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บทคัดยอ
บทนำ:

การบริการการแพทยฉกุ เฉินสามารถเพิม่ โอกาสการรอดชีวติ ลดอัตราการตายได ดังนัน้ การใหบริการ
ควรมีความความคลอบคลุมและใหการชวยเหลือเบือ้ งตนอยางรวดเร็วและปลอดภัย
วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาการรับรแู ละความคาดหวังตอการบริการการแพทยฉกุ เฉินของผปู ว ยและญาติงานอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จังหวัดนาน
วิธกี ารศึกษา: เปนการศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา เก็บขอมูล ระหวาง 1 มกราคม พ.ศ.2557- 30 กันยายน พ.ศ. 2557
จำนวน 600 ราย เครือ่ งมือเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลทางสถิตโิ ดยใชสถิตพิ รรณนา
ผลการศึกษา: พบวากลุมตัวอยาง มีระดับการรับรูโดยรวมของการบริการการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับนอย
ผปู ว ยรอยละ 69.7 ญาติ รอยละ 70.7 จากการบริการการแพทยฉกุ เฉินยังไมสามารถเขาถึงประชาชน
ในพืน้ ทีไ่ ดครอบคลุม กลมุ ตัวอยางไมทราบวาถาจะใชบริการการแพทยฉกุ เฉินตองโทรไปหมายเลข
ใด และไมแนใจวาจะใชหมายเลข 1669 หรือไม และผปู ว ยทีม่ ารับบริการการแพทยฉกุ เฉินนัน้ ไมเคย
ใชบริการการแพทยฉกุ เฉินเลย และระดับความคาดหวังโดยรวมของการบริการการแพทยฉกุ เฉิน
อยใู นระดับมาก ผปู ว ยรอยละ 86.3 ญาติรอ ยละ 87.4 จากเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านตลอด 24 ชัว่ โมง
ใหการบริการดวยอัธยาศัยไมตรีทดี่ ี ใหการพยาบาลรักษาผปู ว ยไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ปลอดภัย
มีเครือ่ งมือ อุปกรณ ตามมาตรฐาน เพียงพอพรอมใชงานตลอด 24 ชัว่ โมงและเจาหนาทีม่ คี วามรู
ความสามารถ
สรุป:
การรับรูโดยรวมของผูปวยและญาติอยูในระดับนอย ความคาดหวังโดยรวมของผูปวยและญาติ
อยใู นระดับมาก
คำสำคัญ:
ระบบการบริการการแพทยฉกุ เฉิน, การรับรแู ละความคาดหวัง

Abstract
Background: Emergency medical service can increase survival and decrease rate of dead so we can cover
quickly and safety of service .
Objective :
The purpose of this study was to study perception and expectation of emergency medical
service by patient and relatives Pua Crown Prince Hospital Nan Province .
Study design: This study was descriptive sample were consisted of 300 of patient and relatives between
1 January-30 September 2014. The data was collected by questionnaire and was analysed
by using descriptive statistic.
*งานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จังหวัดนาน
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Conclusion:
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Result of this study was the level of patient’s perception and relatives’ perception were
low level 69.7 and 70.7 percent from emergency service not cover ,uncertain in number
1669 and never use emergency service. The level of patient’s expectation and relatives
expectation were high level 86.3 and 87.4 percent from quickly and safety treatment and
service on standard of care all 24 hours.
Level of patient’s perception and relatives’ perception were low and level of patient’s
expectation and relatives expectation were high.
Emergency Medical Service, Perception and Expectation

