บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งความรู ทั ศ นคติ แ ละความคาดหวั ง ของประชาชนในพื้ น ที่ ค วาม
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรู ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่
ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก ตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบงานบริการ
การแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รวม 4 ตําบล รวม ทั้งสิ้น 11,740 คน
3,815 ครัวเรือน (สํานักงานสาธารณสุข อําเภอสามโคก, 2552)
กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้ เปนตัวแทนของคนในครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบงานบริการ การแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสามโคก โดยใชวิธีการหากลุมตัวอยาง
ตามสัดสวนประชากรโดยวิธีการสุมตัวอยางที่อาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) และ
ใชการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยไดหาขนาดกลุมตัวอยาง
เทากับ 425 คน ซึ่งเมื่อดําเนินการเก็บขอมูลเสร็จสิ้นพบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณคิดเปนรอยละ
4.2 ผูวิจัยไดตัดขอมูลสวนนั้นออกทําใหไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 407 คน ซึ่งจะใชในการศึกษาครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการศึกษา ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูที่ใหขอมูลซึ่งไดแกเพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได เ ฉลี่ ย ของครอบครั ว ต อ เดื อ น ข อ มู ล ทั่ ว ไปของครอบครั ว และ
ประสบการณ ที่เ กี่ย วข องกั บ บริ ก ารการแพทย ฉุก เฉิ น ซึ่ง มี ลั ก ษณะเป น คํ า ถามแบบปลายป ด
(Close – ended Question) จํานวน 21 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยผูวิจัย
สรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ ไดแก ดาน
เปาหมาย ดานการแจงเหตุ ดานบุคลากร และดานคาใชจายในการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามดานทัศนคติตอบริการการแพทยฉุกเฉินของประชาชนใน
พื้นที่เขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นจากการทบทวน
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ ไดแก ทัศนคติตอเปาหมาย ทัศนคติตอ
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การแจงเหตุ ทัศนคติตอบุคคลากร ทัศนคติตอวัสดุและอุปกรณ และทัศนคติตอคาใชจายของ
บริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20 ขอ แบบสอบถามเปนแบบลิเคอรท (Likert Scale) ชนิด 5
ระดับโดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความรูสึกของผูตอบ โดยขอคําถามมีลักษณะ
เปนขอคําถามเชิงบวก (Positive) จํานวน 10 ขอและเชิงลบ (Negative) จํานวน 10 ขอ
การทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
validity) โดยผู วิ จั ย ได นํ า
แบบสอบถามแบบวัดความรู ทัศนคติ และความคาดหวังของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
ที่ดัดแปลงใหเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก ใหผูทรงคุณวุฒิ
5 ทานประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานบริการการแพทยฉุกเฉิน 2 ทาน พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการที่ดูแลรับผิดชอบงานบริการการแพทยฉุกเฉิน 2 ทาน และอาจารยพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญดานเครื่องมือวิจัย 1 ทาน ไดตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค ความชัดเจนของภาษาที่ใช ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช ซึ่งผูวิจัยนําผล
การพิจารณาเครื่องมือมาคํานวณหาคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index หรือ
CVI) ไดคาดัชนีความตรงเทากับ 0.9 และปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จากนั้น
ผูวิจัยนําแบบสอบถามความรู ทัศนคติ และความคาดหวังของประชาชนตอบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่ผานการพิจารณาตรวจสอบแกไขปรับปรุงจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใช (try out) กับ
