บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาความรู ทัศนคติและความคาดหวัง
ของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และกําหนดขอบเขตของการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตามลําดับดังนี้
1. การบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.1 ความหมายของบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.2 ความเปนมาของบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.3 บริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคก
1.4 ลักษณะการทํางานของบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.5 ปญหาในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
2. ความรูของประชาชนเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน
2.1 ความหมายของความรู
2.2 ความรูเกีย่ วกับบริการการแพทยฉกุ เฉิน
3. ทัศนคติของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
3.1 ความหมายของทัศนคติ
3.2 ทัศนคติตอบริการการแพทยฉกุ เฉิน
3.3 องคประกอบของทัศนคติ
4. ความคาดหวังของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
4.1 ความหมายของความคาดหวัง
4.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
4.3 ปจจัยที่ทาํ ใหความคาดหวังแตกตางกัน
4.4 องคประกอบของความคาดหวัง
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การบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ความหมายของบริการการแพทยฉุกเฉิน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ า นมามีผู ใ ห ค วามหมายของบริ ก ารการแพทย
ฉุกเฉินไวมากมาย ซึ่งสวนใหญจะมีความหมายที่คลายคลึงกันดังนี้
ศูนยนเรนทร (2545) ใหความหมายวาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง
บริการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล โดยจัดใหมีบุคคลากร เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ระบบ
แจงเหตุ ระบบประสานงาน สถานพยาบาล การลําเลียง และสงตอ ผูปวยฉุกเฉิน และผูบาดเจ็บไป
ยังสถานพยาบาลในเครือขายเพื่อใหผูบาดเจ็บและผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพอยางทันที
กระทรวงสาธารณสุข (2546) ใหความหมายวาบริการการแพทยฉุกเฉินหมายถึง
การจัดใหมีการระดมทรัพยากรในพื้นที่หนึ่งๆ ใหสามารถชวยเหลือผูอยูอาศัยในพื้นที่ไดมีโอกาสขอ
ความชวยเหลือ ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติได โดยจัดใหมีระบบรับ
แจงเหตุ ระบบการเขาชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหแกโรงพยาบาลที่เหมาะสมไดอยางมีคุณภาพ
และรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง
พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน (2551) ไดใหความหมายวาการแพทยฉุกเฉิน

หมายถึง การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
ฉุกเฉิน
จากความหมายดังกลาวสรุปไดวาบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การบริการ
ชวยเหลือแกผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อยางเปนขั้นตอน ตั้งแตการรับแจงเหตุ
การสั่งการ การออกปฏิบัติการ การชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ รวมถึงการลําเลียงขนยาย การสงตอ
ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย โดยทีมบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้จะกลาวถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามโคก
ความเปนมาของบริการการแพทยฉกุ เฉิน
เมื่อกลาวถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ยอมเปนที่ทราบกันดีวา การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินจะไมเกิดผลดี หากมีความลาชาผูเจ็บปวยฉุกเฉิน จะเสียโอกาสในการอยูรอดทุกนาทีที่ผาน
ไป และเปนที่ทราบกันดีอีกวา การลําเลียงขนยายผูปวยที่ไมเหมาะสมจะยิ่งเปนการ ทําอันตราย
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ซ้ําเติมใหแกผูบาดเจ็บ ทําใหเกิดผลเสียแกผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดอยางมากอีกดวยความพยายามใน
การจัดระบบการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินที่เหมาะสมจึงไดเกิดขึ้นเรื่อยมา
สําหรับในประเทศไทย ไดมีการชวยเหลือในลักษณะสังคมสงเคราะหและการกูภัย
โดยควบคูกับการเก็บศพผูเสียชีวิตในกรณีตางๆ ดําเนินการโดยมูลนิธิปอเต็กตึ้งมาตั้งแต พ.ศ.
2480 และมูลนิธิรวมกตัญูตั้งแตป พ.ศ. 2513 ซึ่งไดใหความชวยเหลือขั้นตนและลําเลียงผูปวย
ฉุกเฉินนําสงโรงพยาบาลโดยบุคลากรที่ไมมีความรูความสามารถ ไมมีอุปกรณที่เหมาะสม ซึ่งถูก
วิพากษ วิจารณจากวงการแพทยวาทําใหเกิดความพิการและสูญเสียมากกวาที่จะเกิดประโยชน
(สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน, 2548)
จากปญหาดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทยไดจัดตั้งระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินตั้งแตปงบประมาณ 2532 ที่โรงพยาบาลราชวิถี และไดบรรจุการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)
โดยเริ่ ม จั ด ตั้ ง โครงการศู น ย อุ บั ติ เ หตุ ที่ โ รงพยาบาลศู น ย ข อนแก น เมื่ อ พ.ศ. 2536 ให มี ค วาม
ครอบคลุมถึงการใหการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ตอมากรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาล
วชิรพยาบาลไดเปดหนวยแพทยกูชีพขึ้นอยางเปนทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2537 ใหบริการแก
ผูบาดเจ็บโดยเนนอุบัติเหตุจราจรและอุบัติภัยตางๆ และกรมการแพทยไดเปดศูนยกูชีพนเรนทร
อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 ใหบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในพื้นที่โดยรอบ
โรงพยาบาลราชวิถีและตอมากรมการแพทยไดพัฒนาความรวมมือกับกรุงเทพมหานครในการ
ขยายพื้นที่การใหบริการ มีหมายเลขแจงเหตุ 2 หมายเลข คือ 1669 ในสวนของกรมการแพทย
และ 1554 ในสวนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตการใหบริการยังไมทั่วถึง ยังขาดงบประมาณที่
เหมาะสมในการดําเนินการ (ศูนยนเรนทร, 2548)
ตอมาศูนยนเรนทร โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพถวนหนาแหงชาติ ไดจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครอบคลุม 76 จังหวัด
ทั่ว ประเทศ รวมทั้ ง ได ร ว มกั บ กรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นทอ งถิ่ น สนั บ สนุ น ให เ ทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งหนวยกูชีพในเขตปกครองเพื่อใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ที่
ท อ งถิ่ น ดู แ ล โดยได รับ การสนับ สนุ น งบประมาณจากสํ า นั ก งานหลั ก ประกัน สุ ข ภาพแห ง ชาติ
การแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยจึงไดรับการพัฒนาขึ้นนับตั้ง แตนั้นมาพรอมๆ กับการพัฒนา
เครื่องมือและอุปกรณชวยชีวิตในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลแตละแหงทั้งภาครัฐและเอกชน จะ
เห็นวามีหนวยงานและองคกรทั้งหลายที่กลาวมาขางตนเปนตนกําเนิดของ “สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ” ทําหนาที่พัฒนางานการแพทยฉุกเฉินจนเกิดความกาวหนาและมีผลงานเปนที่
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ประจักษในวงกวาง ซึ่งปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งสํานักงานระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินขึ้นเปนหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและไดดําเนินการแพทยฉุกเฉิน
อยางตอเนื่อง
บริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคก
อําเภอสามโคกเปน 1 ใน 7 อําเภอ ของจังหวัดปทุมธานี ที่มีขนาดเล็กที่สุด มีพื้นที่
ประมาณ 94,967 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สว นใหญเ ปน ที่ราบลุม ริม สองฝ ง แม นํ้า โดยมี แม นํ้ า
เจาพระยาไหลผานใจกลางทําใหพื้นที่ของอําเภอสามโคก ถูกแบงออกเปน 2 สวนคือ ฝงตะวันตก
ของอําเภอหรือบนฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยากับฝงตะวันออกของอําเภอหรือบนฝงซายของแมนํ้า
เจาพระยา ซึ่งจากลักษณะการเปนอยูขางตนมีผลตอการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน กลาวคือเมื่อ
มีผูปวยเกิดการบาดเจ็บฉุกเฉินมักจะทําใหผูปวยตองใชเวลารอคอยการเดินทางเขาไป ณ จุดเกิด
เหตุนาน เนื่องจากบางครั้งการเดินทางตองอาศัยการลงเรือเขาไป ณ จุดเกิดเหตุทําใหเกิดการใช
เวลามากยิ่งขึ้น พื้นที่อยูอาศัยของอําเภอสามโคก ประกอบดวย 11 ตําบล 58 หมูบาน มีจํานวน
ประชากรประมาณ 51,1762 คน ประชากรที่อาศัยอยูมีทั้งเชื้อสายไทยและมอญที่อพยพมาตั้งถิ่น
ฐานอยูตั้งแตสมัยสมเด็จพระนเรศวร ชาวมอญสวนใหญสามารถ อาน พูด เขียนภาษาไทยได สวน
การติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันยังคงใชภาษามอญในทองถิ่นอยู (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สามโคก, 2548)
โรงพยาบาลสามโคกเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในจังหวัดปทุมธานี
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดใหแผนพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหลงไปสูระดับชุมชน เนนใหชุมชนมีสวนรวม (สํานักงานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน, 2547) โดยเริ่มใหบริการการแพทยฉุกเฉินอยางเปนรูปแบบตามนโยบาย
ของจังหวัดตั้งแตป พ.ศ. 2548 ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศของอําเภอสามโคกที่มีแมน้ําเจาพระยา
ไหลผานใจกลางอําเภอนั้นทําใหพื้นที่ที่อยูในเขตการใหบริการของโรงพยาบาลสามโคกคือพื้นที่
ทางฝงตะวันออกของอําเภอสามโคกประกอบไปดวย 4 ตําบล ไดแก ตําบลเชียงรากใหญ ตําบล
เชียงรากนอย ตําบลบานปทุม และตําบลบานงิ้ว รวม 23 หมูบาน มีประชากรประมาณ 11,740
ราย สวนพื้นที่ทางฝงตะวันตกอันประกอบไปดวย 7 ตําบล ไดแก ตําบลคลองควาย ตําบลทาย
เกาะ ตําบลบางกระบือ ตําบลสามโคก ตําบลบางโพธิ์เหนือ ตําบลกระแชง และตําบลบางเตย
เปนพื้นที่ใหบริการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลปทุมธานี สําหรับการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามโคกในชวงป พ.ศ. 2548 เปนการใหบริการที่ยังมีระบบการ
ใหบริการที่ไมชัดเจน สวนใหญเปนการใหบริการ ณ จุดเกิดเหตุ ที่เปนประเภทอุบัติเหตุจราจร การ
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บาดเจ็บบนทองถนน ตอมาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามโคกมีการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการมากยิ่งขึ้น โดยมีการใหบริการผูปวยฉุกเฉินทุกประเภท กลาวคือใหการ
บริ ก ารทั้ ง ผู ป ว ยที่ มี ก ารเจ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิ น จากโรคภั ย ต า งๆ และผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การบาดเจ็ บ จาก