บทนำ
การใหบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
เปนบริการทีส่ ำคัญอยางยิง่ เพราะเปนดานแรกจึงมีความ
สำคัญอยางยิง่ เพราะในผปู ว ยฉุกเฉินเหลานีห้ ากไดรบั
การชวยเหลือเบื้องตนในการใหการบริการและรักษา
พยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินไดอยางถูกตอง
จะชวยเพิม่ โอกาสการรอดชีวติ และลดอัตราความพิการ
ลงได โรงพยาบาลอยางปลอดภัย(1)
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉกุ เฉินโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปว เริม่ ตัง้ แตป พ.ศ. 2551 ประกอบ
ดวยหนวยกูชีพระดับสูงและระดับพื้นฐาน ปจจุบันมี
ทั้งหมด 10 ทีม โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานเพื่อสามารถใหออกบริการแกประชาชนใน
พืน้ ทีไ่ ดอยางครอบคลุม รวดเร็วและเหมาะสม สอดคลองกับ
นโยบายสุขภาพระดับประเทศ จากผปู ว ยทีม่ ารับบริการ
งานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว
ป 2556 พบวามีผปู ว ยฉุกเฉิน 6,035 ราย เปนผปู ว ย
ฉุ ก เฉิ น ที่ ม ารั บ บริ ก ารเองโดยไม ไ ด ใ ช บ ริ ก ารระบบ
การแพทยฉกุ เฉิน 4,617 ราย และมีผนู ำสงโดยใชระบบ
บริการ การแพทยฉุกเฉินจากเครือขายรวมบริการ
1,297 รายและมาดวยระบบบริการฉุกเฉินจากทีม รพ.
140 ราย และเมือ่ ศึกษาถึงชองทางทีผ่ รู บั บริการเรียกใช
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินพบวามีผูเรียกใชบริการ
ผานศูนยรบั แจงเหตุสงั่ การโดยวิทยุ จำนวน 530 ราย
โดยหมายเลขโทรศัพท 1669 จำนวน 769 ราย และ
เปนการโทรกอกวนจำนวน 8 ราย ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ระดับจังหวัดแลวการเรียกใชระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินยังนอยมาก และยังพบการเรียกใชระบบการ
แพทยฉุกเฉินที่ผิดประเภท ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปว ยังไมสามารถเขาถึงประชาชนในทุกพืน้ ที่
ไดอยางครอบคลุม ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู
และความคาดหวังของผรู บั บริการ เพือ่ นำผลการศึกษา
ทีไ่ ด เปนขอมูลพืน้ ฐานในการจัดระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินทีเ่ หมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงวิจัยพรรณนา
(descriptive study) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
รับรูและความคาดหวังตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของผูปวยและญาติงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปว จังหวัดนาน
ประชากรและกลมุ เปาหมายในการศึกษาในครัง้ นี ้
มีประชากร 2 กลมุ ดังนี้ ผปู ว ยและญาติทมี่ ารับบริการ
งานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว
ขนาดกลมุ ตัวอยาง การศึกษาครัง้ นีใ้ ชกลมุ ตัวอยาง
600 คน เปนกลุมตัวอยาง สวนญาติไดกำหนดผูที่
เป น ญาติ อ ยู ใ นครอบครั ว เดี ย วกั น กั บ ผู ป ว ย โดยใช
ผปู ว ย 1 คนตอญาติ 1 คน ฉะนัน้ ในการศึกษาในครัง้ นี้
ใชญาติ 300 คน ผูปวย 300 คน เก็บขอมูลระหวาง
1 มกราคม พ.ศ. 2557- 30 กันยายน พ.ศ. 2557
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบ
ดวยแบบสอบถาม 2 ชุดคือ แบบสอบถามสำหรับผปู ว ย
แบบสอบถามสำหรับญาติ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผปู ว ยประกอบดวย 3
สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผปู ว ย ขอมูลสวนบุคคล
ลักษณะคำถามเปนแบบสอบถามมีจำนวน 6 ขอ สวนที่
2 การรั บ รู ก ารบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะ
คำถามเปนแบบเลือกตอบ 3 คำตอบ มีจำนวน 10 ขอ
สวนที่ 3 ความคาดหวังผลลัพธการใชบริการการแพทย
ลักษณะคำถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ มีจำนวน 22 ขอ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับญาติ ประกอบดวย 3
สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของ มีจำนวน 5 ขอ
สวนที่ 2 และสวนที่ 3 เหมือนกับสวนที่ 2 และสวนที่ 3
ของผปู ว ย

การวิเคราะหขอ มูล
โดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics)
นำมาแจกแจงความถี่ และรอยละ

