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บทคัดย่อ 

                 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  แบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Descriptive Studies)มี

วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย  และเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้บริการ

การแพทยฉุ์กเฉินระหวา่งกลุ่มผูป่้วยและญาติผูป่้วย กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยฉุกเฉินและญาติผูป่้วยฉุกเฉินทุก

ราย ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย  ในช่วงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  - 

31 พฤษภาคม 2564   จ  านวน 29 ราย สถานท่ีเก็บขอ้มูล คือ ห้องอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร 

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงมา

จากสุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ (2554)  โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามส าหรับผูป่้วย 

และแบบสอบถามส าหรับญาติ แต่ละชุด ประกอบด้วย  1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) การรับรู้การบริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน และ 3) ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ

ความเท่ียง โดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา่ 

การรับรู้ ค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.87  ความคาดหวงั ค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.93 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวงั ของผูป่้วยและญาติ 

โดยการใชค้่าสถิติการทดสอบค่า Independent T- Test 

     ผลการศึกษาพบวา่ 1) การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วย อยูใ่นระดบั ปานกลาง (X = 

15.10 , S.D. = 5.32) ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วย อยูใ่นระดบั มาก 

(X = 43.13 , S.D. = 4.84)  การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของญาติ อยูใ่นระดบัมาก (X = 17.00, S.D. 

=3.50)  ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของญาติ อยูใ่นระดบัมาก  (X = 41.83, 

S.D. =3.87) และ 3) ค่าเฉล่ียของการรับรู้ของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p = 0.027)  แต่ค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ของ

ผูป่้วยและญาติ ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.007) 

ผลการวจิยัคร้ังน้ี  อาจน าไปพฒันาการศึกษาความพึงพอใจในบริการ หลงัจากไดมี้การพฒันาระบบ 

และ พฒันาศกัยภาพบุคลากร หรือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ในการพฒันาระบบบริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย 

ค าส าคัญ: การรับรู้ ความคาดหวงั ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The objectives of this  cross-sectional descriptive studies were 1) to study the perception of 

patients and relatives towards expectation in using the emergency medical service and 2) to compare the 

perceived and expected results between patients and relatives in using emergency medical service. The 

population of the research was 29 emergency patients and relatives that received services from Emergency 

Sakhrai District, Nongkhai Province during December 1, 2020 – May 31, 2021 were selected.   

The questionnaires were modified of  Supanwadee  Pinyo and others (2011) to interview patients 

and relatives include 1) Data of personal data.2) The perception  about emergency medical service and 3) 

The expectation about emergency medical service. This instruments was reliability test by Cronbach’s 

Alpha Coefficient equal of the perception to 0.87 and the expectation to 0.93.  The data was collected and 

analyzed by descriptive statistic, percentage, standard deviation, and Independent t-test.     

 The results of this research showed that 1) The perception in emergency medical service of the 

patients was moderated level (X = 15.10, S.D. = 5.32) whereas the expectation in emergency medical 

service of the patients was high level  (X = 43.13 , S.D. = 4.84)   Meanwhile, the perception in emergency 

medical service of the relatives was high level  (X = 17.00, S.D. =3.50)  whereas the expectation in 

emergency medical service of the relatives was high level  มาก (X = 41.83, S.D. =3.87) . For a 

comparison between the perception and expectation of patients and relatives, it found that the perception 

and expectation of patients and relatives differ substantially at statistical level (p = 0.027) with relatives 

having more perception of emergency medical service than patients, while the expectation in service in 

both groups were similar in level ( p = 0.007). 

The result of this study could be study for satisfaction after develop system and functional 

competency or participation of member health network in emergency medical service system of Sakhrai 

District, Nongkhai Province. 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเจบ็ป่วยฉุกเฉินและการเกิดอุบติัเหตุ เป็นสาเหตุการเสียชีวติ และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั 

ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การช่วยเหลือผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่ทนั

การณ์ และไม่เหมาะสมตามหลกัวชิาการแพทย ์ท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตและพิการมากข้ึน เพื่อลดอตัราการเสียชีวิต 

ความพิการและความทุกขท์รมานอนัไม่สมควร อนัอาจเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลท่ีล่าชา้ ระบบการ

น าส่งโรงพยาบาลท่ีไม่เหมาะสม การบริหารจดัการของหน่วยบริการท่ีขาดประสิทธิภาพ และเกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไม่จ  าเป็น (กญัญา วงัศรี, 2556) กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้มีระบบ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medical Services) ข้ึน ในปี 2548 ศูนยน์เรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 

ภายใตก้ารสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดจ้ดัระบบ

บริการการแพทยฉุ์กเฉินครอบคลุม 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกบักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน สนบัสนุนให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล จดัตั้งทีมกูชี้พในเขตปกครอง เพื่อให้บริการ

ประชาชนในพื้นท่ีท่ีองคก์รปกครองทอ้งถ่ินดูแล โดยการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ มีการก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพฒันาสุขภาพ

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ใหมี้การพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันา

หลกัประกนัดา้นสุขภาพและคุณภาพการบริการข้ึน เพื่อลดอตัราการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงลดความ

พิการจากการเจ็บป่วยดา้นอุบติัเหตุและฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดนโยบายบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย ระบบการแจง้เหตุ การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การล าเลียงขนยา้ยผูป่้วย การให้

ความรู้และความร่วมมือจากประชาชน ในดา้นการเขา้ถึงระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน และความสนใจใน

การดูแลรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน

แห่งชาติ, 2555 อา้งถึงใน อนุรักษ ์อมรเพชรสถาพร, 2559) 

ในภาพรวมของประเทศพบวา่ จ  านวนการน าส่งผา่นระบบ 1669 เพิ่มสูงข้ึนจากขอ้มูลของสถาบนั

การแพทยฉุ์กเฉิน พบวา่อตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตท่ีมารับบริการท่ีแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน มา

ดว้ยตนเองหรือวิธีอ่ืน ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเก่ียวกบับริการการแพทยฉุ์กเฉินว่า รถพยาบาล

ฉุกเฉินใชรั้บเฉพาะผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุเท่านั้น และเขา้ใจผิดว่าการใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตอ้งเสีย
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ค่าใชจ่้ายโดยเหตุผล 5 ล าดบัแรกของการไม่มาดว้ยบริการการแพทยฉุ์กเฉินไดแ้ก่ เห็นวา่มาดว้ยรถส่วนตวั

สะดวกกว่าไม่อยากเสียเวลารอ  รถพยาบาลฉุกเฉินอาจมาช้า เป็นช่วงภาวะคบัขนัตกใจไม่ได้นึกถึงรถ 

พยาบาลฉุกเฉิน รู้สึกว่าอาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อย และเป็นเพราะไม่รู้จกัการแจง้รถพยาบาลฉุกเฉิน

ผา่น 1669 (ไพบูลย ์สุริยวงศไ์พศาล, 2557; กิตติพงศ ์พลเสน, 2559) ซ่ึงอาจเกิดจากการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน

ดา้นอุบติัเหตุ และการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ยงัมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพนอ้ยไม่ครอบคลุม เน่ืองจากยงัขาด

แคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และขาดทักษะทั้ งการปฐมพยาบาลการเคล่ือนยา้ยผู ้ป่วยและการ

ประสานงาน (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ, 2553)  

โรงพยาบาลสระใคร ตั้ งอยู่ในต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย  ให้การดูแล

ประชาชนในพื้นท่ี 3 ต าบล ประกอบดว้ย  ต าบลสระใคร  คอกชา้ง  และบา้นฝาง เปิดให้บริการ เม่ือปี 2547 

มีฐานะเป็นศูนยสุ์ขภาพชุมชนสระใคร (อาคารผูป่้วยนอก)  เปิดให้บริการอุบติัเหตุฉุกเฉิน  24  ชัว่โมง  มี

เตียงรับรักษาส าหรับสังเกตอาการ  ในเวลาราชการเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการ  เอ็กซเรย ์ บริการทนัตกรรม  หากประชาชนเจ็บป่วยเกิดขีดความสามารถการรักษาของ

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี    จะไดรั้บการส่งต่อไปรักษาท่ีโรงพยาบาลหนองคาย     ซ่ึงห่างจากอ าเภอ

สระใคร    30 กิโลเมตร     

การด าเนินงานด้านการแพทยฉุ์กเฉิน ของอ าเภอสระใคร จะประกอบด้วย ชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน

ระดบัสูง (Advanced Life Support Unit : ALS) คือ โรงพยาบาลสระใคร และ ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ 

(First Response Unit : FR) จาก อปท. จาก 2 ต าบล คือ คอกชา้ง บา้นฝาง ส่วนของต าบลสระใคร อปท. 

ไม่ได้ด าเนินการจดัตั้ง แต่มีหน่วยงานเอกชน คือ สมาคมหนองคายการกุศล ให้บริการแทน  ซ่ึงผลการ

ด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับของอ าเภอสระใคร เทียบกับผูม้ารับบริการท่ีห้องอุบติัเหตุ – 

ฉุกเฉิน ปี 2559 – 2563  มีจ านวน 199, 147 ,82, 194  และ 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.95, 7.9 , 4.47 , 13.10  

และ 17.14  ตามล าดบั (รายงานประจ าปี งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร, 2563) เม่ือแบ่งสีตาม

ประเภทความรุนแรง  คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ใน ปี 2562 เท่ากบั  26, 141, 27 และ 0 ตามล าดบั และในปี 

2563 เท่ากบั 43, 156, 12 และ 0 ตามล าดบั แต่ในการใชบ้ริการในผูป่้วยกลุ่มสีแดงพบวา่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า คิด

เป็นร้อยละ 13.40 และ 20.34 (เกณฑ ์40%) และเม่ือแบ่งตามประเภทของผูป่้วย คือ trauma และ non- trauma 

เท่า 91/103 ในปี 2562 และ 89/123 ราย ในปี 2563 (สรุปผลการด าเนินงาน งานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

ประจ าปี 2563, ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย)  
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ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการ หวัหนา้งานอุบติัเหตุฉุกเฉินจึงตอ้งการท่ีจะ

ศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อการใช้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร 

จงัหวดัหนองคาย และ เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน

ของผูป่้วยและญาติ อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาระบบบริการ

การ แพทยฉุ์กเฉินโรงพยาบาล อนัจะส่งผลต่อ การจดัระบบบริการฉุกเฉินท่ีเหมาะสมตอบสนองความ 

ตอ้งการของประชาชนและใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑต่์อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ อ าเภอสระใคร จงัหวดั 

หนองคาย 

2. เพื่อศึกษาความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ อ าเภอ 

สระใคร จงัหวดัหนองคาย 

3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วย 

และญาติ อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย 

 

ค าถามการวจัิย 

1. การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย เป็น 

อยา่งไร 

2. ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ อ าเภอสระใคร จงัหวดั 

หนองคาย เป็นอยา่งไร 

      3.  การรับรู้กบัความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ อ าเภอสระ

ใคร จงัหวดัหนองคาย แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน มีผลต่อความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ อ าเภอสระใคร 

จงัหวดัหนองคาย  

2. การรับรู้กบัความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ อ าเภอ

สระใคร จงัหวดัหนองคาย ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 

Descriptive Studies) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย  และเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวงั

ผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินระหวา่งกลุ่มผูป่้วยและญาติผูป่้วย ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัเป็นหนองคาย  ในช่วงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  - 31 พฤษภาคม 2564   

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบการรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ตามความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ อ าเภอ 

สระใคร จงัหวดัหนองคาย 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาระบบการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินในอ าเภอสระใคร  

ต่อไป 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

1.  ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วยและญาติ การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

2.  ตวัแปรตาม คือ ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิด

เก่ียวกบัคุณภาพบริการ (Quality framework) ของโดนาบีเดียน (Donabedian, 2003) ร่วมกบัการประยุกตใ์ช้

แนวคิดพื้นฐานในรูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) ( อา้งถึงใน พสัตราภรณ์ ปัญญา

ประชุม, 2559) โดยกล่าวถึงโครงสร้าง 3 ดา้น ไดด้งัน้ี 1) ดา้นโครงสร้าง (Structure) เป็นคุณลกัษณะต่างๆ 

เก่ียวกบันโยบายและศกัยภาพการให้บริการ ซ่ึงเปรียบเสมือนปัจจยัน าเขา้ของการบริการสุขภาพและเป็น

ส่ิงจ าเป็นส าหรับการให้บริการทางสุขภาพ 2) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นส่วนประกอบต่างๆของ

กิจกรรมในการให้บริการแก่ผูป่้วย และ 3) ดา้นผลลพัธ์ (Outcome) คือคุณภาพในการดูแลหรือสภาวะ

สุขภาพของผูป่้วย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโครงสร้างทั้ง 3 ดา้น และระบบการบริการสุขภาพท่ี

กล่าวถึงคือ ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน โดยแบ่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ีกระบวนการท างานตามบริบท

ของโรงพยาบาล ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยและญาติ จะส่งผลต่อการรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินและ
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ความคาดหวงัต่อผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ซ่ึงการรับรู้ของบุคคลหรือผูช่้วยเหลือ และเป็น

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีท าให้เกิดการตระหนกัรู้และแสวงหาการรักษาตามแนวคิดพื้นฐานในรูปแบบความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยู่กบัการมองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตนไดรั้บ และมีความ

เช่ือในผลท่ีเกิดจากการกระท าของบุคคล (Becker, 1974) โดยการรับรู้การเกิดอาการเตือนของโรคจะเป็นส่ิง

ชกัน า ท่ีมีผลต่อการตอบสนองในการปฏิบติัพฤติกรรม (Action) ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยการ

ปฏิบติัพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเกิดข้ึน ร่วมกบัการไดรั้บการบริการในระบบเครือข่ายการส่งต่อ

ช่องทางด่วน จะท าใหส้ามารถเขา้ถึงการรักษาไดท้นัเวลา  โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค านิยามศัพท์ 

 การรับรู้ หมายถึง ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ในเร่ืองหมายเลขโทรศพัท ์ค่าใชจ่้าย 

การบริการใน 24 ชัว่โมง ความรวดเร็ว ความปลอดภยั พื้นท่ีในการให้บริการ และการช่วยเหลือเบ้ืองตน้

ขณะน าส่งของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

 ความคาดหวัง หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะได้รับความสะดวก โทรศพัท์ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 

รถพยาบาลไปถึงอยา่งรวดเร็วภายใน 10 นาที ใหบ้ริการไดทุ้กพื้นท่ี สามารถให้การดูแลให้การปฐมพยาบาล

ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือเบ้ืองตน้มีการดูแลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์ครบถว้นพร้อม

 
นโยบายและศกัยภาพการใหบ้ริการ 

 

   - ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยและญาติ 
- การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
 

กระบวนการ 
กระบวนการท างานบริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน 
 

ผลลพัธ์ 
- ความคาดหวงัผลลพัธ์ของ

การใช้บ ริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
 

โครงสร้าง 
ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
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ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง โดยทีมแพทยฉุ์กเฉินท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน ซบัซ้อน รุนแรง

ไดเ้หมาะสมกบัสภาพผูป่้วย ไม่เกิดความพิการ ปลอดภยั ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว 

 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การจดัระดมทรัพยากรในพื้นท่ี ให้สามารถช่วยเหลือผู ้

เจ็บป่วย หรือผูท่ี้ตอ้งการบริการทางการแพทย ์ไดมี้โอกาสขอความช่วยเหลือ โดยจดัให้มีระบบการรับแจง้

เหตุ ระบบการเขา้ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ระบบการล าเลียงขนยา้ย และส่งผูรั้บบริการ ให้แก่โรงพยาบาลท่ี

เหมาะสมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 ผู้ป่วย หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการท่ีงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร อ าเภอ

สระใคร จงัหวดัหนองคาย ท่ีประเมินความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย/การบาดเจ็บ ระดบัเจ็บป่วยฉุกเฉิ น 

(Emergency) ได้แก่ ผูป่้วยในระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบหลอดเลือดสมอง ระบบทางเดินหายใจ 

เบาหวาน ไทรอยด์ ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก ระบบทางเดินอาหารหญิงมีครรภ/์คลอด/นรีเวช ท่ีมีอาการ 

อาการแสดงหรือภาวะเจบ็ป่วย ดงัต่อไปน้ี 

1. รู้สึกตวัดี (conscious and oriented) 

2. Pain score > 8 

3.  140 < SBP < 90 mmHg 

4. 120 < PR < 50 คร้ัง/นาที 

5. 30 < RR < 15 คร้ัง/นาที 

6.  41 < BT < 35 องศาเซลเซียส 

ญาติ หมายถึง บุคคลในครอบครัวท่ีน าผูป่้วยมารับบริการ ท่ีงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

โรงพยาบาลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบบริการ 

การแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ผูว้จิยัไดร้วบรวมวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 

1. การแพทยฉุ์กเฉิน และระบบบริการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency medical services, EMS) 

2. แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ โดยโดนาบีเดียน (Donabedian model) 

3.  แนวคิดการมารับการรักษาตามรูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health Belief Model : HBM) 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. การแพทย์ฉุกเฉิน และระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services, EMS) 

