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บทสรุปผูบรหิาร 

 
 การพัฒนาระบบบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 

และสามารถใหประชาชนทุกคนเขาถึงไดอยางเทาเทียมนั้นเปนเปาหมายระดับประเทศท่ีตองการลดอัตรา

การเสียชีวิตและความพิการของผูปวยฉุกเฉินลง การวิจัยครั้งนี้จึงตองการศึกษาสถานการณปญหาและ

โอกาสในการพัฒนาระบบบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ

นําไปสูการเกิดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมตอไป การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive 

study) ใชวิธีการรวบรวมขอมูลแบบผสมผสานท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยศึกษาสถานการณ

ปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ

จังหวัดเชียงใหมจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกผูปฏิบัติการฉุกเฉินจํานวน 110 คน และผู

มารับบริการการแพทยฉุกเฉินจํานวน 26 คน และสํารวจความคิดเห็นและประสบการณการใชบริการดูแล

ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมโดยใหผูปฏิบัติการฉุกเฉินจํานวน 189 คน 

และผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉินจํานวน 597 คนในพ้ืนท่ี 10 อําเภอของจังหวัดเชียงใหมตอบ

แบบสอบถามแบบออนไลน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูล

ระหวางผูมารับบริการท่ีมาดวยการแพทยฉุกเฉินกับมาดวยตนเองหรือวิธีการอ่ืนโดยใชสถิติทดสอบไคส

แควร (Chi-Square) และสถิติทดสอบแมนวิทนียยู (Mann-Whitney U Test) และวิเคราะหหาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยใชสถิติสหสัมพันธเชิงอันดับของสเปยรแมน 

(Spearman rank correlation) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพถูกนํามาวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

(content analysis) 

 ผลการศึกษา พบวา 

1. ผูปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงพยาบาลมากกวาครึ่ง 
มีความคิดเห็นตอการใหบริการโดยชุดปฏิบัติการและหองฉุกเฉินโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. ผูท่ีมารับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินสวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีมีอายุระหวาง 60-79 
ป (รอยละ 30.6) มาดวยอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ (รอยละ 50.6) และมีระดับความรุนแรงของโรคอยูในระดับ
ฉุกเฉินไมรุนแรง (รอยละ 42.1) สําหรับวิธีการมารับบริการในโรงพยาบาล พบวา รอยละ 48.9 มาดวย
ตนเอง รองลงมาคือ มาดวยรถพยาบาลฉุกเฉินรอยละ 37.3  

3. เม่ือเปรียบเทียบสาเหตุของการไมใชบริการการแพทยฉุกเฉินของผูมารับบริการ
การแพทยฉุกเฉิน พบวา เกิดข้ึนจากการมีรถยนตสวนตัว รอยละ 71.1 รูสึกไมอยากเสียเวลารอรถพยาบาล
ฉุกเฉินรอยละ 26.9 รับรูวาตนเองมีอาการเจ็บปวยเพียงเล็กนอยซ่ึงไมจําเปนตองเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
มารับ รอยละ 13.6 และเกิดการเจ็บปวยขณะอยูท่ีบาน รอยละ 12.1 

4. เม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข พบวา เหตุเกิดภายนอกบาน อาการเจ็บปวยมีระดับความรุนแรงมาก และเจ็บปวยดวย
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อุบัติเหตุ/บาดเจ็บ มีความสัมพันธกับการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 
.246, p < .01; r = .212, p < .01; r = -.119, p < .01 ตามลําดับ) 

5. ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
ไดแก 1) ขาดการเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการดูแลผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล ภายในโรงพยาบาล 
สงตอระหวางโรงพยาบาล และภายหลังโรงพยาบาล 2) การประสานสงตอระหวางโรงพยาบาลใช
เวลานาน 3) นโยบายการดูแลผูปวยระยะกลางและการดูแลตอเนื่องท่ีบานสําหรับผูปวยฉุกเฉินไมชัดเจน 
4) การเขาถึงผูปวยฉุกเฉินท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลชา 5) ระบบคลื่นโทรศัพทและวิทยุไมครอบคลุมท้ังจังหวัด 
6) เกิดความแออัดของผูปวยฉุกเฉินและไมฉุกเฉินในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย และ 
7) ประชาชนมีความรูเก่ียวกับการประเมินสถานการณฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องตนไมเพียงพอ 

ดังนั้น การพัฒนาระบบบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบ
วงจรจึงเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบายการดูแลผูปวยระยะกลางและการดูแลตอเนื่องท่ีบานสําหรับผูปวย
ฉุกเฉินใหชัดเจน 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีการเชื่อมโยงการดูแลผูปวยฉุกเฉินท้ังหมด พรอมท้ังผลักดัน
ใหเกิดการใชขอมูลรวมกันท้ังจังหวัดเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตอไป 

3. พัฒนาระบบการเขาถึงผูปวยฉุกเฉินท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือพ้ืนท่ีท่ียากตอการเขาถึง 
4. พัฒนาเครือขายสัญญาณโทรศัพทและวิทยุสื่อสารเพ่ือใหเกิดการเชื่อมตอท้ังจังหวัด 
5. ผลักดันนโยบาย พรอมสนับสนุนอัตรากําลังคน อุปกรณ และงบประมาณในการพัฒนา

ศักยภาพโรงพยาบาลแมขายใหเขมแข็ง เพ่ือลดการสงตอผูปวยมายังโรงพยาบาลศูนย 
6. สรางความตระหนัก ความรู และทักษะในการประเมิน การปฐมพยาบาล และการ

ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันการเจ็บปวยฉุกเฉินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังจากอุบัติเหตุและจากเจ็บปวย

ฉุกเฉินดวยอันตรายหรือโรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ทําใหการ

เจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเปนสาเหตุการตายอันดับตน และเปนปญหาสาธารณสุขอยางมากใน

ประเทศไทย (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2557) ท่ีผานมาการชวยเหลือสวนใหญมักไมทันการณ

และไมเหมาะสมตามหลักวิชาการทําใหมีจํานวนผูเสียชีวิตและพิการเพ่ิมมากข้ึน มีวิธีการดูแลการ

เคลื่อนยายอยางผิดวิธี ขาดระบบการนําสงโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย

จัดใหมีระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ข้ึนซ่ึงทําใหลดอัตราการ

เสียชีวิตและความพิการหรือภาวะแทรกซอนได (สุพรรณวดี ภิญโญ, 2554) การชวยเหลือเบื้องตนท่ีดี

มีการเคลื่อนยายท่ีรวดเร็วและถูกตองจะทําใหมีโอกาสรอดชีวิตและลดความพิการลงได (กรองได 

อุณหสูต, 2549) ซ่ึงการพัฒนาระบบบริการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital) ใหมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมนาเชื่อถือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหประชาชนเรียกใชระบบฉุกเฉินไดอยาง

เหมาะสม (กิตติพงศ พลเสน และคณะ, 2559) อยางไรก็ตามระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข ในปจจุบันไดมีหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของในการรวมดูแลรับผิดชอบ

หลายสวนงาน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล

ชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย ซ่ึงแตละหนวยงานตองทํางานเชื่อมประสานกันเพ่ือให

ผูปวยไดรับการดูแลอยางทันทวงทีและไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข อยางท่ัวถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเปาหมาย 5 ค. 

ไดแก ความครอบคลุม คลองแคลว ครบพรอม 24 ชั่วโมง คุณภาพ และคุมครอง (ไพโรจน บุญศิริคา

ชัย และ ภูมินทร ศิลาพันธ, 2556) 

         จากรายงานสถานการณระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

พ.ศ. 2557 พบวา ความครอบคลุมบริการการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ครอบคลุมรอยละ 71.8 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด ซ่ึงยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ

ประเทศ ประชาชนจะไดรับบริการเฉพาะในเขตท่ีใกลโรงพยาบาลและพ้ืนท่ีเขตเมือง ซ่ึงสวนใหญเปน

การจัดบริการของโรงพยาบาลและมูลนิธิ ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลหรือชนบทไมสามารถเขาถึง

บริการการแพทยฉุกเฉินได และพบวาประชาชนแจงเหตุผาน 1669 รอยละ 75.82 ของการแจงเหตุ

ท้ังหมด เพ่ือขอรับความชวยเหลือและรับคําปรึกษา โดยมีการออกปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน และมี



 

2 
 

ผูปวยฉุกเฉินท่ีมาดวยระบบการแพทยฉุกเฉินเพ่ิมข้ึนทุกป โดยเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2555 ถึง 99,526 

ครั้ง หรือรอยละ 8.57 โดยเม่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินในการสั่งการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของศูนย

รับแจงเหตุและสั่งการ สวนใหญเปนระดับความฉุกเฉินเรงดวน รองลงมาเปนระดับความฉุกเฉินไม

รุนแรง และระดับความฉุกเฉินวิกฤต และพบวามีแนวโนมผูปวยฉุกเฉินเรงดวนและผูปวยฉุกเฉินวิกฤต

เพ่ิมมากข้ึน สวนขอมูลการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (การเสียชีวิตกอนไปถึง รักษา

และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ รักษาและเสียชีวิตระหวางนําสง ป พ.ศ. 2555 - 2557 รอยละ 0.67 - 

0.68 ของผูปวยฉุกเฉินท้ังหมด อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาเปนจํานวนพบวา มีจํานวนผูปวยฉุกเฉิน

เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2555 2556 และ 2557 เสียชีวิตเทากับ 7,699 คน 8,140 คน 

และ 8,161 คน ตามลําดับ ซ่ึงเปนจํานวนไมนอย และยังพบวาในจํานวนดังกลาวเปนผูปวยฉุกเฉินท่ี

เสียชีวิตกอนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงจุดเกิดเหตุ มากกวารอยละ 80 สวนใหญเปนกลุมอาการ 19 

หมดสติ/ ไมตอบสนอง/ หมดสติชั่ววูบ นอกจากนี้ผูปวยฉุกเฉินท่ีรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาลแลว

เสียชีวิตในโรงพยาบาลและกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน (ณิชชาภัทร ขันสาครและคณะ, 

2559 ) อยางไรก็ตามอุปสรรคของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขท่ี

จะทําใหเสริมความรุนแรงของปญหา ไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความรู ความเขาใจในระบบบริการ

การดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เขตพ้ืนท่ีดูแลท่ีมีขนาดใหญและมีระยะหางกัน

มาก ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทางเลือกอ่ืนทําใหไม มีความจําเปนในการใชบริการ ผูบริหารบาง

สถานพยาบาลไมใหความสําคัญ ประชาชนขาดความเชื่อม่ันเชื่อใจในระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข และไมมีระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

สําหรับหนวยงานระดับทองถ่ิน โอกาสของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข ไดแก การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธในการจัดการการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีของ

หนวยงานระดับชาติ การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธในการจัดการการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีของ

หนวยงานระดับทองถ่ิน และการเพ่ิมการประชาสัมพันธเชิงรุกใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี (ณิชชาภัทร 

ขันสาครและคณะ, 2559) 

          ปญหาดังกลาวขางตนควรไดรับการแกไข การศึกษาของนริสสา พัฒนปรีชาวงศ และคณะ 

(2555) ไดศึกษาแนวทางการดําเนินการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลเพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในภาพรวมได

สรุปไดดังนี้  หนวยงานท่ีเปนสํานักงานระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข ควรประกอบดวยผูบริหารระดับจังหวัด ควรมีการกําหนดทิศทางใหชัดเจน ควรมีการ

จัดตั้งทีมงานในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ ควรมีการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธให

เขาถึงประชาชนอยางครอบคลุมในระดับทองถ่ิน และผลักดันใหมีการสรางความสัมพันธกับผูปวย

ฉุกเฉินและญาติ การจัดการความรูควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดดานคุณภาพเพ่ือใหเกิดการสะทอนถึง
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนําผลท่ีไดจากตัวชี้วัดนําเสนอใหผูท่ีเก่ียวของทราบ รวมท้ังควรมี

การสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ควรสรางเครือขายสถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรมให

เปนแหลงเรียนรูสาหรับผลิตบุคลากรในระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยรับแจงเหตุ และสั่งการควรประกอบดวย ศูนยรับแจงเหตุ

และสั่งการควรมีการสนับสนุนสถานท่ีตั้งศูนยรับแจงเหตุและสั่งการใหมีพ้ืนท่ีพอเพียงในการจัดวาง

อุปกรณสื่อสารและระบบสารสนเทศรวมท้ังสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการ 

ควรมีการจัดตั้งบุคลากรท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบสื่อสารภายในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ มีการสํารวจ

จํานวนอุปกรณสื่อสารในการรับแจงเหตุและอัตรากําลังเจาหนาท่ีรับแจงเหตุใหเพียงพอตอการใชงาน

และมีการสํารองคูสายโทรศัพทใหมากกวา 2 สายหรือมีรูปแบบการสื่อสารใหหลากหลาย เชน การรับ

แจงเหตุทางเครือขายสังคมออนไลน ควรวัดการวิเคราะหและการจัดการความรูมีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสื่อสารในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ สอดคลองกับการศึกษาของ ณิชชาภัทร ขันสาคร 

และคณะ (2559) ท่ีพบวา EMS HUB ควรประกอบดวย 3 ระบบ ท่ีสําคัญ ไดแก ระบบทะเบียนและ

ฐานขอมูล ระบบภูมิสารสนเทศหรือขอมูลแผนท่ีบานกลุมเสี่ยงสูงหรือผูปวยท่ีใชบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขประจํา และหรือจัดทําระบบการแจงเหตุจากบานผูปวย มีปุม

สัญญาณฉุกเฉินสําหรับกดแจงเหตุท่ีเชื่อมตอสัญญาณไปยังหนวยปฏิบัติการ และระบบการติดตาม

ดูแลตอเนื่อง พัฒนาแนวทางปฏิบัติและทางขอตกลงท่ีชัดเจนในการดําเนินการดูแลตอเนื่อง ซ่ึงระบบ

การติดตามดูแลตอเนื่องนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข ดังนั้นจึงตองมีการบันทึกผลการดําเนินงานเขาในระบบดวย และควรพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีในการแจงเหตุฉุกเฉินใหทันสมัย สะดวกตอการใชงานและเหมาะสมกับบุคคลท่ัวไป และ

กลุมเสี่ยง รวมท้ังควรมีการใหความรูเก่ียวกับอาการฉุกเฉิน การดูแลเบื้องตน และการแจงเหตุผาน

ชองทางตาง ๆ โดยประชาสัมพันธออกสื่อตาง ๆ ในทุกชองทาง ท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อโปสเตอร 

ในชุมชน หนวยงานราชการ และสถานบริการสุขภาพตาง  

          จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการศึกษานํารอง พบวา การจัดบริการการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขพบปญหาหลายดานท้ังการดูแลกอนถึงโรงพยาบาล 

ไดแก การปฐมพยาบาล การชวยชีวิตเบื้องตน การดูแลสงตอ ระหวางโรงพยาบาล ไดแก ระบบการ

รับสงผูปวย การติดตามการดูแลผูปวย การรายงานอาการผูปวยระหวางการรับสงผูปวยระบบใน

โรงพยาบาล ไดแก ระบบการบันทึกรายงาน การดึงขอมูล การสื่อสารกับญาติผูปวยขณะผูปวยยังอยู

ในภาวะวิกฤต นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยฉุกเฉินสวนใหญเขาไมถึงและไมไดรับบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ประชาชนจํานวนมากไมรูจักสายดวน1669 (จารุวรรณ 

ธาดาเดช, 2557; ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล และคณะ, 2552) จากรายงานผูปวยฉุกเฉินโรงพยาบาล

นครพิงคจังหวัดเชียงใหมพบวาป 2561 มีผูปวยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินจากโรค จํานวน 
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40,919 ราย (เฉลีย่ 152 รายตอวัน) แยกเปนการเจ็บปวยดวยอุบัติเหตุ (traumaX 12,908 ราย และ

เจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน (non trauma) 28,011 ราย เปนกลุมผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (ESI1-2) 38% เปน

ผูปวยกลุมไมฉุกเฉิน (ESI4-5) 7% และมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป (แบบรายงานการตรวจราชการระดับ

จังหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2561, 2561) มีจํานวนรถฉุกเฉินจํานวนรวม 216 คัน เปนรถประเภท 

Advance Life Support (ALS) จํานวน 39 คัน Basic Life Support (BLS) จํานวน 64 คัน และ 

First Responder (FR) จํานวน 113 คัน สวนใหญยังเปนรถท่ีขาดอุปกรณเครื่องมือท่ีจะชวยในการ

ดูแลผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤตฉุกเฉินการสงขอมูลไปยังสถานท่ีรับบริการฉุกเฉินปลายทางและระบบการ

ติดตามพิกัดรถฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณชวยชีวิตเบื้องตน เชน เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ 

(Automated External Defibrillator, AED) และพบวาประชาชนสวนใหญยังไมทราบวิธีการใช และ

ไมทราบตําแหนงหรือสถานท่ีติดตั้งเครื่อง AED 

          จากความสําคัญของปญหาดังท่ีไดกลาวมาแลว สะทอนใหเห็นถึงปญหาของระบบบริการการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีจําเปนตองมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ระบบบริการดูแลผูปวยฉุกเฉินอยางครบวงจรใหมีประสิทธิภาพการใหบริการตั้งแตจุดเกิดเหตุจนถึง

สามารถกลับไปใชชีวิตประจําวันได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสถานกาณและวิเคราะหชองวาง

การใหบริการ 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสถานการณปญหาของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทย และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการใชบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย และ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยท้ัง 

เชิ งปริมาณและเชิ ง คุณภาพ (Quantitative and qualitative approaches)  เ พ่ือวิ เคราะห

สถานการณปญหาของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัด

เชียงใหม 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

สถานการณปญหาของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ดังนี้ 

   1. ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

   2. ระบบบริการการดแูลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในบริบทจังหวัด

เชียงใหม 

   3. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 

   4. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการใชบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข 

 

ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข  

1 นิยามและความหมายของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมามีผูใหความหมายของบริการการแพทยฉุกเฉินไวมากมาย 

ซ่ึงสวนใหญจะมีความหมายคลายกันดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุข (2546) ใหความหมายวาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินหมายถึง การจัด

ใหมีการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ใหสามารถชวยเหลือผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีไดมีโอกาสขอความ

ชวยเหลือ ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ท้ังในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติได โดยจัดใหมีระบบรับแจงเหตุ 

ระบบการเขาชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ใหแกโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมไดอยางมีคุณภาพและรวดเร็ว

ตลอด 24 ชั่วโมง 

สํานักงานระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (2548) ให

ความหมายวาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข หมายถึง 

กระบวนการจัดการทรัพยากรภายในพ้ืนท่ีใหสามารถชวยเหลือผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีในกรณีเจ็บปวย

ฉุกเฉินท้ังในภาวะปกติ และในภาวะภัยพิบัติไดครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ หนวยใหบริการมีความ

พรอมใหการรักษา ณ จุดเกิดเหตุภายในเวลาอันรวดเร็ว บุคลากรท่ีปฏิบัติงานจะตองมีความสามารถ

ในการรับแจงเหตุ เขาชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การลําเลียงขนยาย และการสงตอ

ผูปวยฉุกเฉินใหแกโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมไดอยางมีคุณภาพ และรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 
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 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน (2551) ใหความหมายวาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉิน

ดานการแพทยและสาธารณสุข หมายถึง การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา

และการวิจัยเก่ียวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการ

เจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉิน 

 อัจฉริยะ แพงมา (2555) ใหความหมายการแพทยฉุกเฉินวา การแพทยฉุกเฉิน (Emergency 

Medicine) สมาคมเวชศาสตร ฉุกเฉิน แหงสหรัฐอเมริกา (America College of Emergency 

physicians: ACEP) ไดใหนิยาม การแพทยฉุกเฉิน หมายถึง ระบบบริการการแพทยสําหรับการ

เจ็บปวยเฉียบพลัน มีความรุนแรงท่ีบุคคลท่ัวไปซ่ึงมีความรูระดับปานกลางเชื่อวาตองไดรับการรักษา

อยางเรงดวน และการปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน นับแตการรับรู

ถึงภาวการณเจ็บปวยฉุกเฉิน จนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด รักษาใหพนภาวะ

ฉุกเฉินซ่ึงรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดตอสื่อสาร การ

ลําเลียง หรือขนสง การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินท้ังนอกสถานพยาบาล

และในสถานพยาบาล 

 

 2 แนวคิดระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เริ่มมีครั้งแรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกาต้ังแตทศวรรษ 1960s โดย Committee on Trauma and Committee on Shock 

of the National Academy of science ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในกฎหมายความปลอดภัยบนทางหลวง 

(The Highway Safety Act 1966) ตอมาในชวงทศวรรษ 1990s ประเทศในสหภาพยุโรปประมาณ

หนึ่งในสามไดกําหนดใหมีกฎหมายเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข และเพ่ิมจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงประมาณทศวรรษ 2000s มีจํานวนประเทศใน

สหภาพยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งท่ีมีกฎหมายเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข จากการรายงานการทบทวนประสบการณตางประเทศ ในการพัฒนาระบบบริการการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข และบทเรียนสําหรับประเทศไทย (สัมฤทธิ์ ศรีธํารง

สวัสด์ิ และคณะ, 2556) ไดสรุปประเด็นของรูปแบบของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข ของตางประเทศวา มีความหลากหลายและข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาระบบ บริบทของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทางการเมือง 

ซ่ึงกําหนดวาหนวยงานใดจะเปนหนวยงานหลักในการกํากับการใหบริการ โดยวิวัฒนาการของการ

ใหบริการการแพทยฉุกเฉินในระยะแรกนั้น จะเนนการจัดบริการสําหรับผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ 

(Trauma) โดยเฉพาะจากอุบัติเหตุการจราจร ตอมาจึงมีการขยายบริการฉุกเฉินทางการแพทยอ่ืน ๆ 

ท่ีไมใชการบาดเจ็บ (Non-Trauma) และไดขยายความครอบคลุมไปยังกิจกรรมดานสาธารณสุขใน
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ชุมชน เชน การปองกันการบาดเจ็บ/เจ็บปวย และการเฝาระวัง ซ่ึงหากสามารถจัดการใหบริการใน

ระดับนี้ไดอยางท่ัวถึงแลวจะนับเปนระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

ท่ีมีความเขมแข็ง เพราะสามารถท่ีจะปองกันการบาดเจ็บและเปนการเฝาระวังโรคตางๆ ซ่ึงสามารถ

ใหบริการดานสาธารณสุขท่ีครอบคลุมและสมบูรณ (ณิชชาภัทร ขันสาคร และคณะ, 2559) 

 

 3 ความเปนมาของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

เม่ือกลาวถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ยอมเปนท่ีทราบกันดีวา การรักษาพยาบาลฉุกเฉินจะไม

เกิดผลดี หากมีความลาชาผูเจ็บปวยฉุกเฉิน จะเสียโอกาสในการอยูรอดทุกนาทีท่ีผานไป และเปนท่ี

ทราบกันดีวา การลําเลียงขนยายผูปวยท่ีไมเหมาะสมจะยิ่งยิ่งเปนการ ทําอันตรายซํ้าเติมใหแก

ผูบาดเจ็บ ทําใหเกิดผลเสียแกผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดอยางมากอีกดวยความพยายามในการจัดระบบการ

ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินท่ีเหมาะสมจึงไดเกิดข้ึนเรื่อยมา (ปยะวรรณ เพียรภายลุน, 2554) 

          สําหรับในประเทศไทย ไดมีการชวยเหลือในลักษณะสังคมสงเคราะหและการกูภัยโดยควบคู

กับการเก็บศพผูเสียชีวิตในกรณีตาง ๆ ดําเนินการโดยมูลนิธิปอเต็กตึ้งมาตั้งแต พ.ศ. 2480 และมูลนิธิ

รวมกตัญูตั้งแตป 2513 ซ่ึงไดใหความชวยเหลือข้ันตนและลําเลียงผูปวยฉุกเฉินนําสงโรงพยาบาล

โดยบุคลากรท่ีไมมีความรูความสามารถ ไมมีอุปกรณท่ีเหมาะสม ซ่ึงถูกวิพากษ วิจารณจากวงการ