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของผูปวยที่มารับการบริการที่งาน
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน เปนผปู ว ยหญิง รอยละ 51.3 ผปู ว ย
กลุ ม อายุ 15-20 ป ร อ ยละ 15.0 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตอนตน รอยละ 31.0 เปนกลมุ ผปู ว ยทีม่ า
ดวยอุบตั เิ หตุทวั่ ไป จากการบาดเจ็บจากสิง่ ของหรือสัตว
รอยละ 17.0 สิทธิการรักษาเปนบัตรทองรอยละ 64.0
และเปนกลมุ ผปู ว ยทีไ่ มเคยใชบริการการแพทยฉกุ เฉิน
รอยละ 61.3
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของญาติ ที่ ม ารั บ การบริ ก ารที่ ง าน
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน เปนเพศหญิง รอยละ 55.0 อายุ 41-45 ปี
ร อ ยละ 14.3 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาตอนต น
รอยละ 26.0 มีความเกีย่ วของกับผปู ว ยเปนบิดา มารดา
รอยละ 22.0 และเปนกลมุ ผทู ไี่ มเคยใชบริการการแพทย
ฉุกเฉิน รอยละ 55.0 (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2)

การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
1. การหาความตรงของเนือ้ หา (content validity)
ผศู กึ ษานำแบบสอบถามทีไ่ ดดดั แปลงมาไปให
ผทู รงคุณวุฒิ ไดคา เทากับ .84 แลวนำมาปรับขอความ
ตามขอเสนอแนะของผทู รงคุณวุฒิ
2. การหาคาความเชือ่ มัน่ (reliability)
ผู ศึ ก ษาได ท ดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบ
สอบถามไดคา ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือเทากับ .87
การพิทกั ษสทิ ธิข์ องกลมุ ตัวอยาง
การเขารวมการศึกษาในครั้งนี้เปนไปตามความ
สมัครใจ ไมมีผลกระทบตอการใหการบริการใดๆ ซึ่ง
ผู ศึ ก ษาจะเก็ บ เป น ความลั บ จะนำเสนอในภาพรวม
ไมมีการเผยแพรใหเกิดผลกระทบหรือผลเสียหายใดๆ
ตอผใู หขอ มูล
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผปู ว ย
ผปู ว ย (n = 300)

ลักษณะของกลมุ ตัวอยาง
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับอายุ
ต่ำกวา 15 ป
15-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
46-50 ป
51-55 ป
56-60 ป
60 ปขนึ้ ไป
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ไมไดรบั การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
เจ็บปวยฉุกเฉิน
ระบบกลามเนือ้ และกระดูก
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินหายใจ
มีครรภ/คลอด/นรีเวช
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบขับถาย
ระบบหลอดเลือดสมองตีบ/แตก
เด็ก/กุมารเวชกรรม
ระบบตอมไรทอ
อุบตั เิ หตุจราจร
ผปู ระสบภัยทางบก
อุบตั เิ หตุหมู
ผปู ระสบภัยทางน้ำ
ผปู ระสบภัยทางอากาศ
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จำนวน

รอยละ

146
154

48.7
51.3

11
45
23
24
34
19
37
29
31
18
29

3.7
15.0
7.7
8.0
11.3
6.3
12.3
9.7
10.3
6.0
9.7

11
93
50
66
22
44
14

3.7
31.0
16.7
22.0
7.3
14.7
4.7

65
34
25
21
20
16
6
4
1

21.7
11.3
8.3
7.0
6.7
5.3
2.0
1.3
0.3

33
1
0
0

11.0
0.3
0.0
0.0
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผปู ว ย (ตอ)
ผปู ว ย (n = 300)

ลักษณะของกลมุ ตัวอยาง
อุบตั เิ หตุทวั่ ไป
พลัดหกลม
ทำรายตัวเอง/ถูกทำรายรางกาย
จมน้ำ/บาดเจ็บทางน้ำ
บาดเจ็บจากสิง่ ของ/สัตว
ตกทีส่ งู
ไฟฟาดูด
ไฟไหม/น้ำรอนลวก
ไดรบั ยาเกินขนาด/สารพิษ
สิทธิการรักษาพยาบาล
ชำระเงินเอง
เบิกได
ประกันสังคม
บัตรทอง
ผปู ระสบภัยจากรถ
ประกันอืน่ ๆ
กองทุนทดแทน
อืน่ ๆ
การใชบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ไมเคย
เคย
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จำนวน