อุบัติเหตุบนทองถนน ดานบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามโคกเปน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและหองคลอด ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 12 คน
เจาหนาที่ผูชวยเหลือคนไข 2 คน โดยมีอัตรากําลังพยาบาลเวรเชา บาย ดึก เทากับ 3: 2: 2 ซึ่งการ
ใหบริการที่ผานมาพบขอมูลมีผูใชบริการในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินคอนขางนอย จากการ
คนหาปญหาพบวาประชาชนสวนใหญยังไมทราบเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน จึงไมไดเรียกใช
บริการการแพทยฉุกเฉินทางโรงพยาบาล ทําใหมีการประชาสัมพันธงานบริการการแพทยฉุกเฉิน
มากขึ้น โดยประสานงานกับผูนําชุมชนรวมรณรงคประชาสัมพันธงานบริการการแพทยฉุกเฉิน
อยางตอเนื่อง เพื่อมุงหวังใหประชาชนไดรับรูและเขาใจในวัตถุประสงคของการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน นอกจากนี้ผลการดําเนินงานดานระยะเวลาการใหบริการ ณ จุดเกิดเหตุ (response time)
พบวา ในชวงการดําเนินงานในป พ.ศ. 2548 มักใชเวลามากกวา 10 นาที สืบเนื่องมาจากหลาย
สาเหตุ ไดแก 1) การเขาไปในพื้นที่จะตองมีการใชยานพาหนะทั้งรถและเรือในการเดินทางไป ณ
จุดเกิดเหตุ 2) การบอกตําแหนงที่อยูของผูแจงเหตุคลาดเคลื่อนทําใหใชเวลาในการคนหาบานของ
ผูเจ็บปวย 3) การออกใหบริการไมสามารถออกไดทันทีเนื่องจากทางโรงพยาบาลมีรถใหบริการไม
เพียงพอ 4) จํานวนพนักงานขับรถไมเพียงพอเนื่องจากตองออกปฏิบัติหนาที่ในสวนอื่นๆ รวมดวย
ซึ่งทุกปญหาที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลสามโคกไดพยายามปรับปรุงแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง
เพื่อหวังใหประชาชนในพื้นที่ไดรับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
ในการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามโคก มีการจัดระบบการ
ใหบริการตามองคประกอบ 12 องคประกอบของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินดังนี้ (สํานักงาน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน, 2548)
1. ระบบการแจงเหตุ หมายถึง ระบบบริการการรับแจงเหตุที่ครอบคลุมทุก
พื้นที่การใหบริการของแตละจังหวัด ซึ่งจะตองมีที่ตั้งของศูนยรับแจงเหตุประจําจังหวัด และมี
เจาหนาที่ประจําศูนยรับแจงเหตุ มีผูตัดสินใจสั่งการและรับผิดชอบทางการแพทย ที่สามารถ
ใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง ผานหมายเลขโทรศัพท 1669
สําหรับระบบการแจงเหตุของโรงพยาบาลสามโคกประชาชนสามารถโทรติดตอ
แจงเหตุโดยตรงไดที่หมายเลข 1669 ซึ่งผูรับแจงเหตุคือเจาหนาที่ของศูนยสั่งการปทุมธานี
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โดยผูรับแจงเหตุจะแนะนําตนเอง และหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยูแกผูแจงเหตุรับทราบ และจะ
ซักถามขอมูลจากผูแจงเหตุในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) สถานที่เกิดเหตุ
2) เกิดเหตุอะไร มีผูบาดเจ็บกี่คน
3) เพศ อายุ ของผูบาดเจ็บ และอาการของแตละคน
4) มีผูชวยเหลือเบื้องตนอยางไร
5) ชื่อผูแจง หรือ ผูใหการชวยเหลือ
6) เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอกลับ
เมื่อศูนยสั่งการปทุมธานีรับทราบขอมูลจากผูแจงเหตุจะดําเนินการติดตอมายัง
โรงพยาบาลสามโคกโดยผาน 3 ชองทาง ไดแก ทางหมายเลขโทรศัพทสายตรงของหองอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 02-5818637 ทางโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข 082-7242320 และทางวิทยุสื่อสารใน
ความถี่ของศูนยนเรนทร 155.475 ซึ่งมีบุคลากรใหบริการสามารถรับแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง
โดยการสั่งการของแพทยเวรประจําโรงพยาบาล สําหรับการตัดสินใจสั่งหนวยรถพยาบาลออกรับ
ผูปวยขึ้นอยูกับอาการที่ไดรับแจงรวมกับเกณฑการพิจารณาสั่งการของศูนย ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1
เกณฑประกอบการพิจารณาใหหนวยบริการออกปฏิบตั ิการ
ของศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน

-

หนวยบริการขั้นสูง
หอบรุนแรง
ชักเกร็ง
หมดสติกระทันหัน
เจ็บหนาอกอยางรุนแรง
หยุดหายใจ
อุบัติเหตุความเร็วสูงมีผปู วยเสียชีวิต
อุบัติเหตุจราจรมีผูบาดเจ็บติดอยูในรถ
บาดเจ็บกระดูกสันหลัง
ตกเลือดภายใน
ตกจากที่สูงมากกวา 5 เมตร
คลอดฉุกเฉิน
เหตุความเสี่ยงสูง
ชอค

-

หนวยบริการขั้นพื้นฐาน
หอบเล็กนอย
ไขทุกระดับ
ซึมสะลืมสะลือ
เจ็บปวดทัว่ ๆ ไป
หมดสติแตปลุกตื่น
อุบัติเหตุจราจรบาดเจ็บเล็กนอย
อุบัติเหตุจราจรมีผูบาดเจ็บติด
อยูในรถแตออกเองได
มือ เทา แขน ขาทอนลาง
ไหปลาราหัก
เลือดออกภายนอกศีรษะ แขน
ขา หามเลือดได
ตกจากที่สูงต่าํ กวา 5 เมตร
อาละวาด
เหตุความรุนแรงอื่นๆ

ที่มา : สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (2548)
2. ระบบการสื่อสาร หมายถึง ระบบการติดตอสื่อสารระหวางศูนยรับแจงเหตุ
ของจังหวัดกับลูกขาย ซึ่งหมายถึงหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในแตละอําเภอตองครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก าร รวมถึ ง การสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลากรที่ อ อกให บ ริ ก าร ณ จุ ด เกิ ด เหตุ กั บ
โรงพยาบาลที่จะนําผูที่ไดรับบาดเจ็บสงตอ และเครือขายที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจ กูภัย ระบบการ
สื่อสารตองเปนการสื่อสาร 2 ทาง คือศูนยรับแจงเหตุและหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินที่ออก
ปฏิ บั ติ ก ารต อ งสามารถติ ด ต อ กั น ได อุ ป กรณ สื่ อ สารต อ งอยู ใ นสภาพที่ พ ร อ มใช ง าน ทั้ ง ใน
รถพยาบาลและในหองฉุกเฉิน
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สําหรับระบบการสื่อสารของโรงพยาบาลสามโคก ใชการติดตอกับศูนยรับแจง
เหตุปทุมธานี โดย 3 ชองทาง ซึ่งไดแกทางหมายเลขโทรศัพทสายตรงของหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ที่หมายเลขโทรศัพท 02-5818637 ทางโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข 082-7242320 และทางวิทยุ
สื่อสารในความถี่ของศูนยนเรนทร 155.475
3. บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่ง
ประกอบดวย แพทย พยาบาล เจาพนักงานกูชีพ และพนักงานขับรถซึ่งตองมีความสามารถตาม
เกณฑมาตรฐานดังนี้
3.1 แพทย หมายถึง แพทยผูที่ทําหนาที่ควบคุมระบบเพื่อใหการรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐาน จะตองมีแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินอยางนอย 2 คนตอหนึ่งจังหวัด
สําหรับในจังหวัดปทุมธานีมีแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินอยู
ประจํา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติซึ่งที่ผานมาเมื่อพบเหตุที่ตองการคําปรึกษา
โรงพยาบาลสามโคกก็จะติดตอขอคําแนะนํามายังโรงพยาบาลธรรมศาสตรโดยตรง
3.2 พยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 ที่ไดรับการรับรองจากสภาการ
พยาบาล ผานการอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง และไดอบรมเพิ่มเติมทุก 2 ป รวมถึงตองมีความรู
ในเรื่องระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ การประเมินสภาพผูบาดเจ็บ การ
ยกและการเคลื่อนยาย และสามารถใชวิทยุสื่อสารได
3.3 เจาหนาที่เวชกรฉุกเฉิน ในประเทศไทยเวชกรฉุกเฉินอยู 2 ระดับ คือ
1) เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (emergency medical technician [EMT-B]) ซึ่งตองมีคุณสมบัติ
ผานการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน จํานวน 110 ชั่วโมง ผานการทดสอบความรูเรื่อง
ในเรื่องการประเมิ นสถานการณ การประเมิน ผูบาดเจ็ บ การดาม การหามเลื อด การยก การ
เคลื่อนยาย และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2)เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (emergency medical
technician intermediate [EMT- I]) โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ ผานการอบรมหลักสูตรเวชกร
ฉุกเฉิน ขั้นกลาง เปนระยะเวลา 2 ป ตองไดรับใบประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน 2 ป มี
ความสามารถในดานการบริการการแพทยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (basic life support) และชวยการ
บริการการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (advanced life support) ตองผานการทดสอบความรูเรื่องในเรื่อง
การประเมินสถานการณ การประเมินผูบาดเจ็บ การดาม การหามเลือด การยก การเคลื่อนยาย
และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

18
3.4 ชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาล (first responder) หมายถึง เจาหนาที่
หนวยกู ภัยอาสาสมัคร เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ดับเพลิง หรือกลุมบุคคลที่แสดงตนวาพรอมที่
จะใหการชวยเหลือและบริการประชาชน โดยมีคุณสมบัติคือตองผานการอบรมหลักสูตรการปฐม
พยาบาลสําหรับเจาหนาที่และอาสาสมัครของกรมการแพทย จํานวน 20 ชั่วโมง
องคประกอบดานบุคลากรที่กลาวมาขางตนเปนมาตรฐานของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ซึ่งในทางปฏิบัติการในแตละพื้นที่จะสามารถจัดองคประกอบดานบุคลากรตาม
บริบทของตนเอง
สํ า หรั บ บุ ค ลากรระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาลสามโคก
ประกอบ ดวยแพทยประจําบานและเปนแพทยท่อี อกเวรตรวจในวันนั้นๆ เปนผูควบคุม สั่งการให
การรักษา พยาบาล คือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและพยาบาล
หองคลอดที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พนักงานขับรถ ผูชวยเหลือคนไขที่ผานการอบรม
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น และบุ ค ลากรในหนว ยปฏิบัติการฉุก เฉิน เบื้อ งตน ที่ขึ้น ทะเบี ย นกั บ
สํา นั ก งานระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ในการออกปฏิบั ติก ารแตล ะครั้ง จะใช บุค ลากรที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับระดับการความรุนแรงของผูบาดเจ็บ โดยแบงเปน 1) การออกใหบริการ
ระดับพื้นฐาน (BLS) ผูท่ีออกปฏิบัติการจะประกอบไปดวยพนักงานขับรถ 1 ทาน และพนักงานใน
หนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 1 ทาน
2) การออกใหบริการระดับสูง (ALS) ผูที่ออกปฏิบัติการจะประกอบไปดวยพนักงานขับรถ 1 ทาน
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1-2 ทาน และในกรณีที่ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรง อาจมีแพทยเวรออกรวมปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุรวมดวย
4. กฎและระเบียบ หมายถึง กฎและระเบียบในการปฏิบัติงานของบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ประกอบดวย
4.1 กฎระเบียบของบุคลากรผูใหบริการ ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย สวม
เสื้อของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในขณะออกใหบริการ ไมดื่มสุราในขณะที่ออกปฏิบัติงาน ไม
ทะเลาะวิวาทกันระหวางที่กําลังปฏิบัติงาน