แพทยวาทําใหเกิดความพิการและสูญเสียมากกวาท่ีจะเกิดประโยชน (สํานักงานระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน, 2548) 

          จากปญหาดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทยไดจัดตั้งระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินตั้งแตปงบประมาณ 2532 ท่ีโรงพยาบาลราชวถีิ และไดบรรจุการพัฒนาระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยเริ่มจัดต้ัง

โครงการศูนยอุบัติเหตุท่ีโรงพยาบาลศูนยขอนแกนเม่ือ พ.ศ. 2536 ใหมีความครอบคลุมถึงการใหการ

รักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ตอมากรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลไดเปดหนวยแพทย

กูชีพข้ึนอยางเปนทางการเม่ือเดือนธันวาคม 2537 ใหบริการแกผูบาดเจ็บโดยเนนอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยตางๆ และกรมการแพทยไดเปดศูนยกูชีพนเรนทรอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 

2538 ใหบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในพ้ืนท่ีโดยรอบโรงพยาบาลราชวิถีและตอมากรมการแพทยได

พัฒนาความรวมมือกับกรุงเทพมหานครในการขยายพ้ืนท่ีการใหบริการ มีหมายเลขแจงเหตุ 2 

หมายเลข คือ 1669 ในสวนของกรมการแพทย และ 1554 ในสวนของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แตการ

ใหบริการยังไมท่ัวถึง ยังขาดงบประมาณท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ (ศูนยนเรนทร, 2548)



8 
 

 4 องคประกอบของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

การจัดบริการระบบการแพทยฉุกเฉินมีองคประกอบดานตาง ๆ ดังนี้ (สุพรรณวดี ภิญโญ 

และคณะ, 2554) 

          1.  ดานปจจัยนําเขา เปนกิจกรรมสนับสนุนท่ีสําคัญทําใหการดําเนินงานระบบบริการการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบาดเจ็บและ

เจ็บปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและครอบคลุม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1  มาตรฐานและโครงสรางท่ีเหมาะสม กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและถายทอดอยาง

ท่ัวถึง กําหนดบทบาทและหนาท่ีคณะกรรมการ การจัดการทรัพยากร สนับสนุนการดําเนินการบริการ

การแพทยฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกแหงและหนวยงานอ่ืน ๆ ใหไดมาตรฐานและการกําหนดมาตรฐาน

กลาง  

1.2  ระบบการแจงเหตุและสั่งการ มีระบบการแจงเหตุท่ีงายตอการเรียกใช หมายเลข

โทรศัพท 1669 สามารถใชไดกับโทรศัพททุกระบบ ศูนยรับแจงเหตุทํางาน 24 ชั่วโมง มีเจาหนาท่ีให

คําแนะนําดานการรักษาพยาบาลข้ันตน มีผูตัดสินใจสั่งการและรับผิดชอบทางการแพทย ประชาชน

ท่ัวไปมีความรูเรื่องการแจงเหตุฉุกเฉินและการใหขอมูลท่ีถูกตอง 

1.3  ระบบการสื่อสาร จัดใหมีการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานในระบบอยางมีประสิทธิภาพ  

1.4 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข ประกอบดวย 

1.4.1 แพทย ทําหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมระบบและสั่งการ มีบทบาทในการ

ฝกอบรม การจัดมาตรฐานระบบปละการประเมินผล 

1.4.2 พยาบาล เปนผูชวยควบคุมระบบและสั่งการ เปนผูบริหารหนวยปฏิบัติการ

ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการในระดับสูง ไดรับการอบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข การบริหารจัดการ การลําเลียงขน

ยาย การสื่อสาร และการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 

1.4.3 เวชกรฉุกเฉิน ในประเทศไทยมี 2 ระดับ คือ เวชกรฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน ผาน

การอบรมจํานวน 110 ชั่วโมง และเวชกรฉุกเฉินข้ันกลาง หลักสูตร 2 ป ใหการรักษาพยาบาลข้ัน

พ้ืนฐานได 

1.4.4 อาสาสมัครกูชีพ หมายถึง เจาหนาท่ีหนวยกูภัย อาสาสมัคร เจาหนาท่ี

ตํารวจ เจาหนาท่ีดับเพลิง หรือกลุมบุคคลท่ีพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือและบริการประชาชน ผานการ

อบรมหลักสูตร 20 ชั่วโมงมีความรูพ้ืนฐานสามารถใหการประเมินสภาพผูปวยและใหการชวยเหลือ

เบื้องตน สวนมากจะเปนเจาหนาท่ีชุดแรกท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุ 
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                       1.4.5 ประชาชน ควรมีความรูสามารถใหขอมูลผูปวยกับศูนยสั่งการได ทราบวิธี

ปองกันตนไมใหไดรับอันตรายจากการเขาชวยเหลือผูอ่ืน การแจงเหตุ การชวยเหลือข้ันตนแกผูปวย

กอนท่ีหนวยกูชีพจะไปถึง 

                    1.5 กฎและระเบียบ รองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ แยกบทบาท

และหนาท่ีอยางชัดเจนการคุมครองสิทธิผูปวย และมีคูมือในการปฏิบัติงาน     

                    1.6 การเงินการคลัง ในการจัดต้ังและดําเนินการ แหลงงบประมาณไดจาก 2 สวน 

คืองบประมาณสวนกลางไดจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และงบประมาณสวนทองถ่ิน

ไดมาจากภาษีทองถ่ินและงบประมาณสนับสนุนองคกรทองถ่ิน 

        2.  ดานกระบวนการ เปนข้ันตอนการดําเนินการบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ือกอใหเกิดผลลัพธ

ท่ีดีแกผูบาดเจ็บและเจ็บปวยฉุกเฉิน แบงเปนระยะ ไดดังนี้ 

                    2.1 การเจ็บปวยฉุกเฉินและการพบเหตุ (Detection) การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนท่ีไมสามารถคาดการณไวลวงหนาได การแจงเหตุเปนสิ่งท่ีจําเปนมาก สามารถทําใหหนวยกู

ชีพมาถึงไดรวดเร็วและใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที 

                    2.2 การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting) การแจงเหตุท่ีรวดเร็วโดยมีระบบ

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีหมายเลขท่ีจําไดงาย ผูแจงเหตุมีความรูสามารถใหขอมูลท่ีถูกตอง 

รวมท้ังสามารถใหการดูแลข้ันตนตามความเหมาะสม ปจจุบันใชหมายเลขโทรศัพท 1669 แจงขอมูลท่ี

ศูนยรับแจงเหตุมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

                    2.3 การออกปฏิบัติการของหนวยการแพทยฉุกเฉิน (Response) หนวยปฏิบัติการ

ฉุกเฉินมีความพรอมท่ีจะออกปฏิบัติตามคําสั่งและมีมาตรฐานกําหนดระยะเวลาในการออกตัว 

ระยะเวลาเดินทาง โดยศูนยรับแจงเหตุจะคัดแยกระดับความรุนแรง สั่งการใหหนวยปฏิบัติการท่ี

เหมาะสมออกปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ โดยท่ัวไปจะแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

2.3.1 หนวยบริการฉุกเฉินเบื้องตน เปนอาสาสมัครท่ีไดรับการอบรม การ

ชวยเหลือผูประสบเหตุฉุกเฉิน สามารถใหการชวยเหลือปฐมพยาบาลข้ันตน เชน การหามเลือด การ

ดามกระดูก การชวยเหลือฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน การเคลื่อนยายอยางถูกวิธี การชวยเหลือคลอดฉุกเฉิน 

เปนตน และมีผูออกปฏิบัติงาน จํานวน 2-3 คน 

2.3.2 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินข้ันตน เปนหนวยใหบริการของ

ภาครัฐหรือเอกชนท่ีไดรับอนุญาต บุคลากรผานการอบรมโดยเฉพาะสามารถใหการชวยเหลือปฐม

พยาบาลข้ันตนโดยใชอุปกรณทางการแพทยได สามารถใหยารับประทานได ภายใตการควบคุมของ

แพทย มีบุคลากรอยูประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน 2 คน   

2.3.3 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง เปนหนวยใหบริการของ

ภาครัฐหรือเอกชนท่ีไดรับอนุญาต บุคลากรมีความสามารถเฉพาะ เชน แพทย พยาบาล หรือบุคลากร
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เฉพาะดานท่ีผานการอบรมเรื่องการชวยชวยชีวิตข้ันสูง สามารถใหการรักษาพยาบาลผูปวยหนักหรือ

ผูปวยวิกฤต ใหการรักษาตามแนวทางการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และขนยายผูปวยสงสถานพยาบาล 

รถพยาบาลฉุกเฉินจะมีอุปกรณในการชวยชีวิตข้ันสูงครบถวน รวมท้ังคูมือการปฏิบัติงาน ยา และ

เวชภัณฑ 

                 2.4  การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ  (Scene care) ผูปฏิบัติการจะประเมิน

สภาพแวดลอมเปนอันดับแรก เพ่ือความปลอดภัยของตนและคณะ ประเมินสภาพผูเจ็บปวยเพ่ือให

การดูแลรักษาตามความเหมาะสม และใหการรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีไดรับมอบหมายจากแพทยผู

ควบคุมระบบ 

                2.5  การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง (Care in transit) หลักท่ีสําคัญใน

การลําเลียงขนยายผูเจ็บปวย คือการไมทําใหเกิดการบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน ผูลําเลียงขนยายจะตองผานการ

ฝกอบรมเทคนิควิธีมาเปนอยางดี ขณะขนยายตองมีการประเมินสภาพผูเจ็บปวยเปนระยะ ๆ  

                 2.6 การนําสงสถานพยาบาล (Transfer to definitive care) ท่ีเหมาะสม 

        3. ดานผลลัพธของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เปนผลท่ี

เกิดกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและผูใหบริการ ตัวชี้วัดในการประเมินผลของระบบบริการการดูแล

ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เชน จํานวนผูแจงเหตุฉุกเฉิน จํานวนการดูแลผูท่ีเจ็บปวย

ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จํานวนการนําสงผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ระยะเวลาในการออกปฏิบัติการ ระยะเวลา

การใหการดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ และความพึงพอใจของผูใชบริการและผูใหบริการ 

 

ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในบริบทจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมมีการบริหารจัดการระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข ตามระเบียบของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) โดยรับผิดชอบการบริหาร

จัดการและประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแพทยฉุกเฉินท้ังภาครัฐและเอกชน และ

สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการการบริการการแพทย

ฉุกเฉินท้ังในยามปกติและภัยพิบัติ มีการพัฒนาระบบนําสงผูปวยฉุกเฉิน(EMS) ระดับจังหวัด การ

อบรมหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder: FR) การจัดหาอุปกรณลําเลียง การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดหาครุภัณฑ และการสนับสนุนคาบริการการแพทย

ฉุกเฉิน ไดแก การรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน การบริหารระบบบริการ และการพัฒนาคุณภาพบริการ รวมท้ัง

สนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน 

(งานการแพทยฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2560) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมโดยงานการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหมมีบทบาท

หนาท่ีของหนวยบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยอาศัยบทบาทหนาท่ีของหนวย
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บริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัดของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ในการ

ดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม สําหรับระบบการแจงเหตุจังหวัดเชียงใหมมีศูนยรับแจงเหตุอยูท่ี

โรงพยาบาลนครพิงค (ศูนยเวียงพิงค) หมายเลข 1669 เปนศูนยกลางในการรับแจงเหตุ โดยผูรับแจง

เหตุจะแนะนําตนเอง และหนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูแกผูแจงเหตุรับทราบ และจะซักถามขอมูลจากผู

แจงเหตุ (งานการแพทยฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2560) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมมีการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข ครบวงจรในการชวยเหลือผูปวยวิกฤตฉุกเฉินรอดชีวิต ประชาชนม่ันใจ

เรียกใชบริการผานสายดวน 1669 เฉลี่ย 3,500 รายตอเดือน การพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ครบวงจรเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเรงรัด

ใหเกิดข้ึนในโรงพยาบาลทุกแหง เพ่ือรองรับผูปวยวิกฤตฉุกเฉินจากโรคฉุกเฉินท่ัวไป และบาดเจ็บ

ฉุกเฉิน ตอบสนองนโยบายเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกท่ี (UCEP) โดยใชการพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS คุณภาพ)และหองฉุกเฉินคุณภาพ (ER คุณภาพ) โดยท่ีจังหวัด

เชียงใหม โรงพยาบาลทุกแหง ท้ังโรงพยาบาลนครพิงค และโรงพยาบาลชุมชน 23 แหง ไดพัฒนา

ระบบ EMS ท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมความครอบคลุมของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินและหนวยกูชีพ อีกท้ังมีการ

พัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินใหไดมาตรฐาน สามารถดูแลและนําสงผูปวยไปยัง

หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปจจุบันมีหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินจํานวน 215 

หนวย ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ผานหมายเลข 1669 ในป  2560 มีประชาชนใชบริการ ผานสาย

ดวน 1669 (ศูนยกูชีพเวียงพิงค) เฉลี่ย 3,500รายตอเดือน หนวยกูชีพเขาถึงผูปวยวิกฤติ ณ จุดเกิด

เหตุภายใน 8 นาที รอยละ 73 ผูปวยไดรับบริการ ณ จุดเกิดเหตุอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ท้ังการดูแลทางเดินหายใจ การหามเลือด และการดามกระดูก รอยละ 97 นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนา

หองฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแหง ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการ

เสียชีวิตและความพิการของผูปวย โดยจัดใหมีแพทยประจําหองฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบคัด

แยกผูปวยมาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล ผูปวยวิกฤตฉุกเฉินจะไดรับการตรวจรักษากอน

ตามลําดับความเรงดวน มีระบบชองทางดวน (Fast Track) ในกลุมโรคท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ผูปวย

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ เปนตน พรอมระบบสงตอท่ี

รวดเร็ว หากตองรักษาในโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา สวนในพ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนท่ีสูงท่ีมีการเดินทาง

ลําบากจะมีระบบการลําเลียงผูปวยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศยานดวยความรวมมือของกองทัพ 

ภาคเอกชนอีกดวย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2561) 

ในรอบ 3 เดือนแรกของปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนครพิงค มีผูปวยวิกฤตฉุกเฉินมาใช

บริการท่ีหองฉุกเฉินรวม 3,037 คน ในจํานวนนี้เปนผูปวยหัวใจหยุดเตนกอนถึงโรงพยาบาล 23 

รายไดรับการชวยฟนคืนชีพ จนมีชีวิตรอด 8 ราย คิดเปนรอยละ 36 สวนผูปวยวิกฤตท่ีไดรับการรักษา
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ในโรงพยาบาลมีอัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงเพียงรอยละ 1.4 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม, 2561) และในปงบประมาณ 2561 มีจํานวนพระสงฆท่ีอาพาธดวยโรคฉุกเฉินมารับการ

รักษาท่ีตึกสงฆโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมจํานวน 48% เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผูปวยสงฆ

อาพาธท่ีตรวจโรคท่ัวไป 52% ซ่ึงถือพระสงฆอาพาธดวยโรคฉุกเฉินมีจํานวนเกือบรอยละ 50 ของการ

รับการรักษาดวยโรคท่ัวไป (เวชระเบียน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม, 2562) 

จากท่ีกลาวขางตนเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม สรุปไดวา จังหวัดเชียงใหมมีการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขใหมีความครบวงจรเปนไปตามนโยบายท่ีสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ท่ี

เรงรัดใหเกิดข้ึนในโรงพยาบาลทุกแหง เพ่ือรองรับผูปวยวิกฤตฉุกเฉินจากโรคฉุกเฉินท่ัวไป และ

บาดเจ็บฉุกเฉิน ตอบสนองนโยบายเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกท่ี (UCEP) โดยใชการพัฒนาระบบ

การดูแลผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS คุณภาพ) และหองฉุกเฉินคุณภาพ (ER คุณภาพ) 

โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลทุกแหง ท้ังโรงพยาบาลนครพิงค และโรงพยาบาลชุมชน 24 แหง 

ไดพัฒนาระบบ EMS ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ิมความครอบคลุมของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน

หรือหนวยกูชีพ และพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินใหไดมาตรฐานเพ่ือเปนตนแบบ

ใหกับโซนจังหวัดใกลเคียง เชน ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง เปนตน 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

1 ความหมายของการรับรู 

Webster New World Dictionary (1988) อธิบายวา การรับรู (perception) หมายถึง การ

แสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ตามความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของตนเอง 

Shiffman Leon and Kanuk Leslie (1978) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการซ่ึงแตละ

บุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายสิ่งกระตุนออกมาเปนภาพท่ีมีความหมายและเกิดเปน

ภาพรวมข้ึนมา เชน บุคคล 2 คน ไดรับสิ่งกระตุนอยางเดียวกัน และอยูภายใตเง่ือนไขอยางเดียวกัน 

แตการรับรูและการรูจักการตีความหมายของแตละบุคคลอาจตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความจําเปน 

(Needs) คานิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลือก โดยท่ีตัวแปร

เหลานี้จะเก่ียวของกับกระบวนการรับรูของบุคคล 

Garrison และ Magoon (1972) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความ หรือ แปล

ความของขอมูลท่ีไดจากการสัมผัสของรางกายกับสิ่งแวดลอมโดยผานทางสมอง ทําใหทราบวา

สิ่งแวดลอมท่ีสัมผัสนั้นเปนอะไรมีความหมายอยางไร มีลักษณะอยางไร และการท่ีจะรับรูสิ่งเราท่ีมา

สัมผัสนั้น จะตองอาศัยประสบการณเปนเครื่องชวยในการตีความ หรือแปลความถาไมเคยมี

ประสบการณมากอน บุคคลนั้นจะไมสามารถรับรูไดวาสิ่งนั้นมีความหมายอยางไร 
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จรรยา สุวรรณทัต (2529) อธิบายวากระบวนการรับรู เกิดข้ึนไดตองประกอบดวย 4 อยางคือ 

1.  การสัมผัส หรืออาการสัมผัส คนเรารับรูสิ่งเราโดยทาง หู ตา จมูก ลิ้น และผิวกายท่ีจะสง

ตอไปเปนประสบการณทางสมองเพ่ือใหเกิดการรับรูตอไป 

2.  ชนิดหรือธรรมชาติของสิ่งเรากับการรับรูตามปกติ บุคคลมักเกิดการรับรูไดโดยไมตองสัมผัส

กับสิ่งเราท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องจากประสบการณท่ีไดจากการรับรู และเรียนรูจากสิ่งแวดลอมท่ีสะสมกัน

เรื่อยมา จนเกิดความรูความเขาใจไดทันที แมวาจะสัมผัสสิ่งเราเพียงบางสวน หรือสวนใดสวนหนึ่ง

เทานั้น 

3.  การแปลความหมายของการสัมผัสกับการเรียนรู มักจะดําเนินควบคูไปกับการรับสัมผัส

เสมอ ถาบุคคลถูกเราดวยสิ่งท่ีเคยพบเห็นมากอนบุคคลนั้นมักแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับสิ่ง

ท่ีเคยพบเห็นมาแลว 

4.  ประสบการณเดิมกับการเรียนรูในการแปลความหมาย หรือตีความของความรูสึกจากการ

สัมผัส เพ่ือใหเปนการรับรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น บุคคลจําเปนตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม ถา

ขาดความรู หรือประสบการณเดิมก็อาจทําใหบุคคลเกิดการรับรูท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความจริงไดมาก 

จันทรกวี สุทธิพินิจธรรม (2552) กลาววา การรับรู (Perception) เปนกระบวนการท่ีคนแปล

ความจากสิ่งท่ีสัมผัส โดยผานประสาทสัมผัสตางๆ และตีความเปนขอมูลตามความสามารถและ

ประสบการณของแตละบุคคล 

ชนัญชิดา คํามินเศก (2552) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการท่ีคนเราจะเขาใจสิ่งเราหนึ่งท่ี

ปรากฏกับประสาทสัมผัสสวนใดสวนหนึ่งของเรา การรับสัมผัสเปนเพียงขอมูลดิบ แตขอสรุปท่ีไดจาก

การรวบรวมขอมูลท้ังหมดจากอวัยวะรับสัมผัสเขาดวยกันนั้นเปนการรับรู นอกจากนี้การรับรูยังเปน

สิ่งท่ีกําหนดความตองการแรงจูงใจ และทัศนคติของผูรับสารอีกดวย 

กานดา จันทรแยม (อางใน Zhitang Chen, 2560) กลาววา การรับรูเปนการรับสัมผัสสิ่งเรา

แลวแปลความหมายได การท่ีบุคคลจะแสดงออกตอบุคคลอ่ืนเชนใด การรับรูเขามามีอิทธิพลอยาง

มาก กลาวคือ บุคคลมีพฤติกรรมตอบโตตอผูอ่ืนเชนใด อิทธิพลของการรับรูจะเปนสวนสําคัญประการ

หนึ่งท่ีสงผลใหเราเลือกแสดงพฤติกรรมออกมาแตกตางกัน เชน ลูกนองคนสนิททํางานสงไมทันเวลา ก็

อาจตอวาเล็กนอย แตหากลูกนองท่ีมีปญหาทํางาน เสร็จไมทันเวลา พฤติกรรมการตําหนิอาจแตกตาง

ไปจากคนแรก หรือหัวหนางานท่ีเราไมชอบหนาสั่งงานเราอาจทํางานพอใหเสร็จไปเทานั้น เปนตน 

ดังนั้นการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมตอบสนองอยางไร จึงไมไดข้ึนอยูกับลักษณะทาทางของบุคคลนั้นแต

ข้ึนอยูกับการรับรูบุคคลอ่ืนอยางไร 

สุพรรณวดี ภิญโญ, ธัญดา แยมโรจน, กันยา เกิดแกว และกลอยใจ ศรีสาคร (2554) กลาววา 

การรับรู หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรูสึก ความรู ความเขาใจ ในเรื่องตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในใจ

ของบุคคลอันเนื่องมาจากการตีความหรือแปลความหมายของการรับรูสัมผัสของรางการกับสิ่งเราหรือ
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สิ่งแวดลอม โดยใชประสบการณ ความรูเดิม หรือความเชื่อชวยแปลความหมายของสิ่งเราแลวสะสม

เปนประสบการณใหมพรอมท่ีจะตอบสนองและมีอิทธิพลตอการแสดงออกของคน  

 

 2 ประเภทของการรับรู 

การรับรู แบงออกเปน 4 ประเภท (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2528: 228-239) ดังนี้ 

          1. การรับรูทางอารมณ หมายถึง การรับรูความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ เชน รูสึกดีใจ เสียใจ 

ตื่นเตน รัก เปนตน 

          2. การรับรูลักษณะของบุคคล ตองอาศัยการแปลขอมูล 3 ประการ คือ 

2.1  ลักษณะทางการยภาพ เชน รูปราง หนาตา ลักษณะแขนขา เทา สีผิว 

2.2  พฤติกรรม เชน การพูดคุย การยิ้ม การหัวเราะ  

2.3  คําบอกเลา เชน คําบอกเลาจากญาติพ่ีนอง เพ่ือน ผูใกลชิด 

3.  การรับรูภาพพจนของกลุมบุคคล หมายถึง มโนภาพ หรือมโนคติของสิ่งตาง ๆ ตามท่ีบุคคล

รับรู เปนภาพท่ีอยูในความคิด หรือจิตนาการของบุคคล และ บุคคลสามารถ บอกลักษณะของภาพ

เหลานั้น ใหผูอ่ืนทราบไดดวย 

4.  การรับรูปรากฏการณทางสังคม เปนการตีความ หรือแปลความหมาย สิ่งตาง ๆ หรือ

ปรากฏการณ ตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ตามความเชื่อตนเอง เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจ และสามารถอธิบายสิ่ง ตาง ๆ เหลานั้นได การรับรูปรากฏการณทางสังคมนั้นข้ึนอยูกับสาเหตุ

สําคัญ 2 ประการคือ  

4.1  ระดับการรับรู หมายถึง การท่ีบุคคล มีความรู ความสามารถ ประสบการณ เชาว

ปญญาหรือความเฉลียวฉลาด เม่ือตางกันยอมมีผลในการตีความสิ่งตาง ๆ ไดตางกันดวย 

4.2  การเปลี่ยนการรับรู คือ ถาผูมีการรับรูต่ํา เม่ือไดมีโอกาส สนทนา หรืออภิปรายกับ