ประชาชนที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางคือประชาชนในพื้นที่หมูที่ 2 และหมูที่ 4 ของตําบลบาน
กระแชง จํานวน 30 ราย แบบวัดความรูของประชาชนเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน คํานวณหา
ความเที่ยงโดยใชวิธีคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder Richardson) สูตร KR-20 (Polit & Hungler, 1999)
ไดคา ความเที่ย งเทา กั บ 0.89 และแบบวั ดทัศ นคติ ข องประชาชนต อบริ ก ารการแพทย ฉุก เฉิ น
คํานวณหาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.94
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป ไดแก วิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยการหาคารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะหขอมูลความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินและ
ทัศนคติ ต อบริ การการแพทย ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่ความรั บผิดชอบโรงพยาบาลสามโคก
โดยการหาคารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) วิเคราะหขอมูลความคาดหวังตอบริการการแพทยฉุกเฉินโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรง
พยาบาลสามโคกสรุปไดรายละเอียดดังนี้
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ขอมูลทั่วไป
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 407 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 56.51 มีอายุเฉลี่ย 40.77 ป ไดรับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (หรือ
เทียบเทา) คิดเปนรอยละ 24.10 มีรายไดอยูในชวง 5,000 – 10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ
42.00
2. ขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวกของครอบครัวกลุมตัวอยางสวนใหญมีโทรศัพทใชใน
การติดตอสื่อสาร คิดเปนรอยละ 97.30 และโทรศัพทที่ใชสวนใหญใชเปนโทรศัพทมือถือ คิดเปน
รอยละ 49.39 ใชรถจักรยานยนตยานพาหนะในครอบครัว คิดเปนรอยละ 39.80
3. ข อ มู ล การรั ก ษาเมื่ อ เจ็ บ ป ว ยของกลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ไ ปตรวจรั ก ษาที่
โรงพยาบาลสามโคก คิดเปนรอยละ 45.21 ใชวิธีการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวไปตรวจรักษาที่
โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 37.59 รองลงมาจะใชรถจักรยานยนตไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล คิด
เปนรอยละ 28.01 ใชเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลสามโคกประมาณ 5 – 15 นาที เฉลี่ย 14.57 นาที
และมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลเปนบัตรทอง คิดเปนรอยละ 44.96
4. ขอมูลการรูจักบริการการแพทยฉุกเฉิน กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักหนวยบริการ
การแพทย ฉุ ก เฉิ น คิ ด เป น ร อ ยละ 58.50 และรู จั ก จากโปสเตอร / ป า ย คิ ด เป น ร อ ยละ 34.00
รองลงมาจะรูจักหนวยบริการระบบการแพทยฉุกเฉินจากหอกระจายขาว และเพื่อนบาน คิดเปน
รอยละ 22.00
5. ขอมูลดานการใชบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยใชบริการจากหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 86.00 สําหรับขอมูลผูที่เคยใชบริการระบบการแพทยฉุกเฉินสวน
ใหญใน 1 ป ที่ผานมาเคยใชบริการเปนจํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 63.00 โดยจะติดตอกับหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉินดวยวิธีโทร 1669 คิดเปนรอยละ 63.00 และเหตุผลที่ใชบริการสวนใหญใช
บริการเนื่องจากเกิดการปวยดวยโรคเฉียบพลันที่บาน คิดเปนรอยละ 42.00
6. ดานขอมูลการประชาสัมพันธหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (จากกลุมผูเคยใช
บริการ) สวนใหญไมเคยแนะนําใหผูอื่นใชบริการคิดเปนรอยละ 78.00 เนื่องจากผูใชบริการประสบ
ปญหาการรอคอยรถจากหนวยบริการนาน ดานการประชาสัมพันธในชุมชน กลุมตัวอยางสวน
ใหญแจงวาในชุมชนมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 71.00
และ การประชาสัมพันธที่ประชาชนคิดวาดีที่สุดคือการประชาสัมพันธโดยเจาหนาที่สาธารณสุข
นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญตองการไดขอมูลเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น คิดเปน
รอยละ 88.70
