บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนภาวะที่อาจเกิดขึ้นไดกับทุกบุคคล ทุกเวลา และทุกสถานที่
โดยที่บุคคลจะไมอาจคาดการณหรือมีโอกาสเตรียมตัวไวลวงหนา เพราะการเจ็บปวยฉุกเฉินเปน
ภาวะเจ็บปวยที่เกิดขึ้นไดจากโรคภัยไขเจ็บทุกชนิด ตั้งแตการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ การเจ็บปวย
ดวยอุบัติเหตุ อุบัติภัย การไดรับสารพิษ รวมทั้งเหตุจราจล การประทวงจากเหตุการณความไม
สงบที่เกิดขึ้น ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินนี้จัดปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก (World Health
Organization, 2004) เนื่องจากการเจ็บปวยฉุกเฉินกอใหเกิดความสูญเสียตอการบาดเจ็บและการ
เสียชีวิตเปนอยางมาก (วิทยา ชาติบัญชาชัยและคณะ, 2547) ดังจะเห็นไดจากขอมูลขององคการ
อนามัยโลกในป พ.ศ. 2550 ที่ไดระบุไววารอยละ 25 ของการตายทั้งหมดในโลกเกิดจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคมะเร็ง ภาวะ Stroke และการบาดเจ็บ ซึ่งทั้ง 4 สถานการณตางมีโอกาสเกิดภาวะ
ผิดปกติไดอยางเฉียบพลันและนําไปสูภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินได นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบวาการบาดเจ็บเปนสาเหตุการตายและความพิการของประชากรซึ่งจัดเปนอันดับที่ 5 ของ
สาเหตุการตายทั้งหมด (Kenneth, 2004) สําหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป
พ.ศ. 2543 พบวามีจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดประมาณ 14 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้รอยละ 51.30
เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ และสาเหตุของการเสียชีวิตที่สําคัญของโรคไมติดตอมักเกิดจากการ
บาดเจ็บโดยพบไดรอยละ 90 ในประเทศกําลังพัฒนา (กฤตยา อาชวนิจกุล และอุมาภรณ
ภัทรวาณิชย, 2549: Jacobs, 2000)
สําหรับในประเทศไทยจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบวาปจจุบันโรงพยาบาล
ตางๆ ทั่วประเทศตองรับภาระการดูแลผูปวยฉุกเฉินประมาณ 12 ลานครั้งตอป มีผูปวยที่มีภาวะวิกฤต
และเรงดวนประมาณรอยละ 30 และพบวานอกจากผูปวยฉุกเฉินทั่วไปแลว ในแตละโรงพยาบาลตอง
แบกรับการดูแลผูบาดเจ็บและอุบัติเหตุจราจร 1.2 ลานราย ผูปวยฉุกเฉิน 4.8 ลานราย และมี
ผูเสียชีวิตประมาณ 12,000 คนตอป (สายสมร ภัทรจิตรานนท, 2551) จากตัวเลขดังกลาวทําใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 57 ลานบาท และมีการประเมินในรายบุคคลพบวามีผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร 1 คน ตองสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจ ประมาณ 4.8 ลานบาท และหากเกิดความ
พิการ 1 คน ตองสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 3.3 ลานบาท นอกจากนี้ผูบาดเจ็บที่ตองรักษา
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ตัวในโรงพยาบาล 1 คน ตองเสียคาใชจายประมาณ 1,500 บาท ซึ่งการสูญเสียดังกลาวมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นในทุกป (วีรพันธ สุพรรณไชยมาตย, 2546)
จากสภาพปญหาดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งระบบบริการที่เรียกวาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน EMS (Emergency Medical Service) หรือระบบบริการ 1669 ซึ่งหมายถึง
การจัดใหมีการระดมทรัพยากรในพื้นที่หนึ่งๆ ใหสามารถชวยเหลือผูอยูอาศัยในพื้นที่ และผูอาศัย
ในพื้นที่ไดมีโอกาสขอความชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่มีภัยพิบัติ
ได อย างเท าเทียมกั น โดยเริ่ มจั ดตั้ งศู นย อุบัติ เหตุ และหน วยกู ชี พแห งแรกขึ้ นที่ โรงพยาบาลศู นย
ขอนแกนในป พ.ศ. 2537 (วิภาดา วัฒนนามกุล, 2550) และไดมีการพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในปงบประมาณ 2547 (สํานักงานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน, 2547) ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาการตาย ความพิการ ความทุกขทรมาน และการสูญเสียคาใชจาย ซึ่งการรักษาพยาบาล
ผูปวยฉุกเฉินจะไมเกิดผลดีหากมีความลาชา ผูปวยจะเสียโอกาสในการอยูรอดทุกนาทีที่ผานไป
(นันทวิภา ชาดา, 2550) อีกทั้งในกระบวนการนําสงผูปวยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ผูเจ็บปวยที่ไดรับ
การดูแลอยางถูกตองเหมาะสมตลอดการเดินทางจะชวยลดภาวะซ้ําซอนของโรคตางๆ ได หรืออาจ
กลาวไดวาชวงเวลาดังกลาวเปรียบเสมือนชวงเวลาสําคัญ (Golden hour) ของการรักษาพยาบาล
ผูปวยฉุกเฉินที่จะทําใหมีโอกาสรอดชีวิตไดมากที่สุด (สุภัคฑราวรรณ สุขโกษา, 2547)
จากการปฏิบัติงานของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่ผานมานั้นเปนที่ยอมรับกัน
อยางกวางขวางวาบริการการแพทยฉุกเฉินเปนบริการที่มีความสําคัญอยางมากเพราะสามารถ
ชวยลดอัตราการเสียชีวิต ลดภาวะความพิการและยังชวยลดคาใชจายในระบบบริการสุขภาพ
(วิทยา ชาติบัญชาชัยและคณะ, 2547) แตจากสภาพขอเท็จจริงยังพบวาการจัดบริการการ แพทย
ฉุกเฉินในประเทศไทยยังพบปญหา จากขอมูลการนิเทศงานของศูนยนเรนทร ป พ.ศ. 2550 ซึ่งเปน
หนวยงานที่ดูแลระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยพบวาการปฏิบัติงานของหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉินมีปญหาหลัก แบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ปญหาดานระบบบริหารจัดการ
2) ปญหาดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ 3) ปญหาดานบุคลากร และ 4) ปญหาดานการมี
สวนรวมของชุมชนและทองถิ่น ซึ่งทุกปญหาตางสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการใหบริการของ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนอยางมาก (ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
สอดคลองกับการศึกษาของผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ (2553) พบวาปจจุบันการจัดบริการ
การแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยยังมีความไมเหมาะสมและประชาชนยังไมสามารถถึงการบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่ดี เพราะดานแนวนโยบายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน การออกปฏิบัติงานยังทําได
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ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ รถพยาบาลไมเพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ การชวยเหลือผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินสงโรงพยาบาลสวนมากเปนหนาที่ของญาติและอาสาสมัครที่ไมไดรับการฝกอบรมใหมี
ความรูและทักษะที่เพียงพอ นอกจากนี้การศึกษาของวิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ (2547) ยัง
พบวาประชาชนมีมุมมองและทัศนคติที่ไมดีตอบริการการแพทยฉุกเฉิน ประชาชนบางกลุมไมคิด
ไมคาดหวังวาหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินจะสามารถชวยอะไรได เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจึงดิ้นรน
ชวยเหลือตนเองกอน นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมอื่นๆ ยังพบปญหาดานความรูที่ไมถูกตอง
ของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉิน กลาวคือประชาชนบางรายไมมีภาวการณเจ็บปวยฉุกเฉิน
แตเรียกใชบริการเพราะไมมียานพาหนะ ตองการความรวดเร็ว บริการฟรี ไมตองเสียคาใชจาย (เกศินี
สราญฤทธิชัย และคณะ, 2547) บางรายไมกลาเรียกใชบริการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
เพราะไมทราบขอมูลที่เพียงพอ บางรายรับทราบขอมูลแตไมถูกตอง เมื่อเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉินจึงขอ
ความชวยเหลือไปยังหนวยงานอื่นตามความคิดความเขาใจของตนเอง เชน มีการแจงเหตุขอความ
ชวยเหลือไปยังสถานีตํารวจในทองที่ ซึ่งกอใหเกิดความลาชาในการไดรับความชวยเหลือ มีผลตอ
จํานวนการตายของผูบาดเจ็บ ผูบาดเจ็บอาจเสียชีวิตโดยไมจําเปน (สุพรรณ ศรีธรรมา, 2549) จาก
ปญหาที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาปจจุบันการจัดบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยจําเปนที่จะตอง
ไดรับการดูแลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนใชประโยชนจากการบริการรวมทั้งประชาชนมีการใช
บริการอยางถูกตองมากขึ้น (สุพรรณ ศรีธรรมา, 2549)
จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่ตอบรับนโยบายพัฒนาบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยมี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเปนศูนยกลางตั้งแตป พ.ศ. 2547 จากการปฏิบัติการดังกลาว
ที่ผานมาพบวามีจํานวนผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ที่ใชบริการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น
16,001 ราย (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข, 2551) แยกเปนบริการ
ระดับพื้นฐาน BLS (Basic Life Support) จํานวน 8,182 ราย บริการระดับสูง ALS (Advance Life
Support) จํานวน 7,819 ราย สามารถใหบริการในระยะเวลาที่รับแจงเหตุจนกระทั่งหนวยบริการไป
ถึงที่เกิดเหตุไมเกิน 10 นาที (response time) เปนจํานวน 7,424 ราย คิดเปนรอยละ 46.40 และ