       การแพทยฉุ์กเฉิน  คือ การดูแลรักษาอาการผูเ้จ็บป่วยนอกโรงพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉิน

ท่ีมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉิน เฉียบพลนั พร้อมทั้งการน าส่งโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม โดยมี

จุดประสงคห์ลกั คือช่วยชีวิตผูป่้วยฉุกเฉิน, ป้องกนัไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายและบรรเทาอาการท่ีท าให้เกิด

ความเส่ียงหรือทุกข์ทรมานลง ซ่ึงผูป้ฏิบติัการจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับระบบ

การแพทยฉุ์กเฉิน และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ตามท่ีพระราชบญัญติั

การแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดให้มีสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ท าหน้าท่ีในการ

พฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินของประเทศไทย โดยใหท้อ้งถ่ินทุกจงัหวดัมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัให้

มีบริการความช่วยเหลือท่ีมีมาตรฐานให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี  ซ่ึงผูป่้วยฉุกเฉินสามารถขอใชบ้ริการ

ความช่วยเหลือไดท่ี้โทร 1669 ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
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ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( http://ems.bangkok.go.th) 

        ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน เป็นระบบงานบริการความช่วยเหลือทางการแพทยฉุ์กเฉิน มีลกัษณะ

การปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ แบบแผนการท างานท่ีชดัเจน โดยใชส้ัญลกัษณ์คือ "ดาวแห่งชีวติ" (Star of Life)  

6 แฉกภายในมีสัญลกัษณ์งูพนัคทา ซ่ึงหมายถึงภารกิจส าคญั 6 ประการคือ 

  

 

  

  DETECTION  การวนิิจฉยัคดัแยกความรุนแรงอาการของ

ผูเ้จบ็ป่วย 

  REPORT  คือ การแจง้เหตุและรายงานแพทยอ์ านวยการ

ทราบ  

  RESPONSE  การตอบสนองและปฏิบติัการตามค าสั่งใน

การใหค้วามช่วยเหลือ 

  ON SCENE CARE  การใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ณ จุด

เกิดเหตุอยา่งปลอดภยั ถูกตอ้งและเหมาะสม 

  CARE IN TRANSIT  การดูแลช่วยเหลือระหวา่งการ

ล าเลียง และน าส่ง         

 TRANFER TO DEFINTIVE CARE การส่งต่อใหไ้ดรั้บ

การดูแลท่ีเหมาะสม 

 

       โดยมี คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉิน (กพฉ.) ซ่ึงถูกแต่งตั้งข้ึนตามกฎหมาย ท าหนา้ท่ีในการก าหนด

นโยบายการแพทยฉุ์กเฉินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหลกัเกณฑ์การปฏิบติังานของระบบไว ้เป็น

กรอบตลอดจนก าหนดแบบแผนการท างานของบุคลากรในระบบฯ แบบแผนดงักล่าวท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ 

1.  การประเมินเพื่อคดัแยกระดบัความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบติัการ พ.ศ. 2555 ดงัน้ี 

ขอ้ ๔. หลกัในการประเมินเพื่อคดัแยกความรุนแรง คือ 

(1)  ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบาดเจบ็หรือมีอาการป่วยกะทนัหนัซ่ึงมี 

ภาวะคุกคามต่อชีวติ ซ่ึงหากไม่ไดรั้บปฏิบติัการแพทยท์นัทีเพื่อแกไ้ขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด

หรือระบบประสาทแลว้ ผูป่้วยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสู้ง หรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผูป่้วย
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ฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนข้ึนได้อย่างฉับไว ให้ใช้สัญลกัษณ์ “สีแดง”ส าหรับผูป่้วย

ฉุกเฉินวกิฤต 

(2) ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน ไดแ้ก่บุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลนั

มากหรือเจบ็ปวดรุนแรงอนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บปฏิบติัการแพทยอ์ยา่งรีบด่วน มิฉะนั้นจะท าให้การบาดเจ็บหรือ

อาการป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน ซ่ึงส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะ

ต่อมาได ้    ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ “สีเหลือง” ส าหรับผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน 

(3) ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบาดเจบ็หรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลนั

ไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบติัการแพทยไ์ดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขดว้ย

ตนเองได ้แต่จ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรและหากปล่อยไวเ้กินเวลาอนัสมควรแลว้จะจะท าให้การบาดเจ็บหรือ

อาการป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซอ้นข้ึนได ้  ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ “สีเขียว”ส าหรับ

ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 

(4) ผูป่้วยทัว่ไป ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเจ็บป่วยแต่ไม่ใช่ผูป่้วยฉุกเฉิน ซ่ึงอาจรอรับหรือเลือกสรรการ

บริการสาธารณสุขในเวลาท าการตามปกติได ้โดยไม่ก่อให้เกิดอาการท่ีรุนแรงข้ึนหรือมีภาวะแทรกซ้อน

ตามมา   ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ “สีขาว”ส าหรับผูป่้วยทัว่ไป 

(5) ผูรั้บบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงมารับบริการสาธารณสุขหรือบริการเพื่อผูอ่ื้น

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชท้รัพยากร ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ “สีด า”ส าหรับผูป่้วยรับบริการสาธารณสุขอ่ืน 

ขอ้ ๕ ใหห้น่วยปฏิบติัการและสถานพยาบาลจดัใหมี้การคดัแยกผูรั้บบริการสาธารณสุขตามขอ้ 4 

ตลอดเวลา รวมทั้งควบคุมและดูแลใหผู้ป้ฏิบติัการด าเนินการใหผู้ป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉิน

ตามล าดบัความเร่งด่วน ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหผู้ป่้วยฉุกเฉินวกิฤตตามขอ้ 4(1) ไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉินทนัที และจดัใหไ้ดรั้บ

ปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูงโดยเร่งด่วนท่ีสุด 

(2) จดัใหผู้ป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วนตามขอ้ 4(2) ไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉินทนัที และจดัใหไ้ดรั้บ

ปฏิบติัฉุกเฉินถดัจากผูป่้วยผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตตามขอ้ 4(1) และจดัใหไ้ดรั้บปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินขั้นสูง

โดยเร็ว 

(3) จดัใหผู้ป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรงตามขอ้ 4(3) ไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉินถดัจากผูป่้วยฉุกเฉิน

เร่งด่วนตาม        ขอ้ 4(2) และจดัใหไ้ดรั้บปฏิบติัการแพทยต์ามความจ าเป็น 
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(4) เลือกสรรหรือจดัให้ผูป่้วยทัว่ไปตามขอ้ 4(4) ไดรั้บบริการสาธารณสุขอ่ืนตามสมควรแก่

กรณี หรืออาจอนุโลมใหใ้ชท้รัพยากรไดเ้ฉพาะในกรณีจ าเป็น โดยให้รับบริการถดัจากผูป่้วยฉุกเฉินไม่

รุนแรงตามขอ้ 4(3) หรือเม่ือไม่มีผูป่้วยฉุกเฉิน 

(5) จดัหรือแนะน าใหผู้รั้บบริการสาธารณสุขอ่ืนตามขอ้ 4(5) ไดรั้บบริการท่ีประสงคจ์าก

บุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ในเวลาหรือบริเวณอ่ืน ซ่ึงไม่ไดจ้ดัไวเ้พื่อปฏิบติัการแพทยต์ามความเหมาะสม 

 

2.  โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย 

2.1   ความเช่ือมโยงโครงสร้าง กลไกการจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  
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2.2   โครงสร้างกลไกการบริหารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ระดบัทอ้งถ่ินหรือจงัหวดั ยกเวน้

กรุงเทพมหานคร 

 
 

2.3   กลไกการบริหารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน) 
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3.  กลไกการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวดั 

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินไดท้  าขอ้ตกลงเพื่อด าเนินงานและบริหารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉินใน

ระดบัจงัหวดั ดงัน้ี 

3.1   ส่วนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ซ่ึงประกอบด้วย 

1)  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

2)  คณะอนุกรรมการบริหารจดัการระบบระดบัจงัหวดั 

3.2   ส่วนการจัดบริการในระบบ 

  1)   นายอ าเภอ และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

  2)   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั 

  3)   ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  

  4)   หน่วยสนบัสนุนการแพทยฉุ์กเฉิน โดยหน่วยงานดา้นสาธารณสุขจงัหวดัตกลงร่วมกนั ในการ

ด าเนินการดงัน้ี 

      (1)   จดัระบบการแพทยฉุ์กเฉินตามขอบเขตความรับผิดชอบภายในจงัหวดัหรือเขตพื้นท่ี ให้เหมาะสม

ตามท่ี กพฉ. (คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉิน) ก าหนด 

     (2)   จดัหาโรงพยาบาลเพื่อรับผูป่้วยฉุกเฉิน ตรวจสอบมาตรฐาน และพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากร หน่วยปฏิบติัการ และพาหนะฉุกเฉินของหน่วยปฏิบติัการให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกพฉ. 

รวมทั้งจดัท าทะเบียนไว ้

    (3)   ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน อนุมติัการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบติัการฉุกเฉินตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ กพฉ. ก าหนด 

   (4)   รายงานขอ้มูล และติดตามการด าเนินงานการแพทยฉุ์กเฉินตามท่ีสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 

   (5)   สนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันาการแพทยฉุ์กเฉินร่วมกบัสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติก าหนดไว ้

   (6)   จดัใหมี้ศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ  แพทย ์หรือพยาบาล ท่ีปฏิบติังาน ณ ศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ 

   (7)   จดัใหมี้ความช่วยเหลือในระบบการแพทยฉุ์กเฉินไดต้าม มาตรฐานไดแ้ก่ 

4.   หลกัเกณฑ์มาตรฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

   4.1   มาตรฐานดา้นผูป้ฏิบติัการ ตามขอบเขตความสามารถในการปฏิบติัการฉุกเฉิน และลกัษณะการ

ปฏิบติัการดงัน้ี 

        1)   ผูป้ฏิบติัการท่ีปฏิบติัการฉุกเฉินกบัผูป่้วยฉุกเฉินโดยตรง ตอ้งปฏิบติัการเพื่อให้ผุป่้วยไดรั้บบริการ

อยา่งถูกตอ้งเพื่อลดการสูญเสียชีวติ อวยัวะหรือเกิดความบกพร่องในการท างานของอวยัวะส าคญัรวมทั้งไม่
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ท าใหอ้าการป่วยหรือการบาดเจบ็รุนแรงข้ึนโดยไม่สมควร โดยมีมาตรฐานขั้นต ่าในการปฏิบติัการฉุกเฉินใน

แต่ละประเภทก าหนดไว ้เช่น ผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองต้น ปัจจุบนัใช้ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

Emergency Medical Responder EMR ซ่ึงพฒันามาจากจากกลุ่มอาสาสมคัรกูชี้พเดิม โดยก าหนดมาตรฐาน

ไวด้งัน้ี 

   1)  บทบาท ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ชุด/ลูกทีมในชุดปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้  

   2)  การศึกษา ผา่นการอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์40 ชัว่โมงจากแหล่งฝึกอบรมท่ี กพฉ. 

ใหก้ารรับรอง 

   3)  ความสามารถในการปฏิบติัการฉุกเฉินในการ 

     -  แจง้เหตุ ขอความช่วยเหลือ และรายงานการปฏิบติัการ 

     -  ประเมินสถานการณ์และสภาพผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน 

     -  ปฐมพยาบาล 

    -  จดัการทางเดินหายใจ 

     -  ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

     -  หา้มเลือด 

     -  การยดึตรึง 

     -  การช่วยคลอดฉุกเฉิน 

     -  การเคล่ือนยา้ยผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินทั้งโดยใชแ้ละไม่ใชอุ้ปกรณ์ 

     -  การคดัแยกขั้นตน้ Primary Triage ( Triage Sieve ) เม่ือเกิดภยัพิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   2)  ผูป้ฏิบติัการท่ีปฏิบติัการในศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ ท าหนา้ท่ีในการรับรู้ถึงภาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉินจาก

การแจง้เหตุ ท าการประเมิน จดัการ ประสานงานเพื่อใหห้น่วยปฏิบติัการส่งชุดปฏิบติัการไปใหก้ารดูแล

ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและน าส่ง 

4.2   มาตรฐานดา้นพาหนะใชเ้พื่อการล าเลียงหรือขนส่ง แบ่งเป็น 

   1)   พาหนะท่ีใชใ้นการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ไดแ้ก่ 

     -   พาหนะเพื่อการล าเลียงหรือขนส่งของชุดปฏิบติัการทางบก พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละผา่นการ

จดทะเบียนรถ ตรวจสภาพรถ  

     -   พาหนะใชเ้พื่อการล าเลียงหรือขนส่งของชุดปฏิบติัการทางน ้า  
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     -   พาหนะใชเ้พื่อการล าเลียงหรือขนส่งของชุดปฏิบติัการดว้ยอากาศยาน เป็นชุดปฏิบติัการในพื้นท่ี

ทุรกนัดาร พื้นท่ีห่างไกลหรือพื้นท่ีก าลงัประสบภยัพิบติั ซ่ึงไม่สามารถเคล่ือนยา้ยผูเ้จบ็ป่วยดว้ยยานพาหนะ

ปกติทางบกหรือทางน ้าได ้

    2)   มาตรฐานขั้นต ่าของรถปฏิบติัการ 

       (1)  ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้และชุดปฏิบติัการระดบัตน้ 

     -  ติดสัญญาณไฟวบัวาบสีแดง น ้าเงินและสัญญาณเสียงไซเรนพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียงตามท่ี

ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

     -  มีการแบ่งส่วนพื้นท่ีเพื่อการบ าบดัรักษา ขนส่ง เคล่ือนยา้ยกบัส่วนผูข้บัและสามารถส่ือสารระหวา่ง

สองส่วนได ้

     -  ส่วนท่ีใชเ้พื่อการบ าบดัรักษาอยูส่่วนดา้นหลงัผูข้บั มีประตูท่ีสามารถปิดล็อคไดส้นิท และมีพื้นท่ี

เพียงพอส าหรับการจดัวางผูป่้วย พร้อมเตียงในลกัษณะนอนราบ การปฏิบติัการช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินอยา่ง

เพียงพอ ความสูงเพียงพอและสะดวกในการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ท่ีนัง่ส าหรับผูป้ฏิบติัการ

ใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยไดอ้ยา่งสะดวก 

     -   มีท่ีจดัเก็บอุปกรณืการแพทยอ่ื์นๆท่ีจ าเป็นอยา่งเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและปลอดภยัไม่หลุด ร่วงปลิว

ออกจากท่ีจดัเก็บ 

     -   พื้นท่ีส่วนรักษาพยาบาลมีแสงสวา่งเพียงพอส าหรับการปฏิบติัการ 

     -   มีการติดตั้งสัญญาณไฟวบัวาบและสัญญาณเสียงไซเรนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

     -   ติดตั้งอุปกรณ์การส่ือสาร วทิยส่ืุอสาร ประเภท คล่ืนหลกัและก าลงัส่งตามท่ีก าหนด 

     -   มีอุปกรณ์ทางการแพทย ์อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัและอุปกรณ์ทัว่ไปตามท่ีก าหนด อยา่งเพียงพอ 

สะอาด มีคุณภาพพร้อมใชง้านและไดรั้บการตรวจสอบตามมาตรฐานก าหนด 

   (2)  ชุดปฏิบติัการระดบักลางและระดบัสูง ตอ้งมีพื้นท่ีเพียงพอใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยฉุกเฉินระดบักลาง

และระดบัสูง ไดอ้ยา่งสะดวก มีและใชเ้คร่ืองช่วยหายใจได ้

     -  ติดสัญญาณไฟวบัวาบสีแดง น ้าเงินและสัญญาณเสียงไซเรนพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียงตามท่ี

ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

     -  มีเขม็ขดันิรภยัประจ าท่ีนัง่คนขบัและท่ีนัง่ขา้งคนขบัตอนหนา้ 

     -  มีการกั้นแบ่งพื้นท่ีระหวา่งหอ้งคนขบักบัส่วนหอ้งพยาบาลโดยมีกระจกกั้น ติดตั้งระบบความเยน็ทั้ง

สองหอ้ง และสามารถส่ือสารถึงกนัได ้
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     -  ส่วนท่ีใช้เพื่อการบ าบดัรักษาอยู่ส่วนด้านหลงัผูข้บั มีประตูท่ีสามารถปิดล็อคได้สนิท และมีพื้นท่ี

เพียงพอส าหรับ การจดัวางผูป่้วยพร้อมเตียงในลกัษณะนอนราบ ดา้นหวัเตียงมีระยะห่างระหวา่งขอบเตียง

ดา้นหัวจากผนงักั้นส่วนคนขบัเพียงพอกบัการปฏิบติัการดูแลระบบทางเดินหายใจจากดา้นหัวเตียง การ

ปฏิบติัการช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินอยา่งเพียงพอ ความสูงเพียงพอและสะดวกในการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

ท่ีนัง่ส าหรับผูป้ฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยไดอ้ยา่งสะดวก 

     -  ฯลฯ 

   (3)  มาตรฐานอุปกรณ์ประจ ารถปฏิบติัการ (เฉพาะรถปฏิบติัการเบ้ืองตน้) 