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ความรูเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน
ผลการวิ เ คราะห ความรู เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารการแพทย ฉุก เฉิ น พบวา ความรู ข องกลุ ม
ตัวอยางจําแนกตามระดับความรูพบวาจํานวนกลุมตัวอยางรอยละ 70.50 มีความรูเกี่ยวกับการ
บริการการแพทยฉุกเฉินในระดับปานกลาง รองลงมาคือมีความรูเกี่ยวกับการบริการการแพทย
ฉุกเฉินในระดับดี คิดเปนรอยละ 24.60 และมีความรูเกี่ยวกับการบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับ
ควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 4.90
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ของความรู เ กี่ ย วกั บ การบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของ
ประชาชนในพื้นที่พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 13.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.33 ซึ่งเมื่อแปลคา
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑระดับความรูพบวาประชาชนในพื้นที่มีความรูในระดับปานกลางคอนไปทาง
ดี หากพิจารณาตามกลุมประชาชนที่รูจักและไมรูจักหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน สามารถแบง
ระดับความรูของประชาชนเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินออกเปน 2 ดาน คือ
1. ความรูของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคกที่รูจักหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉินจําแนกตามระดับความรูพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 13.89 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.470 ซึ่งเมื่อแปลคาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑระดับความรูพบวาประชาชนในพื้นที่มี
ความรูในระดับปานกลางคอนไปทางดี
2. ความรูของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคกที่ไมรูจัก
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินจําแนกตามระดับความรูพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 13.92 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.134 ซึ่งเมื่อแปลคาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑระดับความรูพบวาประชาชนในพื้นที่มี
ความรูในระดับปานกลางคอนไปทางดี
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตอบคําถามรายขอของกลุม
ตัวอยางพบวาความรูขอที่กลุมตัวอยางตอบผิดเปนจํานวนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ขอที่ 13
การใหบริการแตละครั้งจะมีแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ กูชีพอยูกับรถพยาบาลทุกครั้ง โดยมี
ผูตอบถูกเพี ยงรอยละ 29.00 ขอที่ 14 อุปกรณท างการแพทยที่อยูใ นรถพยาบาลระดับพื้น ฐานมี
คุณภาพเทียบเทาอุปกรณทางการแพทยในหองฉุกเฉินที่โรงพยาบาล โดยมีผูตอบถูกรอยละ 32.20
และขอที่ 10 ทานสามารถแจงแกทีมกูชีพในระบบการแพทยฉุกเฉินใหนําสงโรงพยาบาลที่ตองการได
ทุกครั้ง โดยมีผูตอบถูกรอยละ 38.30
เมื่อพิจารณาตามรายขอที่ประชาชนตอบผิดเปนจํานวนมากกวารอยละ 45 จะพบ
ทั้งหมด 6 ขอ ไดแกขอที่ 8 การแจงเหตุควรบอกเฉพาะสถานที่เกิดเหตุเทานั้นจะไดไมเปนการ
เสียเวลาในการชวยเหลือผูปวย ขอที่ 9 การออกใหบริการของระบบการแพทยฉุกเฉินแตละระดับ
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ขึ้นอยูกับความตองการของผูปวยและผูแจงเหตุ ขอที่ 10 ทานสามารถแจงแกทีมกูชีพในระบบ
การแพทยฉุกเฉินใหนําสงโรงพยาบาลที่ตองการไดทุกครั้ง ขอที่ 13 ในการใหบริการแตละครั้ง จะมี
แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ กูชีพอยูกับรถพยาบาลทุกครั้ง ขอที่ 14 อุปกรณทางการแพทยที่อยู
ในรถพยาบาลระดับพื้นฐานมีคณ
ุ ภาพเทียบเทาอุปกรณทางการแพทยในหองฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
ขอที่ 15 เมื่อแจงเหตุแลวไมตองทําอะไรกับผูปวย ควรรอเจาหนาที่ของระบบการแพทยฉุกเฉิน
ทัศนคติตอบริการการแพทยฉุกเฉิน
ทั ศนคติ ข องประชาชนตอ บริก ารการแพทย ฉุก เฉิ น จากการศึก ษาพบวา ทั ศ นคติ
โดยรวมของกลุมตัวอยางมีระดับปานกลางและคอนไปทางสูง (X = 3.66, S.D. = 0.529) หาก