ใหบริการดูแลหลังแจงเหตุเกิน 10 นาที เปนจํานวน 8,576 ราย คิดเปนรอยละ 53.60
โรงพยาบาลสามโคก เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงในจังหวัดปทุมธานี สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขไดสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดใหแผนพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินใหลงไปสูระดับชุมชน (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน, 2547)
โดยเริ่มใหบริการการแพทยฉุกเฉินอยางเปนรูปแบบตั้งแต ป พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการใหบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล มีประชากรประมาณ 11,740 คน โดยลักษณะของประชาชนในพื้นที่เปน
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กลุมชุมชนเชื้อสายมอญที่อาศัยอยูดั้งเดิม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจาง ลักษณะครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย ดานสิทธิการรักษาสวนใหญมีสิทธิการรักษา
เปนบัตรประกันสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลสามโคก การใหบริการการแพทยฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลสามโคกที่ผานมาจะมุงเนนใหการรักษาพยาบาลแกผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดอยางทันทวงที
ครอบคลุม ถูกตองและใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีพยาบาลวิชาชีพที่ประจําแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินเปนผูรับผิดชอบหลักในการออกปฏิบัติการภายหลังการไดรับแจงจากศูนยสั่งการทุกครั้ง
ผลการดําเนินงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในป พ.ศ. 2549, 2550, 2551
และ 2552 ของโรงพยาบาลสามโคกที่ไดออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยเปนจํานวน 34, 30, 31
และ 32 รายตามลํ าดับ และมีระยะเวลาการออกปฏิบัติง านตั้ง แตรับแจง เหตุข นถึง ที่เ กิด เหตุ
(response time) ภายใน 10 นาที คิดเปนรอยละ 62, 60, 64 และ 68 ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนผูเรียกใชบริการพบวามีผูปวยเรียกใชบริการเปนจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูปวย
ฉุกเฉินและผูปวยวิกฤตที่มาใชบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งมีจํานวน 576, 645, 660
และ 696 รายตามลําดับ ซึ่งสาเหตุการเจ็บปวยฉุกเฉินสวนใหญเปนผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจร และเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลสามโคกเองหรือนําสงโดยผูชวยเหลือที่
ขาดความรูความสามารถในการชวยเหลือผูปวยเบื้องตนอยางถูกวิธี กระบวนการที่เกิดขึ้นสงผลให
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินรอยละ 40, 38, 46 และ 42 ตามลําดับ ไดรับการรักษาพยาบาลที่ลาชา (งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามโคก, 2552)
นอกจากนี้ จ ากการที่ ผู วิ จั ย เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลสามโคกไดทําการสุมเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผูปวยจํานวน 4 ราย ซึ่งเปนผูปวย
ฉุกเฉินที่มารับบริการในป พ.ศ. 2552 พบวามีผูปวยที่มารับบริการ 3 รายเกิดภาวะแทรกซอนและ
อีกรายเสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล ซึ่งจากการสอบถามขอมูลจากผูปวยและญาติ รวมทั้งผูนําสง
ผูปวยที่โรงพยาบาลไดรับทราบขอมูลวาผูปวยรายแรกนั้นกอนเดินทางมาโรงพยาบาลมีอาการ
คล า ยภาวะเส น เลื อ ดในสมองอุ ด ตั น แต ผู นํ า ส ง ประสบเหตุ นํ า ส ง ผู ป ว ยล า ช า เนื่ อ งจากไม มี
ยานพาหนะที่จะนําสงผูปวย ทําใหผูปวยพลาดโอกาสในการรักษาในชวงแรกของการเริ่มตนการ
แสดงอาการของโรคสงผลใหเกิดความพิการ ผูปวยรายที่สองใหขอมูลวาไมทราบชองทางในการขอ
ความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินจึงไดขอความชวยเหลือไปยังผูนําชุมชน สงผลทําใหเกิด
ความลาชาในการติดตอประสานงานเกิดการเสียเวลามากยิ่งขึ้น รายที่สามรับทราบวามีระบบ
บริการการชวยเหลือที่เรียกวา 1669 แตไมกลาโทรแจงหนวยบริการเพื่อขอความชวยเหลือเพราะ
ไมมั่นใจวาตนเองมีอาการเขาขายที่จะไดรับบริการหรือไมซึ่งหากไมเขาขายการเจ็บปวยฉุกเฉิน
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วิตกกังวลวาตนเองจะตองเปนผูที่รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดจําเปนตองรอญาติใหกลับจากการ
ทํางานจึงจะเดินทางมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได และรายสุดทายใหขอมูลวาเคยไดรับขอมูล