     (1)  อุปกรณ์ทางการแพทย ์ประกอบดว้ย 

      -  อุปกรณ์ขนยา้ยล าเลียง ไดแ้ก่ เตียงผูป่้วยมีลอ้ปรับระดบัศีรษะได ้60 องศาพร้อมสายยึดตรึง เปลตกั 

Scoop บอร์ด Long spinal board เฝือกคอชนิดแขง็ เฝือกดามแขน ขา สายรัดตรึงศีรษะ ท่ียดึตรึง 

     -  อุปกรณ์เพื่อการตรวจวนิิจฉยั ไดแ้ก่ ปรอท เคร่ืองวดัความดนั หูฟัง 

    -  อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ไดแ้ก่ ถุงมือทั้งปราศจากเช้ือและชนิดใชค้ร้ังเดียว 

    -  อุปกรณ์ช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ Pocket Mask และเคร่ืองดูดเสมหะ  

    -  อุปกรณ์ช่วยเหลือท่ีเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ อุปกรณ์การใหอ้อ๊กซิเจน ถงัออ๊กซิเจน  

     -  อุปกรณ์ช่วยเหลือเก่ียวกบักระดูก ไดแ้ก่ KED ไมด้ามกระดูก Collar 

(2) อุปกรณ์เฉพาะดา้น มีไวเ้พิ่มเติมจากอุปกรณ์การแพทยพ์ื้นฐาน ไดแ้ก่ 

    -  อุปกรณ์ช่วยคลอดฉุกเฉิน ไดแ้ก่ ลูกยางแดงหรือ syringe ดูดเสมหะ เทปรัดสายสะดือ ผา้ก๊อซ ผา้ห่อตวั

เด็ก ป้ายช่ือทารก  

   (2) อุปกรณ์การส่ือสารและสารสนเทศ ซ่ึงก าหนดในขั้นต ่า เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งผูแ้จง้

เหตุกบัศูนยป์ระสานงานและสั่งการ และระหวา่งผูป้ฏิบติักบัศูนยป์ระสานงานและสั่งการ ไดแ้ก่ 

     -  ระบบโทรศพัท ์ทั้งระบบพื้นฐานและระบบเครือข่าย 

     -  ระบบส่ือสาร เคร่ืองรับวทิยโุทรคมนาคม ส าหรับสถานีฐาน ก าลงัส่งไม่เกิน 45 Watt และส าหรับชนิด

มือถือก าลงัส่งไม่เกิน 5 Watt  

     -  เคร่ืองรับวทิยแุละโทรทศัน์ 

     -  ช่องทางการรับข่าวสารจากแหล่งข่าวอ่ืน 

     -  การรับสัญญาณเตือนภยั 
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   (3) อุปกรณ์ทัว่ไป เป็นอุปกรณ์ประกอบในพาหนะล าเลียงขนส่ง รวมทั้งท่ีจดัเก็บขยะ ส่ิงปฏิกูลทัว่ไปและ

ท่ีติดเช้ือ หมอน ผา้ห่ม น ้าแกว้น ้า ภาชนะรองส่ิงปฏิกูล เป็นตน้ 

   (4) อุปกรณ์ความปลอดภยั 

5.  อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ 

   1)   หมดสติ ไม่รู้สึกตวั ไม่หายใจ 

   2)   มีส่ิงแปลกปลอมอุดตนัทางเดินหายใจ 

   3)   หายใจเร็วและเหน่ือยหอบอยา่งรุนแรง และหายใจมีเสียงดงั 

   4)   ชกัต่อเน่ืองไม่หยดุ 

   5)   อาการชกัในหญิงในตั้งครรภ ์

   6)  งูพิษกดั และมีอาการหนงัตาตกหรือหายใจล าบาก 

   7)   ถูก/โดนไฟไหม ้ไดรั้บสารพิษ สัตวมี์พิษกดัต่อย 

   8)   ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีดวงตา และการมองเห็นลดลงฉบัพลนั 

   9)   เจบ็หนา้อกอยา่งรุนแรง 

   10)   แขนขาอ่อนแรงซีกเดียวอยา่งฉบัพลนั 

   11)   ปวดทอ้งคลอดท่ีมีน ้าเดินร่วมกบัมีเลือดออกทางช่องคลอด 

   12)   บาดแผลโดนยงิท่ีศีรษะ หรือล าคอ หรือหนา้อก หรือทอ้ง 

   13)   บาดแผลโดนแทงท่ีล าคอ หรือหนา้อก หรือทอ้ง 

   14)   บาดแผลท่ีมีเลือดไหลออกปริมาณมาก และหา้มเลือดไหลไม่หยดุ 

   15)   มีอาการเหง่ือแตก ตวัเยน็ จากการเสียเลือดมาก 

16)   บาดเจบ็จากอุบติัเหตุ เช่น อุบติัเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง จมน ้า ไฟฟ้าช็อต 

6.  การตอบสนองภาวะฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

        การตอบสนองหรือระบบปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน   ประกอบดว้ย 3 ภารกิจหลกัการตอบสนองท่ีมี

ความสอดรับกนัดว้ยกระบวนการคุณภาพ คือ  
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1)    ระบบการบริการน าส่งผูป่้วยก่อนถึงรพ. (Pre hospital care)  

 

2)   ระบบการรักษาผูป่้วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลและเครือข่ายการส่งต่อ (In hospital care and inter hospital 

care)  
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3)   ร ะ บ บ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ส า ธ า ร ณ ภั ย  ( Disaster 

management) 

 
7.  ค าอภิธานศัพท์ ทีค่วรทราบ    

             ปฏิบัติการฉุกเฉิน : การปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉินนบัตั้งแต่การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วย

ฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการใหผู้ป่้วยฉุกเฉิน ไดรั้บการบ าบดัรักษาให้พน้ภาวะฉุกเฉินซ่ึงรวมถึงการประเมิน 

การจดัการ การควบคุม ดูแล การติดต่อส่ือสาร การล าเลียงหรือขนส่ง การตรวจวินิจฉยัและการบ าบดัรักษา

พยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

7.1  ชุดปฏบิัติการ :   ปัจจุบนัชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน มีดงัน้ี  

  1)   ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ (First Responder Unit: FR) หวัหนา้ชุดปฏิบติัการเป็นผูป้ฏิบติัการ

ฉุกเฉินเบ้ืองตน้ (First Responder) และทีมปฏิบติัการท่ีเป็นผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ รวมอยา่งนอ้ย 3 คน  

2)   ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัตน้ (Basic Life Support Unit: BLS) หวัหนา้ชุดปฏิบติัการเป็นเวชกร

ฉุกเฉินระดบัตน้ (Emergency Medical Technician – Basic : EMT-B) และทีมปฏิบติัการท่ีเป็นเวชกรฉุกเฉิน

ระดบัตน้หรือผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ รวมอยา่งนอ้ย 3 คน  

3)   ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบักลาง (Intermediate Life Support Unit : ILS) หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ

เป็นเวชกรฉุกเฉินระดบักลาง (Emergency Medical Technician – Intermediate : EMT-I) และทีมปฏิบติัการ

เป็นเวชกรกรฉุกเฉินระดบักลาง เวชกรฉุกเฉินระดบัตน้ หรือผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ รวมอย่างน้อย 3 

คน  

4)   ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัสูง (Advance Life Support Unit : ALS) หวัหนา้ชุดปฏิบติัการเป็น

เวชกรฉุกเฉินระดบัสูง (Emergency Medical Technician-Paramedic : EMT-P) หรือ พยาบาลกูชี้พ (Pre 
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Hospital Emergency Nurse : PHEN) หรือแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Physician : EP) หรือ แพทย ์

(Physician) และทีมปฏิบติัการท่ีเป็นเวชกรฉุกเฉินระดบักลาง เวชกรฉุกเฉินระดบัตน้ หรือผูป้ฏิบติัการ

ฉุกเฉินเบ้ืองตน้ รวมอยา่งนอ้ย 3 คน 

7.2  ผู้ปฏิบัติการ ”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามท่ี

คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินก าหนด บุคคลซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการแพทยฉุ์กเฉิน  ตามท่ีคณะกรรมการ

การแพทย์ฉุกเฉินก าหนด  ให้รวมหมายถึง บุคคลใดท่ีปฏิบัติการฉุกเฉินนับตั้ งแต่บุคคลผูพ้บเห็น

เหตุการณ์  ผูช่้วยเหลือ  ตลอดจนผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย

ฉุกเฉิน 

 

8. ความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดสาระท่ีเก่ียวขอ้ง

ไว ้ดงัน้ี 

หมวด 3 มาตรา 28 เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของผูป่้วยฉุกเฉินใหห้น่วยปฏิบติัการ สถานพยาบาล

และผูป้ฏิบติัการ ด าเนินการปฏิบติัการฉุกเฉินตามหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจคดัแยกระดบัความฉุกเฉิน และจดัให้ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการปฏิบัติการฉุกเฉินตามล าดบั

ความเร่งด่วนทางการแพทยฉุ์กเฉิน 

(2)   ผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหน่วยปฏิบติัการ 

หรือสถานพยาบาลนั้นก่อนการส่งต่อ เวน้แต่มีแพทย์ให้การรับรองว่าการส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินจะเป็น

ประโยชน์ต่อการป้องกนัการเสียชีวติ หรือการรุนแรงข้ึน ของการเจบ็ป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนั้น 

(3)   การปฏิบติัการฉุกเฉินต่อผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งเป็นไปตามความจ าเป็น และขอ้บ่งช้ีทางการแพทย์

ฉุกเฉิน โดยมิให้น าสิทธิการประกนั การข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล  หรือความสามารถ ในการรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายของผูป่้วยฉุกเฉิน หรือเง่ือนไขใดๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธผูป่้วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบติัการ

ฉุกเฉินอย่างทนัท่วงที หน่วยปฏิบติัการหรือสถานพยาบาลตอ้งควบคุมและดูแลผูป้ฏิบติัการให้ด าเนินการ

ปฏิบติัการฉุกเฉินเป็นไปตามหลกัการวรรคหน่ึง 

 

9. สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการขอใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2551 ได้ตราข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วยฉุกเฉิน ไว้ดังนี ้

สิทธิของผู้ป่วยฉุกเฉิน 
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(1)   เป็นผูป่้วยฉุกเฉินตามความหมายท่ีพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 ว่า บุคคลซ่ึง

ไดรั้บบาดเจ็บหรือมีอาการ (1) ป่วยกะทนัหัน (2) ซ่ึงเป็นภยนัตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของ

อวยัวะส าคญั (3) จ าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมิน การจดัการและการบ าบดัรักษาอยา่งทนัท่วงทีเพื่อป้องกนัการ

เสียชีวติหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจบ็หรืออาการป่วยนั้น 

(2)   การขอใช้บริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ผูป่้วยท่ีมีอาการเจ็บป่วยในความรุนแรง

ระดบัวกิฤตฉุกเฉิน ไดแ้ก่ 

-   หัวใจหยุดเตน้ ไม่หายใจ ไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุน้ ไม่มีชีพจร ตอ้งไดรั้บการกูชี้พ

ทนัที 

-   การรับรู้ สติเปล่ียนไป บอกเวลา สถานท่ี คนท่ีคุน้เคยผดิอยา่งเฉียบพลนั 

-   ระบบหายใจมีอาการผิดปกติ ดงัน้ี ไม่สามารถหายใจไดป้กติ หายใจเร็ว แรง และลึก หายใจมี

เสียงดงัผดิปกติ พูดไดแ้ค่สั้นๆ หรือร้องไม่ออก ออกเสียงไม่ได ้การส าลกัท่ีมีการอุดทางเดินหายใจร่วมกบัมี

อาการเขียวคล ้าร่วมดว้ย 

-   ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤติอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ร่วมกนั คือ ตวัเยน็และซีด เหง่ือแตกจนท่วมตวั หมด

สติชัว่วบู หรือวบูเม่ือลุกยนืข้ึน หรือมีการเสียเลือดไม่หยดุจ านวนมากและยงัไหลไม่หยดุ 

(3)   ไดรั้บการคุม้ครองความปลอดภยัโดยให้หน่วยปฏิบติัการ สถานพยาบาล และ ผูป้ฏิบติัการ 

ด าเนินการปฏิบติัการฉุกเฉิน ตามหลกัการดงัต่อไปน้ี 

-   ตรวจคดัแยกระดบัความฉุกเฉินและจดัให้ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉินตามล าดบั

ความเร่งด่วนทางการแพทยฉุ์กเฉิน 

-   ผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหน่วยปฏิบติัการหรือ

สถานพยาบาลนั้นก่อนการส่งต่อ เวน้แต่มีแพทยใ์หก้ารรับรองวา่การส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกนัการเสียชีวติหรือการรุนแรงข้ึนของการเจบ็ป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนั้น 

-   การปฏิบติัการฉุกเฉินต่อผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งเป็นไปตามความจ าเป็นและขอ้บ่งช้ีทางการแพทย์

ฉุกเฉิน โดยมิให้น าสิทธิการประกนั การข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายของผูป่้วยฉุกเฉินหรือเง่ือนไขใด ๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธผูป่้วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบติัการ

ฉุกเฉินอยา่งทนัท่วงที 

 

10.  หน้าทีผู้่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบเขตหน้าทีข่องบุคลากรทางการแพทย์ต่อผู้เจ็บป่วย  

    1.   การปฏิบติังานในขอบเขตของบทบาทหนา้ท่ีก าหนดไว ้
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   2.   ตอ้งอยูภ่ายใตห้รือปฏิบติัตามค าสั่งของแพทยห์รือบุคคลากรทางการแพทยท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงมีค าสั่งถาวร

หรือขอ้ปฏิบติั Protocol หรือการสั่งผา่นทางโทรศพัทห์รือวทิยส่ืุอสาร 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

1.   การดูแลรักษาผูเ้จบ็ป่วยเป็นส่ิงส าคญั 

2.   ตอ้งฝึกทกัษะในหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัเสมอ 

3.   ตอ้งทบทวน และใฝ่หาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

4.   ตอ้งทบทวนผลการปฏิบติังานของตนเอง 

5.   ตอ้งมีความซ่ือสัตยใ์นการรายงาน 

 

การปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

   1.   การประเมินและคัดกรองระดับความรุนแรงของผู้ป่วย Detect ประกอบดว้ย 

1.1   การประเมินสภาพผูป่้วยขั้นตน้ เป็นการปฏิบติัการฉุกเฉินหลงัจากการท า Scene safety แลว้ 

และพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วย โดยมีขั้นตอนในการประเมิน ดงัน้ี 

1)   การประเมินสภาพทัว่ไป (General impression ) โดยอาศยัการประเมินจากสภาพแวดลอ้มท่ีอาจ

ส่งผลต่อสวสัดิภาพทั้งของผูเ้จบ็ป่วยและผูช่้วยเหลือ และอาการส าคญัของผูป่้วยอยา่งรวดเร็ว โดยใช ้ตาดู หู

ฟัง จมูกดมกล่ินและปากถามผูป่้วยหรือบุคคลใกลเ้คียง และยงัไม่มีการสัมผสัตวั เพื่อให้ง่ายต่อการใหไ้ด้

ขอ้มูลคร่าวๆวา่ 

A. =   Appearance ประเมินสภาวะผูเ้จบ็ป่วยวา่อยูใ่นภาวะท่ีจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตหรือไม่ 

ไดแ้ก่  หมดสติ ไม่หายใจ/ หายใจล าบาก ภาวะช็อค หรือ เสียเลือดจ านวนมาก โดยการประเมิน A B C ( Air 

way Breathing Circulation ) 

B. =  Base on  เป็นผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ ถา้เป็นการบาดเจบ็เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

C. =  Client ขอ้มูลพื้นฐานอ่ืนๆของผูเ้จบ็ป่วย เช่น เพศ อาย ุเช้ือชาติ 

D. =  Define จ าแนกประเภทผูป่้วย เพื่อจดัล าดบัในการใหก้ารช่วยเหลือ 

(1)  ผูป่้วยฉุกเฉินมาก ( Emergent )  หมายถึง ผูป่้วยท่ีตอ้งการการรักษาหรือการช่วยเหลือทนัที

มิฉะนั้นอาจจะเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหรือเสียชีวติ หรือมีการพิการอยา่งถาวรได ้ไดแ้ก่ 

-  หมดสติ จบัชีพจรไม่ได ้หยดุหายใจ 

-  หายใจไม่ออกทนัที อาจจะเกิดจากส่ิงแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน 

-  เสียเลือดมาก 
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-  อาการแสดงวา่ ช็อค เช่น หนา้ซีด เหง่ือออก ตวัเยน็ ซึมลง 

-  ชกัตลอดเวลา ชกัจนเขียว 

(2)  ผูป่้วยฉุกเฉิน (Urgent )  หมายถึง เป็นภาวะท่ีมีอาการหรือเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งการขอความ