รอยละ

33
3
1
51
7
2
0
1

11.0
1.0
0.33
17.0
2.3
0.7
0.0
0.3

9
42
27
192
10
6
6
8

3.0
14.0
9.0
64.0
3.3
2.0
2.0
2.7

184
116

61.3
38.7
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ตารางที่ 2 ลักษณะทัว่ ไปของญาติ
ผปู ว ย (n = 300)

ลักษณะของกลมุ ตัวอยาง
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับอายุ
ต่ำกวา 15 ป
15-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
46-50 ป
51-55 ป
56-60 ป
60 ปขนึ้ ไป
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ไมไดรบั การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ความเกีย่ วของกับผปู ว ย
บิดา - มารดา
พี่ -นอง
บุตร
ลุง/ปา/นา/อา
ป/ู ยา/ตา/ยาย
เขย-สะใภ
หลาน/เหลน
คสู มรส
การใชบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ไมเคย
เคย
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จำนวน

รอยละ

135
165

45.0
55.0

5
41
23
33
32
38
43
28
28
17
12

1.7
13.7
7.7
11.0
10.7
12.7
14.3
9.3
9.3
5.7
4.0

6
78
41
77
21
56
21

2.0
26.0
13.7
25.7
7.0
18.7
7.0

66
25
65
16
3
12
34
44

22.0
8.3
21.7
5.3
1.0
4.0
11.3
14.7

165
135

55.0
45.0
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พบวากลุมตัวอยางทั้งผูปวยและญาติ มีระดับ
การรับรโู ดยรวมของการบริการการแพทยฉกุ เฉินอยใู น
ระดับนอย ผปู ว ยรอยละ 69.7 ญาติรอ ยละ 70.7
การรับรูการบริการการแพทยฉุกเฉินของผูปวย
จำนวน 300 คน พบวาผูปวยมีการรับรูการบริการ
การแพทย ฉุ ก เฉิ น น อ ยกว า ร อ ยละ 60.0 ในหั ว ข อ
ทราบวาหนวยงานใดไปรับ รอยละ 59.6 ไมมคี า ใชจา ย
รอยละ 59.0 สามารถใชเบอรเดียวกันติดตอไดทวั่ ประเทศ
รอยละ 53.6 ไมทราบเบอรบริการการแพทยฉุกเฉิน
ตองโทรหมายเลขใดรอยละ 48.6
การรับรูการบริการการแพทยฉุกเฉินของญาติ
จำนวน 300 คน พบวาผปู ว ยมีการรับรกู ารบริการการ
แพทยฉุกเฉินนอยกวารอยละ 60.0 ในหัวขอทราบวา
หนวยงานใดไปรับรอยละ 56.6 สามารถใชเบอรเดียวกัน
ติดตอไดทวั่ ประเทศรอยละ 51.6 ไมทราบเบอรบริการ
การแพทยฉุกเฉินตองโทรหมายเลขใดรอยละ 44.3
(ตารางที่ 3)
พบวากลมุ ตัวอยางทัง้ ผปู ว ยและญาติ มีระดับความ
คาดหวังโดยรวมของการบริการการแพทยฉกุ เฉินอยใู น
ระดับมาก ผปู ว ยรอยละ 86.3 ญาติรอ ยละ 87.4

