบัติงานพ.ศ.   2559 

ดา้นประสทิธิภาพและความพร้อมปฏิบัติการ 
1. ความพร้อมในการออกปฏิบัติการดีข้ึนจากระยะเวลาท่ีใชอ้อกตัวลดลงจากปีกอ่นหน้า 
2. ยังมีขอ้จาํกัดของเวลาตอบสนองเน่ืองจากระยะทางและการใชค้วามเร็วของรถพยาบาล   แมว้า่จะมีการดาํเนิน

โครงการรณรงคใ์ห้ทางรถฉุกเฉิน   และการทดสอบใชง้าน   emergency   lane 

ขอ้เสนอแนะ 
1. วเิคราะหจุ์ดจอดรถกูชี้พนอกพ้ืนท่ีโรงพยาบาล   เพ่ือลดระยะทางการเขา้ถึงผูป่้วยฉุกเฉิน   ซ่ึงสง่ผลตอ่ระยะเวลา

ตอบสนอง 
2. รณรงคก์ารให้ทางรถฉุกเฉินกับประชาชนท่ัวไป   เพ่ือเพิม่ความเร็วของรถกูชี้พ 

ดา้นจาํนวนและลักษณะของผูป่้วย 
1. แนวโน้มจาํนวนการปฏิบัติการลดลงเลก็น้อย 
2. สัดสว่นผูป่้วยฉุกเฉินยังเป็นสว่นใหญข่องปฏิบัติการ 

ขอ้เสนอแนะ 
1. เตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการตอบสนองตอ่เหตุการณ์เจบ็ป่วยฉุกเฉิน   ให้สามารถตอบสนอง   และ

เขา้ถึงระบบการแพทยฉุ์กเฉินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
2. เตรียมความพร้อมของชุมชน   ให้มีความพร้อมในการชว่ยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน   เชน่   เคร่ืองกระตุกห้วใจดว้ย

ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ   ในท่ีสาธารณะ   (Public   Access   Automated   External   Defibrillator)  
3. สร้างระบบขอ้มูลสารสนเทศ   ท่ีชว่ยอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง   เชน่   การใชเ้ทคโนโลยีระบุพิกัดจุดเกิด

เหตุ   และการพัฒนาระบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกสเ์พ่ือเพิม่ประสทิธิภาพในการประสานงาน   และปฏิบติิการ 
 