ช่วยเหลือ จดัเป็นอนัดบัรองจากกลุ่มแรก 

-  หายใจชา้กวา่ 10 คร้ัง / นาที หรือมากกวา่ 30 คร้ัง / นาที 

-  ชีพจรชา้กวา่ 40 คร้ัง / นาที หรือมากกวา่ 150 คร้ัง / นาที 

-  อุณหภูมิของร่างกายสูงกวา่ 40 องศา หรือต ่ากวา่ 35 องศา 

-  เร่ิมไม่รู้สึกตวั ซึม สับสน ชกั อมัพาต ตาบอด หูหนวกทนัที 

-  ตกเลือด ซีด หรือเขียว 

-  ถูกพิษ หรือรับประทานยาเกินขนาด 

-  ไดรั้บอุบติัเหตุ ท่ีมีบาดแผลใหญ่มาก หรือหลายแห่ง 

(3)   ผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน ( Non – Urgent )  หมายถึง ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาดูแลโดยเร็วแต่ไม่

เร่งด่วน เช่น             

-  กระดูกแขน ขาหกั ท่ีไม่มีการเสียเลือด 

-  ภาวะทางจิตใจ 

2)   การประเมินสภาวะความรู้สึกตวั Mental status และสติสัมปชญัญะ Conscious ของผูป่้วย ใน

กรณีท่ีผูป่้วยมีการบาดเจบ็และเรียกแลว้ไม่ตอบสนอง หรือไม่รู้สึกตวั จ  าเป็น ตอ้งตรึงกระดูกสันหลงัส่วน

คอผูป่้วยไวก่้อนเสมอ ก่อนด าเนินการใดใด โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1)   เร่ิมดว้ยการเรียก หรือพูดคุยกบัผูป่้วย ผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดี สามารถพูดโตต้อบได ้หมายถึง ไม่มี

ปัญหาทางเดินหายใจอุดกั้น 

(2) ระดบัสติสัมปชญัญะ (AVPU ) โดยแปลค่าเพียงระดบัเดียวจาก ดงัน้ี 

 A = Alert รู้สึกตวัดี 

 V = Verbal stimuli ซึม ตอบสนองต่อเสียงเรียกหรือค าพูด 

 P = Painful stimuli หมดสติ ปลุกต่ืน ตอบสนองต่อความเจบ็ปวด 

 U = Unresponsive หมดสติปลุกไม่ต่ืน ไม่ตอบสนองต่อการกระตุน้ 

3)   การตรวจประเมินสภาวะผูป่้วย Status ประกอบดว้ย 

ประเมิน A คือ ทางเดินหายใจของผูป่้วย ( Airway ) ทางเดินหายใจโล่งหรือไม่ ปกติใชเ้ทคนิคการ

ฟังเสียงระหวา่งการหายใจ พูดคุย สนทนา 



23 
 

 
 

ประเมิน B คือ การหายใจ ( Breathing )  ลกัษณะการหายใจใช้กล้าเน้ือหรืออวยัวะส่วนใด 

สม ่าเสมอหรือไม่และมีอตัราเท่าใด ปกติใชเ้ทคนิคการสังเกตนบัจากการเคล่ือนตวัของทรวงอกผูป่้วย 

ประเมิน C คือ การไหลเวยีนโลหิต (Circulation) จากการวดัสัญญาณชีพดู 

     ชีพจร โดยการตรวจท่ีขอ้มือและคอ ในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี ใหต้รวจท่ีขอ้พบัแขนดา้นใน 

     ความดันโลหิต โดยปกติตรวจวดัท่ีท่ีบริเวณต้นแขนข้างใดข้างหน่ึง ค่าปกติอยู่ท่ี Systolic 

ระหวา่ง 100 – 130 มม.ปรอท และ Diastolic ระหวา่ง 60 – 90 มม.ปรอท 

     ผวิหนงั โดยการใชมื้อสัมผสัผิวหนงัปกติมีสีชมพู ไม่เขียว ช ้ าเป็นจ ้า หรือแดง ไม่ช้ืนแฉะ อุ่นไม่

ร้อนหรือแหง้ 

     การไหลเวียนโลหิตกลบัไปยงัอวยัวะส่วนปลาย โดยดูจาก capillary refill โดยการกดไปท่ี

บริเวณเล็บผูป่้วยจนเล็บมีสีซีด จึงปล่อยการกดจบัเวลาจนถึงเล็บกลบัสภาพเป็นสีชมพู ซ่ึงค่าปกติไม่เกิน 2 

วนิาที 

 ประเมิน D คือ การประเมินสภาวะผูป่้วยตามสาเหตุ ( Detect ) ไดแ้ก่ 

(1)   การประเมินแบบรวดเร็ว Rapid Head to toe เป็นเทคนิคการประเมินท่ีใช้กบัผูป่้วยท่ีไม่รู้

ประวติั ไม่รู้สึกตวั หรืออาการวกิฤต บาดเจบ็รุนแรง 

(2)   การประเมินแบบเฉพาะเจาะจง Focus assessment การตรวจประเมินเฉพาะบริเวณท่ีผูป่้วยบอก

วา่มีอาการผดิปกติ หรือในผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็เล็กนอ้ย 

ส าหรับการประเมินในผูบ้าดเจ็บ ในการท า Primary Survey โดยใช้หลกัการประเมิน DCAP – 

BTLS 

D =  Deformities  คือ ตรวจดูอวยัวะท่ีไดรั้บบาดเจบ็มีผดิรูปจากเดิมหรือไม่ 

C =  Contusions  คือ อวยัวะนั้นมีรอยฟกช ้าหรือไม่ 

A =  Abrasions  คือ อวยัวะส่วนนั้นมีบาดแผลท่ีเป็นแผลถลอกรือไม่ 

P =  Penetrations or Punctures  คือ อวยัวะส่วนนั้นมีบาดแผลถูกแทงดว้ยวตัถุมีคมหรือไม่ 

B =  Burns คือ อวยัวะส่วนนั้นมีแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก หรือไม่ 

T =  Tenderness คือ อวยัวะส่วนนั้นกดแลว้เจบ็หรือไม่ 

L =  Lacerations  คือ อวยัวะส่วนนั้นมีแผลฉีกขาดหรือไม่ 

S =  Swelling คือ อวยัวะส่วนนั้นมีลกัษณะบวมหรือไม่ 
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  2.  การรายงาน Reporting 

        เพื่อใหง่้ายต่อการช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินจึงมีการขยายการใหบ้ริการเพิ่มข้ึนในทุกพื้นท่ีอยา่งเท่า

เทียมและทัว่ถึงโดยในแต่ละจงัหวดัจะมีศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ Dispatch Center ซ่ึงนอกจากจะเพิ่ม

ความสะดวกให้แก่ผูเ้จ็บป่วยไดส้ามารถเขา้ถึงบริการไดโ้ดยแจง้เหตุตรงแลว้ ยงัเป็นท่ีท่ีจดัหาชุดปฏิบติัการ

เพือ่ออกใหค้วามช่วยเหลือและน าส่งโรงพยาบาลแลว้ ยงัเป็นท่ีใหค้  าแนะน าแก่ชุดปฏิบติัในระบบปฏิบติัการ

ในการดูแลผูเ้จบ็ป่วยและประสานงานในการใหค้วามช่วยเหลือมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอีกดว้ยอีกดว้ย   

           การรายงานในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน หมายถึง การรวบรวมขอ้มูล และการประเมินทาง

การแพทย์ฉุกเฉินเก่ียวกับผูเ้จ็บป่วยท่ีได้รับแจ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงมีการเรียบเรียงแล้ว ผ่าน

กระบวนการส่ือสารไปยงัศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ผูบ้งัคับบญัชาตลอดจนผูเ้ก่ียวข้อง ซ่ึงอาจจะใช้

กระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ในการถ่ายทอดขอ้มูลผูเ้จ็บป่วย และส่ิงแวดลอ้มและความคิดเห็น ของผู ้

ปฏิบติัท่ีเขา้ช่วยเหลือ อยา่งเป็นระบบประกอบดว้ย                 

1)      หลงัไดรั้บมอบหมายใหอ้อกปฏิบติังานและพร้อมเดินทางไปยงัท่ีหมาย 

2)     เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุ 

3)     หลงัท าการประเมินสภาวะผูเ้จบ็ป่วยเรียบร้อยแลว้ เพื่อขอค าแนะน าเพิ่มเติม  

4)     หลงัปฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ผูป่้วยพร้อมถูกเคล่ือนยา้ย และ 

5)     เม่ือเร่ิมออกจากท่ีเกิดเหตุ มุ่งโรงพยาบาลปลายทาง 

6)     เม่ือถึงโรงพยาบาลปลายทาง 

7)     หลงัเสร็จส้ินการส่งมอบผูป่้วยแก่เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล 

8)     เม่ือพร้อมท่ีจะปฏิบติัการคร้ังต่อไป 

ทั้งน้ีโดยพิจารณาใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีสะดวกท่ีสุด ลกัษณะการรายงานในระบบปฏิบติัการ 

ไดแ้ก่ 

        2.1   การรายงานดว้ยวาจา  เป็นการเสนอขอ้มูล หรือความคิดเห็นเก่ียวกบัเรืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตนเองรู้

หรือไดท้  าแลว้ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบหรือเพื่อขอรับการสนบัสนุนในการปฏิบติังาน เป็นการส่ือความหมาย 

จ าเป็นตอ้งมีวธีิการ ท่ีถูกตอ้ง  และใชป้ระโยชน์เพื่อพิจารณาด าเนินงานหรือตดัสินปัญหาต่างๆไดดี้ข้ึน เป็น

วธีิการท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว และน่าสนใจ เพราะผูฟั้งมีส่วนร่วมดว้ยการซกัถามหรือเสนอความคิดเห็น

เพิ่มเติมไดท้นัท่ี  ไม่ตอ้งเสียเวลาอ่าน ถา้ไม่เขา้ใจเร่ืองราวใดก็สอบถามไดท้นัที 

วตัถุประสงคข์องการรายงานดว้ยวาจา 

1)   ตอ้งการส่ือความ แจง้ขอ้มูลการปฏิบติังานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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2)   แสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน 

3)   เพื่อสร้างความเข้าใจหรือแนวทางการปฏิบติัท่ีตรงกันระหว่างผูป้ฏิบติัการด้วยกัน หรือ

ระหวา่ง      ผูป้ฏิบติัและศูนยป์ระสานงานและสั่งการ หรือระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4)   เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือการสนบัสนุนจากศูนยป์ระสานงานและสั่งการหรือผูบ้งัคบับญัชา

หรือผูเ้ช่ียวชาญ 

5)   การรายงานควรใชค้วามระมดัระวงัในการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูเ้จบ็ป่วย 

     หลกัในการรายงานดว้ยวาจา 

1)   รวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียง เร่ืองท่ีจะรายงาน 

2)   จดัเรียงล าดบัเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือความ 

3)   พิจารณาการขยายความเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีง่าย ตรงกนั 

4)   ภาษาท่ีใช้เป็นสากล สุภาพ เน้ือความสั้น กระชบัเขา้ใจง่าย หลีกเส่ียงค าท่ีอาจมีความหมายไม่

ชดัเจน 

5)   มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 

6)   เน้ือหา สาระมีความน่าเช่ือถือ  เท่ียงตรง  ถูกตอ้ง  สมบูรณ์ครบถว้น ตรงตามความตอ้งการ  มี

ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัทนัสมยั  และมีเน้ือหาเพียงพอแก่การพิจารณา 

7)   เป็นไปตามหลกัปฏิบติัและวธีิการในระบบ 

      2.2   การรายงานดว้ยลายลกัษณ์อกัษร ตามแบบบนัทึกการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะบ่งบอกถึง

ประสิทธิภาพ มาตรฐานการปฏิบติัการทางการแพทยฉุ์กเฉิน ท่ีมาตรฐานการปฏิบติัการก าหนดให้เป็นส่วน

หน่ึงของการปฏิบติัภารกิจท่ีบุคลากรผูป้ฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินให้ความส าคญัในการบนัทึกขอ้มูลต่างๆท่ี

เกิดข้ึนในขณะออกปฏิบติัหน้าท่ีแสดงถึงการมีเหตุมีผลการแพทยฉุ์กเฉินท่ีไดเ้กิดข้ึนทั้งหมด และส่งผล

กระทบต่อผูป่้วย 

3.   การตอบสนองปฏิบติัการ Response 

3.1   มีความพร้อมปฏิบติังานและแจง้เหตุศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการทราบ 

3.2   แจง้เหตุศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการเม่ือออกปฏิบติัการ 

3.3   สวมอุปกรณ์ป้องกนัตนเองเพิ่มเติมตามสถานการณ์ และสภาพอาการของผูป่้วยแต่ละรายและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3.4   ปฏิบติัการร่วมและมีการประสานงานกบัทีมปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามแนวทางท่ีระบบก าหนดไวเ้พื่อเป็นแนวทางเดียวกนั 
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3.5   มีการรายงานตามระบบ  

4.   การปฏิบติัการ ณ จุดเกิดเหตุ On scene care 

4.1   ประเมินสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ีเกิดเหตุวา่มีความปลอดภยั Scene safety เพียงพอ

ส าหรับการเขา้ไปช่วยเหลือผูป่้วย ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งไดรั้บการยกเคล่ือนยา้ยโดยเร็ว หรือไม่  

4.2   การประเมินสภาพผูป่้วยเบ้ืองตน้  ตลอดจนกลไกการบาดเจ็บ พร้อมทั้งประเมินร่างกายตาม

ระบบอย่างรวดเร็วหรือประเมินเฉพาะต าแหน่งท่ีมีอาการข้ึนอยู่กบัผูป่้วย และประเมินระดบัความรุนแรง

ของผูป่้วย และคดัแยกผูป่้วย 

4.3   วินิจฉัยถา้ตอ้งการความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแจง้ศูนยป์ระสานงานและสั่งการทราบสภาวะ

ผูป่้วย พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานตามความเหมาะสม 

4.4   การปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตหรือให้ความช่วยเหลือ

เบ้ืองตน้ตามศกัยภาพท่ีสามารถด าเนินการไดข้ณะนั้น แต่ไม่ควรเสียเวลา ณ จุดเกิดเหตุนานเกินไป 

4.5   ประเมินสภาพผูป่้วยซ ้ าก่อนการเคล่ือนยา้ย ให้แน่ใจวา่ผูป่้วยมีความพร้อมเพียงพอท่ีจะมีการ

เคล่ือนยา้ย 

4.6   การยกเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อน าส่งโรงพยาบาล

ปลายทางต่อไป 

4.7   น าผูป่้วยข้ึนรถพยาบาลดว้ยความระมดัระวงั 

4.8   แจง้ศูนยป์ระสานงานและสั่งการทราบสภาพผูป่้วย และแผนการน าส่ง 

5.   การปฏิบติัขณะน าส่ง Care in Transit  

5.1   การประเมินผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง จนถึงโรงพยาบาล หากผูป่้วยมีอาการเปล่ียนแปลงตอ้งรายงาน

ใหศู้นยป์ระสานงานและสั่งการทราบ และให้การสนบัสนุนดา้นค าแนะน า และการประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2   แจง้ศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการทราบ เพื่อการประสานงานในการใหก้ารรักษาท่ีต่อเน่ือง 

5.3   ตรวจวดัสัญญาณชีพและการซกัประวติัผูป่้วยเพิ่มเติม 

5.4   กรณีผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลง รายงานศูนยป์ระสานงานและสั่งการด าเนินการให้การสนบัสนุน

และประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการปฏิบติัการ โดยไม่ตดัสินใจเอง 

5.5  หลกัในการใชส้ัญญาณไฟวบัวาบ และเสียงสัญญาณ 

   -  การใชส้ัญญาณไฟวบัวาบและเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมกนัเม่ือมีเหตุฉุกเฉินรีบด่วน 
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      -  การใชส้ัญญาณไฟวบัวาบอยา่งเดียว ใชใ้นกรณีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเร็ว หรือหยุดในกรณีมี

เหตุฉุกเฉินตอ้งการใหผู้ร่้วมทางเห็นไดง่้าย 

      -  สัญญาณไฟวบัวาบท่ีใชน้ ้า – เงินแดง 

6.   การปฏิบติัเม่ือถึงสถานพยาบาลปลายทางท่ีเหมาะสม Transfer to Definitive care 

6.1   ปิดสัญญาณเสียงไซเรน น ารถพยาบาลเขา้จอด ณ พื้นท่ีส่งผูป่้วยฉุกเฉิน 

6.2   การประเมินสภาวะผูป่้วยซ ้ าก่อนการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยลงจากรถพยาบาล 

6.3   แจง้ศูนยป์ระสานงานและสั่งการทราบน าผูเ้จบ็ป่วยถึงโรงพยาบาลปลายทาง 

6.4   พร้อมเอกสารการบนัทึกรายงานผูป่้วยท่ีบนัทึกขอ้มูลสมบูรณ์ตามท่ีก าหนด 

6.5   ส่งมอบผูป่้วยแก่บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาล โดยน าส่งผูป่้วยไปยงัจุดคดัแยกผูป่้วย 

ณ หอ้งฉุกเฉิน พร้อมรายงานอาการ และขอ้มูลการประเมินพร้อมทั้งการช่วยเหลือท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ ต่อ