ในสวนของโรงพยาบาลสามโคกทีมบุคลากรในหนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉินจะแตงตายตามระเบียบของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน โดยพนักงานขับรถจะใสชุดขาวมี
สัญลักษณของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน พยาบาลจะสวมชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินสีขาว
ดานหลังปกตราสัญลักษณบริการการแพทยฉุกเฉิน บุคลากรทุกคนจะไมแสดงพฤติกรรมที่ไม
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เหมาะสม เชน การดื่มสุรา ใชวาจาไมสุภาพในการใหบริการเนื่องจากเปนระเบียบการปฏิบัติงาน
ของทางโรงพยาบาลหากผูใดไมปฏิบัติตามจะมีระเบียบการลงโทษตามความรุนแรง
4.2 กฎระเบียบของหนวยงานที่ใหบริการทั้งหนวยงานราชการและ
หนวยงานเอกชน รถพยาบาลประจําหนวยบริการเปนรถตู หรือรถปกอัพดัดแปลง หลังคาสูง มีไฟ
ฉุกเฉินสีน้ําเงิน มีเปลขนยายยึดตรึงกับรถพยาบาล
ในสวนของโรงพยาบาลสามโคกใชรถพยาบาลประจําหนวยบริการเปนรถตู
สีขาวติดตราสัญลักษณหนวยกูชีพโรงพยาบาลสามโคก หลังคาสูง มีไฟฉุกเฉินสีน้ําเงิน มีเปลขน
ยายยึดตรึงกับรถพยาบาล ตรงตามระเบียบของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
5. ระบบการเงินการคลัง หมายถึง งบประมาณในการจัดตั้งและดําเนินการ
การแพทยฉกุ เฉิน รวมถึงคาตอบแทนแกหนวยบริการ ซึ่งไดมาจากสวนกลางและสวนทองถิ่น
5.1 งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
5.2 มาตรฐานการจายเงินคาตอบแทนแกหนวยบริการจากสวนกลาง
5.2.1 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง ครั้งละ 1000 บาท
5.2.2 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งละ 500 บาท
5.2.3 หนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ครั้งละ 350 บาท
ในการเบิกคาตอบแทนแตละเดือน ทุกโรงพยาบาลจะสรุปรวบรวมแบบบันทึก
การใหบริการการแพทยฉุกเฉินสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกสิ้นเดือน สําหรับดานระบบ
การเงินการคลัง ของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคก ไดรับคาตอบแทนอยู 2
ระดับ กรณีออกใหบริการระดับพื้นฐาน ไดรับคาตอบแทนครั้งละ 500 บาท กรณีออกใหบริการใน
ระดับสูงไดรับคาตอบแทนครั้งละ 1,000 บาท คาตอบแทนที่ไดรับจัดเก็บเขางบเงินบํารุงของ
โรงพยาบาล สําหรับประชาชนผูเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินจะไมมีคาใชจายในการเรียกใช
บริการใดๆ ทั้งสิ้น
6. ระบบการประชาสัมพันธ หมายถึง การประชาสัมพันธใหประชาชนรูจัก
และมีความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน รวมถึงสามารถเรียกใชบริการไดอยางถูกตอง
ในสวนของโรงพยาบาลสามโคกไดมีการประชาสัมพันธงานบริการการแพทย
ฉุกเฉินตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยเริ่มจากการจัดทําแผนพับใหความรูเกี่ยวกับวิธีการเรียกใชบริการ
การแพทยฉุกเฉิน จัดทํานามบัตรแจกประชาชนที่มาใชบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกคน
จัดทําปายไวนิลติดที่หอประชุมกลางของแตละหมูบาน ปจจุบันไดมีการใชหอกระจายขาวของ
ชุมชนในการใหขอมูลดานบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชนในพื้นที่
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7. การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง ประชาชนในชุมชนตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินรวมถึงประโยชนที่ตนเองและชุมชนจะไดรับสามารถใช
บริการไดอยางถูกตอง รูจักวิธีการในการแจงเหตุ รวมถึงการใหขอมูลที่ถูกตอง มีกลุมอาสาสมัคร
ภายในชุมชนเขารวมเปนสวนหนึ่งของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อการสงเสริมความรู การ
เตรียมความพรอมและการซอมแผนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดกับชุมชนเอง และมีคณะ
กรรมการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินระดับของทองถิ่น
สํ า หรั บ โรงพยาบาลสามโคกที่ ผ า นมาได มี ค วามพยายามที่ จ ะจั ด ตั้ ง กลุ ม
อาสาสมัครภายในชุมชนใหเขารวมเปนสวนหนึ่งของบริการการแพทยฉุกเฉินแบบยั่งยืน แตประสบ
ปญหาบุคลากรไมพรอมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพหลัก ทํา
ใหผลการจัดตั้งองคกรดังกลาวไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
8. มาตรฐานโครงสรางที่เหมาะสม หมายถึง ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่
มี ม าตรฐานและโครงสร า งตามบริ บ ทของแต ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเหมาะสมกั บ สภาพ
ภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและผลลัพธในการ
ดําเนินงาน
สําหรับมาตรฐานโครงสรางของโรงพยาบาลสามโคกไดมีการแบงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากการยึดหลักความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร กลาวคือ พื้นที่ของอําเภอสามโคก
จะถูกแบงออกเปน 2 สวน โดยมีแมน้ําเจาพระยาคั่นกลางดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการออก
ปฏิบัติการหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจึงมีจัดพื้นที่ความ
รับผิดชอบออกเปน 2 สวน โดยพื้นที่ความรับผิดชอบงานบริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสาม
โคกจะครอบคลุมพื้นที่ฝงตะวันออกของอําเภอสามโคก ประกอบดวยพื้นที่ 4 ตําบล ไดแก ตําบล
เชียงรากใหญ ตําบลเชียงรากนอย ตําบลบานปทุม และตําบลบานงิ้ว
9. ระบบขอมูล หมายถึง ระบบการบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมของสํานักงาน
บริการการแพทยฉุกเฉิน กลาวคือเมื่อรับแจงเหตุโดยตรงมาที่หนวยบริการตองโทรแจงศูนยสั่งการ
เพื่อขอรหัสการออกปฏิบัติงาน หลังจากออกใหบริการจะกลับมาบันทึกขอมูลของผูบาดเจ็บตาม
แบบฟอร ม ของสํ า นั ก งานบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น อย า งครบถ ว น และต อ งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานแกศูนยสั่งการเพื่อบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทางอินเตอรเนต มีการเก็บรวบรวมขอมูลสง
รายงานใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกสิ้นเดือน
สําหรับระบบขอมูลของโรงพยาบาลสามโคกจะเริ่มมีการบันทึกขอมูลตั้งแตเมื่อ
มีการรับแจงเหตุโดยตรงมาที่หนวยบริการ ซึ่งหนาที่การบันทึกขอมูลจะดําเนินการโดยพยาบาล
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หัวหนาเวรนั้นๆ การบันทึกขอมูลจะเริ่มตนตั้งแตการติดตอกับศูนยสั่งการปทุมธานีเพื่อขอรหัสการ
ออกปฏิบัติงาน หลังจากออกใหบริการผูปฏิบัติการจะกลับมาบันทึกขอมูลของผูบาดเจ็บตาม
แบบฟอรมของสํานักงานบริการการแพทยฉุกเฉินอยางครบถวน และรายงานผลการปฏิบัติงานแก
ศูนยสั่งการเพื่อบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทางอินเตอรเนต และมีการเก็บรวบรวมขอมูลสงรายงาน
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีทุกสิ้นเดือน
10. การเตรียมพรอมและการจัดหมวดหมูของสถานพยาบาล ศูนยสั่งการ
ของแตละจังหวัดมีการกําหนดหนวยบริการสําหรับออกใหบริการในแตละพื้นที่
สําหรับการเตรียมพรอมและการจัดหมวดหมูของสถานพยาบาลของโรงพยาบาล
สามโคกจะรับขอกําหนดหนวยบริการสําหรับออกใหบริการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งขอกําหนดของพื้นที่โรงพยาบาลสามโคกในการดําเนินงานที่ผานมาจะมีหนาที่ความ
รับผิดชอบอยูในฝงตะวันออกของอําเภอที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล ทางดานการเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคกจะมีการเตรียมความ
พรอมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงสถานการณฉุกเฉินทางดานตางๆ ไดแก การเตรียมความ
พรอมในการรับมือกับสถานการณอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาล
ปใหม และสถานการณฉุกเฉินทางดานการประทวงและกอการจราจล ซึ่งการเตรียมความพรอมดัง
กลาวจะมีการประสานงานอยางตอเนื่องกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนยสั่งการปทุมธานี
11. การรับผิดชอบโดยระบบควบคุมทางการแพทย หมายถึง ระบบควบคุม
ทางการแพทยในการออกใหบริการการแพทยฉุกเฉินโดยมีแพทยเปนผูรับรอง มีการควบคุมและสั่ง
การรักษา 2 ทาง คือ ทางตรงโดยผานวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท และทางออมผานเอกสาร
มอบหมายในการปฏิบัติงาน โดยมีคูมือปฏิบัติงาน (protocol) หรือคําสั่งการรักษาของแพทย
(standing order)
สําหรับการรับผิดชอบโดยระบบควบคุมทางการแพทยของโรงพยาบาลสามโคก
สวนใหญจะออกปฏิบัติงานชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจะปฏิบัติโดยใชคําสั่งการรักษา
ของแพทย (standing order) ประจําเวรวันนั้นๆ เนื่องจากอัตรากําลังของแพทยมีนอยทําใหไม
สามารถออกปฏิบัติงานบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุรวมกับเจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติงาน
ไดทุกครั้ง
12. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ประกอบดวยการติดตามสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทุกป และมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
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สําหรับดานการประเมินผลโรงพยาบาลสามโคกมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยางตอเนื่องพรอมทั้งมีการเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาในแตละปตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แตยังไมมีการเก็บขอมูล
ดานความพึงพอใจของผูรับบริการอยางเปนรูปแบบ ซึ่งจากผลการประเมินที่ผานมาพบปญหา
ประชาชนไม พึ ง พอใจในด า นระยะเวลาในการไปถึ ง ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ซึ่ ง ป ญ หาดั ง กล า วทาง
โรงพยาบาลสามโคกไดเรงปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
จากข อ มู ล ที่ ก ล า วมาข า งต น สรุ ป ได ว า งานบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลสามโคกดําเนินการภายใตการควบคุมดูแลโดยระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธานการดําเนินงาน บริหารจัดการดาน
งบประมาณ จัดระบบบริการและเปนศูนยขอมูลดานอุบัติเหตุของจังหวัดปทุมธานี การปฏิบัติงาน
บริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาล สามโคกใชบุคลากรของหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และงานหองคลอดควบคูไปกับการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งการปฏิบัติงานดังกลาวจะปฏิบัติหนาที่
ควบคูไปกับเจาหนาที่และอาสาสมัครจากหนวยงาน และมูลนิธิตางๆ สวนลักษณะการดําเนินงาน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคกเปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เพื่อสรางมาตรฐานการดําเนินงานใหได
คุณภาพสูงสุด
ลักษณะการทํางานของบริการการแพทยฉุกเฉิน
ลักษณะการทํางานของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดยทั่วไปแบงออกเปน 6