ผูท่ีมีการรับรูสูง ก็อาจจะถูกผูมีการรับรูสูง เปลี่ยนแนวความคิด หรือ แนวทางการรับรูได 

การรับรู เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรู  เปนการท่ีบุคคลนึกคิด หรือเขาใจ

ความหมายตอสิ่งนั้นดวยความรูสึกนึกคิดของตนเอง อันนําไปสูความคิด ความรู ความเขาใจเชิง

เหตุผล ซ่ึงพัฒนาไปเปนเจตคติและเกิดพฤติกรรมตามมาในท่ีสุด ถาไมมีการรับรูการเรียนรูจะเกิดข้ึน

ไมได และการเรียนรูในปจจุบันมีผลตอการรับรูครั้งใหม เนื่องจากความรูความจํา จะชวยแปล

ความหมายใหทราบวาคืออะไร การเรียนรูถือเปนพฤติกรรมเริ่มตนของบุคคล ดังนั้น การวัดการรับรู

จึงตองวัดจากสิ่งท่ีบุคคลแสดงออก รวมถึงความรูสึกนึกคิด ความรู ความเขาใจ ซ่ึงเปนการตอบสนอง

ตอสิ่งเรา 
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ การรับรู หมายถึง การท่ีมนุษยมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเขาใจ

ตามความรูสึกนึกคิดและเขาใจในสิ่งๆ หนึ่งแลวตีความออกเพ่ือทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู ความรู 

ความเขาใจ ซ่ึงถาไมเกิดกระบวนการรับรูก็จะไมเกิดการเรียนรูเกิดข้ึนได 

 

 3 กระบวนการรับรู 

การรับรูเปนกระบวนการท่ีสรางประสบการณและการเรียนรูท่ีทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน

และมีอิทธิพลนําไปสูการกระทํา หรือพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล กระบวนการรับรูมีข้ันตอนตาง ๆ 

ดังนี้ (จําเนียร ชวงโชต, 2532 อางใน จุฑามาศ เต็มใจรัก, 2561) 

1.  อาการสัมผัส หมายถึง อาการท่ีอวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเรา หรือสิ่งเราผานเขามา กระทบกับ

อวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ เพ่ือใหคนเรารับรูภาวะแวดลอมรอบตัว 

2.  การแปลความหมายจากอาการสัมผัสสวนสําคัญ ท่ีจะชวยทําใหการแปลความหมายดีหรือ

ถูกตองเพียงใดนั้นตองอาศัย 

2.1  สติปญญา หรือความเฉลียวฉลาด 

        2.2  การสังเกตพิจารณา 

        2.3  ความสนใจและความตั้งใจ 

        2.4  คุณภาพของจิตใจขณะนั้น 

        2.5  ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ซ่ึงไดแกความคิดความรูและการกระทําท่ีไดแค

ปรากฏแกผูนั้นมาแลวในอดีตมีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความหรือแปลความหมาย 

3.  ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ซ่ึงไดแก ความคิดความรูและการกระทําท่ีไดเคยปรากฏ

แกผูนั้นมาแลวในอดีตมีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความ หรือแปลความหมายไดดีนั้นจะตอง

มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 เปนความรูท่ีแนนอน ถูกตอง ชัดเจน 

3.2  ตองมีปริมาณมาก กลาวคือรูหลายอยางจึงจะชวยแปลความหมายตาง ๆ ไดสะดวก

และถูกตองดี 

สมภพ สุขกลัด (2543) กลาววา กระบวนการรับรูเปนกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหวางความ

เขาใจ ความรูสึก ความจํา การเรียนรู การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม ดังภาพท่ี 1 ดังนี้ 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524) กลาววา กระบวนการรับรูวาเปนกระบวนการท่ีซับซอน

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 

1.  การเลือก (Selection) เปนกระบวนการเลือกท่ีจะรับสิ่งเราบางอันจากสิ่งเราท้ังหลาย 

2.  การจัดระบบ (Organization) มนุษยมักจัดระบบสิ่งเราภายนอกได 2 วิธีคือ ภาพและพ้ืน 

(Figure and ground) การท่ีมนุษยแยกสิ่งเราท่ีเลือกมาและใหความสนใจไปยังสวนนั้นเปนพิเศษ
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เรียกวาภาพ (Figure) ซ่ึงสวนอ่ืน ๆ ท่ีไมใหความสนใจ มนุษยจะสามารถจัดการโดยใชการรับรูสิ่งเรา

ภายนอกเขามาจัดระบบ ทําดวยวิธีการ คือ การจัดสิ่งเรานั้นใหอยูในรูปท่ีงาย (Simplification) ตัดสิ่ง

ท่ีเปนรายละเอียดท่ีซับซอนและสับสนท้ิงไป 

3. การแปลความ (Interpretation) ถือเปนข้ันตอนสุดทายในข้ันตอนการรับรู ซ่ึงมนุษยใช

คุณสมบัติท่ีมีอยูของตนเอง เชน ทัศนคติ ประสบการณ คานิยม ฯลฯ เพ่ือเปนการผสมผสานสิ่งเรา

ภายนอกใหเขากับคุณสมบัติภายใน ดังนั้นการแปลความจึงเปนเรื่องท่ีตองเก่ียวเนื่องกับอัตวิสัย 

(Subjective) ของผูรบัสิ่งเราท่ีเสนอตอบุคคลตาง ๆ โดยบุคคลนั้น ๆจะแปลความหมายท่ีแตกตางกัน

ออกไป 

โอเร็ม (Orem. 1991: 151-153) กลาววา ผลของการรับรูตอภาวะสุขภาพ เปนปจจัยในมิติ

ของความสามารถและพ้ืนฐานของลักษณะสวนบุคคลท่ีทําใหบุคคลมีพฤติกรรมดูแลตนเอง การรับรู

ภาวะสุขภาพ มีผลกระทบทําใหเกิดแนวทางท่ีบุคคลคิดและเขาใจเหตุการณตาง ๆ ท่ีเขามาในชีวิตนํา

บุคคลไปสูความกังวลหรือหวงใยในทุกสิ่งท่ีเขาสังเกตเห็น  

ดังนั้น การรับรูตอภาวะสุขภาพจึงเปนกระบวนการทางดานความคิด และความเขาใจของ

บุคคลท่ีแปลความหมายหรือประเมินเก่ียวกับสุขภาพของตนเองท้ังในดานภาวะสุขภาพดีและภาวะ

เจ็บปวยตามสภาพของรางกายท่ีดําเนินไป รวมถึงการท่ีบุคคลตระหนักรูเก่ียวกับสุขภาพของตนเองวา

อยูในสภาพไหน โดยการท่ีบุคคลจะมีการรับรูตอภาวะสุขภาพของตนเองไดมากนอยแคไหนก็ข้ึนอยู

กับอายุ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีผูนั้นอาศัยอยู  (ปถมาพร พันธุอุบล, 2553) 

จากการศึกษาของเกศินี และคณะ (2547) ศึกษาเก่ียวกับการรับรูของชุมชนตอการบริการ

ผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุโรงพยาบาลขอนแกน พบวา การรับรูของชุมชนแบงเปน 2 มิติ คือ การ

รูจักดีและการรูจักเพียงผิวเผิน โดยปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูของชุมชน ไดแก การประชาสัมพันธ อาชีพ 

การเจ็บปวย การเห็นรถพยาบาล การบอกตอในชุมชน 

           จากการศึกษาของสุพรรณวดี และคณะ (2554)  ศึกษาเก่ียวกับการรับรูและความคาดหวัง

ตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของผูปวยและญาติงานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี พบวาการรับรูการบริการการแพทยฉุกเฉิน

ผูปวยรับรูเก่ียวกับการบริการการแพทยฉุกเฉินนอยกวารอยละ 60.0  มีระดับการรับรูอยูในระดับดีถึง

ระดับปานกลาง และระดับความคาดหวังผูปวยอยูในระดับปานกลางและระดับความคาดหวังของญาติ

อยูในระดับดี เม่ือเปรียบเทียบการรับรูและความคาดหวังพบวาญาติมีการรับรูและความคาดหวังดีกวา

ผูปวย 

          จาการศึกษาของจิตรประไพ สุรชิต (2560) ศึกษาเก่ียวกับการรับรูและความคาดหวังขอ

ผูใชบริการการแพทยฉุกเฉิน และเปรียบเทียบการรับรูกับความคาดหวังผลลัพธของการใชบริการ

การแพทยฉุกเฉินโดยประชากรในงานวิจัยนี้คือ ผูปวยฉุกเฉินและญาติผูปวยฉุกเฉิน ซ่ึงผลการวิจัย
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พบวา ผูปวยสวนใหญมีการรับรูบริการการแพทยฉุกเฉินอยูระดับนอย รอยละ 82.70 ขณะท่ีความ

คาดหวังผลลัพธการใชบริการอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.48 เชนเดียวกับญาติผูปวยท่ีสวนใหญ

มีการรับรูบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับนอย รอยละ 73.00 และมีความคาดหวังผลลัพธการบริการ

การแพทยฉุกเฉินระดับปานกลาง รอยละ 53.59  สําหรับการเปรียบเทียบการรับรูและความคาดหวัง

ระหวางผูปวยและญาติ พบวาผูปวยและญาติมีการรับรูบริการการแพทยฉุกเฉินแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ สวนความคาดหวังการใชบริการการแพทยฉุกเฉินของผูปวยและญาติไมแตกตางกัน 

          จากขอมูลขางตน สรุปไดวาการรับรูท้ังของประชาชนท่ัวไป ผูปวยและญาติผูปวยยังมีการรับรู

ตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในระดับปานกลางถึงนอยซ่ึงผล

ของการรับรูท่ีกลาวมานั้นจะสงผลตอการใชบริการการแพทยฉุกเฉินเปนอยางมากและสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขอีกดวย ดังนั้นการศึกษาการรับรูในทุกประชาชนกลุมวัย รวมถึงพระภิกษุสงฆดวยจะ

นําไปสูกระบวนท่ีจะชวยพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขใน

อนาคตอีกดวย 

 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับการใชบริการการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ดังนี้ 

1. กิตติพงศ พลเสน และคณะ ไดศึกษาสถานการณและปจจัยท่ีสงผลตอการไมใช

บริการการแพทยฉุกเฉินของผูปวยฉุกเฉินท่ีเขารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย พบวา 

อัตราการใชบริการของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีมาดวยบริการการแพทย

ฉุกเฉิน เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีโรงพยาบาลตั้งอยู ในปงบประมาณ 2558 เทากับ รอยละ 19.1 

หรือแสดงไดวามีผูปวยฉุกเฉินวิกฤตสวนใหญ ยังมารับบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินดวยตนเอง

หรือวิธีอ่ืน (รอยละ 80.9) จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีมารับบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

จํานวน 2,011 คน พบวา สวนใหญเปนผูปวย Non-trauma (รอยละ 79.4) และเปนผูปวยฉุกเฉิน

เรงดวน (รอยละ 57.3) การเจ็บปวยฉุกเฉินตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค (ICD-10) พบโรคสําคัญ เชน 

เปนอาการแสดงฯ ท่ีจําแนกโรคไมได โรคระบบไหลเวียนเลือด อุบัติเหตุจากการขนสงและผลท่ีตามมา 

โรคระบบหายใจ เปนตน ซ่ึงการเจ็บปวยฉุกเฉินพบมากในเขตเทศบาล และสวนใหญเหตุเกิดท่ีบาน 

(รอยละ 79.7) ผูใหขอมูลสวนใหญรูจักเบอร 1669 (รอยละ 79.7) มีท่ีไมรูจักเลขหมาย 1669 เลย 

(รอยละ 20.3) และในรอบ 5 ปท่ีผานมา เคยมีประสบการณมากับรถพยาบาลหรือใชบริการการแพทย

ฉุกเฉิน (รอยละ 32.2) นอกจากนั้นผูปวยท่ีมาดวยบริการฯ ในกลุมท่ีเคยไดรับความรูและคําแนะนํา

เก่ียวกับการแพทยฉุกเฉินเบื้องตนมากกวาผูท่ีมาดวยตนเองหรือวิธีอ่ืน ความเขาใจเก่ียวกับบริการ

การแพทยฉุกเฉิน พบบางประเด็นท่ีมีสัดสวนของผูเขาใจผิดอยู โดยเฉพาะผูท่ีมาดวยตนเองหรือวิธีอ่ืน
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จะพบสัดสวนความเขาใจผิดสูงกวาผูท่ีมาดวยบริการการแพทยฉุกเฉินเกือบทุกประเด็น โดยเฉพาะ

ความเขาใจผิดวารถพยาบาลฉุกเฉินใชรับเฉพาะผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเทานั้น (รอยละ 25.9) และ

เขาใจผิดวาการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินตองเสียคาใชจาย (รอยละ 21.5) ทัศนคติเก่ียวกับบริการ

การแพทยฉุกเฉิน มีทัศนคติหลายประเด็นท่ีเปนเชิงอุปสรรคตอการใชบริการฯ เชน คิดวาเม่ือมีอาการ

เจ็บปวยไมรุนแรง มียาหรืออุปกรณบรรเทาอาการอยูแลวจะไมอยากใชรถพยาบาลฉุกเฉิน สามารถมา

เองได (รอยละ 79.6) คิดวาหากเจ็บปวยฉุกเฉินตองรีบมาโรงพยาบาลใหเร็วท่ีสุด ไมอยากรอ (รอยละ 

78.4) คิดวารถพยาบาลมีนอย อยากใหไปรับคนเจ็บปวยท่ีอาการหนักกวา (รอยละ 63.4) และเม่ือถึง

ภาวะคับขันหรือตกใจ จะไมนึกถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน (รอยละ 57.8) เหตุผล 5 ลําดับแรกของการไม

มาดวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ไดแก เห็นวามาดวยรถสวนตัวสะดวกกวา (รอยละ 76.0) ไมอยาก

เสียเวลารอรถพยาบาลฉุกเฉิน อาจมาชา (รอยละ 31.0) เปนชวงภาวะคับขัน ตกใจ ไมไดนึกถึง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รอยละ 28.9) รูสึกวาอาการบาดเจ็บ/เจ็บปวยเล็กนอย (รอยละ 19.9) และเปน

เพราะไมรูจักการแจงรถพยาบาลฉุกเฉินผาน 1669 (รอยละ 19.2) นอกจากนี้ ยังศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการไมใชบริการการแพทยฉุกเฉินของกลุมผูปวยฉุกเฉินวิกฤตและฉุกเฉินเรงดวนท่ีมารับบริการท่ี

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบวา ผูปวยหญิง กลุมอายุนอย (5-14 ป) ผูปวย non-trauma ผูปวยท่ีมี

โรคประจําตัวเปน COPD, Asthma เหตุเกิดท่ีเขตเทศบาลตําบลและนอกเขตเทศบาล เหตุเกิดท่ีบาน

และสถานท่ี/บริเวณอ่ืน ๆ ผูปวยท่ีในบานมีรถยนต รถจักรยานยนต อยูในพ้ืนท่ีสัญญาณโทรศัพทมี

ปญหา ผูท่ีไมเคยใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ผูท่ีไมรูจักชุดปฏิบัติการในพ้ืนท่ี ผูท่ีระบุวาไมเคยไดรับ

คําแนะนําข้ันตอนการโทรแจง 1669 ผูท่ีเขาใจวาการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินตองเสียคาใชจาย 

เขาใจวาเรียกใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินไมไดตลอด 24 ชั่วโมง และผูท่ีคิดวาการแจงขอมูลเจ็บปวย 

และบอกสถานท่ีเกิดเหตุมีความยุงยาก ใชเวลานาน คิดวาถาเจ็บปวยไมรุนแรง มียาหรืออุปกรณ

บรรเทาอาการ คิดวาภาวะคับขันหรือตกใจ ไมนึกถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน และคิดวาหากเจ็บปวยฉุกเฉิน

ตองรีบมาโรงพยาบาลใหเร็วท่ีสุด ความเขาใจและทัศนคติเหลานี้ มีโอกาสไมใชบริการการแพทย

ฉุกเฉินมากกวา 

2. ณิชชาภัทร ขันสาคร และคณะ ไดศึกษาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ ป 2559 พบวา พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน

และความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับในระยะ 6 เดือนท่ีผานมา ผูสูงอายุสวนใหญใชบริการการแพทย

ฉุกเฉินจานวน 1 ครั้ง โดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เวลาเกิดเหตุสวน

ใหญเกิดในเวลากลางวัน (08.00-17.59 น.) สถานท่ีเกิดเหตุคือในบาน ผูพบเห็นเหตุการณเปนสมาชิก

ในครอบครัว มีการชวยเหลือข้ันตนกอนท่ีรถฉุกเฉินจะมาถึงท่ีเกิดเหตุ ผูท่ีแจงเหตุสวนใหญเปนผูพบ

เห็นเหตุการณ แจงเหตุโดยการโทรศัพทไปท่ีเบอร 1669 การแจงเหตุสวนใหญยังแจงขอมูลไมครบ 

และรถฉุกเฉินท่ีมาใหบริการสวนใหญสังกัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน และระดับความพึงพอใจตอ

บริการการแพทยฉุกเฉินท่ีไดรับภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับจานวนครั้งการใช

บริการการแพทยฉุกเฉิน คือ เพศ โรคประจําตัว และความพิการ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับเหตุการใช
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บริการ คือ อายุ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสถานท่ีหรือบุคคลรับแจงเหตุคือ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผูดูแลหลัก การประชาสัมพันธเรียกหนวยกูชีพ เขตท่ีอาศัยอยู มีเพ่ือนบานอยู

ใกลเคียง ใกลชุมชน และใกลถนนสายหลัก ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจตอบริการท่ี

ไดรับคือ ระดับการศึกษาสูงสุด สิทธิการรักษาพยาบาล ความพอเพียงของรายได และเขตท่ีอยูอาศัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขโดยรวม อยูในระดับมากรอยละ 85.0 โดยมีการรับรูเก่ียวกับระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินมากกวารอยละ 80.0 ในประเด็น ในรถฉุกเฉินตองมีเจาหนาท่ีอยูกับผูปวยตลอดเวลา หนวยกู

ชีพ เรียกใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง ตองมีความปลอดภัยเม่ืออยูบนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และเม่ือ

เจ็บปวยฉุกเฉินสามารถโทรแจงสายดวน 1669 ไดทันที กลุมตัวอยางมีความตองการตอบริการ

การแพทยฉุกเฉินภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 52.3 โดยกลุมตัวอยางเกินครึ่งมีความตองการ

บริการการแพทยฉุกเฉินมากท่ีสุดในประเด็น ผูปฏิบัติงานตองรูจักเสนทางและเขาใจสภาพพ้ืนท่ีเกิด

เหตุ ผูรับแจงเหตุ ใชภาษางายๆ คาพูดชัดเจน นาเสียงสุภาพ ประชาสัมพันธหมายเลข 1669 หรือชอง

ทางการแจงเหตุอ่ืน ๆ ใหทราบอยางท่ัวถึง ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางเกินครึ่งมีความตองการใหผูออกเหตุ

ใหบริการการแพทยฉุกเฉินมากสุดในประเด็น ไดแก หองฉุกเฉินควรมีพ้ืนท่ีเฉพาะสาหรับผูปวยสูงอายุ 

มีความปลอดภัยเม่ืออยูบนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และหองฉุกเฉินควรมีชองทางพิเศษ (Fast track) 

3. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดศึกษาสถานการณระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขไทย ป 2559 พบวา ผลการดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉินใน

ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขายมากท่ีสุด คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 64.66 

และ อปท.ท่ีข้ึนทะเบียนในการดําเนินงาน และมีผลการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 72.36 ในสวนของ

การรับแจงเหตุ พบวา ในป 2559 มีการรับแจงเหตุ จํานวน 1,499,117 ครั้ง เพ่ิมข้ึนจากป 2558 

จํานวน 172,812 ครั้ง (ขอมูลป 2558 จํานวน 1,326,305 ครั้ง) โดยชองทางท่ีรับแจงเหตุมากท่ีสุด 

คือ ผานทางหมายเลข 1669 คิดเปนรอยละ 77.92 และ ในการประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน 

เพ่ือตัดสินใจสั่งการชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน พบวา ผลการคัดแยกสวนใหญเปนระดับความฉุกเฉินเรงดวน 

(สีเหลือง) รองลงมาเปนระดับความฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) แสดงใหเห็นวาผูปวยท่ีมาดวยระบบบริการ

การดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขมีแนวโนม เปนผูปวยฉุกเฉินเรงดวน และผูปวย

ฉุกเฉินวิกฤต เพ่ิมมากข้ึน และกลุมอาการนําท่ีมีการรับแจงเหตุมากท่ีสุด คือ กลุมอาการนําท่ี 25 เม่ือ

พิจารณาแนวโนม ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จําแนกตามการปฏิบัติการฉุกเฉินป 2555-

2559 พบวา ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ท่ีมีการรักษาและนําสง มีแนวโนมจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป 

2559 มีจํานวน 1,414,393 ครั้ง คิดเปนรอยละ 94.34 เม่ือเทียบกับจํานวนครั้งของการรับแจงเหตุ

ท้ังหมด อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาขอมูลแนวโนมการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 

พบวามีแนวโนมสูงข้ึนในทุกป เชนกันโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีเสียชีวิตกอนชุดปฏิบัติการไปถึง (ขอมูล

ป 2555 จํานวน 6,355 ราย ป 2559 จํานวน 9,332 ราย) เชนเดียวกับกลุมท่ีเสียชีวิต ท่ีมีการรักษา 

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ก็มีแนวโนมสูงข้ึน (ขอมูลป 2555 จํานวน 911 ราย ป 2559 จํานวน 2,366 
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ราย) ในสวนของความทันเวลาในการเขาถึงผูปวยฉุกเฉิน โดยเฉพาะในกลุมผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) 

ขอมูลป 2559 พบวา ไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที คิดเปนรอยละ 47.43 และถานํา

ระยะทางมาประกอบการพิจารณา พบวาผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ท่ีไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ภายใน 8 นาที ระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 59.43 สําหรับดานคุณภาพการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ในการดูแลผูปวยท้ัง 4 ดาน พบวา ความเหมาะสมอยูใน

เกณฑท่ีเหมาะสม มากกวารอยละ 90 ในทุกดาน คือ คุณภาพการหามเลือดเหมาะสม รอยละ 94.71, 

คุณภาพการดูแลทางเดินหายใจเหมาะสมรอยละ 94.88, คุณภาพการดามกระดูกเหมาะสมรอยละ 

91.39 และคุณภาพการใหสารน้ําเหมาะสมรอยละ 96.25 สําหรับกลุมอาการนําท่ีมีผูปวยท่ีไมรูสึกตัว/

ไมหายใจมากท่ีสุด คือ กลุมอาการนําท่ี 19 (หมดสติ/ ไมตอบสนอง/ หมดสติชั่ววูบ) คิดเปนรอยละ 

39.54 รองลงมาคือ กลุมอาการนําท่ี 25 (อุบัติเหตุยานยนต) 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ใชวิธีการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เพ่ือศึกษาสถานการณและวิเคราะหชองวางระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

ประชากรและผูเขารวมวิจัย (participants) 

 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 กลุม คือ 

๑. ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม ไดแก บุคลากรทางการแพทย บุคลากรทางการพยาบาล 
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย พนักงานฉุกเฉินการแพทย เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย นักปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน เจาหนาท่ีสงตอ เจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 
พนักขับรถ พนักงานเปล ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารในโรงพยาบาล นายแพทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

๒. ผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินหรือญาติ/ผูพบเห็นเหตุการณท่ี
กําลังไดรับหรือเคยใชบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม  
  

 ผูเขารวมวิจัย  

 ผูเขารวมวิจัยในครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ 

1. ผูเขารวมวิจัยในการสัมภาษณ ประกอบดวย 

1.1 ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน คือ เจาหนาท่ี ท่ีใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 9 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม คือ อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอ

สันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง และอําเภอ

ฝาง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และแบบลูกโซหรือการบอกตอ (snowball 

technique sampling) ตามคุณสมบัติดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
ในหนวยปฏิบัติการของจังหวัดเชียงใหม 

2) มีความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใหบริการดูแลภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
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3) มีประสบการณในการใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุขอยางนอย 6 เดือน 

4) ยินยอมและใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย 
 

1.2  ผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินหรือญาติ/ผูพบเห็น

เหตุการณท่ีกําลังไดรับหรือเคยใชบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลพ้ืนท่ี 9 อําเภอใน

จังหวัดเชียงใหม คือ อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอ

สันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง และอําเภอฝาง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติ

ดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 

2) เปนผูปวย ญาติ หรือผูท่ีพบเหตุการณท่ีกําลังไดรับการบริการ หรือเคย
ไดรับการบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลกอนผูวิจัยเขาสัมภาษณภายใน 1 เดือน 

3) สามารถฟงและพูดภาษาไทยได 

4) ยินดีเขารวมการศึกษาโดยการเซ็นยินยอมเขารวมการวิจัย 
 เกณฑการบอกเลกิจากการศึกษา (discontinuation criteria) 

 1) มีอาการเจ็บปวยกําเริบจนตองเขารับการรักษาในทันที 

 2) ปฏิเสธท่ีจะใหสัมภาษณตอ 

การคัดเลือกผูเขารวมวิจัย กระทําภายหลังท่ีผูวิจัยไดอธิบายเก่ียวกับการวิจัยและ

ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยแลว จํานวนผูเขารวมการวิจัยครั้งนี้มี ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน 110 คน และ

ผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน 26 คน 

  



 

23 
 

2. ผูเขารวมวิจัยท่ีศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 

2.1 ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน คือ เจาหนาท่ี ท่ีใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 10 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ อําเภอเมือง อําเภอแมริม 

อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง 

อําเภอฝาง และอมกอย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขใน
หนวยปฏิบัติการของจังหวัดเชียงใหม 

2) มีประสบการณในการใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุขอยางนอย 6 เดือน 

3) ยินยอมและใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย 
   การกําหนดขนาดของผูเขารวมวิจัย 

   คํานวณขนาดของผูเขารวมวิจัยโดยใชสูตรของ Lesli Kish (Kish, 1965) ดังนี ้

 

                   n   =             Z∗Z(P(1−P))
D2

 

      

    เม่ือ 

    Z = คาคงท่ีท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95 % เทากับ 1.96  

    P = สัดสวนของผูปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีมีความพรอมกอนออกปฏิบัติการจาก

การคาดคะเนหรือจากการศึกษาอ่ืน เทากับ 0.70 (จากรายงานจํานวนผูปฏิบัติการท่ีข้ึนทะเบียนใน

ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (ITEMS) ป พ.ศ. 2561 = 3,019 

คน) 

    D = ขอบเขตของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ 0.10 

    

   แทนคาในสูตรไดเทากับ 61.47 

 

   เนื่องจากผูวิจัยตองการวัดระดับการเปลี่ยนแปลงนี้อยางตอเนื่องในระยะยาว จึงได

กําหนดคาผลกระทบท่ีอาจมีตอการคํานวณ (design effect) เทากับ 2 จึงไดขนาดของผูเขารวมวิจัย 

122 คน (61 x 2) และเนื่องจากเปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจึงเพ่ิมจํานวนขนาดอีกรอยละ 

10 รวมเปน 134 คน 
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2.2 ผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน คือ ผูปวยฉุกเฉินหรือญาติ/ผูพบเห็น

เหตุการณท่ีกําลังไดรับหรือเคยใชบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 10 

อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอ

สารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง อําเภอฝาง และอมกอย คัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 

2) เปนผูปวย ญาติ หรือผูท่ีพบเหตุการณกําลังไดรับการบริการ หรือเคย
ไดรับการบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลกอนผูวิจัยเขารวบรวมขอมูลภายใน 1 
เดือน 

3) สามารถอานและเขียนภาษาไทยได 

4) ยินดีเขารวมการศึกษาโดยการเซ็นยินยอมเขารวมการวิจัย 
 เกณฑการบอกเลิกจากการศึกษา  

 1) มีอาการเจ็บปวยกําเริบจนตองเขารับการรักษาในทันที 

 2) ปฏิเสธท่ีจะตอบแบบสอบถามตอ 

 

   การกําหนดขนาดของผูเขารวมวิจัย 

   คํานวณขนาดของผูเขารวมวิจัยโดยใชสูตรของ Kish (1965) ดังนี ้

 

                   n   =             Z∗Z(P(1−P))
D2

 

     

    เม่ือ 

    Z = คาคงท่ีท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95 % เทากับ 1.96  

    P = สัดสวนของผูปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีมีความพรอมกอนออกปฏิบัติการจาก

การคาดคะเนหรือจากการศึกษาอ่ืน เทากับ 0.19 (จากรายงานจํานวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและเรงดวน 

(สีแดงและเหลือง) ในระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ป พ.ศ. 2561 

= 120,090 คน) 

    D = ขอบเขตของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ 0.05 

    

   แทนคาในสูตรไดเทากับ 237.44 

 

   เนื่องจากผูวิจัยตองการวัดระดับการเปลี่ยนแปลงนี้อยางตอเนื่องในระยะยาว จึงได

กําหนดคาผลกระทบท่ีอาจมีตอการคํานวณ (design effect) เทากับ 2 จึงไดขนาดของผูเขารวมวิจัย 
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474 คน (61 x 2) และเนื่องจากเปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจึงเพ่ิมจํานวนขนาดอีกรอยละ 

10 รวมเปน 521 คน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง และประสบการณในการปฏิบัติงาน  

2. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน ประกอบดวยขอคําถาม
เก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ สาเหตุการมาใชบริการ ระดับความรุนแรง
ของการเจ็บปวย 

3. แนวคําถามท่ีใชในการสนทนากลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ผูวิจัยสรางแนวคําถามจากการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา โดยแนวคําถามมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ประกอบดวยขอคําถาม
เก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข การใหบริการดูแลภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
บริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม 

4. แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ผูวิจัยสรางแนวคําถามจาก
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา โดยแนวคําถามมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ประกอบดวย
ขอคําถามเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข นโยบายและการ
ใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม 

5. แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน ผูวิจัยสรางแนว
คําถามจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา โดยแนวคําถามมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับความรูสึกในการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข 

6. แบบสอบถามสถานการณระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
ของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยขอมูล 
3 สวน คือ 

6.1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง ประสบการณในการปฏิบัติงาน และประสบการณในการเขารับการอบรม
เพ่ิมเติม 

6.2 ความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
ของจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดวยความคิดเห็นตอการ
ใหบริการ 3 ดาน คือ 1) การบริการรับแจงเหตุ 1669 (ศูนยแจงเหตุและสั่งการ) จํานวน 2 ขอ 2) การ
บริการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 10 ขอ และ 3) การใหบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
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จํานวน 2 ขอ รวม 14 ขอลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงเปน 5 
ระดับ คือ เห็นดวยนอยท่ีสุด เห็นดวยนอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และเห็นดวยมากท่ีสุด 

6.3 การรับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการ ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการ
รับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการของหนวยกูชีพของ เมธาวี ขุมทอง (2556) ประกอบดวยคําถาม
ท้ังหมด 19 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณเครื่องมือแพทย จํานวน 6 
ขอ 2) บริหารจัดการ จํานวน 1 ขอ 3) การชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ จํานวน 7 ขอ และ 4) การ
เคลื่อนยายนําสงโรงพยาบาล จํานวน 5 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

7. แบบสอบถามสถานการณระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
ของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดโรงพยาบาล ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ 

7.1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง ประสบการณในการปฏิบัติงาน และประสบการณในการเขารับการอบรม
เพ่ิมเติม 

7.2 ความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
ของจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดวยความคิดเห็นตอการ
ใหบริการ 3 ดาน คือ 1) การบริการรับแจงเหตุ 1669 (ศูนยแจงเหตุและสั่งการ) จํานวน 5 ขอ 2) การ
บริการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 9 ขอ และ 3) การใหบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
จํานวน 8 ขอ รวม 22 ขอลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยนอย
ท่ีสุด เห็นดวยนอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และเห็นดวยมากท่ีสุด 

7.3 การรับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการ ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการ
รับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการของหนวยกูชีพของ เมธาวี ขุมทอง (2556) ประกอบดวยคําถาม
ท้ังหมด 6  ขอ แบงเปน 2 ดาน คือ 1) ดานยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณเครื่องมือแพทย จํานวน 5 
ขอ และ 2) บริหารจัดการ จํานวน 1 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

8. แบบสอบถามประสบการณการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
ของจังหวัดเชียงใหมของผูปวย/ญาติ  ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการใชระการการแพทย
ฉุกเฉินของ กิตติพงศ พลเสน, พรทิพย วชิรดิลก, ธีระ ศิริสมุด, สุรเดช ดวงทิพยสิริกุล, และ ณัฐวุฒิ 
คํานวนฤกษ (2559) ประกอบดวยขอมูล 5 สวน คือ 

8.1 ขอมูลการเจ็บปวยฉุกเฉินและการเขารับบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุ ประกอบดวยขอ
คําถามเก่ียวกับประสบการณในการเขารับบริการ สาเหตุการมาใชบริการ ระดับความรุนแรงของการ
เจ็บปวย เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บปวย วิธีการมาโรงพยาบาล การโทรศัพทแจงเหตุ เหตุผลในการ
โทรศัพทแจงเหตุ และเหตุผลในการไมโทรศัพทแจงเหตุ 

8.2 การรูจักระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับ การรูจักสายดวน 1669 แหลงขอมูล และการไดรับรูขอมูลเก่ียวกับ
การแพทยฉุกเฉินในรอบ 1 ป เชน ขอมูลข้ันตอนการแจงเหตุผานสายดวน 1669 การใหบริการ
รถพยาบาลฉุกเฉินของหนวยงานในพ้ืนท่ี ความรูเรื่องโรคหรืออาการเจ็บปวยฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติตัว การ



 

27 
 

ดูแล และการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และการใช
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาภายนอกชนิดอัตโนมัติ 

8.3 การรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ เปนขอคําถามเชิงบวก 4 ขอ และขอคําถามเชิงลบ 9 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบปรนัย 2 ตัวเลือก คือ ใช และ ไมใช เกณฑการใหคะแนนคือ ถาตอบถูกได 1 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน รวม 13 คะแนน โดยคะแนนยิ่งมาก หมายความวา ผูปวยมีการรับรูตอ
ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ท่ีดี 

8.4 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ลักษณะการพักอาศัย สาเหตุการมาใชบริการ ระดับความรุนแรง
ของการเจ็บปวย โรคประจําตัว และสิทธิการรักษา 

8.5 แบบสอบถามลักษณะสิ่งแวดลอมหรือสถานท่ีเกิดเหตุ ประกอบดวยขอคําถาม
เก่ียวกับ สถานท่ีเกิดเหตุ ลักษณะสถานท่ีเกิดเหตุ และลักษณะสัญญาณโทรศัพท 

9. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ
จังหวัดเชียงใหมของผูปวย/ญาติ  ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินระดับความพึงพอใจของ ศุภวิตา 
แสนศักดิ์ (2559) ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 20 ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ การบริการของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินจํานวน 8 ขอ 2) การบริการของหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลจํานวน 8 ขอ และ 3) 
การบริการของหอผูปวยในโรงพยาบาลจํานวน 4 ขอ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity)  

 ผูวิจัยไดนําแนวคําถามในการสัมภาษณและแบบสอบถามท่ีไดสรางและดัดแปลงข้ึนให

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานประกอบดวย แพทยฉุกเฉินท่ีมีประสบการณดานการบริหารและการ

บริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม พยาบาลวิชาชีพ และผู

ปฏิบัติการท่ีใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขตรวจสอบความถูกตอง ความ

ครอบคลุม และความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษา และนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และคํานวณหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index: 

CVI) ดังนี้ 

1. แนวคําถามท่ีใชในการสนทนากลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ไดคา CVI เทากับ 1.0 

2. แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ไดคา CVI เทากับ 1.0 
3. แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน ไดคา CVI เทากับ 

1.0 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดคา CVI 
เทากับ 0.94 
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5. แบบสอบถามการรับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดคา CVI เทากับ 0.98 

6. แบบสอบถามความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล ไดคา CVI เทากับ 0.93 

7. แบบสอบถามการรับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล 
ไดคา CVI เทากับ 0.98 

8. แบบสอบถามการรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข ของผูปวย/ญาติ ไดคา CVI เทากับ 0.81 

9. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ
จังหวัดเชียงใหมของผูปวย/ญาติ ไดคา CVI เทากับ 0.97 
 

 การหาความเช่ือม่ัน (reliability) 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับ

นักฏิบัติการและผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับผูเขารวมวิจัยท่ีใชใน

การศึกษา จํานวนกลุมละ 10 ราย เพ่ือประเมินความเขาใจของเนื้อหา แลวนําคะแนนท่ีไดมา

คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.89 

2. แบบสอบถามการรับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.93 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค เทากับ 0.96 

4. แบบสอบถามการรับรูความพรอมกอนออกปฏิบัติการของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล 
ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.88 

5. แบบสอบถามการรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข ของผูปวย/ญาติ ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.88 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ
จังหวัดเชียงใหมของผูปวย/ญาติ ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.97 
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การสรางความเช่ือถือใหกับงานวิจัย 

 ผูวิจัยมีการสรางความเชื่อถือใหกับงานวิจัยโดยมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลตลอด

กระบวนการวิจัย (LincoIn & Guba, 1985) ดังนี ้

 1. การสรางความนาเชื่อถือของงานวิจัย (credibility) ผูวิจัยมีการตรวจสอบความเชื่อถือได

ของขอมูลโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีตางกัน (methods triangulation) คือ ใชการรวบรวมขอมูล

จากเอกสารการปฏิบัติการของผูปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนท่ีวิจัย การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก 

การสังเกตการทํางานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินแบบไมมีสวนรวม และการตอบแบบสอบถามนอกจากนี้ 

ผูวิจัยมีการใชคําพูดของผูเขารวมวิจัย ยอนกลับขณะสัมภาษณ เพ่ือยืนยันความจริงและความชัดเจน

ในทุกประเด็นของการวิเคราะหและการรายงานผลการวิจัย  

 2. การนําขอมูลไปใชอางอิง (transferability) ผูวิจัยไดอธิบายลักษณะของผูเขารวมวิจัยและ

วิธีการเลือกผูใหขอมูลไวอยางชัดเจน (thick description) เพ่ือเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนสําหรับผู

ท่ีสนใจจะนํางานวิจัยนี้ไปใชอางอิงตอไป 

 3. ความเชื่อม่ันของขอมูล (confirmability) ผูวิจัยมีการบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ และ

บันทึกสิ่งท่ีพบผานภาพถายตลอดการสังเกต มีการถอดเทปแบบคําตอคํา (transcribed verbatim) 

และวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กัน เพ่ือทําความเขาใจกับเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณ และคนหา

ความหมายท่ียังไมชัดเจนเพ่ือนําไปถามผูรวมวิจัยอีกครั้งหนึ่ง   

 

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยนําโครงรางการวิจัยขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลังจากผานการอนุมัติแลว ผูวิจัยประสานความ

รวมมือไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาลและองคกรบริหารสวนทองถ่ินเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของการ

วิจัย และนําโครงรางการวิจัยเพ่ือขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในบางพ้ืนท่ีการวิจัยท่ีตองการ ในการเขารวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีการอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย

และข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลใหผูท่ีจะเขารวมวิจัยรับทราบโดยละเอียด พรอมเปดโอกาสให

ซักถามไดอยางเต็มท่ี และชี้แจงวาการไมยินยอมเขารวมการวิจัยจะไมมีผลใดๆ ตอการรักษาท้ังสิ้น 

เม่ือผูเขารวมวิจัยยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ผูวิจัยใหลงนามในใบยินยอมเขารวมการวิจัยเปนลาย

ลักษณอักษร โดยขอมูลท่ีไดท้ังหมดไดเก็บเปนความลับและทําการบันทึกขอมูลโดยใชรหัสแทนชื่อ-

นามสกุลจริง การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพจะใชรหัสของกลุมแทน และนําเสนอผลการวิจัยใน

ภาพรวมโดยไมสามารถสืบคนถึงตัวบุคคลได  
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ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย คณะสาธารณสุขศาตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เลขท่ี ET011/2019) โดยมีวิธีการดําเนินการ

รวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือผานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และหนวยปฏิบัติการท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล และสรางสัมพันธภาพกับผู
ประสานงานของแตละหนวยปฏิบัติการ 

2. ผูวิจัยพัฒนาแนวคําถามในการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม 
พรอมประสานงานกับผูบริหารและผูปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเพ่ือสงโครงรางการวิจัยขอพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในบางพ้ืนท่ีท่ีตองการ 

3. ผูวิจัยจัดอบรมผูชวยวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและวิธีการจดบันทึก 
ขณะสัมภาษณและสังเกตแบบไมมีสวนรวม รวมถึงขอคํานึงทางหลักจริยธรรมการวิจัย 

4. ผูวิจัยประสานงานกับเจาหนาท่ีในหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 10 อําเภอของจังหวัด
เชียงใหม คือ อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอสันปา
ตอง อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง อําเภอฝาง และอมกอย เพ่ือคัดเลือกผูเขารวมวิจัยท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑท่ีกําหนดและวิธีการเขาถึงผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

5. การสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดมีการชี้แจงผูจะเขารวมวิจัยให
ทราบเก่ียวกับวัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะการสนทนาซ่ึงผูเขารวมวิจัยมีอิสระท่ีจะไมตอบคําถามใน
เรื่องท่ีไมสะดวกใจได การขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสนทนา และระยะเวลาท่ีคาดวาจะใชในการ
สนทนา พรอมท้ังเปดโอกาสใหอานเอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัครและซักถามขอมูลเพ่ิมเติม กอนลง
ลายมือชื่อยินยอม หลังจากนั้น ผูวิจัยดําเนินการ 

 5.1 สนทนากลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉินจํานวน 29 กลุม ประกอบดวย กลุมเจาหนาท่ีกู
ชีพ (รหัส FR) จํานวน 7 กลุม กลุมผูบริหาร (รหัส FE) จํานวน 5 กลุม กลุมเจาหนาท่ีทางการแพทย
และพยาบาล (รหัส FM) จํานวน 13 กลุม และกลุมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการฉุกเฉินอ่ืน ๆ (รหัส FP) 
จํานวน 4 กลุม เชน เจาหนาท่ีประสานการสงตอ เจาหนาท่ีศูนยรับแจงและสั่งการ เปนตน 

 5.2 สัมภาษณเชิงลึกผูปฏิบัติการฉุกเฉิน (รหัส ID) จํานวน 24 คน และผูมารับบริการ
การแพทยฉุกเฉิน (รหัส IDP) จํานวน 26 คน 

ในการสัมภาษณแตละครั้ง ผูวิจัยดําเนินการสนทนาตามแนวคําถามท่ีสรางไวและมี
การโยงเขาสูประเด็นในลักษณะของการแลกเปลี่ยนพูดคุยท่ีเปนธรรมชาติและเชิงลึกเพ่ือทําความ
เขาใจและคํานึงถึงความสมบูรณของขอมูล ท้ังนี้ ภายหลังการสัมภาษณ ผูวิจัยไดสงใหผูชวยวิจัย
ดําเนินการถอดเทปการสัมภาษณอยางละเอียด จากนั้น ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหไปพรอม ๆ 
กับการสนทนากลุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือทําความเขาใจเนื้อหาและประเมินความอ่ิมตัวของขอมูล  
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6. การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยประสานงานเก่ียวกับเวลาในการเขาเก็บ
รวบรวมขอมูลกับผูประสานงานวิจัยในพ้ืนท่ีโดยแบงเปน 3 ชวงคือ เวรเชา (08.00-16.00 น.) เวรบาย 
(16.00-24.00 น.) และเวรดึก (00.01-08.00 น.) พรอมท้ังแจงตอหัวหนาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
และหัวหนาเวรเพ่ือวางแนวทางรวมกันในการเขาถึงผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉินโดยไมขัดกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน หลังจากนั้น ผูวิจัยไดเขาพ้ืนท่ีวิจัยพรอมกับผูชวยวิจัยเพ่ือแนะนําตัวและ
สรางสัมพันธภาพในการเขารวมรวบขอมูลในพ้ืนท่ี กอนการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยมีการ
ชี้แจงผูจะเขารวมวิจัยใหทราบเก่ียวกับวัตถุประสงคการวิจัย และลักษณะแบบสอบถามท่ีอยูใน
รูปแบบแบบออนไลน รวมถึงสิทธิของผุเขารวมวิจัยในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวมการวิจัย
ครั้งนี้ อีกท้ังระหวางการวิจัย หากผูเขารวมวิจัยไมตองการตอบแบบสอบถามตอก็สามารถบอกเลิกได
ทันทีโดยไมมีการเสียสิทธิทางการรักษาใด ๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงภายหลังท่ีผูเขารวมวิจัยลงลายมือชื่อ ผูวิจัย
หรือผูชวยวิจัยใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามในเครื่องแท็บเล็ต 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยใชวิธีการ

วิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) โดยผูวิจัยอานขอมูลท่ีไดจากการถอดเทปสัมภาษณเพ่ือทํา

ความเขาใจเนื้อหาท้ังหมด จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาแยกแยะ จัดหมวดหมู ลงรหัสขอมูล (coding) และ

จัดประเภทของขอมูล (identify units) เพ่ือนํามาวิเคราะหและตีความหาประเด็นสําคัญเพ่ือพัฒนา

เปนประเด็นยอย (categories) จากนั้น นําประเด็นและขอมูลท่ีไดตรวจสอบความถูกตอง (verify) 

รวมกันกับนักวิจัยท้ังหมดกอนนํามาเขียนสรุปรายงานการวิจัย (Crabtree & Miller, 1999) 

2. ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยนํามาวิเคราะหโดยอาศัยโปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร ประกอบดวยการวิเคราะหดังนี้ 

 2.1 ขอมูลท่ัวไป ขอมูลสถานการณระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม ขอมูลประสบการณการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย

และสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม และขอมูลความพึงพอใจตอบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมของผูเขารวมวิจัย นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา ดวยการแจกแจงความถ่ี (frequency) รอยละ คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 

2.2 ทดสอบความแตกตางของขอมูลท่ัวไป เหตุผลของการไมเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 

และการรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ระหวางกลุมผู

มารับบริการท่ีมาดวยการแพทยฉุกเฉินกับมาดวยตนเองหรือวิธีการอ่ืน โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร 

(Chi-Square) 
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2.3 ทดสอบความแตกตางของขอมูลดานอายุ ระหวางกลุมผูมารับบริการท่ีมาดวยการแพทย

ฉุกเฉินกับมาดวยตนเองหรือวิธีการอ่ืน โดยใชสถิติทดสอบแมนวิทนียยู (Mann-Whitney U Test) 

2.4 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเพศ อายุ สาเหตุของการมาใชบริการ ระดับความรุนแรง

ของการเจ็บปวย ประวัติการมีโรคประจําตัว สถานท่ีเกิตเหตุ ลักษณะสัญญาณโทรศัพท การรูจักสาย

ดวน 1669 การรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ความ

พึงพอใจตอการใชรถพยาบาลฉุกเฉิน และความพึงพอใจตอการใชรถพยาบาลฉุกเฉิน กับการใชบริการ

การแพทยฉุกเฉิน โดยใชสถิติสหสัมพันธเชิงอันดับของสเปยรแมน (Spearman rank correlation) 
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บทที่ 4 

ผลการวจิัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูล

แบบผสมผสานท้ังเชิงคุณภาพ (qualitative method) และเชิงปริมาณ (quantitative method) 

เพ่ือศึกษาสถานการณและวิเคราะหชองวางระบบบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม การนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารวมวิจัย 

สวนท่ี 2  ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัด

เชียงใหม 

สวนท่ี 3  ความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

ของจังหวัดเชียงใหม 

สวนท่ี 4  สถานการณการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ

จังหวัดเชียงใหม 

สวนท่ี 5  ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารวมวิจัย  

 