พยาบาล หรือแพทยป์ระจ าหอ้งฉุกเฉิน พร้อมทั้งใหมี้การเซ็นตรั์บทราบและประเมินความถูกตอ้ง เหมาะสม

ของการปฏิบติัการ ณ จุดเกิดเหตุในแบบบนัทึกรายงานผูป่้วยเป็นการรับทราบขอ้มูลการปฏิบติัการและ

ผูป่้วย 

 

2.   แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยโดนาบีเดียน (Donabedian model) (อา้งถึงใน.พสัตราภรณ์ 

ปัญญาประชุม,2559) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ (Quality framework) ของ

โดนาบีเดียน (Donabedian model) มาใช้ในการศึกษา ซ่ึงแนวคิดน้ีประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ดา้น คือ 

โครงสร้าง กระบวนการและผลลพัธ์ 

โครงสร้าง (Structure) เป็นคุณลกัษณะต่างๆ เก่ียวกบันโยบายและศกัยภาพการให้บริการ และเป็น

สภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการดูแลผูป่้วย ซ่ึงเปรียบเสมือนปัจจยัน าเขา้ของการบริการดา้นสุขภาพ เป็น

ส่ิงจ าเป็นและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อคุณภาพการดูแลส าหรับการใหใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ 

กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีให้การดูแลสุขภาพ รวมทั้งดา้นการรักษาพยาบาล การ

ป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การสอนแนะน าผูป่้วย ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นกิจกรรมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการดูแลผูป่้วยและญาติ 

ผลลพัธ์ (Outcome) เป็นผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและเป็นผลท่ีมาจากการดูแล อาจรวมถึงการ

เปล่ียนแปลงดา้นสุขภาพ การเปล่ียนแปลงของระดบัความรู้หรือความเช่ือต่างๆ ดา้นสุขภาพของผูป่้วยและ
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ญาติ ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียว คือ โครงสร้าง 

กระบวนการและผลลพัธ์  ดงัภาพ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 รูปแบบโครงสร้าง กระบวนการ ผลลพัธ์ของโดนาบีเดียน จาก An Introduction to Quality 

Assurance in Health Care. โดย Donabedian, 2003 อา้งถึงใน.พสัตราภรณ์ ปัญญาประชุม,2559) 

โดยสรุปจากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ (Quality Framework) ของโดนาบี

เดียน (Donabedian model) ซ่ึงผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชท้ั้ง 3 ดา้น กล่าวถึงการให้บริการในกระบวนการช่องทาง

ด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Network) โดย

แบ่งเป็นปัจจยัเก่ียวกบัระบบเครือข่ายการส่งต่อ ไดแ้ก่ วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล ปัจจยัดา้นความเช่ือ

และการรับรู้ของบุคคล ไดแ้ก่ การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้การเกิดอาการเตือน และผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ 

การเขา้รับการรักษาของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไม่ล่าชา้ 

 

3.  แนวคิดการมารับการรักษาตามรูปแบบความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model :HBM) (อา้งถึง

ใน.พสัตราภรณ์ ปัญญาประชุม,2559) 

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลมีความส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพ  รูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพ 

(Health Believe Model : HBM) เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีใชอ้ธิบายเก่ียวกบัการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล

โดยเฉพาะการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกนัการเกิดโรค โดยรูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพพฒันาข้ึน

คร้ังแรกในปี 1950 โดยนกัจิตวิทยาทางสังคมช่ือเคริท ลีวีน (Kurt Levine) ท่ีมีพื้นฐานความคิดท่ีว่า 

พฤติกรรมของคนจะมีการเจริญเติบโตไดเ้น่ืองมาจากแหล่งส าคญั 2 แหล่ง คือ ส่ิงกระตุน้และการตอบสนอง 

(Stimulus–response : S-R) และทฤษฎีเก่ียวกบัทางความคิด (Cognitive theory) ซ่ึงแนวคิดต่างๆ น้ีไดถู้ก

น ามาใชโ้ดยโรเซนสะต๊อค (Rosenstock, 1974) เพื่ออธิบายปัญหาทางสาธารณสุข เช่น การรณรงคป้์องกนั

โรค ซ่ึงต่อมาไดมี้การนาเอารูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพตามแนวความคิดของเคริท ลีวีน มาร่วมกบัทฤษฎี

แรงจูงใจและทฤษฎีการตดัสินใจและน าองคป์ระกอบดา้นความเช่ือดา้นสุขภาพมาอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ

ของบุคคล โดยมีสมมติฐานวา่ การแสดงพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูก่บัการมองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตนไดรั้บ

และความเช่ือในผลท่ี 

 
 

Structure 
 

Outcome 
 

Process 
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เกิดจากการกระท าของบุคคล (Becker, 1974) และรูปแบบความเช่ือด้านสุขภาพประกอบด้วย  4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์

ของการปฏิบติัพฤติกรรมป้องกนัโรคและการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัพฤติกรรม ในการพฒันาแนวคิด

ในระยะต่อมาได้มีการน ารูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพไปใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมากข้ึนโดยใช้

แนวคิดท่ีว่าเม่ือบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความเส่ียงต่อการเกิดโรค และรับรู้ว่าหากเป็นโรคและจะเกิดความ

รุนแรงก็จะกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกกลวัหรือถูกคุกคาม รวมทั้งจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบติัมากกวา่การ

รับรู้อุปสรรค ก็จะท าใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยการปฏิบติัพฤติกรรมเพื่อป้องกนัการเกิดโรคนั้น 

โครงสร้างและองค์ประกอบของรูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพ โดยแนวคิดของรูปแบบความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ (Health Belief Model : HBM) เร่ิมสร้างข้ึนจากทฤษฎีเก่ียวกบัอวกาศของชีวิต (Life space) ซ่ึง

คิดคร้ังแรกโดยนกัจิตวิทยาเคริท ลีวีน ท่ีมีสมมติฐานว่า บุคคลจะปรับเปล่ียนตนเองไปสู่พื้นท่ีท่ีบุคคลให้

ค่านิยมเชิงบวก และขณะเดียวกนัจะหลีกเล่ียงจากพื้นท่ีท่ีค่านิยมในเชิงลบซ่ึงอธิบายไดว้า่ บุคคลจะแสวงหา

เพื่อจะปฏิบัติตามค าแนะนาเพื่อป้องกันโรคนั้น เม่ือบุคคลรับรู้ว่าเป็นส่ิงมีค่าเชิงบวกมากกว่าความ

ยากล าบากท่ีเกิดข้ึนรูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพถูกน าใช้ในการอธิบายว่าบุคคลจะร่วมมือในการปฏิบติั

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกนัโรคหรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงคิดอยู่บนพื้นฐานของการกระตุน้ (Stimulus) และ

ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากเหตุการณ์ท าให้เกิดการกระตุน้ท่ีท าให้

เกิดการกระท าพฤติกรรม 

ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมเพื่อควบคุมความเจ็บป่วย ถา้บุคคลนั้นรับรู้วา่ตนเองอยูใ่น

ภาวะท่ีเส่ียงต่ออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน (Susceptibility) รับรู้วา่การการะท านั้นๆ เป็นประโยชน์ (Beneficial) ต่อ

การลดความเส่ียงหรือความรุนแรง และประโยชน์นั้นมีมากกว่าการรับรู้อุปสรรค (Perceived barriers) 

แนวคิดน้ีจึงเช่ือว่าในการกระท าพฤติกรรมของบุคคล ประกอบด้วยองค์ประกอบการรับรู้ของบุคคล 

(Individual perceptions) ไดแ้ก่ การรับรู้ความเส่ียง (Perceived susceptibility) และการรับรู้ความรุนแรง 

(Perceived severity) ต่อการเกิดโรค ซ่ึงเป็นการรับรู้ถึงความคุกคามโรค (Perceived threat of disease) 

ร่วมกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเป็นไปไดข้องการกระท า (Likelihood of action) ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์

ท่ีมากกวา่การรับรู้อุปสรรค และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavioral change) การท่ีบุคคลมี

ความเช่ือดา้นสุขภาพดงักล่าวไดแ้ก่ มีการรับรู้วา่ตนเองมีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ มีการ

รับรู้วา่หากเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพนั้นแลว้จะท าใหเ้กิดความรุนแรงอยา่งไร การรับรู้น้ีมีผลท าให้ตนเองมี

ความรู้สึกถึงความคุกคามของการเกิดโรค ท าให้บุคคลรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ 

อุปสรรคของการไม่ปฏิบติั แลว้ท าให้บุคคลนั้นลงมือกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อป้องกนัปัญหาสุขภาพหรือ
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โรคท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงในระยะหลงัสุดไดมี้การน าเอาการรับรู้ในความสามารถของตนเองในการปฏิบติั  ( Self 

efficacy) มาใชร่้วมดว้ย (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008) องคป์ระกอบของรูปแบบความเช่ือดา้นสุขภาพ

และความเช่ือมโยงของตวัแปรต่างๆ มีดงัน้ี 

การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค (Perceived susceptibility) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดความเช่ือ

ของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงต่อการการปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย การ

รับรู้น้ีบุคคลจะแสดงออกได ้3 แบบ คือ 1) ความเช่ือท่ีมีต่อการวินิจฉยัของแพทย ์2) การคาดการณ์วา่ตนเอง

มีความเส่ียงต่อการเกิดเป็นโรคชา้ และ 3) ความรู้สึกต่อโอกาสท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อน ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมี

ความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีจึงหลีกเล่ียงต่อการเป็นโรคดว้ยการปฏิบติัตนเพื่อ

ป้องกนัและรักษาสุขภาพท่ีแตกต่างกนั 

การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived severity) เป็นความเช่ือท่ีบุคคลเป็นผูป้ระเมินเองในดา้น

การรับรู้ความรุนแรงของโรค ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซ่ึงก่อให้เกิดความพิการหรือ

เสียชีวติ การประเมินความรุนแรงนั้นอาศยัระดบัต่างๆ ของการกระตุน้เร้าของบุคคลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยนั้น 

ซ่ึงอาจจะมองความรุนแรงของการเจ็บป่วยนั้น ท าให้เกิดความพิการหรือตายไดห้รือไม่ เช่น การรับรู้ถึง

ความรุนแรงของการเกิดความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองในผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตสูงวา่ท าให้เกิด

ความพิการ จะท าใหมี้การปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อควบคุมความดนัโลหิตสูง 

การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค (Perceived benefits) หมายถึง การท่ีบุคคล

แสวงหาวธีิการปฏิบติัใหห้ายจากโรคหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรค โดยการปฏิบติันั้นตอ้งมีความเช่ือวา่เป็นการ

กระท าท่ีดี มีประโยชน์และเหมาะสมท่ีจะท าใหห้ายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆ ดงันั้นการตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตาม

ค าแนะน าก็ข้ึนอยู่กบัการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของพฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีก่อให้เกิด

ผลดีมากกวา่ผลเสียการรับรู้ต่ออุปสรรค (Perceived barriers) การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติั หมายถึง การ

คาดการณ์ล่วงหนา้ของบุคคลต่อการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัของบุคคลในทางลบ ซ่ึง

ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายหรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรมบางอยา่ง เช่น การตรวจเลือดหรือการตรวจพิเศษ 

การท าหัตถการท าให้เกิดความไม่สุขสบาย ดงันั้นการรับรู้อุปสรรคเป็นปัจจยัส าคญัต่อพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรค และพฤติกรรมของผูป่้วยน้ีสามารถใชท้  าทายพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการรักษาโรคได้

ส่ิงชกัน าให้เกิดการปฏิบติั (Cues to action) เป็นเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีมากระตุน้บุคคลให้เกิดพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงเบคเกอร์ (Becker, 1974) กล่าววา่เพื่อให้แบบแผนความเช่ือมีความสมบูรณ์นั้นจะตอ้งพิจารณา

ถึงส่ิงชกัน าให้เกิดการปฏิบติัซ่ึงมี 2 ดา้น คือ ส่ิงชกัน าภายในหรือส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal cues) ไดแ้ก่ 

การรับรู้สภาวะของร่างกายตนเอง เช่น อาการของโรคหรือการเจบ็ป่วยส่วนส่ิงชกัน าภายนอกหรือส่ิงกระตุน้
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ภายนอก (External cues) ไดแ้ก่ การให้ข่าวสารผา่นทางส่ือมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลท่ีเป็นท่ีรักหรือ

นบัถือ เช่น สามี ภรรยา บิดา มารดา การไดรั้บการเตือนจากแพทย ์พยาบาล 

การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self–efficacy) เป็นความเช่ือว่าบุคคลสามารถปฏิบติัพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ของการปฏิบติันั้นๆ ในปี 1988 ซ่ึงโรเซนสะต๊อค (Rosenstock et al. cited in 

Glanz, Lewis & Rimer, 1997) ไดเ้สนอใหมี้การเพิ่มการรับรู้ความสามารถตนเองเขา้ไปในรูปแบบความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ เน่ืองจากบุคคลจะตอ้งรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อท่ีจะชนะการรับรู้อุปสรรคและลงมือ

ปฏิบติัพฤติกรรม ในระยะหลงัสุดจึงมีการรับรู้ความสามารถตนเองเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในโมเดล  (Glanz 

et al., 2008) 

ปัจจยัร่วม (Modifying factors) เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพแต่เป็น

ปัจจยัพื้นฐานท่ีจะส่งผลถึงการรับรู้และการปฏิบติั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ปัจจยั

ทางดา้นสังคมจิตวทิยา เช่น บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม ค่านิยมทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นพื้นฐานทาให้เกิด

การปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ความรู้เร่ืองโรค ประสบการณ์

เก่ียวกบัโรคนอกจากน้ียงัมีแรงจูงใจดา้นสุขภาพซ่ึงหมายถึง สภาพอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการถูกกระตุน้เพื่อให้

เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ระดบัความสนใจ ความใส่ใจ ทศันคติและค่านิยมทางดา้นสุขภาพ 

โดยสรุปจากการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานในรูปแบบความเช่ือด้านสุขภาพพบว่าการแสดง

พฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยู่กบัการมองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตนไดรั้บ และมีความเช่ือในผลท่ีเกิดจากการ

กระท าของบุคคล (Becker, 1974) การรับรู้การเกิดอาการเตือนของโรคจะเป็นส่ิงชกัน า (cues to action) ท่ีมี

ผลต่อการตอบสนองในการปฏิบติัพฤติกรรม (action) เม่ือเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ดงันั้นเม่ือ

บุคคลรับรู้ว่าตนเองเป็นโรคและจะเกิดความรุนแรงก็จะกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกถูกคุกคาม รวมทั้งจะเห็น

ประโยชน์ของการปฏิบติั ซ่ึงท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยการปฏิบติัพฤติกรรมการแสวงหาการ

รักษา (seeking treatment behavior) เกิดข้ึน สาหรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี

พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเพื่อหลีกเล่ียงจากภาวะคุกคามของโรคและป้องกนัความรุนแรงของโรค 

รวมทั้งป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรค 

 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ (2554) ศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัต่อการบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน ของผูป่้วยและญาติ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวดัเพชรบุรี ผล

การศึกษาพบวา่ผูป่้วยมีการรับรับรู้ นอ้ยกวา่ร้อยละ 60.0 ส่วนญาติ มีการรับรู้อยูท่ี่ ร้อยละ 61.0 – 73.0 ส่วน
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ความคาดหวงัผลลพัธ์ พบวา่ผูป่้วยมีความคาดหวงั ร้อยละ 60.0 – 67.0 ญาติมีความคาดหวงั ร้อยละ 60.0 – 

68.0 

กฤตยา แดงสุวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ขอ้มูลของญาติท่ีมารับบริการ ท่ีงานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการศึกษาพบวา่ ญาติผูม้ารับบริการรับรู้ขอ้มูลโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง และการรับรู้ขอ้มูลของญาติ ระยะเม่ือมาถึงและระยะก่อนจ าหน่ายจากตึกอุบติัเหตุ กรณี

นอนโรงพยาบาลอยูใ่นระดบัสูง ส่วนการรับรู้ขอ้มูลขณะเขา้รับการรักษาพยาบาลและจ าหน่ายกลบับา้นอยู่

ในระดบัปานกลาง 

บวัหลวง ส าแดงฤทธ์ิ และ นวพรโลหเจริญวนิช (2556) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ผล

การศึกษา พบว่าคุณภาพการบริการพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการ ในหน่วยตรวจผูป่้วยนอกนรีเวช โรงพยาบาล

สังกดัมหาวิทยาลยั ระดบัคุณภาพการบริการพยาบาลตามความคาดหวงัและการรับรู้การไดรั้บการบริการ

จาก พยาบาลของผูท่ี้มาตรวจในหน่วยตรวจผูป่้วยนอกนรีเวช มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงทั้งโดยรวมและราย

ดา้นทั้ง 5 ดา้น ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้การไดรั้บบริการพยาบาล พบวา่ 

มีความแตกต่างอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติทั้งโดยรวมและรายดา้นทั้ง 5 ดา้น  

ศิริอร สินธุและคณะ (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน

ของพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาล

ทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชนของรัฐทัว่ประเทศ จ านวน 1,200 คน ผลการศึกษาพบวา่ พยาบาลวิชาชีพมีการ

ปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน โดยการท าหตัถการดา้นการให้ยา ปฏิบติัการดูแลฉุกเฉินดา้นหวัใจและหลอด

เลือด และดา้นการหายใจ ร้อยละ 95.8, 70.1 และ 59.3 ตามล าดบั การทดสอบความแตกต่างแบบไคสแควร์

ของการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (p< 0.05) 

ดวงตา ภัทโรพงศ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการพยาบาลของ

ผูรั้บบริการ ในหน่วยงานผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูรั้บบริการในหน่วยงาน

ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศูนยสุ์ราษฎร์ธานี มีความคาดหวงัคุณภาพการบริการพยาบาลในภาพรวมอยู่ ใน

ระดบัสูง (X=3.96) และการรับรู้คุณภาพการบริการพยาบาลในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X=3.42) 

และ 2) ค่าเฉล่ียความคาดหวงัคุณภาพการบริการพยาบาลของผูรั้บบริการในหน่วยงานผูป่้วยนอก 

โรงพยาบาลศูนยสุ์ราษฎร์ธานี สูงกวา่ ค่าเฉล่ียการรับรู้คุณภาพการบริการพยาบาลทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จิตรประไพ สุรจิต (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้และความคาดหวงัต่อระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากน ้ าหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้และความคาดหวงัระหวา่ง
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ผูป่้วยและญาติ พบวา่ผูป่้วยและญาติมีการรับรู้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(p 0.010) โดยญาติจะมีการรับรู้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน มากกวา่ผูป่้วย แต่ในเร่ืองความคาดหวงัผลลพัธ์การ

ใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ ไม่แตกต่างกนั  

เจริญ ปราบปรี (2563) ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน จงัหวดั

พทัลุง ผลการศึกษา พบวา่ การรับรู้ และความ คาดหวงัต่อบริการการแพทยฉุ์กเฉินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X 

= 4.62 S.D = 0.61, X = 4.68 S.D = 0.62) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน คือ 

การมีรถยนตส่์วนบุคคล (p= 0.017) 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 

Descriptive Studies) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย  และเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวงั

ผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินระหวา่งกลุ่มผูป่้วยและญาติผูป่้วย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

เป็นผูป่้วยฉุกเฉินและญาติผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย  

กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นผูป่้วยฉุกเฉินและญาติผูป่้วยฉุกเฉินทุกราย ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสระใคร 

จงัหวดัหนองคาย  ในช่วงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  - 31 พฤษภาคม 2564  โดยกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยไดจ้ากการ

คดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

เกณฑ์ในการคัดเข้าศึกษา (Inclusion criteria) 

1) อาย ุระหวา่ง 20 -70 ปี 

2) สัญชาติไทย เช้ือชาติไทย  

3) มีภูมิล าเนาอยู ่ในจงัหวดัหนองคาย 

4)  สามารถอ่านออก เขียนได ้มีสติสัมปชญัญะดีมีความรุนแรงของการบาดเจบ็ฉุกเฉินท่ีระบบ 

หัวใจและหลอดเลือด ระบบหลอดเลือดสมองตีบ/แตก ระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ไทรอยด์ ระบบ

กลา้มเน้ือและกระดูก ระบบทางเดินอาหารและหญิงมีครรภ ์

5) ยนิดีเขา้ร่วมวจิยั 

 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป่้วย จ านวน 29 คน และ เป็นญาติผูป่้วย จ านวน 29 คน โดยผู ้ป่วย 1 

คน จะเลือกญาติมาอีก 1 คน จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 

เป็นผูป่้วย และกลุ่มท่ี 2 เป็นญาติผูป่้วย ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มตอบแบบสอบถาม 
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สถานทีเ่กบ็ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในห้องอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน และตึกผูป่้วยใน โรงพยาบาล

สระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย กรณีแพทยพ์ิจารณาใหน้อนรักษาตวัในโรงพยาบาล  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงมา

จากสุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ (2554)  น ามาประยุกตป์รับปรุงให้เหมาะสม โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม 2 

ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามส าหรับผูป่้วย และแบบสอบถามส าหรับญาติ  

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับผูป่้วย 

1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา ภาวะการเจ็บป่วย/บาดเจ็บ การใช้

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

2. ส่วนที่ 2 การรับรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย หมายเลขโทรศพัท ์ค่าใชจ่้าย การ

บริการใน 24 ชัว่โมง ความรวดเร็ว ความปลอดภยั พื้นท่ีในการให้บริการและการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ขณะ

น าส่งของบริการการแพทยฉุ์กเฉิน เป็นลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบ 3 ค าตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ มีจ านวน

ทั้งหมด 10 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

คะแนน 0 – 11 คะแนน   หมายถึง  มีการรับรู้ในระดบั นอ้ย 

คะแนน 12 – 15 คะแนน   หมายถึง  มีการรับรู้ในระดบั ปานกลาง 

คะแนน 16 – 20 คะแนน   หมายถึง มีการรับรู้ในระดบั มาก 

3. ส่วนที ่3 ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย ความตอ้งการท่ี

จะไดรั้บความสะดวก โทรศพัทติ์ดต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว รถพยาบาลไปถึงรวดเร็วภายใน 10 นาที ให้บริการได้

ทุกพื้นท่ี สามารถให้การดูแลให้การปฐมพยาบาลได้ท่ีจุดเกิดเหตุ มีการดูแลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี

อุปกรณ์ ครบถว้นพร้อมใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง โดยทีมแพทยฉุ์กเฉินท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลผูป่้วย

ฉุกเฉินซบัซอ้น รุนแรงไดเ้หมาะสมตามหลกัวชิาการ สามารถช่วยเหลือ เบ้ืองตน้ขณะน าส่ง รพ. ท่ีเหมาะสม

กบัสภาพผูป่้วย ไม่เกิดความพิการ มีความปลอดภยั และได้รับบริการท่ีรวดเร็ว ลกัษณะค าถามเป็นแบบ

ประเมินค่า 5 ระดบั  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีจ  านวนทั้งหมด 10 

ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

คะแนน 0 – 29 คะแนน   หมายถึง  มีความคาดหวงัในระดบั นอ้ย 

คะแนน 30 – 39 คะแนน   หมายถึง  มีความคาดหวงัในระดบั ปานกลาง 
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คะแนน 40 – 50 คะแนน   หมายถึง มีความคาดหวงัในระดบั มาก 

 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับญาติ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา ความเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย สิทธิ

การรักษา การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน  

ส่วนที ่2 และส่วนที ่3 เหมือนกบัส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ของผูป่้วย 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ ไดด้ดัแปลงมาจากสุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ (2554)   ซ่ึงไดผ้่าน

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบดว้ย แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน หวัหนา้

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน หวัหนา้ศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ จงัหวดัเพชรบุรี หลงัจากผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความตรงของเน้ือหาและโครงสร้าง รวมทั้งความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษา คลอบคลุมตามวตัถุประสงค์

ของการศึกษาและครอบคลุมตามเน้ือหาท่ีต้องการ โดยพิจารณาจากค่าการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก ( 

Discrimination Power) รายขอ้ พบว่าการรับรู้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.330 – 0.685 ส่วนความ

คาดหวงั มีค่าอ านาจจ าแนก อยูร่ะหวา่ง 0.659 – 0.805  

2. การตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรวจสอบความเท่ียง โดยน าไปทดลองใช้

กบัผูป่้วยและญาติท่ีใช้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา 

จ านวน 30 ราย โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

พบวา่ การรับรู้ ไดค้่าความเท่ียง เท่ากบั 0.87  ความคาดหวงั ไดค้่าความเท่ียง เท่ากบั 0.93 

 

การด าเนินการวจัิยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 ผูว้จิยัศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.2 ผูว้ิจยัได้เสนอโครงร่างวิจยัผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัหนองคาย เลขท่ี 59/2563 วนัท่ีรับรอง 28 ธนัวาคม 2563 วนัหมดอาย ุ28 ธนัวาคม 2564  
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1.3 ภายหลงัจากท่ีไดรั้บการรับรองจริยธรรมการวิจยั ผูว้ิจยัเขา้พบผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสระใคร 

หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล หวัหนา้งานหอผูป่้วยใน หวัหนา้งานแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อช้ีแจงเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือและ

ขั้นตอนในการด าเนินการต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการด าเนิน การวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ขั้นด าเนินงานวจัิย 

2.1 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลผูป่้วยและญาติ ท่ีใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน และเขา้รับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลสระใคร โดยคดัเลือกผูป่้วยท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขา้ศึกษา 

2.2 ผูว้ิจยัแนะน าตนเอง เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัและขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามและพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย โดยช้ีแจงใหท้ราบวา่การตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมวิจยัคร้ังน้ีจะไม่

มีผลต่อกลุ่มตวัอยา่ง หรือต่อการรักษาของแพทยแ์ละการให้การพยาบาล ค าตอบหรือขอ้มูลทุกอยา่งจะถือ

เป็นความลบัและน ามาใชต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น ซ่ึงผลการวิจยัจะน าเสนอในภาพรวม 

กลุ่มตวัอย่างสามารถแจง้ออกจากการศึกษาไดก่้อนท่ีการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีจะส้ินสุดลง โดยมิตอ้งให้

เหตุผลหรือค าอธิบายใดๆ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลแต่อยา่งใดต่อกลุ่มตวัอยา่งและยงัไดรั้บการรักษา

จากแพทยแ์ละพยาบาลตามมาตรฐาน ใหโ้อกาสซกัถามขอ้สงสัยเพื่อการตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยั แลว้จึงให้

เซ็นตใ์บยนิยอมในการเขา้ร่วมการวจิยัคร้ังน้ี 

2.3 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลของผูป่้วยและญาติ ทั้งน้ีในการเก็บขอ้มูลหากผูป่้วยมี

ระดบัความรู้สึกตวัดี (Coma score 13-15 คะแนน) จะเก็บขอ้มูลจากผูป่้วยและญาติโดยตรง ผูว้ิจยัจะ

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 1 คร้ัง ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที อยา่งไรก็ตามการเก็บขอ้มูลจะกระท าภายหลงัจากท่ี

ผูป่้วยไดรั้บการรักษาและมีอาการคงท่ี 

2.4 ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองการอ่านหรือเขียน ผูว้ิจยัจะเป็นผูอ่้านและลงบนัทึกขอ้มูล

ในแบบสอบถามให ้

2.5 เม่ือส้ินสุดการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลและแจง้ส้ินสุดการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมกล่าวขอบคุณกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งกล่าวแนะน าตวั อธิบายวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ขอความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล และช้ีแจงให้ทราบว่าการตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมวิจยัคร้ังน้ีจะไม่มีผลต่อกลุ่ม

ตวัอยา่งหรือต่อการรักษาของแพทยแ์ละการให้การพยาบาล ค าตอบหรือขอ้มูลทุกอยา่งจะถือเป็นความลบั
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และน ามาใชต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น ผลการวิจยัจะน าเสนอในภาพรวม กลุ่มตวัอย่าง

สามารถแจง้ออกจากการศึกษาไดก่้อนท่ีการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีจะส้ินสุดลง โดยมิตอ้งให้เหตุผลหรือ

ค าอธิบายใดๆ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลแต่อยา่งใดต่อกลุ่มตวัอยา่ง และยงัไดรั้บการรักษาจากแพทย์

และพยาบาลตามมาตรฐาน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 

package for the social science for window) ไดด้งัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ภาวะการเจ็บป่วย/บาดเจ็บ การใชบ้ริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน ความเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย สิทธิการรักษา โดยการแจกแจงความถ่ีร้อยละ หาค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวงั ของผูป่้วยและญาติ โดยการใช้ค่าสถิติการ

ทดสอบค่า Independent T- Test) 
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บทที ่4 

ผลการวจัิย 

 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 

Descriptive Studies) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย  และเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวงั

ผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินระหว่างกลุ่มผูป่้วยและญาติผูป่้วย เก็บขอ้มูลจากผูป่้วยฉุกเฉิน

และญาติผูป่้วยฉุกเฉิน จ านวน 29 ราย  ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย  

ในช่วงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  - 31 พฤษภาคม 2564  ผลการวจิยัน าเสนอ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

2. การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

3. ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวงั  ของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการบริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน  

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย 

        ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย  คิดเป็นร้อยละ 62.10  (18 คน) อายุอยูร่ะหวา่ง  60 – 70 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 41.38  ( 12 คน) อายุเฉล่ีย 53.21 ปี (S.D. = 13.57) ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.52 (19 คน) จบการศึกษา ใน

ระดบัประถมศึกษา มารับการรักษาดว้ยภาวะเจ็บป่วย ฉุกเฉิน มากท่ีสุด ร้อยละ 58.62 (17 คน) โดยผูป่้วย

กลุ่มเบาหวาน เขา้รับการรักษา ร้อยละ 29.41 (5 คน) ผูป่้วยอุบติัเหตุจราจร ร้อยละ 66.67 (8 คน) เคยใช้

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ร้อยละ 55.17 ( 16 คน) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผูป่้วย จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูป่้วย (N = 29) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล          จ านวน (คน)    ร้อยละ 

 

เพศ 

ชาย       18     62.10    

หญิง       11     37.90    

อาย ุ 

 20 – 29 ปี     2      6.90 

 30 – 39 ปี     2      6.90 

 40 – 49 ปี     5     17.24 

 50 – 59 ปี     8     37.58 

 60 – 70 ปี     12     41.38 

   (Mean=  53.21 , SD = 13.57, Min = 20, Max = 70) 

การศึกษา 

ประถมศึกษา     19     65.52 

มธัยมศึกษาตอนตน้    3     10.34 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.   6     20.70 

ปริญญาตรี     1      3.44 

ภาวะการเจบ็ป่วยคร้ังน้ี 

เ  1. เจบ็ป่วยฉุกเฉิน    17     58.62 

  - โรคหลอดเลือดสมอง    3     17.66 

  - ระบบทางเดินอาหาร    4     23.53 

  -  มีครรภ/์คลอด/นรีเวช    1      5.88 

  - ระบบต่อมไร้ท่อ (ไดแ้ก่ เบาหวาน ไทรอยด)์ 5     29.41 

  - วงิเวยีน     2     11.76 

  - หนา้มืด     1      5.88 

  - เป็นลม     1      5.88 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผูป่้วย จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูป่้วย (N = 29) (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล          จ านวน (คน)    ร้อยละ 

 

ภาวะการเจบ็ป่วย (ต่อ) 

        2. อุบติัเหตุ      12     41.38 

  -  อุบติัเหตุจราจร    8     66.67 

- อุบติัเหตุทัว่ไป      4     33.33 

  - พลดัตกหกลม้    2     50.00 

  - ท าร้ายตนเอง/ถูกท าร้าย   1     25.00 

  - ตกจากท่ีสูง    1     25.00 

การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

- ไม่เคย     13     44.83 

- เคย      16     55.17 

 

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปของญาติ 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศ  หญิง ร้อยละ 58.60 (17 คน) อาย ุอยูร่ะหวา่ง 40 – 49 และ 60 – 70 ปี ร้อยละ  

27.59 (8 คน) อายเุฉล่ีย 47.86 (S.D. = 13.35)  จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 44.80 (13 

คน) เป็นคู่สมรสของผูป่้วย มากท่ีสุด ร้อยละ34.50 (10 คน) มีสิทธิประกนัสุขภาพ (บตัรทอง) มากท่ีสุด ร้อย

ละ 62.07 (18 คน) เคยใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ร้อยละ 58.62 (16 คน) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของญาติ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของญาติ (N = 29) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล         จ านวน (คน)    ร้อยละ 

 

เพศ 

ชาย       12      41.40 

 หญิง       17      58.60 

อาย ุ 

20 – 29 ปี     3      10.34 

 30 – 39 ปี     5      17.24 

 40 – 49 ปี     8      27.59 

 50 – 59 ปี     5      17.24 

 60 – 70 ปี     8      27.59 

(Mean= 47.86  , SD= 13.35 , Min = 20, Max = 67) 

การศึกษา 

ไม่ไดรั้บการรักษา    2        6.90 

ประถมศึกษา     13      44.80 

มธัยมศึกษาตอนตน้    6      20.70 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.   4      13.80 

อนุปริญญา/ปวส.    2        6.90 

ปริญญาตรี     2        6.90 
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ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของญาติ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของญาติ (N = 29) (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล         จ านวน (คน)    ร้อยละ 

 

ความเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

-  บิดา/มารดา     4      13.80 

- พี่/นอ้ง     1        3.44 

- บุตร     6      20.70 

- ลุง/ป้า/นา้/อา    1        3.44 

- ปู่/ยา่/ตา/ยาย     3      10.34 

- หลาน/เหลน     3      10.34 

- คู่สมรส     10      34.50 

- พลเมืองดี     1        3.44 

 สิทธิการรักษาของผูป่้วย 

- ช าระเงินเอง     2       6.90 

- เบิกตน้สังกดั/จ่ายตรง   1       3.44 

- บตัรประกนัสุขภาพ(บตัรทอง)  18      62.07 

- ผูป้ระสบภยัจากรถ    8      27.59 

การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

- ไม่เคย     13     41.38 

- เคย      16     58.62 

 

2.  การรับรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ 

จากการศึกษา พบว่าการรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วย อยู่ในระดบั ปานกลาง (X = 

15.10 , S.D. = 5.32) และ การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของญาติ อยูใ่นระดบัมาก (X = 17.00, S.D. 