พิจารณาตามกลุมประชาชนที่รูจักและไมรูจักหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน สามารถแบงระดับ
ทัศนคติของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉินออกเปน 2 ดาน คือ
1. ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคกที่รูจัก
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินพบวา(X = 3.24, S.D. = 0.408) แปลคาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ
ระดับทัศนคติพบวาประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติในระดับปานกลางคอนไปทางดี
2. ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลสามโคกที่ไมรูจัก
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินพบวา(X = 3.15, S.D. = 0.312) แปลคาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ
ระดับทัศนคติพบวาประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติในระดับปานกลางคอนไปทางดี
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห ทั ศ นคติ ข องประชาชนต อ บริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น
จํา แนกตามรายด า น พบว า ทัศนคติ ของประชาชนต อ บริ ก ารการแพทยฉุก เฉิน ด า นคา ใชจา ยมี
คะแนนอยูในระดับไมดี ซึ่งอาจเปนเพราะประชาชนคิดวาในการใชบริการจากบริการการแพทย
ฉุกเฉินหากมีการชําระคาใชจายบางอาจทําใหไดรับบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะหทัศนคติของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉินจําแนกตามรายดานอื่นๆ ที่เหลือ พบวา ดานเปาหมาย
ซึ่งประกอบไปดวยขอคําถามขอที่ 1, 3, 4, 5 และ13 พบวาประชาชนสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับดี ดานการแจง
เหตุซึ่งประกอบไปดวยขอคําถามขอที่ 2, 7, 8, 9, 10 และ 11 พบวาประชาชนสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับปาน
กลาง ดานบุคลากร ซึ่งประกอบไปดวยขอคําถามขอที่ 6, 12, 14, 15, 16, 17 และ 18 พบวาประชาชนสวนใหญมี
ทัศนคติอยูในระดับ ปานกลาง และดานวัสดุและอุปกรณ ไดแก คําถามขอที่ 20 พบวาประชาชนสวนใหญมี
ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง
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ความคาดหวังของประชาชนตอบริการการแพทยฉกุ เฉิน
กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอบริการการแพทยฉุกเฉินแบงเปนดานตางๆ ตาม
ความคาดหวังของประชาชนที่ไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้
1. ดานการบริการ ประชาชนคาดหวังใหมีการเพิ่มชองทางการแจงเหตุใหมากกวา
เดิม กลาวคืออาจมีหมายเลขโทรศัพทอื่นเพิ่มขึ้นหรือสามารถติดตอผานทางโรงพยาบาลที่อยูใกล
ที่เกิดเหตุไดโดยตรงโดยไมตองผานศูนยรับแจงเหตุของจังหวัด
2. ดานบุคลากร ประชาชนคาดหวังใหหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินมีบุคลากรที่มี
มารยาทดี เรียบรอย มีความพรอมในการปฏิบัติงานและมีความรู มีความสามารถในการใหบริการ
แกประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉิน
3. ดานวัสดุและอุปกรณ ประชาชนคาดหวังใหในรถพยาบาลทุกคันมีวัสดุและ
อุปกรณที่เพียงพอตอการใชงาน มีการทําความสะอาดและฆาเชื้อใหสะอาดพรอมใชในทุกๆวัน
4. ดานระยะเวลาในการมาถึงจุดเกิดเหตุ ประชาชนมีความคาดหวังใหรถพยาบาลมา
ใหบริการ ณ จุดเกิดเหตุในระยะเวลาอันรวดเร็วไมควรใชเวลานานเกิน 15 นาทีภายหลังการแจงเหตุ
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน มีขอเสนอแนะ โดยแบงออกเปน 2
ดาน ดังนี้
1. ตอองคกร
1.1 ผูบริหารหรือผูนําองคกรควรนําขอมูลไปใชในการวางแผนหรือปรับปรุงการ
บริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาล
1.2 ควรมี น โยบายเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนโดยเฉพาะอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานในการสงเสริมความรูความเขาใจ และสรางทัศนคติของประชาชนใน
ดานบวกตอบริการการแพทยฉุกเฉินตามประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง 2 ดาน ดังนี้
1.2.1 ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉิน ควรมีการ
ปรับปรุงพัฒนาในเรื่องขอมูลขาวสารและความรูแกประชาชนเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลสามโคกที่เปนหนวยงานรับผิดชอบควรมีการจัดการประชาสัมพันธใหกับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองของบริการการแพทยฉุกเฉิน เนนใหเจาหนาที่เปนผูออกให
ขอมูลขาวสารดานบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน ซึ่งจะตรงกับความตองการของประชาชน
ในพื้น ที่ มากที่ สุด นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลสามโคกอาจเพิ่มการประชาสัมพั น ธง านบริก าร
การแพทยฉุกเฉินในชุมชนในชองทางอื่นๆ เชน อาจใชการประชาสัมพันธดวยหอกระจายขาว
จัดทําปาย/โปสเตอรตามผลของขอมูลการวิจัยที่ประชาชนในพื้นที่ตองการใหมีการประชาสัมพันธ
งานบริการการแพทยฉุกเฉินดวยโปสเตอรรวมดวย โดยเนื้อหาของความรูที่ใหแกประชาชนในพื้นที่
ควรเนนเรื่องของบุคลากรที่ใหบริการในบริการการแพทยฉุกเฉิน การแจงเหตุขอใชบริการอยาง
ถูกตองและเหมาะสม ประเภทของผูปวยที่สามารถใชบริการไดและดานคาใชจายในการใชบริการ
ที่เนนย้ําใหประชาชนรับทราบวาบริการการแพทยฉุกเฉินไมเสียคาใชจายใดๆ ในการใชบริการ
1.2.2 ดานทัศนคติของประชาชนตอบริการการแพทยฉุกเฉิน จากนโยบาย
ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติซึ่งมุงเนนใหมีการขยายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินลงสู
ชุมชน ดังนั้นโรงพยาบาลสามโคกซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จึงควรมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยการเปดโอกาสใหประชาชนโดยทั่วไปไดเขารวมในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
บริการการแพทยฉุกเฉิน มีการจัดการสรางเครือขายบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชน ในการแจง
เหตุ การขอความชวยเหลือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ซึ่งการเขารวมกิจกรรมดังกลาวจะมีสวนชวยให
ประชาชนเกิดความรูสึกที่ดีตอบริการการแพทยฉุกเฉิน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงแนวทางการ
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ปฏิบัติงานของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินคือ มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานวัสดุและ
อุปกรณใหมีความสะอาด สภาพพรอมใชและเพียงพอตอการใชงาน มีการจัดเตรียมรถกูชีพให
พรอมใชงานประจําอยูตลอดเวลา ดานบุคลากรควรมีการเตรียมอัตรากําลังใหพรอมในการออก
ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ โดยแยกอัตรากําลังทั้งแพทย พยาบาล และพนักงานขับรถที่ใหบริการ
การแพทยฉุกเฉินออกจากอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานประจําแผนกตางๆ ในโรงพยาบาล
2. ตอพยาบาล
งานบริการการแพทยฉุกเฉินเปนงานที่มีการใหบริการแกประชาชนตลอด 24
ชั่วโมง ในการออกใหบริการแตละครั้งจะมีพยาบาลออกใหบริการทุกครั้ง ดังนั้นพยาบาลจึงควรให
ความสําคัญตอการพัฒนางานบริการการแพทยฉุกเฉินดังนี้
2.1 ควรมีการทบทวนการทํางานในบริการการแพทยฉุกเฉินโดยเฉพาะในเรื่อง
ของเวลาและจํานวนบุคลากรใหมีความเหมาะสมและพรอมในการออกปฏิบัติงาน
2.2 ควรมีการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาความรูและทัศนคติตอบริการการแพทย
ฉุกเฉินโดยเฉพาะความรูดานที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชบริการการแพทยฉุกเฉินโดยตรง ไดแก
ความรูดานการแจงเหตุ ดานบุคลากร และดานคาใชจายในบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหเกิด
การใชบริการอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนระบบบริการที่ดี เนื่องจากสามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตและความพิการลงได แตเนื่องจากสถานการณปจจุบันระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของ
ประเทศไทยยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควรเนื่องจากประชาชนในชุมชนยังขาดการมีสวนรวมใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองตอบริการการแพทยฉุกเฉิน มี
ทัศนคติในทางลบแกบริการการแพทยฉุกเฉิน ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
ดังนั้นเพื่อใหผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของประชาชน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งของโปรแกรมการให ค วามรู แ ก ป ระชาชนหรื อ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