 ผูเขารวมวิจัย (participants) ในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูเขารวมวิจัยในการ

สัมภาษณ จํานวน 136 คน และกลุมผูเขารวมวิจัยในการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 768 คน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 1. ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมผูเขารวมวิจัยในการสัมภาษณ 

  ผูเขารวมวิจัยในการสัมภาษณประกอบดวย ผูปฏิบัติการและผูมารับบริการการแพทย

ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม จากตารางท่ี 1 ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเกินกวาครึ่งเปนเพศชาย รอยละ 62.7 มี

อายุระหวาง 19-57 ป อายุเฉลี่ย 37.5 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [S.D.] = 11.47) เกือบครึ่งนึงจบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 43.7 และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิหรือ

โรงพยาบาลชุมชน คิดเปนรอยละ 40.9 รองลงมา ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

รอยละ 33.6 ท้ังนี้ หนึ่งในสี่ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานฉุกเฉินการแพทย (emergency medical 
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technician: EMT) คิดเปนรอยละ 25.5 รองลงมาคือ พยาบาลวิชาชีพ รอยละ 24.5 และมี

ประสบการณในการทํางานดานการแพทยฉุกเฉินเฉลี่ย 9.6 ป โดยมีประสบการณอยูระหวาง 4 – 9 ป 

และ 10 – 15 ป จํานวนเทากัน คือ รอยละ 30.0  

 

ตารางท่ี 1  

จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีเขารวมการสัมภาษณ (n = 110) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 69 62.7 

หญิง 41 37.3 

อายุ (Mean = 37.5, S.D. = 11.47)   

19-29 ป 29 26.4 

30-39 ป 33 30.0 

40-49 ป 33 30.0 

50-60 ป 13 11.8 

Missing data 2 1.8 

ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษา 27 24.5 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 2 1.8 

ปวช/ปวส 23 20.9 

ปริญญาตร ี 48 43.7 

ปริญญาโท 10 9.1 

สถานท่ีปฏิบัติงาน   

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 37 33.6 

มูลนิธิ 9 8.2 

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 8 7.3 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  2 1.8 

โรงพยาบาลชุมชน  45 40.9 

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 9 8.2 

 

 

  



 

35 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

ตําแหนง   

แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 3 2.7 

พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 3 2.7 

 แพทย 5 4.5 

พยาบาลวิชาชีพ 27 24.5 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 2 1.8 

เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย  12 10.9 

พนักงานฉุกเฉินการแพทย  28 25.5 

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย  12 10.9 

พนักงานขับรถ 5 4.5 

เจาหนาท่ีศูนยสงตอ 2 1.8 

พนักงานเปล 3 2.7 

อ่ืน ๆ 8 7.3 

ประสบการณในการปฏิบัติงานระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข (Mean = 9.6, S.D. = 6.97) 

0 – 3 ป 25 22.7 

4 – 9 ป 33 30.0 

10 – 15 ป 33 30.0 

16 ปข้ึนไป 17 15.5 

Missing data 2 1.8 

  

 จากตารางท่ี 2 ผูมารับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.2 มีอายุระหวาง 20-84 

ป เฉลี่ย 44.5 ป (S.D. = 16.94) โดยมีชวงอายุระหวาง 30 – 39 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.9 

ระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 30.8 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 23.1 

สวนใหญ มีอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 30.8 สําหรับสาเหตุของการมาใชบริการครั้งนี้ สวนใหญ

มาดวยการเจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน (non-trauma) รอยละ 53.8 และคิดวาการเจ็บปวยอยูในระดับ

ฉุกเฉินเรงดวน คือ มีอาการเจ็บปวยเฉียบพลันท่ี จําเปนตองไดรับการรักษาภายใน 30 นาที มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 34.6 รองลงมาคือ ระดับฉุกเฉินเสี่ยง คือ มีอาการเจ็บปวยเฉียบพลันท่ีจําเปนตองไดรับ

การรักษาภายใน 10 นาที รอยละ 30.8   
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ตารางท่ี 2  

จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีเขารวมการสัมภาษณ (n = 26) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 8 30.8 

หญิง 18 69.2 

อายุ (Mean = 44.5, S.D. = 16.94) 

20 – 29 ป 5 19.2 

30 – 39 ป 7 26.9 

40 – 49 ป 4 15.4 

50 – 59 ป 3 11.5 

60 ปข้ึนไป 7 26.9 

ระดับการศึกษา   

ไมไดเรียนหนังสือ 1 3.8 

ประถมศึกษา 5 19.2 

มัธยมศึกษา 8 30.8 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 3.8 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 4 15.4 

ปริญญาตร ี 6 23.1 

ปริญญาโท/เอก 1 3.8 

อาชีพ   

คาขาย 3 11.5 

รับจางท่ัวไป 8 30.8 

ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 3 11.5 

เกษตรกรรม 3 11.5 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3.8 

พนักงานบริษัท/หนวยงานเอกชน 1 3.8 

เกษียณ/วางงาน 3 11.5 

พอบาน/แมบาน 2 7.7 

นักเรียน/นักศึกษา 2 7.7 
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ขอมูล จํานวน รอยละ 

สาเหตุของการมาใชบริการ   

อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ  11 42.3 

เจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน  14 53.8 

ระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย   

ฉุกเฉินวิกฤติ  2 7.7 

ฉุกเฉินเสี่ยง 8 30.8 

ฉุกเฉินเรงดวน  9 34.6 

ฉุกเฉินไมรุนแรง  6 23.1 

ท่ัวไปหรือเจ็บปวยไมฉุกเฉิน 1 3.8 

 

  2. ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมผูเขารวมวิจัยในการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม 

  จากตารางท่ี 3 ผูปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน

รอยละ 52.9 มีอายุระหวาง 19 – 60 ป อายุเฉลี่ย 36.7 ป (S.D. = 10.72) มากกวาครึ่งจบการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี รอยละ 54.5 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 18.5 สวนใหญปฏิบัติงาน

ในสังกัดโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 76.7 โดยมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน

ระหวาง 6 เดือน ถึง 32 ป หรือเฉลี่ย 9.1 ป (S.D. = 6.67) และรอยละ 31.7 ปฏิบัติงานในตําแหนง

พยาบาลวิชาชีพ  

 

ตารางท่ี 3  

จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีตอบแบบสอบถาม (n = 189) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 100 52.9 

หญิง 89 47.1 

อายุ (Mean = 36.65, S.D. = 10.7)  

19-29 ป 52 27.5 

30-39 ป 65 34.4 

40-49 ป 46 24.3 

50-60 ป 22 11.6 

Missing data 4 2.1 
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ขอมูล จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 1 0.5 

มัธยมศึกษา 35 18.5 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 1.6 

ปวช./ปวส./อนุปรญิญา 33 17.5 

ปริญญาตร ี 103 54.5 

ปริญญาโท/เอก 13 6.9 

Missing data 1 0.5 

สถานท่ีปฏิบัติงาน   

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 44 23.3 

สถานพยาบาล 145 76.7 

ตําแหนง   

แพทย 10 5.3 

แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 7 3.7 

พยาบาลวิชาชีพ 60 31.7 

พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 5 2.6 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 6 3.2 

เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย  18 9.5 

พนักงานฉุกเฉินการแพทย  26 13.8 

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 8 4.2 

ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 1 0.5 

เจาหนาท่ีสงตอ 4 2.1 

พนักงานขับรถ 13 6.9 

พนักงานเปล 9 4.8 

อ่ืน ๆ 22 11.6 

ประสบการณในการปฏิบัติงานระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

(Mean = 9.1, S.D. = 6.67)  

0 – 3 ป 42 22.2 

4 – 9 ป 64 33.9 

10 – 15 ป 55 29.1 
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ขอมูล จํานวน รอยละ 

16 ปข้ึนไป 25 13.2 

Missing data 3 1.6 

ประสบการณการเขารับการอบรม (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

การปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทยข้ันพ้ืนฐาน 125 66.1 

การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  125 66.1 

การปฏิบัติการแพทยข้ันพ้ืนฐานและการชวยปฏิบัติ

การแพทยข้ันสูง 

63 33.3 

การชวยชีวิตข้ันสูง  98 51.9 

การจัดการสาธารณภัย (MERT/mini-MERT) 54 28.6 

การใชวิทยุสื่อสาร 84 44.4 

การกูชีพและการชวยชีวิตทางน้ํา 24 12.7 

การลําเลียงผูปวยทางอากาศ 33 17.5 

การซอมแผนรับอุบัติเหตุหมู 140 74.1 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา สวนใหญผูท่ีตอบแบบสอบถามเปนญาติหรือคนใกลชิดผูปวยฉุกเฉิน คิด

เปนรอยละ 59.8 โดยเปนเพศหญิงรอยละ 5.3 และเปนเพศชายรอยละ 44.7 มีอายุระหวาง 18-84 ป 

ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษารอยละ 34.4 รองลงมาอยูในระดับมัธยมศึกษารอยละ 26.9 

สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 66.5 และ มีอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 34.4  

 

ตารางท่ี 4  

จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีตอบแบบสอบถาม (n = 579) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการเขารับบริการ   

ผูบาดเจ็บหรือผูปวย 230 39.7 

ญาติหรือคนใกลชิด 349 60.3 

เพศ   

ชาย 259 44.7 

หญิง 320 55.3 
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ขอมูล จํานวน รอยละ 

อายุ (Mean = 43.4, S.D. = 16.36) 

18 – 29 ป 147 25.4 

30 – 39 ป 111 19.2 

40 – 49 ป 106 18.3 

50 – 59 ป 94 16.2 

60 ปข้ึนไป 121 20.9 

ระดับการศึกษา   

ไมไดเรียนหนังสือ 72 12.4 

ประถมศึกษา 199 34.4 

มัธยมศึกษา 156 26.9 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0.3 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 59 10.2 

ปริญญาตร ี 81 14.0 

ปริญญาโท/เอก 10 1.7 

สถานภาพสมรส   

โสด 155 26.8 

คู 385 66.5 

แยก 9 1.6 

หยา/หมาย 30 5.2 

อาชีพ   

เกษียณ/วางงาน 63 10.9 

พอบาน/แมบาน 55 9.5 

นักเรียน/นักศึกษา 27 4.7 

คาขาย 37 6.4 

รับจางท่ัวไป 199 34.4 

ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 54 9.3 

เกษตรกรรม 120 20.7 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 0.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 0.7 

พนักงานบริษัท/หนวยงานเอกชน 17 2.9 
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สวนท่ี 2 ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม 

  

 จังหวัดเชียงใหมไดมีการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขมาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดรูปแบบการใหบริการอยางไรรอยตอ (seamless) ระหวาง

หนวยบริการท่ีมีขีดความสามารถและศักยภาพท่ีแตกตางกันและครอบคลุมการใหบริการตั้งแตกอน

โรงพยาบาล (pre-hospital care) ในโรงพยาบาล (intra-hospital care) ระหวางโรงพยาบาล 

(inter-hospital care) และหลังโรงพยาบาล (post-hospital care) จากขอมูลการสัมภาษณ การ

ตอบแบบสอบถาม และเอกสารการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีการวิจัย พบวา ระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (emergency medical service system: EMS) ของจังหวัด

เชียงใหม มีปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 ปจจัยนําเขา (input)  

  ประกอบดวย โครงสรางการทํางานระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย

และสาธารณสุข นโยบาย การใหความสําคัญของผูบริหาร หนวยปฏิบัติการ ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศ แนวปฏิบัติและคูมือท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน รถพยาบาล

ฉุกเฉิน และเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 1. ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย

และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยนําเขา 

1. โครงสรางการทํางานระบบ

บริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข 

2. นโยบาย 

3. การใหความสําคญัของผูบรหิาร 

4. หนวยปฏิบัติการ 

5. ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน 

6. ระบบสื่อสาร 

7. ระบบสารสนเทศ 

8. แนวปฏิบัติและคูมือท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

9. รถพยาบาลฉุกเฉิน 

10. เขตพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 

กระบวนการ 

1. ปฏิบัติการฉุกเฉินกอน

โรงพยาบาล 

2. ปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

3. ปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉิน

ระหวางโรงพยาบาล 

4. บริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลาง 

5. บริการดูแลตอเน่ืองท่ีบาน 

6. ประชาสมัพันธและใหความรู

ประชาชน 

7. พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการ

ฉุกเฉินทุกระดบั 

1. ความพรอมใน

การฏิบัติการของผู

ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

2. การรูจักและเรียกใช

สายดวน 1669 

3. ความพึงพอใจตอการ

ใหบริการการแพทย

ฉุกเฉิน 

4. การไดรับบริการฉุกเฉิน

ภายใน 10 นาทีนับจาก

การแจงการเจบ็ปวย 

 

ผลผลิต 
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1. โครงสรางการทํางานระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข 

 จังหวัดเชียงใหมไดมีการขับเคลื่อนการทํางานดานการบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุขตั้งแตป พ.ศ. 2547 ผานคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการตาง ๆ  ดังนี้  

1.1 คณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจงัหวัดเชียงใหม เปนคณะ อนุกรรมการ
ภายใตคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน 
พ.ศ.  2551 มีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนในการดําเนินงานระบบบริการการดูแล
ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในระดับจังหวัด ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉิน และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจาก กพฉ. โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน และนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการ (ภาพท่ี 2) 
 

มีคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงคณะนี้จะมีผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมเปนประธาน แลวก็จะมีผูท่ีเก่ียวของในระดับท่ีเปน Head นะคะ มาอยูเปน
คณะทํางาน ก็จะมี เนี่ยะแหละคะ คุณหมอธรณี คุณหมอบุญฤทธิ์ มีอาจารยจาก
มหาราช  มีผูทรงคุณวุฒิในดานของท้ังในเรื่องของการแพทยฉุกเฉิน การเงินการคลัง
อะไรเง่ียะคะ  มาอยูรวมกัน แลวก็เครือขายอ่ืนท่ีเปนระดับจังหวัดตองมาอยูใน
คณะอนุกรรมการ เพ่ือท่ีเราจะมีการวางแผนในการดําเนินงานในแตละป แลวเราก็
จะตองมีการจัดประชุมวางแผน แลวก็หารือหนวยอ่ืน ๆ (ID16) 
 
หลังจาก พรบ. ออก ก็มี ขอความรวมมือหรือไมแนใจวาสั่งการหรือเปลานะคะวาใหมี
การตั้งคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัด...  เชียงใหมเราใชโครงสรางท่ีเขา
กําหนดใหก็มีทานผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ตอนนั้นนาจะประมาณป 54 2554 
พรบ. ออก 51 มีทานนายแพทยสาธารณสุขเปนเลขาของจังหวัด กรรมการนี้มาจาก
หลายภาคสวน หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เริ่มมีตํารวจเขามาเนอะ  มีท่ีสําคัญ ๆ ก็
คือ มีตํารวจ มีหอการคาท่ีเปนภาคเอกชนนะคะ ภาคเอกชน มีทองถ่ินจังหวัด (ID17) 
 

1.2 คณะทํางานการแพทยฉุกเฉินจังหวัด เปนคณะทํางานท่ีคณะอนุกรรมการ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหมแตงต้ังเพ่ือทําหนาท่ีประสานความรวมมือในการดําเนินงาน
การแพทยฉุกเฉิน ทบทวนมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยจะมีการจัด
ประชุมทุกสองเดือน (ภาพท่ี 2) 

 
คณะทํางานการแพทยฉุกเฉินนี้ก็จะเปนตัวแทนของหนวยปฏิบัติการ สวนใหญก็คือ
โรงพยาบาลตาง ๆ นะคะ ... เปนหนวยท่ี active จริง ๆ ก็คือเปนหนวยปฏิบัติ... มีท้ัง
แพทย แลวก็พยาบาลท่ีเปนหัวหนา ER  จะมาเปนคณะทํางาน ซ่ึงในสวนของ
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คณะทํางานเนี่ยะ มันจะมีการประชุมกันทุก 2 เดือน เพ่ือทบทวนในเรื่องของมาตรฐาน
แลวก็คุณภาพในการใหบริการ  ทุกประเด็นท่ีมีปญหาเกิดข้ึน เพราะวาเราจะมีการ 
monitor จากระบบขอมูลรายงานเนอะ มีเรื่องของการ สั่งการ รับแจงเหตุ สั่งการ แลว
ก็จายงาน... คณะทํางานเนี่ยะคือ เปนผูรับนโยบายและก็มาวางแผนกิจกรรมในการท่ีจะ
ทําอะไรอยางเง่ียะคะ มัน lost จุดไหน เราตองพัฒนาอะไรเง่ียะคะ ก็ ทีมปฏิบัติ ทีม
คณะทํางานก็มีหนาท่ีในการท่ีจะปอนขอมูลสะทอนขอมูลใหกับทีม คณะอนุกรรมการ
อีกทีหนึ่งวา ปเนี่ยะเขาพบปญหาอะไรบาง แลวเขาตองการพัฒนาอะไร แลว สสจ. ก็จะ
นําสิ่งท่ีไดจากคณะทํางานเนี่ยะไปเขาท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการใหญ (ID16) 
 
คณะทํางานเนี่ยะ เรามีท้ังจาก สสจ. มหาราช นครพิงค และโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปน
โรงพยาบาลท่ีเปนโหนดมีฝาง จอมทอง สันปาตอง หางดง ท่ี ๆ ท่ีเราเรียกวา เหมือนจะ
เปนพ่ี staff แลวเนอะ พ่ีท่ีเขามีประสบการณในการทํางานดานการแพทยฉุกเฉิน มา
นาน และมีแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตรฉุกเฉินนะคะ เรามาชวยกันเปนคณะทํางาน 
(ID17) 

 

 
ภาพท่ี 2. โครงสรางการทํางานการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม 

  

คณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม 

    - กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานระบบบริการการดูแล

ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในระดับจังหวัด 

    - ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ 

คณะทํางานพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม 

 

    - ทบทวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการระบบบริการการดูแล

ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

    - ประสานความรวมมือในการดําเนินงานระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
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1.3 คณะกรรมการการดําเนินการพัฒนาระบบสงตอผูปวย จังหวัดเชียงใหม 
เปนคณะกรรมการท่ีถูกแตงตั้งภายใตคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา การวางแผน และกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการสงตอผูปวย การกํากับติดตาม
และการประเมินผลการพัฒนาระบบสงตอผูปวยเพ่ือใหระบบบริการเปนไปตามวัตถุประสงคและ
สามารถตอบสนองตอแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โดยมีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมเปนประธาน 

 
เราก็จะมีคณะกรรมการการสงตอผูปวยของจังหวัด... เขาก็ตองมาคุยวา คนไขไหนสง
โรงพยาบาลอะไรเง่ียะคะ fast track  กลุมโรค ไหนบางเง่ียะคะ โรงพยาบาลไหนไป
chammal ไหน มันก็มีพวก guideline พวก protocol ของการสงตอคนไขเฉพาะโรค
... นายแพทยสาธารณสุขเปนประธาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง มี
โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลเอกชน มาเปนกรรมการรวม เลขาก็เปนกลุมงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร (ID17) 
 

1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางจังหวัด
เชียงใหม เปนคณะกรรมการท่ีถูกแตงตั้งภายใตคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการ
ดําเนินงานดานการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจดานการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกดาน พัฒนาโครงสราง กลไกระบบสารสนเทศและการบริหาร
จัดบริการของศูนยดูแลตอเนื่อง และกํากับ ติดตาม และประเมินการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน และนายแพทย
ชํานาญการโรงพยาบาลสันทรายเปนเลขานุการ 
 

2. นโยบาย 
  นโยบายระดับชาติท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม คือ นโยบายการพัฒนาระบบบริการการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ สพฉ. และกระทรวงสาธารณสุข ท่ีผานมา สพฉ. 

ไมไดเพียงขับเคลื่อนในเชิงโครงสรางการทํางานระดับจังหวัด โดยให สสจ. มีบทบาทในการบริหาร

จัดการระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขระดับจังหวัด และกระจาย

อํานาจให อปท. มีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนท่ี แตยังมีการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือในเกิดการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโดยสนับสนุนการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการ 

และจัดสรเงินอุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินทุกชุดปฏิบัติการ ในขณะท่ี 

กระทรวงขับเคลื่อนเชิงโครงสรางและผลักดันการทํางานในโรงพยาบาลผานแผนพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ (service plan) ดังคํากลาวในการสัมภาษณดังนี้ 
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เรารับงบจากเขาและนโยบาย... บุคลากรท่ีปฏิบัติการเนี่ยะ ก็จะมีการไดรับเข็มเชิดชู
เกียจติ จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ถาในภาพรวมของหนวยงานก็คือ เขาจะ
ไดรับเงินคาชดเชยการปฏิบัติการตอเคส แลวก็อาจจะมีเงินเปนงบประมาณสนับสนุน
เปนโครงการพิเศษถาเขารองขอไปทาง สพฉ. ... คาใชจายในการเกิดข้ึนท้ังหมด ท้ังเรื่อง
ของเครื่องบิน เรื่องของน้ํามัน เรื่องของคาตอบแทนของหนวยท่ีออกปฏิบัติการอะไร
เง่ียะคะ ระบบมันไปได เพราะ สพฉ เขา support ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพท้ังในเรื่องของคน แลวก็เรื่องของการจัดหา เฮลิคอปเตอรในการท่ีจะไปรับ
ผูปวยคะ (ID16) 
 
สพฉ หรือวาสถาบันการแพทยฉุกเฉินนะครับ กําหนดแนวทาง ก็คือ ทําเปนรูปแบบของ
กฎหมาย เดิมทีก็คือ โรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบเรื่องของระบบการแพทยฉุกเฉินเนอะ 
และในชวงประมาณป 53 หรือ 54 จํา พรบ. ไมได เขาก็มี พรบ. ในเรื่องของการ
สนับสนนุใหองคกรสวนทองถ่ิน ไดดําเนินการระบบการแพทยฉุกเฉินครับผมเขาใจอยาง
ง้ีวา ถามีหนวยงานในทองถ่ิน  ก็จะชวยใหการดูแลผูปวยฉุกเฉินเนี่ยะไดงายข้ึน ดีข้ึน ก็
เลยมองวา เปนนโยบายท่ีดี ในภาพของพ่ีนองประชาชน เม่ือบริหารจัดการดี ๆ นะครับ 
ก็คือจะสามารถชวยใหการนําสงผูปวยฉุกเฉินเนี่ยะไปยังสถานบริการหรือวาหนวย
บริการของรัฐไดทันทวงที... เปนระบบงานของระดับประเทศ ตองใช พรบ. เปน
ตัวกําหนดกฎหมายเพ่ือท่ีจะมาบังคับใหทองถ่ินเราเขารวม (FE1) 

 

มันก็เริ่มจากนโยบายนะคะ ตอนแรก นโยบายเขาก็ระบุนะคะ กลุมโรคท่ีจะตองทํานะ
คะ ก็เผอิญมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่อง service plan เขาก็ดึงมาแตละโรค แตละ  service 
plan ท่ีเก่ียวของ เชน ของอุบัติเหตุ ของ  stroke และก็ในเรื่องของ Room care  เรื่อง
ของออโธ เรื่องของ spine คะ ก็ดึงจากคณะทํางานท่ีทําเปนของ fast track ท้ังหลาย 
และก็มาดูตอเนื่องถึง intermediate care ดวย... พอนโยบายของ intermediate care 
มาคุยใหฟง ขอดีขอเสียมันเปนยังไง ทําไมถึงตองมี และสอดคลองกับการลดความแออัด
ของโรงพยาบาล เพ่ือจะสงตอไปอีกท่ีหนึ่งท่ีมีความพรอม ท่ีมีศักยภาพท่ีจะดูแลคนไข
อยางตอเนื่องจากเรา แลวเราตามจาย สวนเนี่ยะมันจําเปนตองจายก็ตองไปคะ เทียบ
แลว มันก็ win win ท้ังคูอะไรเง่ียะเนอะ ก็คือ สอดรับกับนโยบายดวยคะ (FM9) 
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3. การใหความสําคัญดานการแพทยฉุกเฉินของผูบริหาร 
 เม่ือมีการกําหนดนโยบายลงสูพ้ืนท่ี แตผูบริหารไมเห็นความสําคัญก็ไมสามารถทําให