=3.50) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงการรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ (N= 29)  

 

  ขอ้ความ                 ผูป่้วย     ญาติ 

                   X           SD   แปลผล           X        SD      แปลผล 
        1. ถา้จะใชร้ะบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

            ตอ้งโทรศพัทไ์ปท่ีหมายเลขใด               12.40 0.95 ปานกลาง           13.45     0.93     ปานกลาง 

       2. ใชเ้บอร์เดียว ติดต่อไดท้ัว่ประเทศ              12.06 0.90 ปานกลาง          14.48      0.78    ปานกลาง 

       3. บริการการแพทยฉุ์กเฉินเสียค่าโทรศพัท ์

           หรือไม่                15.17 0.83  มาก           16.21      0.68       มาก     

      4. การเรียกใช ้การบรีการการแพทยฉุ์กเฉิน 

           มีค่าใชจ่้ายหรือไม่              13.79 0.90 ปานกลาง          16.90      0.60       มาก 

     5. บริการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถเรียกใชไ้ด ้

           ตลอด 24 ชัว่โมง             14.48 0.87 ปานกลาง          17.24      0.60       มาก 

     6. เม่ือแจง้ขอใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแลว้  

          รถพยาบาลจะมาถึงภายในระยะเวลา 

          อนัรวดเร็ว             17.24 0.70 มาก          20.00        0.00     มาก  

     7. บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ปลอดภยักวา่ 

         การน าส่งเอง            20.00 0.00 มาก         18.96         0.41    มาก 

     8. การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน  

         ใหบ้ริการทุกพ้ืนท่ี           12.41 0.87    ปานกลาง         16.90        0.66    มาก 

     9. เม่ือเรียกใชร้ะบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ท่านทราบ 

        หรือไม่วา่รถจากหน่วยงานใดจะไปรับท่าน         13.45 0.86    ปานกลาง          15.51       0.78    ปานกลาง 

     10. ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ท่านจะไดรั้บ 

          การดูแลเบ้ืองตน้ขณะน าส่ง         20.00 0.00 มาก         20.00        0.00     มาก 

 

รวม         15.10                5.32   ปานกลาง        17.00        3.50      มาก 
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3. ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ  

จากการศึกษา พบว่าความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้บริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วย อยู่ใน

ระดบั มาก (X = 43.13 , S.D. = 4.84) และ ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของ

ญาติ อยูใ่นระดบัมาก (X = 41.83, S.D. =3.87) ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ  (N= 29) 

         ขอ้ความ       ผูป่้วย    ญาติ 

             X         SD          แปลผล      X     SD       แปลผล 
1. ท่านคาดหวงัวา่ บริการ 

    การแพทยฉุ์กเฉิน มีความสะดวก          42.76         0.53            มาก       41.72       0.38          มาก 

2. ท่านคาดหวงัวา่ บริการ 

    การแพทยฉุ์กเฉิน รถพยาบาลจะไปถึง 

    อยา่งรวดเร็วภายในเวลา 10 นาที         43.45          0.55            มาก      42.07        0.41           มาก 

3. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

   โทรศพัทจ์ะติดต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว         43.45           0.48           มาก      42.07         0.41          มาก 

4. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน  

   สามารถใหก้ารช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหต ุ

    และน าส่งโรงพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั   43.45           0.48 มาก       41.72        0.38          มาก 

5. ท่านคาดหวงัวา่ เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

   การเรียกใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

   จะไม่เกิดความพิการ         43.45           0.48            มาก        42.07        0.41         มาก 

6. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

    จะใหบ้ริการทุกพ้ืนท่ี        42.07            0.62             มาก        41.38        0.44         มาก 

7. ท่านคาดหวงัวา่ การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน จะไดรั้บ 

    การบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน      43.10           0.47             มาก        41.72         0.38        มาก 

8. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน  

   ตอ้งมีอุปกรณ์ครบถว้น  

   พร้อมใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง       42.76          0.53              มาก         42.07          0.41      มาก 

9. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน  

    สามารถช่วยชีวติเบ้ืองตน้ไดข้ณะน าส่ง   43.45         0.48       มาก         41.72          0.38      มาก 

10. บุคลากรทีมแพทยฉุ์กเฉิน มีความรู้ความสามารถในการดูแล 
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ตารางท่ี 4 ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ  (N= 29) 

(ต่อ) 

         ขอ้ความ       ผูป่้วย    ญาติ 

             X         SD          แปลผล      X     SD       แปลผล 
   ผูป่้วยฉุกเฉิน ซบัซอ้นรุนแรงได ้     43.45          0.48              มาก          41.72         0.38      มาก 

 

รวม                     43.13           4.84               มาก         41.83          3.87      มาก 

   

4. วเิคราะห์เปรียบเทยีบการรับรู้และความคาดหวงั ของผู้ป่วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวดัหนองคาย 

 ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียของการรับรู้ของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน  

มีความแตกต่างกนั  (p = 0.027)  แต่ค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ของผูป่้วยและญาติ ไม่

มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.007) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวงั ของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

 (N= 29) 

 

 ข้อมูล       X               S.D.   t-test   p-value 

การรับรู้ต่อระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 

ผูป่้วย    15.10  5.32    2.682   0.027    

ญาติผูป่้วย    17.00  4.84           

ความคาดหวงัต่อระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 

 ผูป่้วย    43.13  4.84  2.917  0.007* 

 ญาติผูป่้วย   41.82  3.87 

*p < 0.05 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจัิย 

 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 

Descriptive Studies) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย  และเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวงั

ผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินระหว่างกลุ่มผูป่้วยและญาติผูป่้วย เก็บขอ้มูลจากผูป่้วยฉุกเฉิน

และญาติผูป่้วยฉุกเฉิน จ านวน 29 ราย  ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย   

เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้ดัดแปลงมาจากสุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ (2554)  

น ามาประยกุตป์รับปรุงใหเ้หมาะสม โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล มี 2 ชุด ไดแ้ก่ 

 1) แบบสอบถามส าหรับผูป่้วย ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา ภาวะการเจ็บป่วย/บาดเจ็บ การใชบ้ริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน 2) แบบสอบถามส าหรับญาติ ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา ความเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

สิทธิการรักษา การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ส่วนที่ 2 การรับรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 

หมายเลขโทรศพัท ์ค่าใชจ่้าย การบริการใน 24 ชัว่โมง ความรวดเร็ว ความปลอดภยั พื้นท่ีในการให้บริการ

และการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ขณะน าส่งของบริการการแพทยฉุ์กเฉิน เป็นลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบ 3 

ค าตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ มีจ านวนทั้งหมด 10 ขอ้ ส่วนที่ 3 ความคาดหวังผลลัพธ์ของการใช้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ความต้องการท่ีจะได้รับความสะดวก โทรศพัท์ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 

รถพยาบาลไปถึงรวดเร็วภายใน 15 นาที ให้บริการไดทุ้กพื้นท่ี สามารถให้การดูแลให้การปฐมพยาบาลไดท่ี้

จุดเกิดเหตุ มีการดูแลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์ ครบถว้นพร้อมให้บริการ 24 ชัว่โมง โดยทีม

แพทยฉุ์กเฉินท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินซบัซอ้น รุนแรงไดเ้หมาะสมตามหลกัวิชาการ 

สามารถช่วยเหลือ เบ้ืองตน้ขณะน าส่ง รพ. ท่ีเหมาะสมกบัสภาพผูป่้วย ไม่เกิดความพิการ มีความปลอดภยั 

และไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว ลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั   

การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ภาวะการเจ็บป่วย/บาดเจ็บ 

การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ความเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย สิทธิการรักษา โดยการแจกแจงความถ่ีร้อยละ หา

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวงั ของผูป่้วยและ

ญาติ โดยการใชค้่าสถิติการทดสอบค่า Independent T- Test 
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สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.10 (18 คน) อายุอยูร่ะหวา่ง 60 – 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 

41.38 (12 คน) อายุเฉล่ีย 53.21 ปี (S.D. = 13.57) ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.52 (19 คน) จบการศึกษา ใน

ระดบัประถมศึกษา มารับการรักษาดว้ยภาวะเจ็บป่วย ฉุกเฉิน มากท่ีสุด ร้อยละ 58.62 (17 คน) โดยผูป่้วย

กลุ่มเบาหวาน เขา้รับการรักษา ร้อยละ 29.41 (5 คน) ผูป่้วยอุบติัเหตุจราจร ร้อยละ 66.67 (8 คน) เคยใช้

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ร้อยละ 55.17 (16 คน) 

1.2 ญาติส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.60 (17 คน) อายุ อยูร่ะหวา่ง 40 – 49 และ 60 – 70 ปี ร้อยละ 

27.59 (8 คน) อายุเฉล่ีย 47.86 (S.D. = 13.35)  จบการศึกษา ระดบัประถมศึกษา มากท่ีสุด ร้อยละ 44.80 (13 

คน) เป็นคู่สมรสของผูป่้วย มากท่ีสุด ร้อยละ34.50 (10 คน) มีสิทธิประกนัสุขภาพ (บตัรทอง) มากท่ีสุด ร้อย

ละ 62.07 (18 คน) เคยใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ร้อยละ 58.62 (16 คน) 

 

       2. การรับรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ 

จากการศึกษา พบวา่การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วย อยูใ่นระดบั ปานกลาง (X = 15.10 , 

S.D. = 5.32) และ การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินของญาติ อยูใ่นระดบัมาก (X = 17.00, S.D. =3.50) 

 

      3. ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ  

จากการศึกษา พบว่าความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้บริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วย อยู่ในระดบั 

มาก (X = 43.13 , S.D. = 4.84) และ ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของญาติ อยู่

ในระดบัมาก (X = 41.83, S.D. =3.87)  

 

     4. เปรียบเทยีบการรับรู้และความคาดหวงั ของผู้ป่วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียของการรับรู้ของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

มีความแตกต่างกนั  (p = 0.027)  แต่ค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ของผูป่้วยและญาติ ไม่

มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.007) 
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อภิปรายผล 

      1. การรับรู้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินโรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย  ของผูป่้วย ส่วนใหญ่

มีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ของญาติ แตกต่างกนั คือ อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

สุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ (2554) ท่ีศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัต่อการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ของ

ผูป่้วยและญาติ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ผูป่้วย

มีการรับรับรู้ นอ้ยกวา่ร้อยละ 60.0 ส่วนญาติ มีการรับรู้อยูท่ี่ ร้อยละ 61.0 – 73.0 ส่วนความคาดหวงัผลลพัธ์ 

พบวา่ผูป่้วยมีความคาดหวงั ร้อยละ 60.0 – 67.0 ญาติมีความคาดหวงั ร้อยละ 60.0 – 68.0 สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ กฤตยา แดงสุวรรณ (2555) เร่ือง การรับรู้ขอ้มูลของญาติท่ีมารับบริการ ท่ีงานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการศึกษาพบวา่ ญาติผูม้ารับบริการรับรู้ขอ้มูลโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง และการรับรู้ขอ้มูลของญาติ ระยะเม่ือมาถึงและระยะก่อนจ าหน่ายจากตึกอุบติัเหตุ กรณี

นอนโรงพยาบาลอยูใ่นระดบัสูง ส่วนการรับรู้ขอ้มูลขณะเขา้รับการรักษาพยาบาลและจ าหน่ายกลบับา้นอยู่

ในระดบัปานกลาง แยง้กับการศึกษาของสุกญัญา เดชขุน (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรม การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของประชาชน ในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินของ กระทรวง

สาธารณสุข เขต เทศบาลนครนนทบุรี และ รุ่งนภา ทองทวี (/2558) ศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัต่อ

ระบบ บริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมารับ  บริการในงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล 

ยางชุมน้อย อ าเภอ ยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัการ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ระดบัดี โดยขอ้ค าถามท่ีถูกมากท่ีสุด คือ ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินปลอดภยั

กว่าการน าส่งเอง ขอ้ค าถามท่ีตอบถูกน้อยท่ีสุด คือ ถ้าจะเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องโทรไป

หมายเลข 1669 แมว้า่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัการศึกษามากสุดอยูใ่นระดบัประถมศึกษา แต่เคยมีการใชบ้ริการ

ดว้ยวธีิการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน (รุ่งนภา ทองทว,ี 2558) 

ทั้งน้ีระดบัการรับรู้ อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมาและระดบัการศึกษาดว้ย จะเห็น 

ไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามากสุด อยูใ่นระดบั ประถมศึกษาทั้งผูป่้วยและญาติ อาจมีผล

ต่อการรับรู้ดงักล่าว (จรรยา พรหมมาลี. 2551; สุกญัญา เดชขุน, 2551) และอาจมาจากขอ้จ ากดัของก าลงัคน 

เน่ืองจากงานการแพทยฉุ์กเฉินยงัรวมอยู่ กบัหน่วยงานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน ท าให้มีขอ้จ ากดัเร่ืองก าลงัคน ท่ี

ยงัคงตอ้งมีการบริหารบุคลากรระหว่างงานอุบติัเหตุ- ฉุกเฉิน และงานการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน การ

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนทราบเก่ียวกบับริการการแพทยฉุ์กเฉิน โดยเฉพาะเร่ืองการน าส่งผูป่้วย โดย

ไม่เสียค่าใชจ่้าย  การโทรศพัทแ์จง้หมายเลข 1669 การบริการและการประชาสัมพนัธ์ท่ียงัไม่ครอบคลุมทุก

พื้นท่ี เช่น เวปไซต์ ของโรงพยาบาล การติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณทางเข้า -ออกโรงพยาบาล การ
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ประสานงาน การใหข้อ้มูล และการ สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน และภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ  (องคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) เพื่อช้ีแจงระบบการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (นง

นุช บุญยงัสุ,2550; นริสสา พฒันปรีชาวงศ,์ 2550; สุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ .2554 อา้งถึงใน จิตรประไพ 

สุรชิต, 2560)  

          2. ระดบัความคาดหวงัผลลพัธ์การบริการการแพทยฉุ์กเฉินทั้งกลุ่มป่วยและกลุ่มญาติ พบวา่อยูใ่น

ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุพรรณวดี ภิญโญ และคณะ (2554) ศึกษาการรับรู้และความคาดหวงั

ต่อการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ของผูป่้วยและญาติ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ผูป่้วยมีการรับรับรู้ นอ้ยกวา่ร้อยละ 60.0 ส่วนญาติ มีการรับรู้อยูท่ี่ ร้อยละ 

61.0 – 73.0 ส่วนความคาดหวงัผลลพัธ์ พบวา่ผูป่้วยมีความคาดหวงั ร้อยละ 60.0 – 67.0 ญาติมีความคาดหวงั 

ร้อยละ 60.0 – 68.0 

         เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูป่้วยมีคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน เร่ือง การ

บริการการแพทยฉุ์กเฉินสามารถช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ได ้ ขณะน าส่งโรงพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมา หวงัวา่จะ

ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน และหวงัว่าการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน มีอุปกรณ์ครบถ้วนและ

ให้บริการตลอด 24 ชม. แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบนัการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน อาจยงัไม่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ เน่ืองจากอาจยงัมีความล่าช้าในบริการ  ส่งผลให้ไม่ทนัต่อความตอ้งการ

ของผูป่้วยและญาติ  ท่ีมีความคาดหวงัในบริการในระดบัสูง ดงันั้นการส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง จึงมีความส าคญัยิง่ นอกจากนั้นประชาชนยงัคาดหวงัเร่ืองความสะดวก ความปลอดภยั 

เน่ืองจากบุคลากรมีความรู้ความสามารถ สามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ได ้(นริสสา พฒันปรีชาวงศ์, 2550) 

สอดคลอ้งกบั กฤตยา แดงสุวรรณ (2555) ศึกษาการรับรู้ขอ้มูลของญาติผูม้ารับ บริการท่ีงานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ และรุ่งนภา ทองทว ี(2558) ศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัต่อ

ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ของผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมารับบริการในงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล  ยาง

ชุมน้อย อ าเภอ ยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ และ ศิริอร สินธุ และคณะ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความ 

สัมพนัธ์กบัการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินของ พยาบาลวิชาชีพ พบวา่ ผูป่้วยและญาติมีความคาดหวงั ต่อ

ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินการเตรียมพร้อมในการให้การบริการอยา่งรวดเร็วและช่วยให้ผูป่้วยปลอดภยั  

จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ ใหมี้ ระบบรองรับท่ีไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์

และ เคร่ืองมือทนัสมยั ยานพาหนะพร้อมออกปฏิบติัการ การ ประชาสัมพนัธ์ ระบบส่ือสาร ระบบขอ้มูล 