ระยะดังนี้ (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน, 2548)
1. การเจ็บปวยฉุกเฉินและการพบเหตุ (detection) การเจ็บปวยฉุกเฉินเปน
เหตุที่เกิดขึ้นอยางไมสามารถคาดการณไวลวงหนาได แมวาจะสามารถในการตัดสินใจแจงเหตุ
เมื่อ พบเหตุ ซึ่ง ผู นั้น อาจเปน ผู ปว ยเองหรือคนขา งเคีย ง ซึ่ง เปน เรื่ อ งที่จํ า เป น มากเพราะว า จะ
สามารถทําใหกระบวนการชวยเหลือมาถึงไดรวดเร็ว ตรงกันขามหากลาชาเพราะทุกนาทีที่เสียไป
สําคัญตอชีวิตผูเจ็บปวยจะลดนอยลงไปเรื่อยๆ จนกระทั้งอาจสายเกินแกไข
2. การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (reporting) การแจงเหตุที่รวดเร็วโดยระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีหมายเลขที่จําไดงายเปนเรื่องที่จําเปนมากเชนกัน เพราะวาเปน
ประตูไปสูความชวยเหลือที่เปนระบบ แตผูแจงเหตุอาจจะตองมีความรูความสามารถในการให
ขอมูลที่ถูกตอง รวมทั้งมีความสามารถในการใหการดูแลขั้นตนตามความเหมาะสมอีกดวย
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3. การออกปฏิบัติการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (response)
หนวยปฏิบัติการซึ่งทั่วไปแบงเปน 2 ระดับ คือ หนวยบริการระดับพื้นฐานเปนหนวยบริการที่เนน
สําหรับการเคลื่อนยายเปนหลัก และหนวยบริการระดับสูงสําหรับผูปวยที่จําเปนจะตองไดรับการ
ดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินทางโรงพยาบาลจะตองมีความพรอมที่จะออกปฏิบัติการตามคําสั่ง และ
จะตองมีมาตรฐานกําหนดระยะเวลาในการออกตัว ระยะเวลาเดินทาง โดยศูนยรับแจงเหตุจะตอง
คัดแยกระดับความรุนแรงหรือความตองการของเหตุ และสั่งการใหหนวยปฏิบัติการที่เหมาะสมกับ
สภาพการเกิดเหตุ
4. การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) หนวยปฏิบัติการจะ
ประเมินสภาพแวดลอมเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคณะ ประเมินสภาพผูเจ็บปวยเพื่อให
การดูแลรักษาตามความเหมาะสม และใหการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ไดรับมอบหมายจาก
แพทยผูควบคุมระบบ โดยมีหลักในการดูแลรักษาวาจะไมเสียเวลา ณ จุดที่เกิดเหตุนานจนเปน
ผลเสียตอผูปวย กลาวคือผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะเนนความเร็วในการนําสงมากกวาผูปวย
ฉุกเฉินทางอายุกรรม
5. การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง (care in transit) หลัก
สําคัญยิ่งในการลําเลียงขนยายผูเจ็บปวย คือ การไมทําใหเกิดการบาดเจ็บซ้ําเติมตอผูปวย ผู
ลํา เลี ย งขนยา ยจะต อ งผ า นการฝ ก อบรมเทคนิค วิธี ก ารมาเป น อย า งดี ในขณะขนย า ยจะต อ ง
ประเมินสภาพผูเจ็บปวยเปนระยะๆ ปฏิบัติการบางอยางอาจกระทําบนรถในขณะลําเลียงนําสงได
เชน การใหสารน้ํา การดามกระดูกเปนตน
6. การนําสงสถานพยาบาล (transfer) การนําสงไปยังสถานที่ใดเปนการชี้
ชะตาชีวิตและมีผลตอผูเจ็บปวยไดเปนอยางมาก การนําสงจะตองใชดุลยพินิจวาโรงพยาบาลที่จะ
นํ า ส ง สามารถรั ก ษาผู เ จ็ บ ป ว ยรายนั้ น ๆ ได เ หมาะสมหรื อ ไม มิ ฉ ะนั้ น แล ว เวลาที่ เ สี ย ไปกั บ
ความสามารถที่ไมเพียงพอและความไมพรอมของสถานพยาบาลนั้นๆ จะทําใหเกิดการเสียชีวิต
พิการ หรือปญหาในการรักษาพยาบาลอยางไมควรจะเกิดขึ้น
สําหรับการบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลจะปฏิบัติงานตามลักษณะ
การทํางานของบริการการแพทยฉุกเฉินทั้ง 6 ดาน ตั้งแตการรับแจงเหตุ การออกใหการชวยเหลือ
การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสงการนําสงสถาน
พยาบาลโดยทีมบุคลากรของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคก ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุดของผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
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ปญหาในการใหบริการการแพทยฉกุ เฉิน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ในเรื่อง
ของป ญ หาและอุ ปสรรคในการดํา เนิน งานพบปญ หาหลัก ซึ่ง แบง ออกเปน 10
ด า นตาม
องคประกอบของบริการการแพทยฉุกเฉิน
1. การแจงเหตุ นงนุช บุญยังและคณะ (2550) กลาววาปญหาดานการแจง
เหตุพบวา มีการแจงเหตุ การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินไมตรงตามวัตถุประสงค มีการโทร
เลนหรือโทรหลอก การโทรหมายเลข 1669 เพื่อติดตองานอื่น ผูแจงเหตุไมใหขอมูลที่ถูกตอง ขาด
อุปกรณสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หนวยใหบริการไดรับแจงเหตุโดยตรงจากประชาชนโดยไมผาน
ศูนยรับแจงเหตุ การสื่อสารระหวางหนวยบริการและศูนยรับแจงเหตุระหวางปฏิบัติงานทําไดไมทุก
ที่ เนื่องจากกําลังการสงและเครือขายวิทยุที่ใชหรือวิทยุมือถือมีกําลังการสงสัญญาณจํากัด อีกทั้ง
เมื่อเกิดเหตุการณรุนแรงในบางพื้น ที่บอยครั้ งที่มีการตัดสัญญาณโทรศัพ ทเพื่อปองกันการใช
โทรศัพทเปนตัวจุดฉนวนระเบิด ทําใหการประสานงานไมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบางพื้นที่มีการ
ประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานใหบริการแทนการประชาสัมพันธหมายเลข 1669
สําหรับปญหาดานการแจงเหตุของโรงพยาบาลสามโคกพบประเด็นปญหา
2 ขอ ไดแก
1) ประชาชนมี ก ารแจ ง เหตุ ไ ปยั ง หน ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ ง กล า วคื อ
ประชาชนโทรขอความชว ยเหลื อไปยัง ผูนํา ชุม ชนและเจา หนา ที่ส ถานี ตํารวจ ซึ่ง กระบวนการ
ดังกลาวสงผลใหเกิดความซ้ําซอนในการแจงเหตุและทําใหผูไดรับบาดเจ็บไดรับการดูแลรักษา ณ
จุดเกิดเหตุชาลง
2) ประชาชนแจงเหตุมายังโรงพยาบาลโดยตรงไมผานศูนยสั่งการ 1669
เนื่องจากประชาชนไมเขาใจในระบบการแจงเหตุซึ่งเมื่อทางโรงพยาบาลอธิบายการแจงเหตุที่
ถูกตองใหผูแจงเหตุรับทราบ ก็สงผลใหผูแจงเหตุเกิดความไมพอใจในขั้นตอนการใหบริการ
2. ระบบสื่อสาร วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ (2546) กลาววาระบบการ
สื่อสารเปนหัวใจสําคัญของบริการการแพทยฉุกเฉิน จึงไดรวบรวมเกี่ยวกับปญหาดานปฏิบัติงาน
ของระบบสื่อสารในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ตั้งแตการแจงเหตุ การรับแจงเหตุ การสั่งการ
ออกปฏิบัติงาน การประสานระหวางปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ การนําสงโรงพยาบาล การสง
ผูบาดเจ็บเขาหองฉุกเฉิน และการรายงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ พบปญหาดานระบบการสื่อสารที่
สําคัญคือ เครื่องมือที่ใชในระบบสื่อสารมีจํานวนไมเพียงพอ อุปกรณสื่อสารขาดประสิทธิภาพ
ชํารุด สงผลใหแมขายสื่อสารไมถึงลูกขาย รถพยาบาลไมสามารถติดตอสื่อสารกับแมขายได ไมมี
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การติดตอสื่อสารประสานงานระหวางโรงพยาบาลที่จะนําผูบาดเจ็บสงตอ และยังขาดการจัดการ
ระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารหมายเลข 1669 ยังขาดประสิทธิภาพ บางครั้งโทรไมติด หรือไมมีผูรับสาย
สําหรับปญหาดานระบบสื่อสารของโรงพยาบาลสามโคกพบประเด็นปญหาเรื่อง
การสื่ อ สารระหว า งโรงพยาบาลที่ จ ะนํ า ส ง ผู เ จ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิ น กล า วคื อ บางครั้ ง เกิ ด ป ญ หา
โรงพยาบาลปลายทางไมสามารถรับผูปวยไดทําใหตองมีการติดตอโรงพยาบาลที่จะทําการสง
ผูปวยหลายแหงทําใหผูบาดเจ็บตองใชเวลาในการสงตอนานมากขึ้น
3. หนวยบริการ บริการการแพทยฉุกเฉินแบงหนวยบริการออกเปน 2 ระดับ
ตามความเหมาะสมของเหตุการณที่ไดรับแจง จากการศึกษาของผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ (2553)
พบวาปญหามาตรฐานการแบงขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ระหวางหนวยบริการพื้นฐานและหนวย
บริการขั้นสูงไมชัดเจน เจาหนาที่หนวยกูภัยปฏิบัติงานเกินหนาที่ นอกจากนี้จากการศึกษาของ
วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ (2546) เรื่องการศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัดระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน พบวาหนวยที่สมัครขึ้นทะเบียนคุณสมบัติไมครบตามเกณฑของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน รถยนตกระบะดัดแปลงที่ออกปฏิบัติหนาที่ไมมีความพรอม ไมมีเตียงสําหรับ
ผูปวย และไมมีไฟฉุกเฉินซึ่งจะสงผลเสียตอผูรับบริการ
สําหรับปญหาดานหนวยบริการของโรงพยาบาลสามโคกพบประเด็นปญหา
รถยนตกระบะดัดแปลงของหนวยบริการขั้นพื้นฐานที่ออกปฏิบัติหนาที่ไมมีความพรอม วัสดุและ
อุปกรณไมเพียงพอในการใหบริการ
4. การจัดการพื้นที่ บริการการแพทยฉุกเฉินมีการจัดแบงพื้นที่การใหบริการ
โดยพิจารณาถึงจํานวนประชากร ขนาดและระยะทางในการจัดแบงพื้นที่ปจจุบันมีการแบงขนาด
ประชากรตอหนวยบริการดังนี้ จํานวนประชากร 100,000 คน ตอหนวยบริการพื้นฐาน 1 หนวย
และจํานวนประชากร 200,000 คน ตอหนวยบริการระดับสูง 1 หนวย การศึกษาของนคร
ทิ พ ยสุ น ทรศั ก ดิ์ และคณะ (2546) ศึ ก ษาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยกู ชี พ
โรงพยาบาลขอนแกน พบวาในแตละพื้นที่จะมีหลายหนวยงานที่ดําเนินการชวยเหลือในลักษณะ
เดียวกับหนวยกูชีพ เชน มูลนิธิ อาสาสมัครกูภัย ทําใหเกิดการจํากัดพื้นที่การทํางานของหนวยกู
ชีพ ทําใหบริการแกประชาชนไมทั่วถึง
สําหรับปญหาดานการจัดการพื้นที่ของโรงพยาบาลสามโคกไมพบประเด็นปญหาดังกลาว
5. บุคลากรและการอบรม การศึกษาของผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ (2553)
พบวาในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินมีปญหาดานการฝกอบรมบุคลากรแบงออกเปน 3 เรื่อง ดังนี้
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1) ปญหาอาสาสมัครปลีกเวลาเขาฝกอบรมลําบาก เนื่องจากอาสาสมัคร
สวนใหญมีหนาที่การงานประจํา และตองประกอบอาชีพ ซึ่งไมสะดวกเขารับการอบรม
2) ไมมีงบสนับสนุนการอบรมใหอาสาสมัครและพยาบาล
3) การเปดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินรับผูเขาเรียนไดนอยไมพอตอความตองการ
นอกจากนี้ปญหาดานบุคลากรในบริการการแพทยฉุกเฉินยังพบปญหาการขาด
แคลนบุ ค ลากรในการปฏิบัติง าน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึก ษาของอรุณ จิรวัฒ นกุล และคณะ
(2541) อางใน สายสมร ภัทรจิตรานนท (2551) พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหบริการการแพทย
ฉุกเฉินมี จํานวนน อยเกิน ไป ไมเ พียงพอในการปฏิบัติงาน และสวนใหญยังขาดความรูในการ
ปฏิบัติงาน ไมไดรับการอบรม ขาดการประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง และการศึกษาของอนุรักษ
อมรเพชรสถาพร (2546) พบวาบุคลากรที่ใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ เนื่องจากงานบริการ
การแพทยฉุกเฉินเปนงานใหม การขอกําลังคนและพื้นที่เพื่อมาจัดตั้งหนวยใหบริการทําได
คอนขางยาก จึงใชบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน ซึ่งโดยปกติบุคลากรดังกลาวก็มีหนาที่
และงานประจํา มาก บางครั้ ง ต อ งให ก ารชว ยเหลื อรั ก ษาผู ป ว ยที่ อยูใ นมีภ าวะวิก ฤติ ทํ า ใหไ ม
สามารถออกใหบริการได จึงไมพรอมใหบริการในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินตลอดเวลา
สําหรับปญหาดานบุคลากรและการอบรมของโรงพยาบาลสามโคกพบประเด็น
ปญหา 3 ขอ คือ
1) ปญหาจํานวนบุคลากรที่จะออกใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอเนื่องจาก
บางครั้งพบเหตุมีผูปวยประสบเหตุฉุกเฉินหลายที่ในเวลาใกลเคียงกัน รวมถึงบางครั้งตองใหการ
ช ว ยเหลื อ รั ก ษาผู ป ว ยที่ อ ยู ใ นมี ภ าวะวิ ก ฤติ ม ารั ก ษาที่ แ ผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ทํ า ให ต อ งขอ
อัตรากําลังจากหนวยงานหองคลอดในการออกปฏิบัติการแทน
2) ปญหาอาสาสมัครในชุมชนปลีกเวลาเขาฝกอบรมลําบาก เนื่องจาก
อาสาสมัครสวนใหญมีหนาที่การงานประจํา และตองประกอบอาชีพ ซึ่งไมสะดวกเขารับการอบรม
3) ปญหาดานงบประมาณสนับสนุนการอบรมใหอาสาสมัครและพยาบาล
อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะในการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
6. กฎและระเบียบ สายสมร ภัทรจิตรานนท (2551) ไดรวบรวมเกี่ยวกับปญหา
ในการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินพบปญหาที่สําคัญคือ บุคลากรไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในระหวางที่ปฏิบัติงาน เชน การดื่มสุราในขณะออกปฏิบัติงาน การแตงกายไมสุภาพ พนักงานขับ
รถประมาทขับเร็วเกินไป มีการทะเลาะกันระหวางที่กําลังปฏิบัติหนาที่ อาสาสมัครกูภัยปฏิบัติงาน
เกินหนาที่ซึ่งสงผลตอคุณภาพ การรักษาพยาบาล และการดูแลผูบาดเจ็บ
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สําหรับปญหากฎและระเบียบของโรงพยาบาลสามโคกไมพบประเด็นปญหาดังกลาว
7. การเงินการคลัง การศึกษาของผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ (2553) พบวาใน
การใหบริการการแพทยฉุกเฉินยังคงมีปญหาความไมชัดเจนในเรื่องของงบประมาณ ปญหาดาน
คาตอบ แทนใหกับบุคลากรที่ ขึ้นเวรปฏิบัติงาน สอดคลองกับรายงานของอนุรัก ษ อมรเพชร
สถาพร (2546) อางใน สายสมร ภัทรจิตรานนท (2551) พบที่ปญหาดานการเงินคือการจัด
เจาหนาที่ขึ้นปฏิบัติงานใหบริการการแพทยฉุกเฉิน สงผลใหโรงพยาบาลตองรับภาระคาใชจายเพิ่ม
มากขึ้นในการจายเงินตอบแทนคาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชนเดียวกับปญหาที่ประเมินโดย
หนวยกูภัยในดานระบบการเงินพบวา ไมมีผูสนับสนุนดานงบประมาณในการปฏิบัติงาน ขาด
งบประมาณสํ า หรั บ เป น ค า น้ํ า มั น และไม มี ง บประมาณเพี ย งพอสํ า หรั บ การซ อ มบํ า รุ ง และ
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณที่จําเปน ในการปฏิบัติงานตางๆ เชน อุปกรณดานการแพทย
อุปกรณกูภัย และวิทยุสื่อสาร
สําหรับปญหาการเงินการคลังของโรงพยาบาลสามโคกไมพบประเด็นปญหาดังกลาว
8. การประชาสัมพันธ การศึกษาของสุพรรณ ศรีธรรมมา (2549) ไดให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไววาระบบการประชาสัมพันธยัง
ขาดการประสานงานและสั่งการในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต และระดับพื้นที่
ขาดการประชาสัมพันธในการเตรียมความพรอมในสถานการณภัยพิบัติ การศึกษาของวิทยา
ชาติบัญชาชัย และคณะ (2546) เรื่องปญหาและอุปสรรคการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
พบวาประชาชนทั่วไปยังไมรับรูถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ไมมีการประชาสัมพันธการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉินที่ดีพอ สอดคลองกับการศึกษาของเกศินี สราญฤทธิชัย และคณะ
(2546) เรื่องศึกษาการรับรูของชุมชนตอการบริการผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุของโรงพยาบาล
ขอนแกน พบวา การรับรูของชุมชนแบงได 2 มิติ คือ การรูจักหนวยกูชีพและไมรูจักหนวยกูชีพ การ
รูจักหนวยกูชีพดีสามารถเรียกใชบริการและแนะนําใหคนอื่นใหเรียกใชบริการได การรูจักเพียง
ผิวเผินไมมีขอมูลของหนวยกูชีพ ทําใหไมกลาเรียกใชบริการ ไมสามารถติดตอหนวยกูชีพได ไมรู
การทํางานของหนวยกูชีพ ไมคิดถึงการบริการของหนวยกูชีพ นอกจากนี้การศึกษาของอนุรักษ
อมรเพชรสถาพร (2546) พบวามีการประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทของหนวยใหบริการแขงกับ
หมายเลข 1669 ทําใหผูใชบริการเกิดความสับสน ในการเรียกใชบริการ
สําหรับปญหาการประชาสัมพันธของโรงพยาบาลสามโคกพบประเด็นปญหา
การประชาสัมพันธในชุมชนมีการดําเนินงานอยางไมตอเนื่องอาจสงผลใหประชาชนในพื้นที่ยังไม

28
ทราบถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินที่ครอบคลุมกลาวคือประชาชนในพื้นที่บางสวนรูจักบริการ
การแพทยฉุกเฉินเพียงผิวเผินทําใหไมกลาเรียกใชบริการ
9. ดานการมีสวนรวมของชุมชน ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินยังจัดเปน
บริการใหมที่บุคลากรและประชาชนในหลายพื้นที่ยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการใหบริการ
จากการประเมินผลโครงการการพัฒนาระบบบริการผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแกน
ของอรุณ จิรวัฒนกุล และคณะ (2541) พบวาการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับ
ระบบบริการผูปวยฉุกเฉินยังคอนขางนอย และยังคลุมเครือ ไมชัดเจน และประชาชนบางสวนไมให
ความรวมมือในการปฏิบัตงิ าน ผูบาดเจ็บหรือญาติบางคนไมยอมใหหนวยกูชีพนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล
10. ดานมาตรฐานและโครงสรางที่เหมาะสม จากรายงานการวิจัยของอรุณ
จิรวัฒนกุลและคณะ (2541) ในเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผูปวยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ จังหวัดขอนแกน พบวาความพรอมของอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ รวมถึงรถพยาบาลมี
จํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอการใหบริการเชนเดียวกับการศึกษาของศิริลักษณ ขายสุวรรณและ
คณะ (2547) ซึ่งไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ ความรูปญหาและอุปสรรคในการปฐมพยาบาล
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกอนนําสงโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวาหนวยใหบริการทั้งอาสากูภัย
เจาหนาที่ตํารวจ และกลุมประชาชนยังขาดอุปกรณและเครื่องมือในการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ
ณ จุดเกิดเหตุ ทําใหหนวยบริการขาดความมั่นใจในการออกใหบริการ ณ จุดเกิดเหตุ
จากปญหาดังกลาว สะทอนใหเห็นวาการใหบริการการแพทยฉุกเฉินยังอยูในสภาพ
การที่ไมเหมาะสม ประชาชนยังไมไดรับการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินที่ดี เพราะแนวนโยบาย
และการปฏิบัติยังไมครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขาดการประชาสัมพันธและตองการการปรับปรุงอีก
หลายดาน ดังนั้นหากทุกฝายตองการใหบริการการแพทยฉุกเฉินสามารถดําเนินงานใหสําเร็จได
ดวยดี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาหาแนวทางและวิธีการแกไขถึงปญหาดังกลาวให
เหมาะสมในแตและพื้นที่ สําหรับในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคก ที่ผานมาพบ
ขอมูลปญหาดานความรูและทัศนคติของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉินซึ่งเปนปญหาที่
สอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นการศึกษาความรูและทัศนคติตอ บริการการแพทย
ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก จะนํามาซึ่งคําตอบของปญหา
ที่แทจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ที่ดีและยั่งยืนอยางแทจริง
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ความรูข องประชาชนเกี่ยวกับบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ความหมายของความรู
ในการศึกษาทฤษฎี “ความรู” ไดมีผูใหความหมายไวหลากหลายดังตอไปนี้
เบนจามิน เอส. บลูม (Benjamin S. Bloom, 1971) นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
สหรัฐอเมริกา ไดจําแนกความหมายระหวาง “ความรู” กับ “ความเขาใจ” ไวดังนี้
ความรู หมายถึง สภาพการตางๆ ซึ่งเนนการจํา ไมวาเปนการระลึกถึงหรือ
ระลึ กได ก็ ต าม เปน สภาพการณ ที่ เ กิดขึ้น อัน สื บเนื่ อ งมาจากการเรีย นรู โดยเริ่ม ตน จากการ
รวบรวมสาระ ตาง ๆ เหลานั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสูชั้นที่มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้นตอไป
ความเข า ใจ เป น ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ของการสื่ อ ความหมาย โดยอาศั ย
ความสามารถทางสมองและทักษะ ซึ่งอาจกระทําไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือ
สัญลักษณตาง ๆ โดยการทําความเขาใจนั้นอาจไมมีผลสมบูรณเสมอไป เพราะไมอาจจับประเด็น
สิ่งที่อานไดทั้งหมด อยางไรก็ตามพฤติกรรมความเขาใจนี้แบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ การแปร การ
ตีความและการสรุปอางอิง
Rogers (1962) อางใน คมกฤษณ ผิวทอง (2548) ไดใหความหมายวา ความรู
หมายถึง การรับรูเบื้องตน ซึ่งบุคคลสวนมากจะไดรับผานประสบการณ โดยการเรียนรูจากการ
ตอบสนองสิ่งเรา (S-R) และจัดระบบเปนโครงสรางของความรู ที่ผสมผสานระหวางความจํา
(ขอมูล) กับสภาพทางจิตวิทยา ดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนความจําที่เลือกสรรซึ่งสอดคลองกับสภาพ
จิตใจของตนเอง เปนกระบวนการภายในที่ผูอื่นจะรับรู ไดจากการอนุมานมากกวาการสังเกต
โดยตรง
Good (1973) อางในวรรณวิมล วิเชียรฉาย (2546) ไดใหคําจํากัดความของ
ความรูคือ ขอเท็จจริง ความจริง หลักการและขอมูลในขอบเขตทางสติปญญาที่มนุษยสะสมไว
โดยอาจไดจากประสบการณหรือการคนหาและบางสวนไดมาจากผลการประมวลขอมูลของสมอง
จากความหมายของความรูที่กลาวมา ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาความรู หมายถึง การ
เขาใจในขอเท็จจริง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ความรูจึงหมายถึงการเขาใจในขอเท็จจริงของประชาชน
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
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ความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน
ความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การรับรู เขาใจในขอเท็จจริง
ของประชาชนที่มีตอบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความรูเกี่ยวกับดานการแจงเหตุ
ด า นบุ ค ลากรและด า นค า ใช จ า ยในการใช บ ริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น จากการศึ ก ษาของเกศิ นี
สราญฤทธิชัย และคณะ (2546) เรื่องการรับรูของชุมชน ตอการบริการผูปวยฉุกเฉิน ณ จุด เกิดเหตุ
ของโรงพยาบาลขอนแกน พบวาประชาชนมีความรู ในบริการการแพทยฉุกเฉินไมถูกตอง กลาวคือ
ประชาชนบางรายไมมีภาวการณเจ็บปวยฉุกเฉิน แตเรียกใชบริการเพราะไมมียานพาหนะ ตองการ
ความรวดเร็ว บริการฟรี ไมตองเสียคาใชจาย บางรายไมกลาเรียกใชบริการของหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินเพราะไมทราบขอมูลที่เพียงพอ สอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณ ศรีธรรมมา
(2549) เรื่องแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยในพ.ศ.