การขับเคลื่อนการทํางานเปนไปไดดวยดี ดังนั้น การใหความสําคัญดานการแพทยฉุกเฉินของผูบริหาร
ในทุกระดับจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานท้ังในเชิงโครงสรางการ
ทํางานในพ้ืนท่ี การจัดกรอบอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใชในการปฏิบัติการ ดังคํากลาวในการสัมภาษณดังนี้ 

 
ผูบริหารตั้งแต สสจ. ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ตอง
รับทราบนโยบายและก็สนับสนุนการใหบริการในโรงพยาบาล งานเนี่ยะจะเดินไปไดหรือ
ไมได ข้ึนอยูกับ support ของผูบริหารเปนหลักเลย ถาผูบริหารเอาดวย ทุกอยางเดินไป
ไดดวยดี (FM9) 
 
1 ครัวเรือน 1 CPR เกิดจากนโยบายทานปลัด ทานนายก เปนคนคิดข้ึนมาวา หมูชุมชน
บานเราเนี่ยะ บางท่ีมันไกลจากโรงพยาบาล ถาเกิดหมดสติเฉียบพลันเนี่ยะ ถาเกิดไมมี
ใครสามารถชวยไดเนี่ยะ มันนอนรอมันนั่งรออยางเดียวคงไมมีผล ก็คือ dead อยาง
เดียว... พอเปนพูดไปในแนวทางนี้ ทางผูปฏิบัติอยางผมผูปฏิบัติเนี่ยะ ผมก็ตองมาคิดวา 
เราจะตองมาใชวิธีไหน มันก็เลยบรรจุเขาไปในแผน 3 ป บรรจุเขามาในขอบัญญัติวา 
จะตองซ้ือหุน เพ่ือใชในการฝกอบรม พอไดหุนมาปปเนี่ยะ  ก็ตองมาวางแผนวา จะตอง
ลงวันไหน ลงเวลาไหน วางแผน ซ่ึงเรากําหนดไววา จันทร พุธ ศุกร ถามีวาง ถาวาง เรา
จะลงไปหาผูเรียนก็คือประชาชนนั้นนะ กอนท่ีจะลงไป จะใชวิธีการประสานงานกับผูนํา
ของทองท่ี หมายถึงวา อาจจะเปนกํานันผูใหญบาน อาจจะเปนสมาชิก อาจจะเปน อส
ม. ท่ีเปนอยูในพ้ืนท่ีนั้นวา วันนี้ ทานวางไหน ผมจะลงเอาผลนี้ไป เปนเรียกวา หิ้วหุนเขา
บาน (FE2) 
 

4. หนวยปฏิบัติการ 
 เปนหนวยงานหรือองคกรท่ีเ ก่ียวของกับการใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ศูนยประสานงานการสงตอ หนวยกูชีพ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนย
ใหบริการผูปวยระยะกลาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (สสจ.) เปนหนวยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุขระดับจังหวัด โดยเนนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและประสานความรวมมือระหวาง
บุคลากร และหนวยปฏิบัติการท่ีเก่ียวของภายใตการสนับสนุนของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
(สพฉ.) ท้ังนี้ กลุมงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ 
สสจ. มี 2 กลุมงานใหญ (ภาพท่ี 3) คือ 
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ภาพท่ี 3. โครงสรางการทํางานการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

หน่วยงานอุบตัิเหตุและบริการแพทยฉุ์กเฉิน 

ศูนยรั์บแจ้งเหตุ 

และสั่งการ 

สาํนักระบบบริการ

การดูแลภาวะฉุกเฉิน

ดานการแพทยและ

สาธารณสุข 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

- งานพฒันาระบบสง่ตอ่ 

- งานพฒันาระบบบรกิารปฐม

ภมูิและระบบสขุภาพอาํเภอ 

- งานสนบัสนนุการสรา้งสขุภาพ

ภาคประชาชน 
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 4.1.1 งานอุบัติเหตุและบริการแพทยฉุกเฉิน เปนกลุมงานหลักท่ีดําเนินงาน
ดานการปฏิบัติฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital emergency) โดยมีหนาท่ี 1) ควบคุมกํากับ
ติดตามคุณภาพ และมาตราฐานการใหบริการการแพทยฉุกเฉินของจังหวัด 2) ประสานงานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนท่ี เชน การแบงเขตพ้ืนท่ีใหบริการ 3) ตรวจสอบ
ขอมูลออกปฏิบัติการตามขอมูล ITEMS และจัดสรรคาออกปฏิบัติการสําหรับผูปฏิบัติการแพทย
ฉุกเฉินทุกระดับ 4) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทุกระดับ เชน จัดอบรมหลักสูตร
ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน หลักสูตรทักษะการชวยชีวิตฉุกเฉิน หลักสูตรการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา
และการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน และ 5) ประสานและ
กํากับติดตามการดําเนินงานของสํานักระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุขและศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ (ศูนยเวียงพิงค 1669)  ดังคํากลาวของผูใหขอมูล ดังนี้ 

 

สสจ. นะคะ จะมีหนวยงานอุบัติเหตุและบริการแพทยฉุกเฉินซ่ึงอยูในกลุมงานควบคุม
โรคไมติดตอ กลุมงาน  NCD นะคะ ของ สสจ.เชียงใหม แลวหนวยท่ีเราจะตองกํากับ
ติดตามก็จะมีอยู 2 ขาดวยกัน ก็คือ หนึ่ง สํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และอีก
ขา คือ ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ซ่ึงอยูในโรงพยาบาลนครพิงค... ตรวจสอบในเรื่อง
ของจํานวนการออกใหบริการในแตละเดือน เพ่ือสงเบิกเงิน ใหกับ สพฉ. ... มีหนาท่ีดูแล 
ก็คือ การจายคาตอบแทนใหกับหนวยบริการ คือเม่ือมีงบประมาณลงมาจากสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินเนี่ยะ...  หนวยงานพ่ีก็รับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของหนวย
ปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร ดานท่ีปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน... คนท่ีจะมาเปนกู
ชีพกูภัยของหนวยนี้ก็คือ ตองผานการพัฒนาศักยภาพจากหนวยงานของเรา... เปนการ
จัดอบรมแบบ co play คือ อาจจะมีคาใชจายบางสวนท่ีเราของบประมาณจาก สพฉ. 
ได  support ใหเขา แตวา โดยสวนใหญก็คือใหเขามีสวนรวมในการจายคาลงทะเบียน 
เพราะวา หลักสูตรการจัดอบรมโดยพ้ืนฐานเลยของ EMR หรือวา การปฐมพยาบาลข้ัน
พ้ืนฐานเนี่ยะ หลักสูตรนอยสุดคือ 5 วัน และถาหลักสูตรข้ึนไปจาก EMR ก็จะเปน EMT 
ก็จะเปนหลักสูตร 2 สัปดาห 15 วันเนี่ยะคะ (ID16) 
 
บทบาท เราก็จะมีหนาท่ีต้ังแตวางแผน รวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ วาง
แผนการดําเนินงานเง่ียะคะ ประสานเครือขายท่ีเก่ียวของเนอะ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน
อะไรท่ีเก่ียวของในการท่ีจะบูรณาการกันดานการแพทยฉุกเฉินนะคะ… งานหลักของอีก
อยางหนึ่ง ก็คือ งานท่ีจัดอบรมเนี่ยะคะ ซ่ึงเปนงานท่ีเยอะมาก มันมีหลายหลักสูตรเนอะ 
มันมีหลักสูตร BLS คือ   Basic life support เนี่ยะ รูสึก 110 ชั่วโมง และอีกหลักสูตร
หนึ่งก็คือ EMR Emergency Medical Response ตอนแรก เม่ือกอนเรียก FR ตอนนี้
เปน EMR หลักสูตร 40 ชั่วโมงคะ (ID17) 
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    งานอุบัติเหตุและบริการแพทยฉุกเฉิน มี 2 หนวยงานยอยท่ีดําเนินงาน
ใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข คือ 

1) สํานักระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข ทําหนาท่ีในการตรวจสอบมาตรฐานหนวยปฏิบัติการและพาหนะฉุกเฉินของหนวย

ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด รวมท้ังจัดทําทะเบียน

ของจังหวัด และประสานเครือขายการทํางานของหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

 

สํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ ปจจุบันก็อยูท่ีโรงพยาบาลนครพิงค ซ่ึงจะมี
หนาท่ีหลักในเรื่องของอันท่ีหนึ่งก็คือ การข้ึนทะเบียนของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินของท้ัง
จังหวัด ก็คือหนวยไหนท่ีมีความพรอมท่ีจะใหบริการการแพทยฉุกเฉินตองมาข้ึน
ทะเบียน (ID16) 
 
สํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเนี่ยะ เขาจะเปนงานเฉพาะท่ีเขารับผิดชอบ ดาน
การแพทยฉุกเฉินไปเลย จะมีตั้งแตพวก register หนวยกูชีพตาง ๆ ทุกระดับ ก็จะตอง
ไปข้ึนทะเบียนท่ีสํานักเนอะ ท้ังบุคลากรท้ังรถ ambulance ตาง ๆ เง่ียะคะ แลวก็ เชื่อม
กับเครือขายอ่ืนท่ีเปนรัฐและเอกชนเนอะ (ID17) 

 
2) ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ (ศูนยเวียงพิงค 1669) (dispatch 

center) เปนหนวยปฏิบัติการท่ีเปรียบเสมือนศูนยรวมการเชื่อมประสานการใหบริการชวยเหลือผูปวย

ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล ประกอบดวย พนักงานรับแจงการเจ็บปวยฉุกเฉิน หรือ พรจ. (call taker) 

ผูประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ ผปป. (EMS coordinator) ผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ ผจป. 

(emergency medical dispatcher) ผูกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ ผกป. (EMS supervisor) 

และแพทยอํานวยการปฏิบัการฉุกเฉิน หรือ พอป. มีหนาท่ีในการ 1) รับแจงเหตุผานทางโทรศัพท

หมายเลข 1669 (สายดวน 1669) การโอนสายจากตํารวจหมายเลข 191 รับแจงเหตุผานวิทยุสื่อสาร 

หรือแอปพลิเคชัน1669 (application 1669) 2) สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูปวยฉุกเฉินเพ่ือประเมิน

อาการและคัดกรองจัดลําดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีเหมาะสม พรอมท้ังสอบถามสถานท่ีเกิดเหตุ 3) 

ประสานและสั่งการหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีเหมาะสมออกปฏิบัติการ 4) ใหคําแนะนําการดูแลผูปวย

ฉุกเฉิน 5) ใหคําปรึกษาและชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีออกเหตุ 6) บันทึกขอมูลของศูนย

รับแจงเหตุและรวบรวมรายงานการออกเหตุจากหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน และ 7) พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ดังคํากลาวในการสนทนากลุมตอไปนี้ 
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ถาตามกฎหมาย แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน มีหนาท่ีแคใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพท หมายความวา หนวยออกไป จะรักษาคนไขยังไง เขาควรจะโทรมาหาผม เพ่ือ
ผมจะสั่งการการรักษาอยางท่ีบอก พยาบาลเขาจะรักษาเองไมไดไง ถาตามหลักสูตรของ
แพทยอํานวยการ เขาใหดูหมดเลยครับ ดู quality improvement  quality control 
ดู financial ดูเรื่องทุกอยาง เหมือนเปนผูบริหารระบบ EMS ของจังหวัดเลยครับ แต
หลัก ๆ ก็คือจะพัฒนา quality ของโรงพยาบาลไปกอนครับ และ quality ของศูนยสั่ง
การ เก็บตัวชี้วัดตาม สพฉ ... เก็บเอาขอมูลมาวิเคราะห และก็มาดูขอบกพรองนํามา
พัฒนาแกไขไปเรื่อย ๆ (FE3) 
 
call taker รับโทรศัพทปุป เขาจะถามวา เคสนี้เปนสีอะไร ถาเขาอาจจะแบบวาชํานาญ
หนอย เขาจะรูสีตั้งแตแรกวา คนไขประมาณเนี่ยะ สีประมาณนี้ เปนผูปวยในระดับไหน 
พอเขาไดขอมูลผูปวยปุป เขาก็จะแจงผูประสาน  ผูประสานก็คือ ประสานทางวิทยุ อยู
ชองวิทยุสื่อสารอยางเดียว เขาจะเขียนชื่อหนวยไวในกระดาษรับแจงเหตุนะคะ เขียนชื่อ
หนวยเสร็จปุป แลวเขาก็จะประสานหนวยวา หนวยนี้นะ ไปรับคนไขท่ีนี่นะ อะไรเง่ียะ 
เขาจะเปนคนประสานกับหนวยกูชีพอยางเดียว แตถาเปนเคสสีแดงก็ เรียกหนวยบริการ
ท่ีเปน FR แลวก็ เรียกหนวยบริการท่ีเปนโรงพยาบาลคูไปดวยกัน ...ศูนยมีแพทย
อํานวยการ คือทุกอยางจะตองผานศูนยหมดเลย ถาเปนคนไขวิกฤตฉุกเฉินนะคะ (FP1) 
 
เราจะไดรับแจงจากศูนยเวียงพิงคเปนหลัก ศูนยเวียงพิงคจะประสานมาแจงท่ีศูนย มา
หาหนวยงานตาง ๆ จะดูวา เปนพ้ืนท่ีของใคร ถาเปนพ้ืนท่ีของสุเทพ เขาก็จะเรียกสุเทพ 
ถาแบบหนวยสุเทพไมวางหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงไมวาง ตองเรียกพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียงเขาใหเร็ว
ท่ีสุด... ถาระดับเอ เขาก็จะเรียกสวนดอกก็ได ใกลหมอก็ได เรียกมาชวยกัน... ถาเรา
ออกไป ถามีปญหาเราสามารถ consult ไดตลอด... ศูนยจะสั่งการมาเลยใหเราทําการ
เปดเสน ใสน้ําเกลืออะไร เปดเสนรอได ทําอะไรได ซ่ึงตัวผมเปน paramedic คือ 
อุปกรณของผมก็มี ผมจะเปดเสนรอ แตก็ตองไดรับคําสั่งใหเปดเสนรอ รอศูนยสั่งการ 
(FR5) 

 
 4.1.2 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เปนกลุมงานหลักท่ีดําเนินงาน

ระบบสงตอของจังหวัดเชียงใหม งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอําเภอ งานบริหาร
ความเสี่ยงดานบริการ และงานสนับสนุนการสรางสุขภาพภาคประชาชน โดยบทบาทหนาท่ีท่ี
เก่ียวของกับการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ไดแก 1) พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานศูนยประสานงานสงตอผูปวย 2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาแนวทางการดูแล
การสงตอท้ังดานแนวปฏิบัติและการใชโปรแกรมการสงตอ Thai refer 3) จัดประชุมคณะทํางาน
ระบบสงตอประจําป 4) พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 5) สนับสนุนวิชาการและพัฒนาบุคลากร
ระบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 6) พัฒนาระบบสงตอระบบบริการปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 7) สนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยท่ีบานและระบบฟนฟู
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ผูปวยระยะกลางและผูพิการในชุมชน และ 8) สนับสนุนการจัดอบรมประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือปองกัน
โรคและการเผชิญกับภัยพิบัติ 

 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ เราจะตองพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลดวย... แพทย EMS ก็
ไมไดมี แพทย EMS พยาบาล EMS จริง ๆ เนี่ยะท่ีเปน EP เนี่ยะมีไมครบ แตเขาก็ใชการ
เวียนแพทยเอา อยางโรงพยาบาลบางท่ีจะมีแพทยเวร ER ซ่ึงไมใชแพทยประจําไง สวน
ใหญแพทยประจํา ER จะมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ ๆ เชน นครพิงค ฝาง จอมทอง สัน
ทราย (ID16)  
 
ปกติ สพฉ. เดิมเนี่ยะเขาจะไมคุยในเรื่องของระบบสงตอระหวางโรงพยาบาลเนอะ มัน
เปนเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข เหมือนกับชวงนี้จะเริ่มเขามาดูในเรื่องของการสงตอ
ระหวางโรงพยาบาล แตระบบสงตอเนี่ยะ เปนระบบอีกระบบหนึ่งท่ีแตกตาง ซ่ึงมันมี
ผูรับผิดชอบงานเฉพาะตางหากนะคะ จริง ๆ แลว กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการจะดูแลในเรื่องของระบบสงตอคนไขฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาล และก็ดูการดูแล
ตอเนื่องไปยังบาน (ID17) 

  
4.2 ศูนยประสานงานการสงตอ (call center) เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการ

บริหารจัดการอัตรากําลังของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (accident and emergency department) 
ในโรงพยาบาล มีบทบาทหนาท่ีในการประสานงานรับสงตอผูปวยเขตลานนา 1 จังหวัดเชียงใหม 
ลําพูน และแมฮองสอน ประสานงานแพทยเฉพาะแตละสาขาเพ่ือการรักษาตอเนื่อง บริหารจัดการ
เตียงผูปวยในโรงพยาบาล และบันทึก วิเคราะห และสรุปรายงานผลขอมูลการรับสงตอเพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารระดับโรงพยาบาล จังหวัด เขต และกระทรวง ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหมมีศูนยประสานงานการ
สงตอจํานวน 6 แหง คือ ศูนยประสานงานการสงตอของโรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม  โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลสันปาตอง และโรงพยาบาลสัน
ทราย และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาศูนยประสานงานการสงตอทําหนาท่ีในการใหคําปรึกษาเม่ือศูนย
ประสานงานการสงตอของโรงพยาบาลนครพิงคไมสามารถจัดการสงตอผูปวยได (ภาพท่ี 4) 

   
ในสวนของศูนย refer เองเนี่ยะ ถามวาการทํางานเชื่อมตอกับศูนยระบบการแพทย
ฉุกเฉิน ก็คือ กรณีท่ีมี เคสอุบัติเหตุหมู และอีกสวนหนึ่งก็คือเรื่องของศูนยสงตอเราเอง
เนี่ยะ มีหนาท่ีในเรื่องของการบริหารจัดการเตียง รองรับในกลุมท่ีจะรองรับกลุมแพทย
ฉุกเฉิน เขามาในโรงพยาบาล... เพ่ือท่ีพอคนไขเขามาในหองฉุกเฉินเนี่ยะ เราจะไดมีการ
เตรียมเตียง เตรียมแพทย และเตรียมทีมอะไรเง่ียะ... เตียงไมมีอะไรเง่ียะ เขาก็ตอง  
EMS ก็ตองบอกเรา เราตองเครียดเรื่องเตียงเรื่องอะไร เราก็ตองประสานงาน ER ward 
อะไรเง่ียะ แพทยเง่ียะ... มันก็ยังแตงตั้งเปนศูนยไมได ก็ยังตองข้ึนอยูกับทาง ER อยู  
(FP2) 
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นโยบายของจังหวัด โรงพยาบาลท่ีเปน  node ฝาง จอมทอง สันปาตอง สันทราย ตอง
มีศูนยสงตอ… เพราะวาแมขายจะตองประสานท่ี node ลูกขาย อยาง node ฝางมีลูก
ขาย แมอายกับไชยปราการ ดานแรกเลย ในการ refer ตองประสานฝาง… ศูนย refer 
คือ ประสาน รับสงตอผูปวย ท่ีไปโรงพยาบาลท่ีศักยภาพท่ีสูงกวา และก็รับ refer จาก
ลูกขาย ท่ีสงมาใน Thai refer แตถาสงมาเอง ก็เขา OPD (ID8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4. โครงสรางและข้ันตอนการสงตอจังหวัดเชียงใหม 
 

4.3 หนวยกูชีพ เปนหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐานดําเนินงานภายใตการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนสวนใหญ มีสวนนอยท่ีดําเนินการภายใต
การสนับสนุนของมูลนิธิ เชน มูลนิธิรวมใจ อปพร. อําเภอเมืองเชียงใหม และมูลนิธิหยาดฟา 
ประกอบดวย ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (first response unit: FR) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับตน (basic life support unit: BLS) ซ่ึงแตละหนวยกูชีพมีการจัดชุดปฏิบัติการแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับความพรอมและการบริหารจัดการของผูบริหารของ อปท. หรือมูลนิธินั้น ๆ ท้ังในเรื่องของ

รพ.ลูกขาย 

รพ.ลูกขาย 

รพ.ลูกขาย 

รพ.ลูกขาย 

Call center 

รพ.ฝาง 

Call center 

รพ.สันทราย 

Call center 

รพ.สันปาตอง 

Call center 

รพ.จอมทอง 

รพ.มหาราชฯ รพ.ประสาท ฯ 

Call center 

รพ.นครพิงค 

คกก.ท่ีปรึกษา 

Call center 

รพ.เอกชน รพ.นอกเขต 
Call center 

โรงพยาบาลลําพูน 

เกิน

ศักยภาพ 

Case ET-tube 

เตยีงเตม็ 
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การวางแผนและจัดสรรอัตรากําลังของผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ไดแก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 
พนักงานฉุกเฉินการแพทย เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย และ
พนักงานขับรถ การกําหนดและสนับสนุนนโยบายการใหบริการการแพทยในพ้ืนท่ี และการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการฉุกเฉิน และการจัดซ้ือครุภัณฑ เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ 
และพาหนะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ท้ังนี้ หนวยกูชีพ มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ 
คือ 1) รับคําสั่งจากศูนยรับแจงเหตุและสั่งการเพ่ือจัดชุดปฏิบัติการออกใหบริการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินผานโทรศัพทหรือวิทยุสื่อสาร 2) รับแจงเหตุจากประชาชนโดยตรงผานโทรศัพทบาน (fixed 
line) หรือโทรศัพทมือถือ (mobile) 3) คัดกรองและใหการดูแลผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และ
ระหวางการนําสงโรงพยาบาลเปาหมาย 4) บันทึกและแจงรายละเอียดการใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉิน
ตอ อปท. และศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ  5) ประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน
แกประชาชนในชมุชน และ 6) ใหบริการรับ-สงผูปวยไมฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนใปรักษาตามแพทยนัด 

 
อยางแมริมเรานี้มี 12 อปท. FR จะเปนแคหนวยท่ีอยูตาม อบต. เราก็รู ถาเปน BLS ก็
จะเปนของ อปท.ดอนแกว และมันจะมีอีกอยางหนึ่งคือ เทศบาลท่ีมันมีกองสาธารณสุข
อยูดวย มันจะมีพยาบาลกับแพทยอยู ยกตัวอยางเชน เทศบาลหนองปาครั่ง จะมีศูนย
แพทยหนองปาคลั่งอยู ท่ีจริงมันก็เปนระดับ A ใชไหม เพราะมีพยาบาลออกดวย แตเขา
เปนทองถ่ินก็ทําในระดับ B ก็พอ (FP1) 
 
มีการอบรมครับ เราอยูมาได 4-5  ป แลวก็มาเริ่มอบรมของการแพทยฉุกเฉิน และทาง
มูลนิธิก็ตองสงเจาหนาท่ีไปอบรมเง่ียะครับ... อบรม FR กอน แลวก็เปน Basic เบื้องตน
พ้ืนฐานครับ และก็พอถึงจุดนี้แลวก็แยก ๆ ออกไป อบรมอยางอ่ืน เชน เก่ียวกับอัคคีภัย 
เก่ียวกับท่ีสูง การลอยตัว มันจะมีหลายดานครับ... อยางรถตกเหวเง่ียะครับ เจาหนาท่ี
ไมสามารถท่ีตองเดินเทาไปไดครับ ก็ตองใชอุปกรณเชือกในการโรยตัวเขาไปหาคนเจ็บ
ครับ (FR3) 
 

4.4 โรงพยาบาล เปนหนวยปฏิบัติการท่ีมีบทบาทในการใหบริการผูปวยฉุกเฉิน
ตั้งแตกอนถึงโรงพยาบาลดวยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (advanced life support: ALS) 
ใหบริการผูปวยในโรงพยาบาล (intra-hospital care) ตามระดับขีดความสามารถของแตละ
โรงพยาบาล ใหบริการผูปวยระหวางการสงตอ (inter-hospital care) และใหบริการดูแลตอเนื่องท่ี
บาน (continuing of care) นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีหนาท่ีในการจัดอบรมใหความรูและพัฒนา
ทักษะผูปฏิบัติการฉุกเฉินแตละระดับ และลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการแพทย
ฉุกเฉินแกอาสาสมัครและประชาชน โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหมมี 5 ระดับ ซ่ึงแบงตามขนาด
โรงพยาบาลและความสามารถในการดูแลผูปวย ไดแก  