ขาวสารถึงผลเสียของการไดรับความชวยเหลือจากกลุมบุคลากรที่ไมมีทักษะในการดูแลผูปวย จึง
ไมกลาเรียกใชบริการเพราะเกรงจะเกิดอันตรายกับผูปวยมากยิ่งขึ้น
จากขอมูลเบื้องตนที่ไดกลาวมานั้นชี้ใหเห็นถึงปญหาในการเขาถึงการบริการซึ่งมี
หลายสาเหตุที่เกี่ยวของจนทําใหผูบาดเจ็บพลาดโอกาสที่จะมีชีวิต มีภาวะแทรกซอน หรือเกิด
ความพิการจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน สูญเสียคาใชจายจากการสงผูบาดเจ็บและการขนสงที่ผิดวิธี
จนสงผลเสียตอภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินและทําใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น ซึ่งปญหาในพื้นที่
สวนหนึ่งที่พบจะสอดคลองกับผลการนิเทศนงานของศูนยนเรนทรในป พ.ศ. 2550 ที่พบวาระบบ
การแพทยฉุกเฉินยังขาดการประชาสัมพันธและขาดการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งปญหาดังกลาว
ทางศูนยนเรนทรไดหาแนวทางการแกไขโดยการวางนโยบายใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน มีการสรางเครือขายในการดําเนินงาน เพิ่มการประชาสัมพันธโครงการ
อยางไรก็ดีในการที่จะสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนไดนั้นอาจจําเปนตองมีการศึกษา
สถานการณปญหาในพื้นที่อยางเปนระบบเสียกอน จึงจะทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบไดเขาไป
สนับสนุนไดอยางเหมาะสมและทําใหการบริการการแพทยฉุกเฉินเปนการบริการที่ไดรับการตอบ
รับและสรางประโยชนใหกับประชาชนอยางแทจริง จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปญหาการ
บริการการแพทยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่มักจะมีสาเหตุจากความรูความเขาใจของประชาชน
ที่ไมถูกตองประชาชนมีทัศนคติในทางลบตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน และรูจักหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินอยางครอบคลุมมีจํานวนนอย (เกศินี สราญฤทธิชัย และคณะ, 2546) นอกจาก
นี้จากผลการศึกษาของวิลาวรรณ แกวลาน (2551) เรื่องคุณภาพบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ
โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งพบวา องคกรและผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับนโยบายจากระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินไมครอบคลุมในทุกประเด็นแตรับรูวานโยบายของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
เปนนโยบายที่ดีเอื้อตอประชาชนผูเจ็บปวยฉุกเฉิน จากขอมูลเบื้องตนอาจกลาวไดวาปญหาเรื่อง
ความรูความเขาใจยังคงเปนปญหาทั้งในสวนของบุคลากรและประชาชนทั่วไป ปญหาเหลานี้
นํามาสูการใชบริการที่ไมเหมาะสมและเกิดผลลัพธตอสุขภาพของผูปวยในทางลบตามที่ไดกลาว
มาแลวขางตน ซึ่งเมื่อผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมในพื้นที่พบวาในพื้นที่ความรับผิดชอบยังไมมี
การสํารวจขอมูลดานความรูและทัศนคติของประชาชนอยางเปนระบบมากอน ทั้งที่ในพื้นที่ที่จะ
ทําการศึกษาพบสถานการณปญหาในการใชบริการของประชาชนแลว และการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ
ที่ผา นมามั ก มีการศึก ษาในสวนของบุ คลากรทีม สุข ภาพและอาสาสมั ครสาธารณสุ ขมากกว า
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การศึกษาในประชาชนทั่วไป รวมทั้งจากการศึกษาของพรรณี มานะกุล (2543) เรื่องความรู
ทัศนคติ และการใชบริการศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนพบวาระดับความรูและทัศนคติมีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการของประชาชน
ผูวิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยที่มีภาวะ
เจ็บปวยฉุกเฉินและบาดเจ็บ และเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในงานบริการการแพทยฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลสามโคก ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงปญหาที่พบในการใหบริการในพื้นที่จึงตองการ
ศึกษาวิจัยเพื่อทําใหไดขอมูลพื้นฐานในเรื่องความรูและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ถึงแมวาการบริการการแพทยฉุกเฉินจะไมใชบริการที่ประชาชนทุก
คนจะใชอยางทั่วไป ซึ่งผูที่จะใชบริการมักจะเปนผูที่มีภาวการณเจ็บปวยฉุกเฉินหรือเกิดความ
เจ็บปวยที่อาจเปนเหตุใหเปนอันตรายตอชีวิต จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนควรจะรูวาจะใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่เปนสวัสดิการภาครัฐอยางไรใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น
หากผูวิจัยมีขอมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็จะนําไปสูการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาความไมรูหรือรู
อยางไมครอบคลุม และเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับประชาชนได อีกทั้งอาจคนพบปญหา
และสาเหตุของปญหาในการใหบริการจากการสะทอนของประชาชน และเมื่อขอมูลพื้นฐานสวนนี้
มีความชัดเจน พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนก็จะสามารถดําเนินงานเพื่อสรางความเขาใจในชุมชนได
อยางเหมาะสม และในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยยังไดวางแผนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ประชาชนในพื้นที่ตอระบบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อใหไดขอมูลที่จะสามารถนํามาใชในการจัดบริการ
ที่สอดคลองกับความคาดหวังได นําไปสูการพัฒนาใหผูใชบริการสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
ตามเปาหมายของการจัดตั้งระบบบริการการแพทยฉุกเฉินระดับประเทศไดในที่สุด
วัตถุประสงคเพื่อการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู แ ละทั ศ นคติ ข องประชาชนในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
โรงพยาบาลสามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
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คําถามในการวิจัย
1. ระดับความรูของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉินในพืน้ ที่ความรับผิดชอบ ของ
โรงพยาบาลสามโคกเปนอยางไร
2. ประชาชนในพืน้ ที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกมีทัศนคติตอบริการ
การแพทยฉุกเฉินในระดับใด
3. ประชาชนในพืน้ ที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกมีความคาดหวังอยางไรตอ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
นิยามศัพท
ความรู หมายถึง ความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินของประชาชน
ในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆดังนี้ ดานเปาหมาย ดาน
การแจ ง เหตุ ด า นบุ ค ลากร และด า นค า ใช จ า ยในการใช บ ริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น วั ด โดยใช
แบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความรูสึกในดานบวกและดานลบของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานีที่มีตอบริการการแพทยฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมใน
ดา นต างๆดั ง นี้ ทัศนคติตอเปา หมาย ตอการแจ ง เหตุ ตอบุคคลากร ต อวั สดุ-อุ ปกรณ และตอ
คาใชจายของบริการการแพทยฉุกเฉิน วัดโดยใชแบบสอบถามดานทัศนคติตอบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความคาดหวัง หมายถึ ง ความตองการ ความมุงหวังหรือคาดการณไวลวงหนาของ
ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานีที่มีตอบริการการแพทย
ฉุกเฉินซึ่งประกอบไปดวยดานการใหบริการ ดานการแจงเหตุ ดานวัสดุและอุปกรณ ดานบุคลากร
และอื่นๆ
บริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การบริการชวยเหลือแกผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง อยางเปนขั้นตอนของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคก

8
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน
- ดานเปาหมาย
- ดานการแจงเหตุ
- ดานบุคลากร
- ดานคาใชจา ยในการใช
บริการการแพทยฉุกเฉิน

ทัศนคติตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
- ตอเปาหมาย
- ตอการแจงเหตุ
- ตอบุคคลากร
- ตอวัสดุ-อุปกรณ
- ตอคาใชจายของบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

ความคาดหวังตอบริการการแพทย
ฉุกเฉิน
- ดานการใหบริการ
- ดานการแจงเหตุ
- ดานวัสดุ-อุปกรณ
- ดานบุคลากร

การใชบริการการแพทยฉุกเฉิน

9
ประโยชนที่ไดรับ
1. ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาถึงปญหาดานความรูและทัศนคติของประชาชนใน
พื้นที่ความรับผิดชอบตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
2. ไดขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการการใชบริการการแพทยฉุกเฉินของประชาชนใน
พื้นที่ความรับผิดชอบที่ตรงกับความเปนจริงและตรงกับความตองการของประชาชน
3. ผลการวิจัยจะนํามาเปนขอมูลในการวางแผนการสงเสริมความรูและสรางทัศนคติใน
ทางบวกใหแกประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก
4. โรงพยาบาลสามโคกสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด ไ ปใช เ ป น แนวทางในการจั ด การ
ปรับปรุงบริการของบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ได