2549 – 2553 พบวาปจจุบันประชาชนมีปญหาดานความรูความเขาใจในบริการการแพทยฉุกเฉิน
พบวาประชาชนมีการรับทราบขอมูลในบริการการแพทยฉุกเฉินที่ไมถูกตอง เมื่อเกิดการเจ็บปวย
ฉุกเฉินจึงขอความชวยเหลือไปยังหนวยงานอื่น เชน มีการแจงเหตุขอความชวยเหลือไปยังสถานี
ตํารวจในทองที่ ซึ่งกอใหเกิดความลาชาในการไดรับความชวยเหลือ มีผลตอจํานวนการตายของ
ผูบาดเจ็บ ผูบาดเจ็บอาจเสียชีวิตโดยไมจําเปน นอกจากนี้การศึกษาของ Sve a Joslyn (2004)
ศึกษาผลของการอยูรอดจากภาวะหัวใจลมเหลวกับการเขาถึงบริการ 911 Emergency Medical
Service จากการศึกษาพบวาผูปวยที่สามารถเขาถึงบริการ 911 มีโอกาสรอดจากภาวะหัวใจลม
เหลวตางจากกลุมที่ไมสามารถเขาถึงบริการ 911 เนื่องจากไมตองสูญเสียเวลาในการชวยฟนคืนชีพ
จากรายงานชี้ใหเห็นวา ความรูความเขาใจเปนสิ่งที่สําคัญมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน เนื่องจากการเจ็บปวยฉุกเฉินเปน
ภาวะสุขภาพที่ตองการการดูแลรักษาอยางเรงดวน โดยมีเวลาเปนเกณฑสําคัญในการตัดสินความ
อยูรอดและการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพของโรค ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดรวบรวม
ขอมูลสิ่งที่ประชาชนควรมีความรูความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยยึด
ตามหลักการปฏิบัติของบริการการแพทยฉุกเฉินดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับดานการแจงเหตุ บริการการแพทยฉุกเฉินมีระบบการแจง
เหตุที่งายตอการจดจําและงายตอการเรียก งายตอการถายทอดขอมูลโดยผูใชบริการสามารถแจง
เหตุไดดวยหมายเลข 1669 โดยผูแจงเหตุสามารถใชโทรศัพทระบบใดก็ไดในการแจงเหตุ ซึ่งขอมูล
ที่ผูแจงเหตุควรแจงตอผูรับแจง มีดังนี้
1.1 สถานที่เกิดเหตุ
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1.2 เกิดเหตุอะไร มีผูบาดเจ็บกี่คน
1.3 เพศ อายุ ของผูบาดเจ็บ และอาการของแตละคน
1.4 มีผูชวยเหลือเบื้องตนหรือยัง
1.5 ชื่อผูแจง หรือ ผูใหการชวยเหลือ
1.6 เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอกลับ
2. ความรูเกี่ยวกับหนวยบริการ บริการการแพทยฉุกเฉินแบงหนวยบริการ
ออกเปน 2 ระดับ ไดแก หนวยบริการระดับพื้นฐาน BLS (Basic Life Support) เปนหนวยบริการ
ที่เนนสําหรับการเคลื่อนยายเปนหลัก และหนวยบริการระดับสูง ALS (Advanced Life Support)
สําหรับผูปวยที่จําเปนจะตองไดรับการดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ดังนั้นในการเจ็บปวยฉุกเฉินแต
ละครั้งผูรบั บริการจะมีหนวยบริการไปใหบริการ ณ จุดเกิดเหตุที่แตกตางกันตามสถานการณนั้นๆ
ตามภาวะความรุนแรงในการเจ็บปวย
3. ความรูเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มีการจัดแบง
พื้นที่ในการใหบริการโดยพิจารณาจากจํานวนประชากรและระยะทาง เพื่อใหเกิดการกระจายของ
พื้นที่ รวมทั้งเพื่อใหประชาขนในพื้นที่ไดรับบริการที่รวดเร็ว ไมเกิดผลเสียตอการใชบริการ โดยมี
ระยะทางเปนเกณฑดังนี้คือ ในเขตเมืองประชาชนจะไดรับการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ ในระยะเวลาไม
เกิน 10 นาที และในเขตนอกเมืองประชาชนจะไดรับการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ ในระยะเวลาไมควร
เกิน 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอจํากัดในแตละพื้นที่เปนองคประกอบดวย
4. ความรูเกี่ยวกับบุคลากร บุคลากรของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจะ
ประกอบไดดวยหลายฝาย ซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน ประกอบดวย แพทย พยาบาล เวชกรฉุกเฉิน
ชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาลซึ่งหมายถึงเจาหนาที่กูภัย อาสาสมัคร เจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งไดผานการ
อบรมพื้นฐานในดานการปฐมพยาบาลมาแลว โดยทุกฝายจะปฏิบัติหนาที่ภายใตการควบคุมดูแล
โดยแพทยเปนผูสั่งการ
5. ความรูเกี่ยวกับการบริการ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
(On scene care) หนวยปฏิบัติการจะมีหนาที่ในการประเมินสภาพแวดลอมเพื่อความปลอดภัย
ของตน และคณะ ประเมินสภาพผูเจ็บปวยเพื่อใหการดูแลรักษาตามความเหมาะสม และใหการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ไดรับมอบหมายจากแพทยผูควบคุมระบบ โดยมีหลักในการดูแลรักษา
วาจะไมทําใหเสียเวลา ณ จุดที่เกิดเหตุนานจนเปนผลเสียตอผูปวยและจะไมปฏิบัติเกินขอบเขต
หนาที่ของแตละบุคคล
6. ความรูเกี่ยวกับการดูแลระหวางนําสงลําเลียงขนยาย (Care in transit)
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินหนาที่หลักในการดูแลระหวางนําสง ลําเลียงขนยายผูบาดเจ็บจาก
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อุบัติเหตุ ผูปวยฉุกเฉินโดยไมทําใหเกิดการ บาดเจ็บซ้ําเติมตอผูเจ็บปวย ผูลําเลียงขนยายจะตอง
ผานการฝกอบรมเทคนิควิธีมาเปนอยางดี ในขณะขนยายเจาหนาที่จะมีการประเมินสภาพผู
เจ็บปวยเปน ระยะๆ ปฏิบัติการ และมีการใหการรักษาพยาบาลบนรถในขณะลําเลียง เชนการให
สารน้ํา การดามอวัยวะ เปนตน
7. ความรูในการนําสงสถานพยาบาล (Transfer to definitive care) การนํา
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผูปวยฉุกเฉิน สงตอไปยังสถานพยาบาลเจาหนาที่จะนําสงสถานพยาบาล
ที่เหมาะสมแกสภาพอาการ และความรุนแรงของผูบาดเจ็บในบางครั้งประชาชนไมสามารถเลือก
สถานพยาบาลไดตามความตองการเนื่องจากอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูเจ็บปวย
และเกี่ยวเนื่องกับสิทธิการรักษาของผูปวยตามเครือขาย
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินมีหลักเกณฑ ในการพิจารณานําสงผูบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุและผูปวยฉุกเฉิน ดังตอไปนี้
- โทรศัพทแจงโรงพยาบาลที่จะนําสงลวงหนา เพื่อใหขอมูลที่สําคัญแกทาง
โรงพยาบาลที่จะตองรับผูปวย เพื่อใหทางโรงพยาบาลที่รับผูปวยไดมีโอกาสเตรียมความพรอมลวงหนา
- ขณะนําสง ผูนําสงตองปองกันการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังสวนคอใน
ผูปวยบางรายที่สงสัยวามีการบาดเจ็บที่ศีรษะและกระดูกสันหลัง
- ขณะนําสงผูบาดเจ็บ เมื่อไมแนใจในการดูแลผูบาดเจ็บ ตองโทรปรึกษา
แพทยผูประจําศูนย หรือโรงพยาบาลที่จะนําสง
- หลั ก ในการนํ า ส ง ผู บ าดเจ็ บ จะพิ จ ารณานํ า ส ง ไปยั ง โรงพยาบาลที่
เหมาะสมและใกลที่สุด
8. ความรูเกี่ยวกับคาใชจายในการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน บริการ
การแพทยฉุกเฉิน เปนระบบที่ใหบริการแกผูที่ขอความชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งในภาวะ
ปกติ แ ละในภาวะที่มี ภัย พิ บัติ บริ ก ารนี้จึง ไม มีค า ใช จา ยในการเรี ย กใชบริ การซึ่ ง กระบวนการ
เบิกจายคาตอบแทนของบุคคลากรและคาใชจายในการดําเนินงานทั้งระบบหนวยงานนั้นๆ จะทํา
หนาที่ประสานงานในการเบิกจายกับทางตนสังกัดของแตละจังหวัดที่สังกัดอยู
จากที่กลาวมา สรุปไดวา บริการการแพทยฉุกเฉินเปนบริการที่ไดรับการยอมรับจาก
หลายฝาย จากขอมู ลการปฏิบัติงานที่ผานมา สามารถชวยใหผูบาดเจ็ บและผูปวยฉุกเฉินลด
ภาวะแทรกซอนและลดอัตราการตาย ไดเปนจํานวนมาก ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะไมประสบ
ผลได หากผูใชบริการขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ดังนั้นจึงกลาวไดวาความรูของประชาชน
เปนสิ่งที่สําคัญมาก โดยเฉพาะ ความรูดานการแจงเหตุเพราะเปรียบเสมือนหัวใจของการติดตอขอ
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ความชวยเหลือไปยังหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และไดรวบรวมขอมูลความรู ที่ประชาชนในพื้นที่ควร
รั บ ทราบออกเป น 4 ด า น ซึ่ ง ความรู ดั ง กล า วมี ค วามสอดคล อ งกั บ เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ข องศู น ย
การแพทยฉุกเฉินดังนี้ 1)ความรูดานเปาหมาย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะหมายถึงการดูแลผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินอยางเปนระบบตั้งแตการรับแจงเหตุ การออกปฏิบัติการ การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ การ
ดูแลขณะนําสงและการลําเลียงสงไปยังโรงพยาบาลเปาหมาย 2)ความรูดานการแจงเหตุ 3)ความรู
ดานบุคลากร และ4) ความรูดานคาใชจายในการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งหากประชาชนมี
ความรูที่ถูกตองในเรื่องดังกลาวจะสงผลใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการการไดมากขึ้น
และผลดังกลาวจะชวยลดภาวการณสูญเสียชีวิตและทรัพยสินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และเกิดการ
เจ็บปวยฉุกเฉินลงได
ทัศนคติของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
ทัศนคติ เปนศัพททางวิชาการที่มาจากภาษาอังกฤษวา Attitude ซึ่งมีรากศัพทมา
จากภาษาละตินวา Aptus แปลวาความเหมาะสม (Fitness) หรือการปรุงแตง (Adaptedness)
(Webster,1981 อางในอุมา มีโพธิ์สม, 2549) สําหรับในภาษาไทยคําวา Attitude มีการแปลคําไว
หลายคํา เชน ทัศนคติ เจตคติ ทาทีความรูสึก และไดมีผูใหความหมายของทัศนคติไวหลายอยางดังนี้
ความหมายของทัศนคติ
Allport (1935) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง สภาวะความพรอมทางจิต
ที่เ กิ ดขึ้น จากประสบการณ ข องบุ คคล และมีอิท ธิพ ลในการกํา หนดทิศ ทางต อปฏิ กิ ริย าที่ มีตอ
เหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลนั้นเกี่ยวของ
Thurstone (1964) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ระดับความมากนอย
ของความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอวัตถุตางๆ ในเชิงจิตวิทยา ซึ่งอาจเปนอะไรก็ไดอยาง เชน
สิ่ง ของ บุคคล บทความ องคก าร แนวคิ ด เปน ตน ความรูสึก เหลา นี้ผูรูสึกสามารถบอกความ
แตกตางไดวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวย
Rokeach (1935) กลาววา ทัศนคติเปนการผสมผสาน หรือการจัดระเบียบของความ
เชื่อที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ผลของความเชื่อนั้นจะเปนตัวกําหนด
แนวโนมของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ

34
จากความหมายของทัศนคติที่กลาวมา ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง
ความรู สึก ในด า นบวกและลบ ความเชื่ อที่ มีผ ลตอ พฤติก รรมของมนุ ษ ย ซึ่ ง ในการศึก ษาครั้ ง นี้
หมายถึงทัศนคติตอประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคกที่มีตอบริการการแพทย
ฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมตอดานตางๆดังนี้ทัศนคติตอเปาหมาย ตอการแจงเหตุ ตอบุคคลากร ตอวัสดุ
และอุปกรณ และตอคาใชจายของบริการการแพทยฉุกเฉิน
ทัศนคติตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
ทั ศ นคติ ต อ บริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น เป น ความรู สึ ก ความเชื่ อ และแนวโน ม ของ
พฤติกรรมหรือการกระทําที่เกี่ยวของกับบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยอาจเปนไดทั้งทางบวกและ
ทางลบ จากการศึกษาของ ของผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ (2553) เกี่ยวกับสภาพปญหาและขีด
ความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแพทยฉุกเฉินในชุมชนของหนวยกูชีพตําบล ซึ่งเปน
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลวังแสงจังหวัดมหาสารคาม พบวาปจจุบันการจัดบริการ
การแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยยังมีความไมเหมาะสมและประชาชนยังไมไดรับถึงการบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่ดี การออกปฏิบัติงานยังทําไดไมครอบคลุมทุกพื้นที่ รถพยาบาลไมเพียงพอ