 4.4.1 โรงพยาบาลศูนยระดับจั งหวัด  (ระดับ A:  Advance level 
hospital) คือ โรงพยาบาลนครพิงค ทําหนาท่ีรับสงตอผูปวยระดับสูงซ่ึงมีขีดความสามารถรองรับ
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ผูปวยท่ีตองการการรักษาท่ียุงยากและซับซอน พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการรับสงตอผูปวยในระดับ
จังหวัด 

 4.4.2 โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ (ระดับ S) เปนโรงพยาบาลขนาดใหญ
ท่ีมีขีดความสามารถรองรับผูปวยท่ีตองการการรักษาท่ียุงยากและซับซอนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ไดแก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

 4.4.3 โรงพยาบาลแมขาย (node) เปนโรงพยาบลระดับทุติยภูมิท่ีมีขนาด
ขนาด 120 เตียงข้ึนไป และมีขีดความสามารถรองรับผูปวยท่ีตองการการรักษาท่ียุงยากซับซอนระดับ
เชี่ยวชาญ (ระดับ M1) หรือมีแพทยเฉพาะทาง 6 สาขาหลัก (ระดับ M2) ไดแก โรงพยาบาลฝาง 
โรงพยาบาลจอมทองโรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลสันปาตอง 

 4.4.4 โรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สามารถรับผูปวยไดไมเกิน 120 เตียง  

 4.4.5 โรงพยาบาลเอกชน เปนโรงพยาบาลท่ีมีขีดความสามารถรองรับ
ผูปวยท่ีตองการการรักษาท่ียุงยากและซับซอนระดับเชี่ยวชาญ แตไมรองรับการใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ไดแก โรงพยาบาลเชียงใหมราม โรงพยาบาลเทพปญญา โรงพยาบาลแมคคอมิค 
และ โรงพยาบาลเชียงใหมใกลหมอ เปนตน 

 
4.5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปนโรงพยาบาลในระดับปฐม

ภูมิ (primary care) ถือเปนหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท่ีใหบริการผูปวยกอนถึงโรงพยาบาลท้ังในภาวะ
ฉุกเฉินและไมฉุกเฉิน โดยสามารถใหการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องตนและสงเสริมการปองกันโรค 
อยางไรก็ตาม ในชุมชนพ้ืนท่ีหางไกล รพ.สต. เปนหนวยปฏิบัติการหลักท่ีสําคัญในการเขาประเมิน 
รักษา และชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินกอนหนวยปฏิบัติการอ่ืน อีกท้ัง ยังมีบทบาทในการใหบริการดูแล
ผูปวยตอเนื่องท่ีบาน โดยมีการติดตาม แนะนํา ใหคําปรึกษา และฟนฟูสภาพรางกายผูปวย รวมถึง
การประชาสัมพันธและใหความรูประชาชนเก่ียวกับการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุขรวมกับเจาหนาท่ี อปท. ดังคํากลาวในการสนทนากลุมดังนี้ 

 
เราเปนพยาบาลเนี่ยะ ก็คือ มีหนาท่ีชวยเหลือเบื้องตน ใหผูปวยหรือผูมารับบริการเนี่ยะ 
ไดรับการชวยเหลือเบื้องตนกอนท่ีจะมาสงโรงพยาบาล... หลังจากเราได order มาแลว
วา คนไข BP drop ใหทําโนนนี่นั่นเรียบรอย เราก็จะมีการดูประเมินคนไขกอน วาคนไข
เนี่ยะ พอท่ีจะไปรถเทศบาลไดไหม ถาได ติดตอรถเทศบาล แตถาคนไขมันฉุกเฉินมากก็
ติดตอขอใหโรงพยาบาลมารับระหวางทาง เพราะวาระหวางทางจากท่ีทํางานหรือจาก 
รพสต. ไปถึงโรงพยาบาลมันประมาณเกือบ 30 กิโล เพราะฉะนั้นคือ ถาคนไขท่ีแบบ 
emergency มาก ๆ ตองใชเวลาหรือตองใหการชวยเหลือมากกวาท่ีเราทําใน รพสต. 
ตองใหทีมทางโรงพยาบาลมารับเอง (FM2)  
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4.6 ศูนยใหบริการฟนฟูผูปวยระยะกลาง ( intermediate care: IMC) การ
ใหบริการผูปวยระยะกลางของจังหวัดเชียงใหมปจจุบันอยูในชวงของการพัฒนาระยะเริ่มแรก โดยมี
เปาหมายเพ่ือ 1) เชื่อมตอการบริการดูแลผูปวยฉุกเฉินท่ีอยูในระยะก่ึงเฉียบพลัน (sub-acute care) 
ในโรงพยาบาลกับการใหบริการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 2) ลดความแออัดของผูปวยหลอดเลือดสมอง 
ผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะและสมอง และผูปวยบาดเจ็บทางไขสันหลังในโรงพยาบาล และ 3) ฟนฟูสภาพ
ผูปวยเพ่ือลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจนําไปสูความพิการ ปจจุบัน รูปแบบการใหบริการฟนฟูผูปวยระยะ
กลางของจังหวัดเชียงใหมยังไมชัดเจน ข้ึนกับบริบทพ้ืนท่ีของหนวยปฏิบัติการ ดังนี้  

 4.6.1 การใหบริการแบบผูปวยใน ผูปวยระยะกลางจะไดรับการฟนฟูสภาพ
รางกายภายในโรงพยาบาล ภายใตการดูแลของทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary team) 
ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด เภสัชกรรม จิตเวช และแพทย
แผนไทย โรงพยาบาลท่ีมีการจัดใหบริการในรูปแบบนี้ ไดแก โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา 
โรงพยาบาลนครพิงค และโรงพยาบาลสันทราย 

 
intermediate care มันมาสอดรับกับ service plan ของพวก fast track ท้ังหลายคะ 
เรามีชองทางพิเศษใหคนไขพวกนี้ มีอัตราการรอดชีวิต ลดความพิการ... concept ของ 
intermediate care เนี่ยะ จะเรียกวา ชัดเจนใหทุกคนทราบเนี่ยะก็ยัง เพราะวามันเปน
เรื่องใหม เพ่ิงเขามาตนปนี้เองคะ... งาน intermediate care   จะถูกดึงไปเปนสวนหนึ่ง
ของงานใน ward นั้นคะ โดยมีศูนยรวมก็คือ คุณหมอ นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด ท่ีจะมีสวนเขาไป set goal กับคนไขและญาติ (FM9) 
 
ในสวนของฟนฟูเนี่ยะ มันอยูในพิเศษเนอะ เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือวา trauma   หรือ
วามีอุบัติเหตุอะไรเง่ียะ เราอาจจะไมไดมีสวนเก่ียวของ ณ ตรงนั้น โดยตรง แตวา ณ วัน
หนึ่งคนไขอยูในหอง ICU หรือวาหองพักฟนเนี่ยะ แลวจําเปนตองไดรับการฟนฟู ไมวา
จะเปนฟนฟูทางดานรางกาย หรือวาฟนฟูทางดานระบบหายใจ เขาก็จะมีการ consult 
เรา เพ่ือทําใหคนไขเนี่ยะ มีฟงชั่นท่ีดีข้ึนเนอะ เพราะเขาอาจจะไอเองไมได เสมหะไอไม
ออกอะไรเง่ียะคะ เราก็เขาไปชวยในเรื่องของการเคาะปอด ขยับขอตอ เพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน... คนประสานงานหลักก็มีพ่ีพยาบาลท่ี ward   คือเขาก็
จะคอย screen case วา case นี้เขาเกณฑหรือเปลา... ในเรื่องของการสงตอเปนแบบ
ผูปวยในเนี่ยะ ก็รับตางเขตดวย รับท่ีอ่ืนดวย เพราะวายังมีการสงตอมาจากนครพิงค 
โรงพยาบาลประสาท สวนดอก สันทรายอะไรเง่ียะคะ ก็ยังสงมาอยู (ID3)  
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4.6.2 การใหบริการแบบผูปวยนอก เปนการจัดใหบริการสําหรับผูปวยระยะ
กลางท่ีสามาถเดินทางมาฟนฟูเปนรายครั้ ง โดยมีแพทย เวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพ นัก
กิจกรรมบําบัด และอาสาสมัครท่ีไดรับการอบรมเปนผูดูแล (care giver) ไดแก ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุและคนพิการของเทศบาลตําบลหนองควาย แมเหียะ ทาศาลา และหนองปาครั่ง เปนตน 

 
เราก็เปดศูนยบริการคนพิการ ใหการบริการเรื่องของการฟนฟูสมรรถภาพ เปดมาตั้งแต
เดือน กันยายน 2557 ตอนนี้ก็ทํามาไดระยะหนึ่งแลว มีคนไขประมาณสักวันหนึ่งก็สัก 
10 กวาเคส... กอนท่ีเราจะดําเนินการเราก็ทํา MOU กอนนะ บันทึกความรวมมือวา ถา
เกิดวามีคนไขในลักษณะเนี่ยะ แลวอยูในพ้ืนท่ีตําบลหนองควาย ผานการดูแล 3 เดือน 6 
เดือนแลว ตองการฟนฟูตอเนื่อง ใหเขียนใบสงตอเอาเนอะวาคนเนี่ยะ เขาสามารถท่ีจะ
รับบริการท่ีศูนยของเราได ศูนยก็จะมีอุปกรณ ไมวาจะเปน เตียงผูปวยเนี่ยะนะครับ รับ
บริจาคท้ังหมดเลย มีวิวแชร มีอุปกรณเพ่ือฟนฟูกลามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ บริหารมือ มี
จักรยานปน แลวก็ พอเราเปดตรงนี้ปป ก็เลยยังขาดคน ก็เลยไปประสานโรงพยาบาล
หางดงและก็ประสานไปท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม คือคณะเทคนิคการแพทย ทางอาจารย
เขาก็เอานักศึกษากิจกรรมบําบัดมาฝกงานท่ีนี่  แลวเราก็สรางอาสาข้ึนมาในชุมชนเอง
มาฟนฟูผูพิการคะ... เปดทุกวันทําการ ครึ่งเชา (FE1) 
 
 

5. ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขในหนวยปฏิบัติการตาง ๆ โดยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย (physician) 
ประกอบดวย แพทยประจําแผนกหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (emergency room: ER) และแพทย
ฉุกเฉิน (emergency physician: EP) พยายบาล (nurse) ประกอบดวย พยาบาลท่ีปฏิบัติงานแผนก
หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพยาบาลฉุกเฉิน (emergency nurse practice: ENP) และผูปฏิบัติการ
ตามท่ีกําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ไดแก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 
(emergency medical responder: EMR) พนักงานฉุกเฉินการแพทย (emergency medical 
technician: EMT)  เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย (advanced EMT: AEMT)  และนักปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย (paramedic) จากขอมูลของ สสจ. และหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ีการวิจัย ป พ.ศ. 
2562 พบวา อัตราผูปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาลแตละขนาดมีความแตกตางกัน โดยสวนมาก
บุคลากรทางการแพทยจะปฏิบัติการในโรงพยาบาลระดับศูนยและโรงพยาบาลแมขาย เม่ือ
เปรียบเทียบอัตรากําลังผูปฏิบัติการฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาลระดับศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปขนาด
ใหญ และโรงพยาบาลแมขาย พบวา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมมีอัตรากําลังของแพทยและ
พยาบาลมากท่ีสุด ในขณะท่ีโรงพยาบาลนครพิงคมีอัตรากําลังของผูปฏิบัติการโดยเฉพาะนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 5 

เม่ือเปรียบเทียบอัตรากําลังของผูปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับ
ตน พบวา โรงพยาบาลเทพรัตนฯ มีอัตรากําลังของแพทยและพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
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โรงพยาบาลสันกําแพงและโรงพยาบาลอมกอย ในขณะท่ีโรงพยาบาลหางดงมีผูปฏิบัติการสูงสุด 
(ตารางท่ี 6) สําหรับโรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชน พบวา ไมมีผูปฏิบัติการในตําแหนง
เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยเลย (ตารางท่ี 7) 

 

6. ระบบการส่ือสาร 
 การดําเนินงานระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ

จังหวัดเชียงใหมมีการนําเครื่องมือสื่อสารมาใชหลากหลายเพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารท่ีงาย รวดเร็ว 
และสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

6.1 โทรศัพท เปนเครื่องมือสื่อสารท่ีใหสําหรับรับแจงเหตุจากประชาชน และ
ประสานปฏิบัติการฉุกเฉินระหวางผูปฏิบัติการในกรณีท่ีไมสามารถใชวิทยุสื่อสารได ไดแก โทรศัพท
บาน (fixed line) และโทรศัพทมือถือ (mobile) 

6.2 แอปพลิเคชัน1669 (application 1669) เปนโปรแกรมท่ีใชในโทรศัพทซ่ึง
ถูกออกแบบมาเพ่ือใหประชาชนใชแจงเหตุพรอมแสดงพิกัดจุดเกิดเหตุไปยังศูนยรับแจงและสั่งการได
ทันที 

6.3 วิทยุสื่อสาร เปนเครื่องมือท่ีใชสื่อสารระหวางผูปฏิบัติการในการสั่งการ และ
เรียกขอความชวยเหลือ เพราะสามารถติดตอประสานไดอยางรวดเร็ว ในวงกวาง และสามารถใช
ติดตอในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีสัญญาณโทรศัพทเขาไมถึงได โดยสัญญาณวิทยุสื่อสารท่ีใชมีคลื่นความถ่ี 154. 
95 MHz ท้ังนี้ สสจ. และศูนยรับแจงเหตุและสั่งการมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาระบบและการใช
วิทยุสื่อสาร  

6.4 แอพลิเคชันไลน (application LINE) เปนโปรแกรมท่ีผูปฏิบัติการนิยมใช
สื่อสารระหวางกลุมเฉพาะ เพ่ือแจงขาวการออกเหตุ ขอมูลประชาสัมพันธ และขอมูลความรู รวมถึง
การสงไฟลเอกสารหรือรูปภาพสําหรับประสานงานการสงตอระหวางหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล 
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ตารางท่ี 5 

 จํานวนผูปฏิบัติการฉุกเฉิน จําแนกตามโรงพยาบาลศูนย ท่ัวไปขนาดใหญ และ แมขาย 

ตําแหนง 
โรงพยาบาล 

นครพิงค มหาราชฯ ฝาง สันทราย สันปาตอง จอมทอง 

แพทย 7 21 1 0 1 2 

แพทย ER 1 0 0 0 1 0 

แพทย EP 6 21 1 0 0 2 

       

พยาบาล 44 49 21 16 12 19 

พยาบาล ER 42 40 16 14 11 17 

พยาบาล ENP 2 9 5 2 1 2 

       

ผูปฏิบัติการ 12 6 32 6 10 24 

Paramedic 5 2 2 0 0 1 

AEMT  6 0 3 6 5 7 

EMT  1 1 2 0 2 5 

EMR 0 3 25 0 3 11 

รวม 63 76 54 22 23 45 
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ตารางท่ี 6 

จํานวนผูปฏิบัติการฉุกเฉิน จําแนกตามโรงพยาบาลชุมชน 

บุคลากร 
โรงพยาบาล 

แม

อาย 

ไชย

ปราการ 

วัด

จันทร 

เวียง

แหง 

เทพ

รัตน 

เชียง

ดาว 

ดอย

สะเก็ด 

แม

แตง 

สะ

เมิง พราว 

สัน

กําแพง 

หาง

ดง ฮอด 

ดอย

เตา 

อม

กอย สารภ ี

แม

วาง 

แม

ออน 

ดอย

หลอ 

แพทย 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 1 

แพทย ER 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 1 

แพทย EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

พยาบาล 13 8 4 3 21 8 12 11 6 9 13 13 7 8 12 8 8 7 7 

พยาบาล ER 13 8 3 3 21 7 12 10 6 9 13 13 7 8 12 8 8 7 7 

พยาบาลENP 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

ผูปฏิบัติการ 22 15 7 9 5 6 5 16 2 9 7 147 8 27 1 29 29 10 8 

Paramedic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

AEMT  4 4 1 2 3 5 0 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 

EMT 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 2 18 0 0 0 3 3 2 0 

EMR 18 11 3 7 2 1 3 10 0 5 3 126 6 24 0 24 24 5 5 

รวม 35 23 11 13 32 14 18 27 8 18 26 160 15 35 20 37 37 17 16 
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ตารางท่ี 7 

จํานวนผูปฏิบัติการฉุกเฉิน จําแนกตามโรงพยาบาลนอกสังกัดและเอกชน 

บุคลากร 
โรงพยาบาล 

กองบิน 41 

ดารา

รัศม ี

เทศบาลนคร

เชียงใหม 

แมค

คอรมิค ชางเผือก 

เซ็นทรัล เม

โมเรียล 

เชียงใหม

ฮอสพิทอล เทพปญญา ลานนา ราชเวช 

กรุงเทพ

เชียงใหม 

แพทย 1 0 1 8 1 2 2 1 0 6 5 

แพทย ER 1 0 1 7 1 2 2 1 0 5 0 

แพทย EP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 

            

พยาบาล 2 3 6 11 6 8 3 2 16 12 16 

พยาบาล ER 2 3 5 9 5 8 3 2 16 12 16 

พยาบาล ENP 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 

            

ผูปฏิบัติการ 0 0 2 1 5 6 0 4 13 5 3 

EMT 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 3 

EMR 0 0 2 0 3 4 0 4 11 5 0 

รวม 3 3 9 20 12 16 5 7 29 23 24 
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เรามีวิทยุสื่อสาร 5 เครื่องครับ โทรศัพทท้ังหมดมี 6 คูสายครับสวนใหญรอยละ 95 เรา
จะใชแจงเหตุทางวิทยุสื่อสาร ยกเวนพ้ืนท่ีไกล ๆ อยางอมกอย บางครั้งวิทยุไปไมถึง ก็
ตองโทรศัพทไปอีก...แอปแจงเหตุฉุกเฉิน พอมีคนแจงเหตุฉุกเฉินมันก็จะดังท่ี ITEMSโชว
เบอรมาเลยครับ มีคนใชนอยมาก สักไมถึง 1 เปอรเซ็นตไดครับ เพราะวาคนเขาคง
อาจจะรูกันนอยเนอะ มันก็ดีนะ มันก็บอกพิกัดไดดวย... มันเปนเหมือน   application 
ในการแจงเหตุเพ่ือจะระบุพิกัดเฉย ๆ วาอยูตรงไหน เพ่ือจะไมตองสอบถามสถานท่ี ไม
ตองถามอะไรเยอะหละ เราไดรับแจงเหตุปุปก็สามารถออกไปท่ีสถานท่ีไปเลย เราเนน
เรื่องขอมูลคนไขดีกวา (FP1) 
 
ถาเขาจะ discharge case เขาก็จะสงมาทางระบบ COC แลวก็จะโทรประสาน โทร
บอกวา สงในไลนอีกรอบหนึ่งนะ สงในระบบ Thai COC และสงในไลนวา วันเนี่ยะเรามี
เคสท่ีจะตอง refer กลับนะ ประวัติเปนแบบนี้ ทําอะไรบาง สงมาทางไลน... อันนี้คือ
ระบบท่ีงาย ไลนนี่มันเขาถึงไดงายกวา แลวก็ บางทีไลนมันก็คือเห็นกันท้ังหมดนะ 
(FM2) 

 
พัฒนาการสื่อสารเราก็จะมี สสจ.เนอะ แลวก็ศูนยสั่งการนครพิงคเนอะ แลวก็
โรงพยาบาลท่ีเปนลูกขายท้ังหมดอยูแลว และก็มีศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ีเขาดูแลใน
เรื่องระบบสื่อสารทางการแพทย ศูนยเขาอยูกรมสนับสนุนนะ ศูนยวิศวกรรมการแพทย
เขาดูในเรื่องระบบสื่อสารอยู (ID16) 
 

7. ระบบสารสนเทศ 
 การนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินมีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือเชื่อมตอขอมูลผูปวยฉุกเฉินใหสามารถรับการรักษาไดอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ลดภาระการ
ทํางานของผูปฏิบัติการ และรายงานผลการดําเนินงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการทํางานในหนวยปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหมมีการใชระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

7.1 ระบบสารสนเทศสําหรับรายงานผลการปฏิบัติการกอนถึงโรงพยาบาล ไดแก 
ระบบ ITEMS ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีใชรายงานขอมูลผูปวยฉุกเฉินและการปฏิบัติการกอนถึงโรงพยาบาล
ตอ สพฉ. ระบบ IS เปนฐานขอมูลท่ีใชรายงานขอมูลเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุ และระบบ QuickWin 
เปนระบบสรุปอุบัติเหตุของโรงพยาบาลเพ่ือสงกระทรวงสาธารณสุขในแตละไตรมาส 

7.2 ระบบสารสนเทศสําหรับสงตอผลการรักษาผูปวยภายในโรงพยาบาล ไดแก 
ระบบ HosXP HIS และ SSP ซ่ึงการเลือกใชระบบนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงพยาบาล  

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือใชสงตอขอมูลการประเมินและการรักษาผูปวยระหวาง
โรงพยาบาลท้ังไป (refer out) และกลับ (refer back) คือ ระบบ Thai refer และระบบเตียง 5 สี 
เพ่ือแสดงผลการครองเตียงในโรงพยาบาล 

7.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือใชรายงานผลการรักษาและความตองการในการดูแล
ตอเนื่องในชุมชน คือ ระบบ Thai COC ระบบ J 



 

62 
 

 
ก็จะมีระบบ ITEMS ITEMS เนี่ยะมันเหมือนจะทําเปนรายงาน ดูรายงานได... สวน IS ก็
คือเอา คนไขรถชน รถชนตรงไหน สวมหมวกกันนอคไหม ท้ังโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลพ้ืนท่ีตองลง  IS มันถูกบังคับอยูแลว ถาไมใชอุบัติเหตุก็ไมตองลงครับ (ID4) 
 
คอมมี 2 ตัว แตใชลง Host XP ขอมูลทุกอยางท้ัง Refer discharge Admit เง่ียะ เรา
จะ refer กรณีท่ี refer กลับ ก็ตองลง Thai refer ดวย... สวน ITEMS กับ IS Win และ
ก็ระบบเครมของบริษัทกลาง ก็จะเปนหองวิทยุเปนคนลงครับ (FM5) 
 
การมีโปรแกรม Thai refer จุดประสงคเขาจะชวยลดใบ refer ดวย…  ตอนสงโปรแกรม 
Thai refer  สมมุติวา มันไมโอเคกับขอมูลของ Thai refer เราก็โทรยืนยันอยางเชน 
ขอมูลมันไมครบอะไรเง่ียะ เราก็ตองโทรไปบอก... ถาโดนคลิก ปฏิเสธ แลวถาเขาจะสง
ใหม เขาก็ตองไปสงตนทางใหม… การ refer back ของเราถา เราจะ refer หาลูกเรา 
เราก็สงใน Thai refer (ID8) 

 

8. แนวปฏิบัติและคูมือท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 นอกจาก สพฉ. จะมีการกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังใน

เรื่องของศักยภาพผูปฏิบัติการฉุกเฉิน และความพรอมของรถพยาบาลฉุกเฉินและหนวยปฏิบัติการ 
จังหวัดเชียงใหม ยังไดมีการพัฒนาแนวปฏิบัติ (guideline) และคูมือสําหรับการปฏิบัติงานดาน
การแพทยฉุกเฉินท้ังในระดับหนวยงาน และจังหวัด เพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันท่ีจะ
สงผลใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางมีมาตรฐาน รวดเร็ว และปลอดภัย ไดแก แนวทางการรับแจง
เหตุและสั่งการ เกณฑการคัดแยก (triage) ผูปวยฉุกเฉินและจัดลําดับการใหการดูแล แนวทางการ
ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (stroke fast track) แนวทางการดูแลผูปวยกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ST-segment elevation myocardial infarction: STEMI fast track) 
คูมือระบบบริการรับสงตอผูปวยจังหวัดเชียงใหม และคูมือศูนยการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

 
MI fast track เนี่ยะ อาจจะ detect  มาจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลชุมชน
ก็จะประสานผานมาท่ี แพทย ท่ีดูแลเรื่องของ MI ในวันนั้น ประสานแลว ถาแพทยคนท่ี
ดูแล MI ของวันนั้นนะ เปนคนตัดสินใจวาเคสนี้จะใหถูก fast track ไหม ถาฟนธงวาให
เปน fast track ทีนี้จะดึ่งตรงมาท่ีนี่ มาถึงเสร็จปุป โดยระบบแลวเนี่ยะ พอดีตัวผมทํา 
PCI ได หนาท่ีของผมก็คือเช็คดู  vital sign เปนอยางไร ถา vital sign ตาง ๆ ดี โอเคไม
มีปญหาอะไร สงเขา CCU และทาง CCU เขาจะเปนคนทําท่ี set เขาทํา PCI ให... fast 
track นี้เร็วมากครับ ถา MI ใชเวลาไมถึง 10 นาที (ID14) 
 
ทุกคนจะตองผานการอบรมวา ถา stoke fast track มาจะตองทําอะไรบางกอน 1 2 3 
4  มันจะมี check list 5 คําถามสําหรับ FR ท่ีจะนําสง ถาเขา criteria  ถามันมี stoke 
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มันก็จะมีอยู 2 แบบ ก็คือ เราออกไปรับคนไขเลย แตถาเราไมไดออก เราก็จะตองเตรียม
รับในสวนของ Pre-host เนี่ยะคะ... ก็จะเขามา ER เลย ไมตอง screen ขางหนาละ 
และก็จะตอง activate ในสวนของ CT ถามันมีเคสเดียวก็จัดการไปเลย (FM5)  
 
มีคูมือการประสานงาน refer ของจังหวัดเชียงใหมเง่ียะ ก็คือ มีคูมืออยู เขาก็จะบอกวา 
ท่ีไหนรับได ตามศักยภาพอะไรเง่ียะ จะตองรู ก็จะมีแตละสาขาอะไร อยางถามีเคส
คลอดเนี่ยะ ทําอยางใด เคสคลอดฉุกเฉิน… เราก็จะใหเบอรแพทยสูติ ซ่ึงเราเปน node 
เราจะตองมี staff แตละสาขา สูติ ศัลย med เด็ก  สมมุติวา สูติ เราก็ใหเบอรแพทยสูติ
ไปกอน และใหหมอตนทางคุยกับแพทยสูติเรา รับหรือไมรับ หรือวาเคสนี้มันหนักเกินไป 
คุณตองไปนครพิงค ก็จะปฏิเสธในการรับ  คือเราจะทําเหมือนสวนดอก คือใหเบอร
แพทย แตบางศูนยไม พยาบาลตองรับหมด แตมันไมใช เพราะวา เราไมไดเปนแพทย 
การตัดสินใจบางครั้งมันอาจจะพลาดได ในการรับหรือไมรับ ถาแพทยบอกวา รับได จบ 
เขาก็จะประสานมากับเรา โอเค เรามีเตียงรับมาเลย (ID8) 

 

9. รถพยาบาลฉุกเฉิน (ambulance) 
  รถพยาบาลฉุกเฉินถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการลําเลียงหรือขนสงของชุด

ปฏิบัติการ ดังนั้น รถพยาบาลฉุกเฉินจะตองไดรับการข้ึนทะเบียนรถบริการการแพทยฉุกเฉินกับ สพฉ. 