ความคาดหวังการบริการการแพทยฉุกเฉินของ
ผปู ว ย จำนวน 300 คน พบวาผปู ว ยมีความคาดหวังการ
บริการการแพทยฉกุ เฉินรอยละ 80 ในหัวขอคาดหวังวา
มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงรอยละ 80.3
คาดหวังใหเจาหนาที่ใหบริการดวยอัธยาศัยที่ดีรอยละ
83.3 คาดหวังใหเจาหนาทีใ่ หการรักษาพยาบาลทีถ่ กู ตอง
รวดเร็ว และปลอดภัยรอยละ 81.3
คาดหวังวาสามารถแจงเหตุไดรวดเร็วรอยละ 81.0
คาดหวังวาเจาหนาที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับโรคที่เปนอยู
ผลการรักษาและขอแนะนำในการปฏิบตั ติ วั รอยละ 82.6
ความคาดหวังการบริการการแพทยฉกุ เฉินของญาติ
จำนวน 300 คน พบวาญาติมคี วามคาดหวังการบริการ
การแพทย ฉุ ก เฉิ น ร อ ยละ 80 ในหั ว ข อ คาดหวั ง ว า
รถพยาบาลกูชีพมีเครื่องมือ อุปกรณ ครบถวนรอยละ
83.3 คาดหวังวาหนวยกชู พี จะใหการชวยเหลือ ณ จุด
เกิดเหตุ และนำสง รพ.ไดอยางปลอดภัยรอยละ 80.3
คาดหวั ง ว า รถพยาบาลกู ชี พ มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
ครบถวนรอยละ 83.3 คาดหวังใหเจาหนาที่ใหการ
รักษาพยาบาล ทีถ่ กู ตอง รวดเร็ว และปลอดภัยรอยละ
81.0 คาดหวังวาเจาหนาที่จะมีความรู ความสามารถ
รอยละ 81.3 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 การรับรโู ดยรวมของ การบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ผปู ว ย (n = 300)

การรับรโู ดยรวมของการบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ระดับมาก (80-100% = 16-20)
ระดับปานกลาง (60-79% = 12-15)
ระดับนอย (0-59% = 0-11)
รวม

ญาติ (n = 300)

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

20
71
209
300

6.7
23.7
69.7
100.0

16
72
212
300

5.3
24.0
70.7
100.0

ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของผปู ว ยและญาติ แยกตามระดับความคาดหวังโดยรวมของการบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ผปู ว ย (n = 300)

ความคาดหวังโดยรวมของการบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ระดับมาก (80-100% = 80-110)
ระดับปานกลาง(60-79%= 40-79)
ระดับนอย (0-59% = 0-39)
รวม
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ญาติ (n = 300)

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

259
39
2
300

86.3
13
0.7
100.0

262
33
5
300

87.4
11
1.6
100.0
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วิจารณ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาซึ่ง
ศึกษาการรับรูและความคาดหวังตอการบริการการ
แพทยฉุกเฉินของผูปวยและญาติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จังหวัดนาน จำนวน
600 ราย อภิปรายตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้

ประชาชนไดทราบ และเขาถึงการบริการไดทกุ กลมุ โรค
และควรมีการประชาสัมพันธอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ ง
ซึ่งกัญญา(1) กลาววาการประชาสัมพันธมีความสำคัญ
ช ว ยให ป ระชาชนที่ จ ะเรี ย กใช บ ริ ก ารสามารถเรี ย ก
ใชบริการไดอยางถูกตองตามความจำเปนและเหมาะสมกับ
คุณคาไมทำใหเกิดการใชงานในดานฟมุ เฟอยเกินกวาเหตุ

การรับรตู อ บริการการแพทยฉกุ เฉิน

ความคาดหวังตอบริการการแพทยฉกุ เฉิน

ทั้งผูปวยและญาติ มีระดับการรับรูโดยรวมของ
การบริการการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับนอย ผูปวย
รอยละ 69.67 ญาติ รอยละ 70.67 อภิปรายไดวา
การบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ยั ง ไม ส ามารถเข า ถึ ง
ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดครอบคลุม กลมุ ตัวอยางไมทราบวา
ถาจะใชบริการการแพทยฉกุ เฉินตองโทรไปหมายเลขใด
และไมแนใจวาจะใชหมายเลข 1669 หรือไม และผปู ว ย
ที่มารับบริการการแพทยฉุกเฉินนั้นไมเคยใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินเลย รอยละ 61.33 สวนใหญคิดวา
การนำสงโดยบริการการแพทยฉกุ เฉิน จะปลอดภัยกวา
การนำสงเอง ไดรบั การชวยเหลือเบือ้ งตน และสามารถ
ใชบริการไดตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั
ของสุภรรณวดี (7) กลาววาการรับรขู องผปู ว ยและญาติ
ส ว นใหญ คิ ด ว า การนำส ง โดยการบริ ก ารการแพทย
ฉุกเฉิน จะปลอดภัยกวาการนำสงเอง ญาติและผูปวย
มีความเชือ่ มัน่ ในบุคลากรทางการแพทย แตกม็ บี างสวน
ที่ไมทราบวาเบอรโทรศัพทที่ใชเรียกบริการการแพทย
ฉุกเฉิน เสียคาโทรศัพทหรือไม ผปู ว ยและญาติสว นใหญ
ยังไมมคี วามรเู กีย่ วกับการการบริการการแพทยฉกุ เฉิน
โดยไมแนใจถึงระบบวาจะใหบริการไดทกุ พืน้ ที่ ความรวดเร็ว
ของรถทีจ่ ะไปรับ และเมือ่ โทรไปแลวจะไปติดทีห่ มายเลข
ใด และหนวยงานใดจะเปนคนใหบริการ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของระวีวรรณ(2) ศึกษาการรับรูและความ
คิดเห็นตอระบบบริการการแพทยฉกุ เฉินของประชาชน
อำเภอสองแคว จังหวัดนานซึง่ ผลการศึกษาอยใู นระดับ
ปานกลางคือ รับรูการแพทยฉุกเฉินแตไมไดใชบริการ
เพราะไมแนใจในหมายเลข ดังนัน้ การใหบริการการแพทย
ฉุกเฉินจึงตองมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพื่อให