ขาดการประชาสัมพันธ การชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินสงโรงพยาบาล สวนมากเปนหนาที่ของ
ญาติ และอาสาสมัครที่ไมไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะ สอดคลองกับการศึกษาของ
เกศินี สราญฤทธิชัยและคณะ (2546) ในเรื่องการรับรูของชุมชน ตอการบริการผูปวยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุของโรงพยาบาลขอนแกน พบวาประชาชนมีมุมมองที่ไมดีตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประชาชนบางกลุมไมคิด ไมคาดหวังวาหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินจะสามารถชวยอะไรได เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินจึงดิ้นรนชวยเหลือตนเองกอน นอกจากนี้จากการศึกษาของอุมา มีโพธิ์สม (2549)
เรื่องเปรียบเทียบความรูและทัศนคติของเจาหนาที่สาธารณสุขตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปจจัยดานบุคคล พบวาบริการการแพทยฉุกเฉินยังไมไดรับการ
ยอมรับจากประชาชน
จากรายงานขางตนชี้ใหเห็นวา แนวโนมของทัศนคติของประชาชนในแตละพื้นที่มีผล
ต อ พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ที่ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได ร วบรวมแนวคิ ด
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยแบงเปนดานตางๆ คือ 1) ทัศนคติ
ของประชาชนตอเปาหมายของบริการการแพทยฉุกเฉิน 2) ทัศนคติของประชาชนตอการทํางาน
ของบุคลากรระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 3) ทัศนคติของประชาชนตอการจัดระบบการดําเนินงาน
ของบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ ดังรายละเอียดดังนี้

35
1. ทัศนคติของประชาชนตอเปาหมายของบริการการแพทยฉุกเฉิน
เปาหมายของบริการการแพทยฉุกเฉิน ประกอบดวย 2 เปาหมายหลัก ดังนี้
(นันทวิภา ชาดา, 2550)
1) ใหผูรับบริการไดรับการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย และพึงพอใจ
2) เปนศูนยอุบัติเหตุที่ไดมาตรฐาน (Center of excellence)
สําหรับเปาหมายการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในป พ.ศ. 2554
มีดงั นี้ (สุมิตรา เจริญสุขสถาพร, 2551)
1) ผูปวยฉุกเฉินระดับวิกฤตและเรงดวนรอยละ 50 ไดรับการชวยเหลือ
หรือนําสงโรงพยาบาลดวยระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน
2) อัตราการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินลดลงจากป 2549 อยางนอยรอยละ 15
3) ในป พ.ศ. 2554 มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานดังนี้
3.1) มีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินครอบคลุมทุกหมูบาน
3.2) โรงพยาบาลทุกแหงทั่วประเทศมีบริการการแพทยฉุกเฉิน
3.3) มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานไดสอดคลอง
กับการจัดการภัยพิบัติโดยรวม
3.4) มี ร ะบบและกลไกลการจั ด การระบบบริ ก ารการแพทย
ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
4) มี บุ ค ลากรในระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ที่ มี คุ ณ ภาพและมี
จํานวนเพียงพอ
5) มีระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการ การสรางและการกระจาย
ความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการและการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง
จากการศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องประชาชนต อ เป า หมายของระบบบริ ก าร
การแพทยฉุกเฉินพบวา
1) ประชาชนไม คิ ด ว า ระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น จะสามารถ
ชวยเหลืออะไรได (วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ, 2547)
2) ประชาชนไม ย อมรั บ ในระบบการทํ า งานของบริ ก ารการแพทย
ฉุกเฉิน (วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ, 2547)
3) ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินยังขาดการพัฒนา การใหบริการไมมี
คุณภาพ (ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
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2. ทัศนคติของประชาชนตอการทํางานของบุคลากรในบริการการแพทยฉุกเฉิน
บุคลากรของบริการการแพทยฉุกเฉินประกอบไปดวยเจาหนาที่หลายฝาย
และมีการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ ซึ่งเจาหนาที่ทุกผายจะปฏิบัติงานภายใตการควบคุมดูแล
ของแพทยประจําหนวยปฏิบัติการนั้นๆ ซึ่งบุคลากรในบริการการแพทยฉุกเฉินประกอบไปดวย
แพทย พยาบาล เวชกรฉุ ก เฉิ น ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ห น ว ยกู ภั ย อาสาสมั ค ร
เจาหนาที่ตํารวจเจาหนาที่ดับเพลิงหรือกลุมบุคคลที่แสดงตนวาพรอมจะชวยเหลือและบริการ
ประชาชน จากการศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการทํางานของบุคลากรในบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่ผานมาพบวา
1) ประชาชนมีประสบการณพบเจาหนาที่หนวยกูภัย อาสาสมัครมี
การปฏิบัติงานเกินหนาที่ ทําใหสงผลเสียตอผูรับบริการมากยิ่งขึ้น (ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ,
2553)
2) ประชาชนรูสึกวาบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไมมี
ความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ (ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
3) ประชาชนพบวาการใหบริการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
ทําใหผูรับบริการ เกิดการเจ็บปวยซ้ําซอนมากขึ้นบางครั้งทําใหเสียชีวิต (สุพรรณ ศรีธรรมา, 2549)
4) ประชาชนพบว า บุคลากรในบริ ก ารการแพทยฉุ กเฉิน ขาดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน (สุพรรณ ศรีธรรมา, 2549)
5) ประชาชนพบวาบุคลากรในบริการการแพทยฉุกเฉินไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของระบบการปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน มีการดื่มสุราขณะออกปฏิบัติงาน แตงกาย
ไมสุภาพ (ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
6) บุคลากรที่ใหบริการมีความคึกคะนองในขณะปฏิบัติงาน ขับรถ
ด ว ยความเร็ ว สู ง เป ด ไฟสั ญ ญาณฉุ ก เฉิ น และใช สั ญ ญาณไซเรนเกิ น ความจํ า เป น (ผดุ ง ศิ ษ ฏิ์
ชํานาญบริรักษ, 2553)
7) ประชาชนเคยไดรับขาวสารเจาหนาที่อาสาสมัครชอบทะเลาะวิวาท
กัน ณ จุดเกิดเหตุ ทําใหผูรับบริการไดรับบริการที่ลาชา (ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
8) แพทย ป ระจํ า บริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ส ว นใหญ เ ป น แพทย ที่
หมุนเวียนจากสาขาตางๆ ไมมีแพทยประจําที่รบั ผิดชอบงานโดยตรง (สายสมร ภัทรจิตรานนท, 2550)
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9) ผูใหบริการในบริการการแพทยฉุกเฉินมีการเรียกหาผลประโยชน
จากญาติและผูบาดเจ็บ เชนการเรียกรองคาน้ํามัน และมีการแอบอางเรียกคานายหนาในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมาย (เกศินี สราญฤทธิชัยและคณะ, 2547)
3. ทั ศนคติ ของประชาชนต อการจั ดระบบการดํ าเนิ นงานของบริ ก าร
การแพทยฉุกเฉินในพื้นที่
ลักษณะการจัดระบบของบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่จะมีลักษณะการ
ทํางานอันประกอบไปดวย การเจ็บปวยฉุกเฉินและการพบเหตุ การแจงเหตุขอความชวยเหลือ การ
ออกปฏิบัติงาน การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง
และการนําสงสถานพยาบาล ซึ่งทุกขั้นตอนในการทํางานจะมีการทํางานอยางเปนระบบ จาก
การศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการจัดระบบของบริการการแพทยฉุกเฉินพบวา
1) ระบบการทํางานยังขาดการประชาสัมพันธการทํางานที่ชัดเจน
(วิทยา ชาติบัญชาชัยและคณะ, 2547)
2) การออกปฏิ บั ติ งานของบริ การการแพทย ฉุ กเฉิ นไม ครอบคลุ มทุ กพื้ นที่
(วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ, 2547)
3) ประชาชนยั ง ไม ไ ด รั บ การเข า ถึ ง บริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ที่ ดี
(ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
4) การแบงระดับการใหบริการของหนวยปฏิบัติการไมชัดเจน เกิด
ความซ้ําซอนในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน เจาหนาที่อาสาสมัครทํางานเกินหนาที่
(ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
5. ระบบการสื่อสารของงานบริการการแพทยฉุกเฉินไมดี โทรติดตอขอ
ความชวยเหลือไมได หรือโทรไดแตไมมีผูรับสาย (วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ, 2547)
6) ประชาชนไมสามารถติ ดต อขอรับคําปรึกษาฉุ กเฉินจากหน วยบริการได
(วิทยา ชาติบัญชาชัยและคณะ, 2547)
7) ประชาชนรูสึกวาการประชาสัมพันธหมายเลข 1669 ไมชัดเจนเกิด
ความสับสนในการเรียกใชบริการ (นงนุช บุญยังและคณะ, 2550)
8) วัสดุและอุปกรณชํารุด ไมพรอมใชงาน และมีจํานวนไมเพียงพอ
(ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
9) รถฉุ ก เฉิ น ที่ ใ ช ป ฏิ บั ติ ง านบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ไม เ พี ย งพอ
(ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
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10) รถกระบะดั ด แปลงของเจ า หน า ที่ อ าสาสมั ค รไม ไ ด ม าตรฐาน
(วิทยา ชาติบัญชาชัยและคณะ, 2547)
11) การชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุมีความลาชา ประชาชนตองรอนาน
เกิดความทุกขทรมานมากยิ่งขึ้น (วิทยา ชาติบัญชาชัยและคณะ, 2547)
12) ขณะนํ า ส ง โรงพยาบาลไม ไ ด รั บ การดู แ ลที่ ดี จ ากเจ า หน า ที่ ที่
ใหบริการ (ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
13) หนวยบริการฉุกเฉินของแตละโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผูปวย
ดวยสาเหตุตางๆ (ผดุงศิษฏิ์ ชํานาญบริรักษ, 2553)
จากข อ มู ล ข า งต น สรุ ป ได ว า ประชาชนยั ง มี ทั ศ นคติ ใ นด า นลบต อ บริ ก าร
การแพทยฉุกเฉินซึ่งผลของทัศนคติดังกลาวจะสงผลตอการปฏิบัติงานและการใชบริการในบริการ
การแพทย ฉุ ก เฉิ น เป น อย า งมากดั ง นั้ น การศึ ก ษาถึ ง ทั ศ นคติ ข องประชาชนจึ ง เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น
เนื่องจากผลของการศึกษาที่ไดจะนําไปสูกระบวนการพัฒนาบริการการแพทยฉุกเฉินใหเหมาะสม
กับความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
องคประกอบของทัศนคติ
การที่บุคคลใดจะเกิดทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมวาจะเปนทางบวกหรือทางลบไดนั้น
จะมีองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดทัศนคติ 3 องคประกอบคือ (วรรณวิมล วิเชียรฉาย, 2546)
1. องคประกอบดานพุทธิปญญา (Cognitive component) ไดแก ความรู
ความเขาใจ บุคคลจะมีทัศนคติตอสิ่งใดๆ ได บุคคลนั้นจะตองมีความรูความเขาใจในสิ่งนั้นๆ กอน
เชน ในเรื่องของบริการการแพทยฉุกเฉิน บุคคลจะมีทัศนคติตอบริการนี้ก็ตอเมื่อบุคคลรูสิ่งที่ดีและ
ไมดีของบริการการแพทยฉุกเฉิน ถาบุคคลรูวาบริการการแพทยฉุกเฉินเปนบริการที่ดี สามารถชวย
ลดปญหาความพิการ ความตาย จากภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินได บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีตอ
บริการการแพทยฉุกเฉิน แตถาบุคคลรูวาบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนบริการที่ไมดี ผูใดใชบริการ
มั ก จะเกิด ป ญ หาตามมาหรื อ มี อ าการรุน แรงมากขึ้ น และอาจถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต บุ ค คลนั้ น ก็ จ ะมี
ทัศนคติที่ไมดีตอ เรื่องนี้ ซึ่งความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
กําหนดทัศนคติของบุคคล บุคคลนั้นอาจจะรูอยางถูกหรือผิดก็ได