ตลอดจนพฒันา ทกัษะบุคลากรผูป้ฏิบติังานใหมี้ความพร้อม มีทกัษะในการปฏิบติัการดว้ย  
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    3. เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวงัผลลพัธ์ ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและ

ญาติต่อ งานอุบติัเหตุ- ฉุกเฉินโรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย พบว่า ค่าเฉล่ียของการรับรู้บริการ

การแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติผูป่้วย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.027) แต่ความ

คาดหวงัผลลพัธ์ การใช้บริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติผูป่้วย ไม่แตกต่างกนั (P = 0.007) 

สอดคล้องกับการศึกษาของบวัหลวง ส าแดงฤทธ์ิ และ นวพรโลหเจริญวนิช (2556) ศึกษาเร่ือง ความ

คาดหวงัและการรับรู้ผลการศึกษา พบวา่คุณภาพการบริการพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการ  ในหน่วยตรวจผูป่้วย

นอกนรีเวช โรงพยาบาลสังกดัมหาวิทยาลยั  ระดบัคุณภาพการบริการพยาบาลตามความคาดหวงัและการ

รับรู้การได้รับการบริการจากพยาบาล ของผูท่ี้มาตรวจในหน่วยตรวจผูป่้วยนอกนรีเวช มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัสูงทั้งโดยรวมและรายดา้นทั้ง 5 ดา้น ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้การ

ไดรั้บบริการพยาบาล พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งโดยรวมและรายดา้นทั้ง 5 ดา้น และ 

จิตรประไพ สุรจิต (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้และความคาดหวงัต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลปากน ้าหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้และความคาดหวงัระหวา่งผูป่้วยและ

ญาติ พบวา่ผูป่้วยและญาติ มีการรับรู้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p 0.010) 

โดยญาติจะมีการรับรู้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน มากกวา่ผูป่้วย แต่ในเร่ืองความคาดหวงัผลลพัธ์การใชบ้ริการ

การแพทยฉุ์กเฉินของผูป่้วยและญาติ ไม่แตกต่างกนั และ เจริญ ปราบปรี (2563) ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการใช้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน จงัหวดัพทัลุง ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ และความ 

คาดหวงัต่อบริการการแพทยฉุ์กเฉินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.62 S.D = 0.61, X = 4.68 S.D = 0.62) 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน คือ การมีรถยนตส่์วนบุคคล (p= 0.017) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี  

1.1 ความแตกต่างกนัในการรับรู้ และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติท่ีเคยมารับบริการการแพทย ์

ฉุกเฉินในโรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย 

 1.2 ควรจดัให้มีการพฒันาทกัษะและศกัยภาพบุคลากร ในเร่ืองการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ร่วมกบัภาคี 

เครือข่ายสุขภาพเช่น กูภ้ยั หรือมูลนิธิต่าง ๆ 

 1.3 การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ไปพฒันาระบบการให้บริการ การสร้างภาคีเครือข่าย การ 

พฒันาระบบการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ และการสร้างระบบรองรับการใหบ้ริการ 
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 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในบริการ หลงัจากไดมี้การพฒันาระบบ และพฒันาศกัยภาพ 

บุคลากร 

 2.2  ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ในการพฒันาระบบบริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มพิทกัษสิ์ทธิของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 

ผูป่้วย/ญาติ 

สวสัดีค่ะ ดิฉนั นางสาวประกายทิพย ์พรหมสูตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล

โรงพยาบาลสระใคร ก าลงัท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้และ

ความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย  

และเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินระหวา่งกลุ่มผูป่้วยและ

ญาติผูป่้วย กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยฉุกเฉินและญาติผูป่้วยฉุกเฉินทุกราย ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสระใคร จงัหวดัหนองคาย  ในช่วงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  - 31 พฤษภาคม 2564    

ท่านเป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการท าวิจยัเร่ืองน้ี ดิฉนัจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ท่าน ในการปฏิบติัการพยาบาล และตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพราะผลการปฏิบติัการ

พยาบาล และค าตอบจากท่านจะมีคุณค่าอยา่งมากในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผลการปฏิบติัการพยาบาลน้ี และ

ค าตอบจากแบบสอบถามท่ีท่าน ไดใ้หข้อ้มูลจะไดรั้บการเปิดเผยในภาพรวม และไม่เปิดเผยขอ้มูลดิบให้เกิด

ความเสียหายต่อท่าน ท่านมีสิทธิเลือกในการเขา้ร่วมการวิจยัหรือสามารถถอนตวัออกจากการวิจยัโดยไม่

ตอ้งแจง้เหตุผลใหผู้ด้  าเนินการวจิยัทราบ 

ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ยท่ีกรุณา 

เสียสละเวลาอนัมีค่าในการเขา้ร่วมงานวิจยัและตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 (นางสาวประกายทิพย ์  พรหมสูตร) 

ผูว้จิยั 
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ภาคผนวก ข 

ใบยนิยอมเข้าร่วมการวจัิย ( Consent Form) โครงการวจัิย 
 

โครงการวจิยัเร่ือง การรับรู้และความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ ต่อระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
อ าเภอสระใคร  จั ง ห วัดหนอ งค า ย  ว ัน ท่ี ให้ ค  า ยิ น ย อม  วัน ท่ี………………..……เ ดื อน 
……………….…………พ.ศ……………….………… ก่อนท่ีจะลงนาม ในใบยินยอมให้ท าการวิจยัน้ี 
ขา้พเจา้ไดรั้บการอธิบายจากผูว้ิจยัถึงวตัถุประสงค์ ของการวิจยั วิธีการวิจยัอนัตรายหรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการวิจยัหรือจากยาท่ีใช้ รวมทั้งประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการวิจยัอยา่งละเอียด และมีความเขา้ใจดีแลว้ 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้อบค าถามต่างๆ ท่ีขา้พเจา้สงสัยดว้ย ความเต็มใจ ไม่ปิดบงั ซ่อนเร้น จนขา้พเจา้พอใจ และเขา้
ร่วมโครงการน้ีโดยสมคัรใจ ขา้พเจา้มีสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกการเขา้ร่วมการวิจยัน้ีเม่ือใดก็ไดถ้า้ขา้พเจา้ปรารถนา 
โดยไม่เสียสิทธิ ในการรักษาพยาบาลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในโอกาสต่อไป  

ผูว้ิจยัรับรองว่าจะเก็บขอ้มูล เฉพาะเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบัและจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะใน
รูปแบบท่ีเป็นสรุปผลการวิจยั การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกระท าได้
เฉพาะกรณีจ าเป็น ดว้ยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้นและจะตอ้งไดรั้บค ายินยอมจากขา้พเจา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ผูว้ิจยัรับรองวา่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ ท่ีมีสาเหตุจากการวิจยัดงักล่าว ขา้พเจา้จะไดรั้บ การ
รักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และหรือจะมีการชดเชยค่าตอบแทน ตลอดจนเงินทดแทนความพิการ ท่ี
อาจเกิดข้ึนตามความเหมาะสม ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูก้  ากบัดูแลการวิจยั ผูต้รวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน สามารถเขา้ไปตรวจสอบบนัทึกขอ้มูลทางการแพทยข์องขา้พเจา้  เพื่อเป็นการยืนยนัถึง
ขั้นตอนโครงการวิจยัทางคลินิก โดยไม่ล่วงละเมิดเอกสิทธ์ิ ในการปิดบงัขอ้มูลของการ สมคัรตามกรอบท่ี
กฎหมายและกฎระเบียบไดอ้นุญาตไว ้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้ และมีความเขา้ใจดีทุกประการและไดล้งนามในใบยินยอม น้ี
ดว้ยความเตม็ใจ ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถอ่านหนงัสือได ้ผูว้จิยัไดอ่้านขอ้ความในใบยินยอมน้ีให้ขา้พเจา้
ฟังจน เขา้ใจดีแลว้ ขา้พเจา้จึงลงนามในใบยินยอมน้ีดว้ยความเต็มใจขา้พเจา้สามารถติดต่อผูว้ิจยัไดท่ี้ น.ส.
ประกายทิพย ์ พรหมสูตร งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร เบอร์โทร 081-3482391 ท่ีติดต่อได้
สะดวกทั้งใน เวลาราชการและนอกเวลาราชการ) โดยบุคคลท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ี คือ น.ส.ประกายทิพย ์ 
พรหมสูตร 

 
ลงนาม………………………………… 
ผูย้นิยอม (...........................................) 

ลงนาม………………………………… 
พยาน (...........................................) 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 
แบบสอบถาม เร่ือง การรับรู้และความคาดหวงัของผู้ป่วยและญาติ ต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
อ าเภอสระใคร  จังหวดัหนองคาย (ส าหรับผูป่้วย) 
 
ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (....) หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือกและเติมค าในช่องวา่ง 
ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ป่วย 
1. เพศ   (...) ชาย   (...) หญิง 
2. อาย ุ............ ปี 
3. การศึกษาสูงสุด 
 (...) ไม่ไดรั้บการศึกษา   (...) ประถมศึกษา 
 (...) มธัยมศึกษาตอนตน้   (...) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
 (...) อนุปริญญา/ปวส.   (...) ปริญญาตรี 
 (...) ปริญญาโท ข้ึนไป 
4. ภาวะการเจบ็ป่วย/การบาดเจบ็คร้ังน้ี 
 เจบ็ป่วยฉุกเฉิน 
 (...) โรคหลอดเลือดสมอง  (...) ระบบทางเดินหายใจ 
 (...) โรคหลอดเลือดหวัใจ   (...) ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก 
 (...) ระบบทางเดินอาหาร   (...) ระบบขบัถ่าย 
 (...) มีครรภ/์คลอด/นรีเวช   (...) ระบบต่อมไร้ท่อ (ไดแ้ก่ เบาหวาน ไทรอยด์) 
 (...) อ่ืนๆ ระบุ ....................................................................... 
 อุบติัเหตุ 
 (...) อุบติัเหตุจราจร    

(...) อุบติัเหตุทัว่ไป  
 (...) พลดัตกหกลม้  (...) ท าร้ายตนเอง/ถูกท าร้าย 
 (...) จมน ้า   (...) บาดเจบ็จากสัตว/์ส่ิงของ 
 (...) ตกจากท่ีสูง   (...) ไฟฟ้าดูด 
 (...) ไฟไหม/้น ้าร้อนลวก  (...) ไดรั้บยาเกินขนาด/สารพิษ 

5. การเคยใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
 (...)ไม่เคย     (...) เคย 
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ส่วนที ่2  การรับรู้ต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอสระใคร จังหวดัหนองคาย 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (....) หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือกและเติมค าในช่องวา่ง 

1. ถา้จะใชร้ะบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ตอ้งโทรศพัทไ์ปท่ีหมายเลขใด 

 (...) ไม่ทราบ  (...) ทราบ แต่ไม่แน่ใจเบอร์โทร  (...) ทราบ ระบุเบอร์ ......... 

2. ใชเ้บอร์เดียว ติดต่อไดท้ัว่ประเทศ 

 (...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

3. บริการการแพทยฉุ์กเฉินเสียค่าโทรศพัทห์รือไม่ 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

4. การเรียกใช ้การบรีการการแพทยฉุ์กเฉิน มีค่าใชจ่้ายหรือไม่ 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

5. บริการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถเรียกใชไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

6. เม่ือแจง้ขอใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแลว้ รถพยาบาลจะมาถึงภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

7. บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ปลอดภยักวา่การน าส่งเอง 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

8. การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ใหบ้ริการทุกพื้นท่ี 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

9. เม่ือเรียกใชร้ะบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ท่านทราบหรือไม่วา่รถจากหน่วยงานใดจะไปรับท่าน 

(...) ไม่ทราบ  (...) ทราบ   (...) ไม่แน่ใจ 

10. ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ท่านจะไดรั้บการดูแลเบ้ืองตน้ขณะน าส่ง 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที ่3  ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอสระใคร 

 จังหวดัหนองคาย 

ค าช้ีแจง  ท่านมีความคาดหวงัอยา่งไรต่อขอ้ความน้ี ใหท้  าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความ

  คาดหวงัของท่าน 

 

ความคาดหวงัต่อระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

ระดบัความคาดหวงั 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

1. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน มีความ
สะดวก 

     

2. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
รถพยาบาลจะไปถึงอยา่งรวดเร็วภายในเวลา 10 นาที 

     

3. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉินโทรศพัท์
จะติดต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

4. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถ
ใหก้ารช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและน าส่งโรงพยาบาล
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

     

5. ท่านคาดหวงัวา่ เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน การเรียกใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน จะไม่
เกิดความพิการ 

     

6. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน จะ
ใหบ้ริการทุกพื้นท่ี 

     

7. ท่านคาดหวงัวา่ การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
จะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

     

8. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ตอ้งมี
อุปกรณ์ครบถว้น พร้อมใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

     

9. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถ
ช่วยชีวติเบ้ืองตน้ไดข้ณะน าส่ง 

     

10. บุคลากรทีมแพทยฉุ์กเฉิน มีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน ซบัซอ้นรุนแรงได ้
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การรับรู้และความคาดหวงัของผู้ป่วยและญาติ ต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอสระใคร 

 จังหวดัหนองคาย (ส าหรับญาติ) 

 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (....) หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือกและเติมค าในช่องวา่ง 

ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ 

1. เพศ   (...) ชาย   (...) หญิง 

2. อาย ุ............ ปี 

3. การศึกษาสูงสุด 

 (...) ไม่ไดรั้บการศึกษา   (...) ประถมศึกษา 

 (...) มธัยมศึกษาตอนตน้   (...) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 

 (...) อนุปริญญา/ปวส.   (...) ปริญญาตรี 

 (...) ปริญญาโท ข้ึนไป 

4. ความเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

 (...) บิดา/มารดา    (...) พี่/นอ้ง 

 (...) บุตร    (...) ลุง/ป้า/นา้/อา 

 (...) ปู่/ยา่/ตา/ยาย    (...) เขย/สะใภ ้

 (...) หลาน/เหลน    (...) คู่สมรส 

 (...) อ่ืนๆ ระบุ ....................................................................... 

5. สิทธิการรักษาของผูป่้วย 

 (...) ช าระเงินเอง    (...) เบิกตน้สังกดั/จ่ายตรง 

(...) ประกนัสังคม   (...) บตัรประกนัสุขภาพ(บตัรทอง) 

(...) ผูป้ระสบภยัจากรถ   (...) อ่ืนๆ .................................................. 

6. การเคยใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

 (...)ไม่เคย     (...) เคย 
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ส่วนที ่2  การรับรู้ต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอสระใคร จังหวดัหนองคาย 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (....) หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือกและเติมค าในช่องวา่ง 

1. ถา้จะใชร้ะบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ตอ้งโทรศพัทไ์ปท่ีหมายเลขใด 

 (...) ไม่ทราบ  (...) ทราบ แต่ไม่แน่ใจเบอร์โทร (...) ทราบ ระบุเบอร์ ......... 

2. ใชเ้บอร์เดียว ติดต่อไดท้ัว่ประเทศ 

 (...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

3. บริการการแพทยฉุ์กเฉินเสียค่าโทรศพัทห์รือไม่ 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

4. การเรียกใช ้การบรีการการแพทยฉุ์กเฉิน มีค่าใชจ่้ายหรือไม่ 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

5. บริการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถเรียกใชไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

6. เม่ือแจง้ขอใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแลว้ รถพยาบาลจะมาถึงภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

7. บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ปลอดภยักวา่การน าส่งเอง 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

8. การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ใหบิ้การทุกพื้นท่ี 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 

9. เม่ือเรียกใชร้ะบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ท่านทราบหรือไม่วา่รถจากหน่วยงานใดจะไปรับท่าน 

(...) ไม่ทราบ  (...) ทราบ   (...) ไม่แน่ใจ 

10. ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ท่านจะไดรั้บการดูแลเบ้ืองตน้ขณะน าส่ง 

(...) ไม่ใช่  (...) ใช่   (...) ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที ่3  ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอสระใคร 

 จังหวดัหนองคาย 

ค าช้ีแจง  ท่านมีความคาดหวงัอยา่งไรต่อขอ้ความน้ี ใหท้  าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความ

  คาดหวงัของท่าน 

 

ความคาดหวงัต่อระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

ระดบัความคาดหวงั 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

1. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน มีความ
สะดวก 

     

2. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
รถพยาบาลจะไปถึงอยา่งรวดเร็วภายในเวลา 10 นาที 

     

3. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉินโทรศพัท์
จะติดต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

4. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถ
ใหก้ารช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและน าส่งโรงพยาบาล
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

     

5. ท่านคาดหวงัวา่ เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน การเรียกใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน จะไม่
เกิดความพิการ 

     

6. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน จะ
ใหบ้ริการทุกพื้นท่ี 

     

7. ท่านคาดหวงัวา่ การใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
จะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

     

8. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ตอ้งมี
อุปกรณ์ครบถว้น พร้อมใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

     

9. ท่านคาดหวงัวา่ บริการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถ
ช่วยชีวติเบ้ืองตน้ไดข้ณะน าส่ง 

     

10. บุคลากรทีมแพทยฉุ์กเฉิน มีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน ซบัซอ้น รุนแรงได ้
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