พบวากลุมตัวอยางทั้งผูปวยและญาติ มีระดับ
ความคาดหวังโดยรวมของการบริการการแพทยฉกุ เฉิน
อยใู นระดับมาก ผปู ว ยรอยละ 86.3 ญาติรอ ยละ 87.4
อภิปรายไดวา ผปู ว ยและญาติมคี วามคาดหวังการบริการ
การแพทยฉกุ เฉินมีเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านตลอด 24 ชัว่ โมง
ใหการบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ใหการพยาบาล
รักษาผปู ว ยไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ปลอดภัย มีเครือ่ งมือ
อุปกรณ ตามมาตรฐาน เพียงพอพรอมใชงานตลอด
24 ชัว่ โมง และเจาหนาทีง่ านอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินควรมีความ
รคู วามสามารถ และเจาหนาทีส่ ามารถทีจ่ ะใหขอ มูลเกีย่ วกับโรค
ทีเ่ ปนอยู ผลการรักษาและขอแนะนำในการปฏิบตั ติ วั ได
สอดคลองกับการศึกษาของสุภรรณวดี (7) กลาววาผปู ว ย
และญาติจะมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่มี
มาตรฐานและมีความสะดวก สามารถใหการชวยเหลือ ณ
จุดเกิดเหตุและสามารถทีจ่ ะชวยเหลือชีวติ เบือ้ งตนและ
นำสงไดอยางปลอดภัย สอดคลองกับการศึกษาของ(1)
กลาววาลักษณะของการบริการการแพทยฉกุ เฉินจะตอง
มีการรักษา ณ จุดเกิดเหตุ การลำเลียงขนยาย และมีการ
ดูแลระหวางนำสงและตลอดจนไปถึงการนำสง รพ.
และสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของรั ง สรรค (3) ศึ ก ษา
ความพึงพอใจตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของ
ผูใชบริการภายในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพยุห
จังหวัดศรีสะเกษ กลาววาพึงพอใจในระดับสูงมากและ
มีความคาดหวังทั้งในดานการบริการและการรักษา
จะเห็นไดวา ผปู ว ยและญาติมคี วามคาดหวังมากเกีย่ วกับ
การบริการ จึงตองมีการพัฒนา ทีมบุคลากรทางการแพทย
ให มี ค วามรู ค วามสามารถให เ พี ย งพอตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไป

8. สมชาย กาญจนสุต. ระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินในประเทศไทย. ใน: เอกสารประกอบ
การอบรมระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและ
การกูชีพขั้นสูงนอกโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ:
กลมุ งานเวชศาสตรฉกุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถ;ี
2555.

1. ควรนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มาเปน
ขอมูลพืน้ ฐานในการจัดระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน
2. ควรมีศกึ ษารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในการจัดระบบบริการการแพทยฉกุ เฉินรวมกัน
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปวยและ
ญาติในการใชบริการการแพทยฉกุ เฉิน
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