2. องค ป ระกอบด า นท า ที ค วามรู สึ ก (Attentive
component) เป น
องคประกอบทางดานอารมณ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดๆ หลังจากที่มีความรูความเขาใจ
ตอสิ่งนั้นแลว เกิดเปนคานิยม เชน การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน เมื่อบุคคลมีความรูเกี่ยวกับ
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เรื่ องนี้ แลว ความรู นั้นมากพอที่จะรู วา การเรียกใชบริก ารการแพทยฉุก เฉิน เมื่อเกิดภาวการณ
เจ็บปวยฉุกเฉิน จะมีผลตอความปลอดภัยของผูบาดเจ็บซึ่งบุคคลที่มีทาที ความรูสึกที่ดีตอบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ก็จะเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ และในทางตรงกันขามหาก
บุคคลมีทาที และคานิยมที่ไมดีตอบริการการแพทยฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินก็จะไม
เรียกใชบริการ โดยอาจใชวิธีชวยเหลือตนเองตามสถานการณนั้นๆ
3. องค ป ระกอบทางด า นการปฏิ บั ติ หรื อ พฤติ ก รรม (Behavioral
component) เปนองคประกอบที่มาจากความรู ความรูสึกที่มีตอสิ่งใดๆ จนทําใหเกิดแนวโนม
ในทางปฏิบัติหรือตอบสนองตอสิ่งนั้น ทั้งทางสนับสนุนและทางขัดแยง เชน เมื่อบุคคลมีความรู
เกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินแลว และมีความรูสึกชอบหรือไมชอบตามมา บุคคลก็พรอมที่จะ
กระทํ า อย า งใดอย า งหนึ่ ง ลงไป เช น บุ ค คลนั้ น มี แ นวโน ม ที่ จ ะแสดงออกโดยการใช บ ริ ก าร
การแพทยฉุกเฉิน ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน เปนผูชวยในการประชาสัมพันธระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่ดี หรือมีแนวโนมที่จะไมเรียกใชบริการ รวมถึงไมสนใจขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของในบริการ
การแพทยฉุกเฉินใดๆ ทั้งสิ้น
จากองคประกอบทั้ง 3 ขางตน จะเห็ นได วา ทัศนคติ จะเกิ ดขึ้น เมื่อบุคคลมีความ
พรอมนั่นจะมีการเรียนรูเรียบรอยแลว โดยทัศนคติจะเริ่มเกิดขึ้นในขั้นตอนการตอบสนองหรือเกิด
เปนความรูสึกและคานิยม และสิ้นสุดเมื่อบุคคลสรางมโนมติของคานิยม แลวนําไปสูการปฏิบัติ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า การทบทวน
วรรณกรรมในเรื่องเกี่ยวกับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินควรครอบคลุมใน
ดานตางๆ ความรูที่เกี่ยวของกับบริการการแพทยฉุกเฉินประกอบดวยความรูดานการแจงเหตุ ดาน
บุคลากร และดานคาใชจายในการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน และทัศนคติของประชาชนตอบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ประกอบดวยทัศนคติตอเปาหมายของบริการการแพทยฉุกเฉิน ตอบุคคลากร
ตอวัสดุและอุปกรณของบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ จากขอมูลที่ไดทั้งหมดผูวิจัยจึงนําขอมูล
จากการทบทวนวรรณกรรม มาสรางเครื่องมือในการทําวิจัย
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ความคาดหวังของประชาชนตอบริการการแพทยฉกุ เฉิน
ความหมายของความคาดหวัง
จากการศึกษาไดมีผูกลาวถึงความหมายของความคาดหวังดังนี้
Vroom (1964) ไดใหความหมายของความคาดหวังวา เปนแรงกระตุนภายใน
ของบุคคลที่จะทําใหเราพยายามที่จะกระทําในสิ่งที่ทําใหตนเองไดรับความสําเร็จสมหวังตามที่
ตองการ ความคาดหวังเปรียบเสมือนความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองตามความตองการของมนุษย
Webster (1988) ไดใหความหมายของความคาดหวังวา การคาดการณอนาคต
ในสิ่งที่ดี โดยที่ความคาดหวังนั้นอาจจะเปนการคาดการณอนาคตในสิ่งที่ดีหรือไมดีก็ได
Oxford Dictionary ไดใหความหมายของความคาดหวังวา เปนสภาวะทางจิต
ซึ่งเปนความรูสึกนึกคิด หรือเปนความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดการณลวงหนา
ตอบางสิ่งบางอยางวาควรจะมี ควรจะเปนหรือควรจะเกิดขึ้น
จากแนวคิดดังกลาวขางตน พอสรุปความหมายของความคาดหวังไดวา ความ
คาดหวังเปนแรงกระตุนภายในจิตตอสถานการณที่ที่ยังไมเกิดขึ้นตามความตองการตอบางสิ่ง
บางอยางที่ยังไมไดรับการตอบสนองตามความตองการของมนุษย
แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
Bandura (1977) ไดเสนอลักษณะความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล
เป น 3 มิ ติ ได แก มิ ติที่ห นึ่ง เกี่ ย วกับปริมาณของความคาดหวัง (magnitude) กล าวคื อ ความ
คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนจะแตกตางไปในแตละบุคคลในการกระทําพฤติกรรมหนึ่ง
หรือแตกตางกันในบุคคลเดียวกันเมื่อตองทํางานสําเร็จถึงระดับไหนเมื่อถูกเสนองานที่มีระดับ
ความยากแตกต า งกั น มิ ติ ที่ ส องเกี่ ย วกั บ การแผ ข ยาย (generality) ความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนอาจจะแผ ข ยายจากสถานการณ ห นึ่ ง ไปสู ส ถานการณ อื่ น ในปริ ม าณที่
แตกตางกันได ประสบการณบางอยางไมทําใหความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนแผ
ขยายไปสูสถานการณอื่นได มิติที่สามเกี่ยวกับความเขมหรือความมั่นใจ (strength) ถาความ
คาดหวั ง เกี่ ย วกั บ ความสามารถของตนมี ค วามเข ม น อ ยจะทํ า ให ค วามคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนลดนอยลงแตถามีความเขมหรือความมั่นใจมากบุคคลจะมีความบากบั่น
มานะพยายาม แมวาจะประสบเหตุการณที่ไมสอดคลองกับความหวังบางก็ตาม
การใช ค วามพยายามและความมุ ม านะในการทํ า งาน ความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของบุคคลนั้นเปนตัวกําหนดวาเขาจะตองใชความพยายามมากเทาไรจะตองใช
ความมุมานะพยายามที่จะตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ หรือประสบการณที่ไมพึงพอใจไปอีกนาน
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เทาใดและการที่บุคคลใชความพยายาม และความมุมานะในการทํางานอยางเต็มที่ตลอดเวลา
เขาก็มีแนวโนมที่จะทํางานไดประสบผลสําเร็จจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมา ระดับ
ผลงานที่บุคคลกําหนดหรือคาดหมายวาจะทําได ผลตอบแทนหรือความพอใจที่จะได โอกาสที่จะ
ไดรับผลตอบแทนนั้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง สรุปไดวาความคาดหวัง หมายถึง ความรูสกึ นึก
คิด ความตองการ ความมุงมั่น หรือการคาดการณของบุคคลตอสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เพื่อใหกระทําตาม
สิทธิหรือหนาที่ และความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ถูกตอง โดยมีมาตรฐานของ
ตนเปนเครื่องวัด ซึ่งการประเมินคาของแตละคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกันอาจแตกตางกันได
โดยความคาดหวังของบุคคลจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับ
1. ประสบการณที่ผานมา
2. ระดับผลงานที่บุคคลกําหนด หรือคาดหมายวาจะทําได
3. ผลตอบแทนหรือความพอใจที่จะได
4. โอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนนั้น
Vroom ไดใหขอเสนองายๆ วา โดยปกติคนจะพยายามที่จะไดประโยชนสูงสุด กลาว
อีกนัยหนึ่งคนเราจะมีทางเลือกหลายทาง และเขาก็จะเลือกทางที่เขาเชื่อวาจะทําใหเขาไดรับสิ่งที่
ตองการมากที่สุด
ปจจัยที่ทําใหความคาดหวังแตกตางกัน
บุ คคลมีค วามคาดหวัง ต า งกั น ทั้ง สิ่ง ที่คาดหวัง และระดั บ ของความคาดหวั ง อั น
เนื่องจากปจจัยตอไปนี้คือ (Vroom, 1964)
1. วัฒนธรรม (Cultural Ideals) วัฒนธรรมที่แตกตางกันยอมทําใหมาตรฐาน
ความคาดหวังของบุคคลตางกัน ซึ่งมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงระดับความสําเร็จ และทัศนคติตอ
ความสําเร็จ เมื่อเด็กเขาสูวัยรุนจะรับรูความคาดหวังของสังคมที่มีตอตนเอง และความรับผิดชอบ
ของตนที่มีตอสังคม การตั้งความคาดหวังของบุคคลในสังคมจึงแตกตางกันไป
2. ประเภทของครอบครัว (Kind of Family) บุคคลที่มาจากครอบครัวที่มั่นคง
มีแนวโนมที่จะตั้งจุดมุงหมายในอนาคตสูงกวาบุคคลที่มาจากครอบครัวไมมั่นคง และบุคคลที่ตอง
โยกยายถิ่นบอยๆ ไมสามารถคาดหวังหรือวางแผนอนาคตของตนเองไดชัดเจนเทาผูที่ไมตองยายถิ่น
3. การใชกลไกทางจิต (Use of Escape Mechanisms) การใชกลไกทางจิต
ที่มีผลตอการตั้งความคาดหวังมากที่สุดคือ การฝนกลางวัน เชน ฝนอยากเปนพระเอกหรือนางเอก
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วัยรุนจะตั้งความคาดหวังไววาจะตองประสบความสําเร็จ และหลีกเลี่ยงความลมเหลว ซึ่งอาจจะ
เปนการตั้งความคาดหวังที่ไมอยูบนรากฐานของความเปนจริง
4. การบอกความคาดหวัง (Verbalization of Aspirations) ความคาดหวังที่
บุคคลบอกใหผูอื่นรับทราบมักจะตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงมากกวาคนที่เก็บไวและคิดอยู
คนเดียว เพราะเปนการทาทายใหพิสูจนตนเองใหพยายามทําตามที่พดู เพื่อไมตองการเห็นคนอื่น
มองดวยสายตาผิดหวัง
5. ความลมเหลวและความสําเร็จในอดีต (Past failures and Successes)
บุคคลที่ประสบความสําเร็จเสมอๆ มีแนวโนมที่จะตั้งความคาดหวังวาจะไดรับความสําเร็จอีก ใน
ทํานองเดียวกับบุคคลที่ผิดหวังซ้ําๆ มักคิดวาจะผิดหวังอีก ประสบการณเชนนี้มีผลตอการตั้งความ
คาดหวังในอนาคตวาจะตั้งไดเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงหรือไมเพียงใด
6. เชาวปญญา (Intelligence) คนที่ฉลาดจะตั้งความคาดหวังจากความสนใจ
และความสามารถของตนมากกวาทําตามจุดมุงหมายและคานิยมของกลุมที่ตั้งไว
11. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอความคาดหวังในเรื่อง
การชดเชย บุคคลที่ไมยอมรับความสามารถตนเองจะตั้งความคาดหวังไมอยูบนรากฐานของความ
เปนจริงเพื่อเปนการปกปด บุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองจะตั้งความคาดหวังสอดคลองกับความ
จริ ง ส ว นบุ ค คลที่ มี ค วามวิ ต กกั ง วลต่ํ า มี แ นวโน ม ตั้ ง ความคาดหวั ง ไว สู ง เพราะเชื่ อ มั่ น ใน
ความสําเร็จมากกวาความลมเหลว บุคคลที่มีความวิตกกังวลสูงจะอยูกับความลมเหลวในอดีตทํา
ใหมองอนาคตในแงดีนอยกวาที่ควรจะเปนบุคคลที่มีปญหาทางอารมณ มักจะมีความกลัวและ
ความกังวลใจในความสําเร็จ มีแนวโนมตั้งความคาดหวังต่ําหรือสูงกวาความเปนจริงมาก
สรุปไดวา ความคาดหวังเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและความเปนไปในอนาคตของ
บุคคล การที่บุคคลตั้งความหวังยอมไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและประสบการณของตนเอง
ความคาดหวังดังกลาวรวมไปถึงความคาดหวังหรือความตองการที่มีตอบุคคลอื่นดวย
องคประกอบที่ทําใหเกิดความคาดหวัง
องคประกอบที่ทําใหเกิดความคาดหวังมี 3 สาเหตุไดแก
1. คําบอกเลาปากตอปาก (Word of Mouth Communications)
2. ความตองการสวนบุคคล (Personal Needs)
3. ประสบการณในอดีต (Past Experience)
องคประกอบเหลานี้มีผลตอความคาดหวังของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับความ
คาดหวังของผูรับบริการนี้แบงได 2 ระดับ ซึ่งแตกตางกัน ระหวางระดับบริการที่ปรารถนาและ
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ระดับบริการที่เคยไดรับ ในระดับแรกเกิดจากผูรับบริการหวังไววาควรจะไดรับหรือควรจะเปน
สวนในระดับที่สอง ผูรับบริการไดรับบริการเหมือนที่ผานมาในครั้งกอนๆ ก็จะยอมรับบริการนี้ได
ในสถานบริการทางดานสุขภาพ หรือในโรงพยาบาลผูปวยจะมีความคาดหวังตอบริการที่ไดรับโดย
แปรตามทัศนคติ ประสบการณที่เคยไดรับบริการ การไดรับความรูขอมูลขาวสารจากผูใหบริการ
และลักษณะเฉพาะ ของแตละบุคคล แลวนํามาคาดการณวาจะตองไดรับการรักษาพยาบาลตามที่
คาดหวังไวในเรื่องผลการรักษาพยาบาล พฤติกรรมการใหบริการ และกระบวนการบริการอาจ
คลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานของการรักษาพยาบาลที่กําหนดไว มีผลทําใหเกิดความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจ (Vroom, 1964)