และไดรับการตรวจดูแล รักษา มีอุปกรณ และเวชภัณฑทางการแพทยประจํารถท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน

ตรงกับประเภทของรถ และอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ จากขอมูลของ สสจ. เชียงใหม ป พ.ศ. 

2562 พบวา มีรถพยาบาลฉุกเฉินท่ีผานเกณฑมาตรฐานของ สพฉ. จํานวน 352 คัน โดยเปน

รถพยาบาลฉุกเฉินระดับ FR มากท่ีสุด จํานวน 137 คัน รองลงมา เปนรถพยาบาลฉุกเฉินระดับ ALS 

จํานวน 126 คัน ดังแสดงในตารางท่ี 8 

 

ตาราง 8 

จํานวนรถพยาบาลฉุกเฉินท่ีไดรับทะเบียนเลขท่ีใบอนุญาตรถลําเลียงผูปวยของจังหวัดเชียงใหม 

จําแนกตามเครือขายโรงพยาบาล 

เครือขาย ระดับรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 ALS BLS FR 

เครือขายโรงพยาบาลนครพิงค  31 28 8 

เครอืขายโรงพยาบาลฝาง  14 12 16 

เครือขายโรงพยาบาลจอมทอง  29 3 27 

เครือขายโรงพยาบาลสันทราย  30 14 26 

เครือขายโรงพยาบาลสันปาตอง  22 31 56 
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เครือขาย ระดับรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 ALS BLS FR 

รถศูนยกูภัยอุทยานแหงชาต ิ 0 1 4 

รวม 126 89 137 

 

  ท้ังนี้ จากขอมูลการสํารวจการรับรูความพรอมของรถพยาบาลฉุกเฉินในผูปฏิบัติการ

ฉุกเฉินท่ีอยูในสังกัด อปท. พบวา สวนใหญมีการรับรูวารถพยาบาลฉุกเฉินท่ีใชมีความพรอมท้ังในเรื่อง

ของวัสดุและอุปกรณการปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม ยังพบวามีรถท่ียังไมไดรับ

การข้ึนทะเบียนรอยละ 4.5 (ตารางท่ี 9)  

 

ตารางท่ี 9 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามความพรอมของ

รถพยาบาลฉุกเฉินกอนออกปฏิบัติการ (n = 44)  

ขอมูลรถพยาบาลฉุกเฉิน 

ระดับความพรอม 

นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

1. มีรถพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนเปนพาหนะ
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินอยางนอย 1 คัน 
พรอมออกใหบริการผูปวย/บาดเจ็บทันที 

2 

(4.5) 

0 

(0.0) 

10 

(22.7) 

23 

(52.3) 

9 

(20.5) 

2. มีอุปกรณในการปองกันเชื้อโรค 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.3) 

23 

(52.3) 

20 

(45.5) 

3. มีอุปกรณในการเคลื่อนยายและยึดตรึง
ผูบาดเจ็บ ไดแก กระดานรองหลังชนิดยาว สาย
รัดตรึงผูปวย 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

23 

(52.3) 

21 

(47.7) 

4. มีอุปกรณดามแขน ขา เฝอกดามคอ 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

6 

(13.6) 

22 

(50.0) 

16 

(36.4) 

5. มีเครื่องสงวิทยุสื่อสารพรอมใชงาน 0 

(0.0) 

1 

(2.3) 

7 

(15.9) 

20 

(45.5) 

16 

(36.4) 

6. กระเปาปฐมพยาบาลมีอุปกรณชวยหายใจ 
ไดแก หนากากชวยหายใจ เปนตน 

0 

(0.0) 

2 

(4.5) 

6 

(13.6) 

23 

(52.3) 

13 

(29.5) 
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  จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวา ผูปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีอยูในสังกัดโรงพยาบาลสวน

ใหญมีการรับรูวารถพยาบาลฉุกเฉินในสังกัด มีความพรอมใชท้ังในเรื่องของอุปกรณและวิทยุสื่อสารใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด แตมากกวาหนึ่งในสี่ของผูตอบแบบสอบถามคิดวามีความพรอมในเรื่องของ

อุปกรณในการปองกันเชื้อโรคในระดับปานกลางถึงนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.1 

 

ตารางท่ี 10 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล จําแนกตามความพรอมของรถพยาบาล

ฉุกเฉินกอนออกปฏิบัติการ (n = 145)  

     ขอมูลรถพยาบาลฉุกเฉิน 

ระดับความพรอม 

นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

1. มีรถพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนเปนพาหนะ
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินอยางนอย 1 คัน 
พรอมออกใหบริการผูปวย/บาดเจ็บทันที 

2 

(1.4) 

1 

(0.7) 

12 

(8.3) 

 

75 

(51.7) 

55 

(37.9) 

2. มีอุปกรณในการปองกันเชื้อโรค 6 

(4.1) 

4 

(2.8) 

38 

(26.2) 

65 

(44.8) 

32 

(22.1) 

3. มีอุปกรณในการเคลื่อนยายและยึดตรึง
ผูบาดเจ็บ ไดแก กระดานรองหลังชนิดยาว สาย
รัดตรึงผูปวย 

4 

(2.8) 

1 

(0.7) 

19 

(13.1) 

61 

(42.1) 

60 

(41.4) 

4. มีอุปกรณชวยชีวิตครบถวน 3 

(2.1) 

3 

(2.1) 

26 

(17.9) 

69 

(47.6) 

44 

(30.3) 

5. มีเครื่องสงวิทยุสื่อสารพรอมใชงาน 3 

(2.1) 

3 

(2.1) 

19 

(13.1) 

66 

(45.5) 

54 

(37.2) 
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10. เขตพ้ืนท่ีปฏิบัติการ (EMS response zone)  
  การแบงเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติการของจังหวัดเชียงใหมไดคํานึงถึงบริบทและเวลาในการ

เขาถึงของพ้ืนท่ีเปนหลัก ท้ังนี้ เม่ือมีหนวยปฏิบัติการใหมรองขอการตรวจสอบมาตรฐานและไดรับการ

ข้ึนทะเบียนแลว สสจ. จะทําหนาท่ีในการเชื่อมประสานหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีใกลเคียงเขารวมพูดคุย

เพ่ือแบงเขตการปฏิบัติการฉุกเฉินใหชัดเจนเพ่ือสรางขอตกลงรวมกันและปองกันปญหาการขัดแยง

ระหวางผูปฏิบัติการฉุกเฉิน นอกจากนี้ สสจ. ยังไดจัดแบงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเครือขายสุขภาพ

ระดับพ้ืนท่ีเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในเครือขายใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน โดย

แบงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปน 5 โซน คือ 

  โซนท่ี 1 ไดแก โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลแมอาย และโรงพยาบาลไชยปราการ 

โดยโรงพยาบาลฝางทําหนาท่ีเปนแมขาย (node) 

  โซนท่ี 2 ไดแก โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลแมแตง 

โรงพยาบาลพราว โรงพยาบาลสะเมิง โรงพยาบาลเวียงแหง และโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา โดยโรงพยาบาลสันทรายทําหนาท่ีเปนแมขาย 

  โซนท่ี 3 ไดแก โรงพยาบาลสันปาตอง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 

โรงพยาบาลสันกําแพง โรงพยาบาลแมออน โรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลแมวาง โดย

โรงพยาบาลสันปาตองทําหนาท่ีเปนแมขาย 

  โซนท่ี 4 ไดแก โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลฮอด โรงพยาบาลดอยหลอ 

โรงพยาบาลดอยเตา โรงพยาบาลอมกอย และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล โดยโรงพยาบาล

จอมทองทําหนาท่ีเปนแมขาย 

  โซนท่ี 5 คือ โรงพยาบาลนครพิงค 

 
แบงโซน ก็คือ จะแบงตามพิกัดของหนวยปฏิบัติการเปนหลัก ก็คือ เราตองอาศัยความ
รวดเร็วในการเขาถึงคนไข... เพราะฉะนั้น พิกัดของเขาตองอยูในโซนท่ีเขาสามารถ
เขาถึงคนไขไดภายใน 1 นาที 2 นาที หรือไมเกิน 8 นาทีตามมาตรฐานการเขาถึงผูปวย
... ถาการจัดแบงโซนนิ่งเนี่ยะ สสจ. จะเปนคนกลางในการ หนึ่งคือ รับรู สอง จัดประชุม
กรณีท่ี เกิดหนวยใหมแลวตองมีการแบงโซนนิ่ง ซ่ึงเนี่ยะ เราก็ตองเชิญหนวยท่ีเก่ียวของ
อยาง เชน ตอนนี้ก็จะมีรวมใจ ราชเวช แมคคอมิก เซ็นทรัล เง่ียะ ตองเรียกมาคุย 
เพ่ือท่ีจะใหเขาแบงโซนนิ่งกันใหชัดเจนวา ถาในสวนของเทศบาลเนี่ยะ จะวิ่งออกเหตุได
ตรงไหน เพ่ือไมใหเกิดกรณีทับซอนหรือวาวิ่งไปหาคนไขพรอมกัน มันจะทําใหเสียเวลา
คน เสียเวลารถดวยอะไรเง่ียะคะ (ID16) 
 
พ้ืนท่ีเราเนี่ยะ 15 หมูบาน เปนพ้ืนราบ 11 หมูบานเปนพ้ืนท่ีสูง ตามของกระทรวงนี้ก็คือ
ตั้งแต หมู 2 ตรงลานครูบาเจาศรีวิชัยข้ึนไปหมู 9 พระธาตุดอยสุเทพ ข้ึนไปหมู 12 
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ภูพิงค และก็ข้ึนไปหมู 11 ดอยปุย เปนเทศบาลตําบลของเรา... เราคุยกันไว กับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ตอนแบงพ้ืนท่ี ตอนเราเขาสูระบบการแพทย
ฉุกเฉินเนี่ยะ (ID2) 
 

 กระบวนการ (process)  

 ประกอบดวย ปฏิบัติการฉุกเฉินกอนโรงพยาบาล ปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล ปฏิบัติการ

สงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาล บริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลาง บริการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

ประชาสัมพันธและใหความรูประชาชน และพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. ปฏิบัติการฉุกเฉินกอนโรงพยาบาล (pre-hospital care)  
  เม่ือประชาชนมีการพบวา (detect) ผูบาดเจ็บ/ผูปวยอยูในภาวะฉุกเฉิน และมีการ

แจงเหตุ (report) ขอความชวยเหลือไปยังศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ หรือหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ี

ผานโทรศัพทสายดวน 1669 แอปพลิเคชัน 1669 หรือเบอรโทรศัพทของหนวยปฏิบัติการนั้น ผู

ปฏิบัติการจะมีข้ันตอนการดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี (ภาพท่ี 5) ดังนี้  

1 ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ทําหนาท่ีในการซักถามอาการของผูปวยและ

สถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือประเมินอาการและคัดกรองระดับความรุนแรงเพ่ือจัดชุดปฏิบัติการ จากนัน้ จะมี

การสั่งการใหหนวยปฏิบัติการท่ีเหมาะสมออกปฏิบัติการ พรอมท้ังใหคําแนะนําประชาชนในการดูแล

และชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินอยางเหมาะสม ท้ังนี้ การออกคําสั่งชุดปฏิบัติการแบงเปน 2 กรณี คือ 

 1.1 ฉุกเฉินทางบก 

ผูประสานปฏิบัติการฉุกเฉินจะสั่งการใหชุดปฏิบัติการระดับ FR หรือ 

BLS ท่ีอยูใกลสถานท่ีเกิดเหตุท่ีสุดออกปฏิบัติการ หากชุดปฏิบัติการนั้นไมสามารถออกปฏิบัติการได

จะดําเนินการสั่งการชุดปฏิบัติการท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงตอไป และในกรณีท่ีผูปวยฉุกเฉินอยูใน

ระดับวิกฤติ (สีแดง) จะมีการสั่งการชุดปฏิบัติการระดับ ALS ของโรงพยาบาลใกลเคียงออกปฏิบัติการ

พรอมกัน 

 1.2 ฉุกเฉินทางอากาศ 

ในกรณีท่ีผูบาดเจ็บ/ผูปวยและสถานท่ีเกิดเหตุเขาเกณฑการขอใช

ปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินดวยอากาศยาน ผูประสานปฏิบัติการจะทําหนาท่ีแจงความจําเปนตอ

แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลําเลียงทางอากาศ จากนั้น 

แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินจะทําหนาท่ีในการประสานขอใชเฮลิคอปเตอร สั่งการชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศ และแจงทาง สพฉ. พรอมท้ังประเมินสถานการณท่ีมีความปลอดภัยตอ

การลําเลียงผูปวยดวยอากาศยาน 
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2 ชุดปฏิบัติการ เม่ือไดรับคําสั่งจากศูนยแจงเหตุและสั่งการ ชุดปฏิบัติการ

ระดับ FR และ BLS จะเดินทางเขาถึงสถานท่ีเกิดเหตุใหเร็วท่ีสุด ในขณะท่ีชุดปฏิบัติการระดับ ALS 

และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางอาการจะตองมีการเตรียมความพรอมของอุปกรณชวยเหลือท่ีเหมาะสม 

เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ชุดปฏิบัติการจะมีการประเมินสถานการณและจัดการพ้ืนท่ีใหมีความปลอดภัย

ในการเขาไปในบริเวณเกิดเหตุ จากนั้น ผูปฏิบัติการจะทําการประเมิน คัดแยก และดูแลรักษาผูปวย

ฉุกเฉินตามสาเหตุและสภาพอาการท่ีตรวจพบ ท้ัง ณ จุดเกิดเหตุ (scene care) และขณะเคลื่อนยาย

ผูปวยฉุกเฉิน (care in transit) ไปยังโรงพยาบาลเปาหมายหรือโรงพยาบาลใกลเคียงตามอาการและ

สิทธิของผูปวยฉุกเฉิน พรอมท้ังรายงานกลับศูนยสั่งการเพ่ือทราบหรือขอสนับสนุนกําลังเพ่ิมเติม ท้ังนี้ 

ในกรณีท่ีประชาชนโทรแจงเหตุแกหนวยปฏิบัติการโดยตรง  ชุดปฏิบัติการท่ีจะออกเหตุจะโทรแจง

ศูนยแจงเหตุและสั่งการเพ่ือแจงและขอเลขปฏิบัติการ ภายหลังผูปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินใหทาง

โรงพยาบาลแลว จะทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปฏิบัติการฉุกเฉินในแบบฟอรม 

 

บางทีเราไปเจอเคสท่ีเปนอุบัติเหตุหมูท่ีมีผูบาดเจ็บ ตั้งแต 3 คน 2 คนข้ึนไปเนี่ยะ นะ
ครับ สิ่งแรกท่ีเราไปถึงท่ีเกิดเหตุ คือเราตองก้ันความปลอดภัย เราก็จะแบงทีมงานไป 
บางทีเราไปถึงปุปเนี่ยะ เรายังไมไปถึงตัวผูบาดเจ็บ แตเราก็ตองดูความปลอดภัยกอน ถา
เราดูความปลอดภัยเสร็จแลวเราถึงไปประเมินผูบาดเจ็บ... ยกตัวอยางรถตูตกเขา อาง
ขางเขาก็จะไปถึงพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุกอน เขาจะไปตั้ง commander คอยสั่งการอยูหละ 
เจาของพ้ืนท่ีเขาจะสั่งการอยูหละ คนสั่งการ คือทีมแรกท่ีเขาไปถึง จะเปน EMR จะเปน 
EMT ก็ได เขาก็จะมี commander อยูคนหนึ่ง ถาเราไปชวยปุป เราก็ไปรายงานกับ 
commander และก็จะไดบอกวาเรามากันก่ีคน มีอุปกรณอะไรบางท่ีจะมาชวยเหลือนะ
ครับ แลว commander ก็จะสั่งเราวา ใหไปตรงจุดไหน... หัวหนาชุดจะเปนคนรายงาน
ไปเลย คนขับรถก็จะไปทําในเรื่องของความปลอดภัย และอีกคนหนึ่งก็จะไปดูประเมิน
คนเจ็บ... แตถาเราดูแลวมันไมปลอดภัยกับตัวผูปฏิบัติ เราก็ตองทําอะไรก็ไดท่ีมันทําให
ปลอดภัย หรือวารีบขนยายผูบาดเจ็บออกมากอน (FR4) 
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จุดเกิดเหตุ

ศูนยส์ั�งการเวียงพิงค์

- คดักรองผูป่้วย/ใหค้าํปรึกษา
- ประเมินระดับชุดปฏิบติัการ
- ประสานงาน/ให้คาํปรึกษา จนท. 
ออกเหตุ

ศูนยร์ับ-ส่งต่อ

- ประสานงานกบัโรงพยาบาลเพื�อ
รับ-ส่งต่อผ ู้ป่วย ตามแนวทางการส่ง
ต่อของแต่ละโรงพยาบาล

โรงพยาบาลระดบั A

IPD
- ดูแล/ฟื� นฟูผ ูป่้วย
- ประสานรับ-ส่งต่อระหว่างรพ.

ER
- รับแจ้ง/ออกเหตุ
- คดักรอง/รักษาผูป่้วย
- ประสานส่งต่อผ ู้ป่วยไปยงัแผนก
ต่างๆ ในรพ.
-ประสานรับ-ส่งต่อผ ู้ป่วยระหว่าง
รพ.
- ให้คาํปรึกษาจนท. ออกเหตุ

โรงพยาบาลระดบั M

IPD
- ดูแล/ฟื� นฟูผ ูป่้วย
- ประสานรับ-ส่งต่อระหว่างรพ./
รพ.สต.

ER
- รับแจ้ง/ออกเหตุ
- คดักรอง/รักษาผูป่้วย
- ประสานส่งต่อผ ู้ป่วยไปยงัแผนก
ต่างๆ ในรพ.
-ประสานรับ-ส่งต่อผ ู้ป่วยระหว่าง
รพ.
- ให้คาํปรึกษาจนท. ออกเหตุ

โรงพยาบาลระดบั F

IPD
- ดูแล/ฟื� นฟูผ ูป่้วย
- ประสานรับ-ส่งต่อระหว่างรพ./
รพ.สต.

ER
- รับแจ้ง/ออกเหตุ
- คดักรอง/รักษาผูป่้วย
- ประสานส่งต่อผ ู้ป่วยไปยงัแผนก
ต่างๆ ในรพ.
-ประสานรับ-ส่งต่อผ ู้ป่วยระหว่าง
รพ.
- ให้คาํปรึกษาจนท. ออกเหตุ

รพ.สต.

- ประเมิน/รักษาพยาบาลเบื�องต้น
- ประสานรับส่งต่อระหว่างอปท./
รพ.
- ติดตามเยี�ยมบา้น

ศูนยฟื์� นฟู/ดูแลผูป่้วยกึ�งวิกฤต

- ฟื� นฟูสภาพร่างกายผูป่้วย
- ติดตามอาการ

อปท.

- รับแจ้งเหตุจากศูนย ์
เวียงพิงค์/ญาติผ ู้ป่วย
- ออกเหตุ
- รับส่งผูป่้วย
- ให้ความรู้ประชาชน

บา้น

วิทยุสื�อสาร/โทรศัพท์
โทรศพัท์/ Thai-refer

เด
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้วย
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ภาพท่ี 5. กระบวนการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินกอนโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล ระหวางโรงพยาบาล และหลังโรงพยาบาล 
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ทุกระบบคนไขฉุกเฉินจะตอง call มาท่ี 1669 เพ่ือท่ีพอ 1669 ไดรับแจงเหตุปุป เขาก็
จะถามเรื่องพิกัดเนอะ เวลาท่ีประสานกันเขาก็จะบอกเลยวาคนไขเปนอะไร ประเมิน
เบื้องตนแลวอาการระดับไหน พิกัดท่ีเกิดเหตุอยูตรงไหนเง่ียะคะ พอเขารูจุดเกิดเหตุปุป 
เขาก็จะประเมินคนไขกอน ถาเปนคนไขวิกฤติสีแดงท่ีตองเขาถึงแพทยโดยเร็วท่ีสุดเนี่ยะ 
ก็อาจจะมีการ ถาทางรถแลวไมสามารถมาไดทันเวลาเนี่ยะ ก็อาจจะพิจารณาใช sky 
doctor ก็ประสานหนวย ก็ คือ เขาจะมีแพทย เขาเรียกวาแพทย พอป. แพทย
ปฏิบัติการอํานวยการนะคะ ประจําอยูท่ีศูนย 1669 ทันที แลวก็ แพทยก็จะเปนผู
ตัดสินใจวา จะใหลําเลียงโดยวิธีไหน แลวเขาก็จะประสานหนวย ซ่ึงเขาก็จะมี
ระบบสื่อสารสั่งการท่ีคุยกันไดในระดับเขตเลย เขาก็จะประสานเลยวากรณีนี้ ตองใช
หนวยไหน ใครจะบิน และก็ใช ฮ.ท่ีไหน... เขาอาจจะสั่งการใหผูท่ีอยูใตลําดับมาอีกที
หนึ่ง ชวยประสาน คือใครจะชวยประสานเรื่องไหน คือเขาจะมีการสั่งการกันเปนระบบ 
... แลวก็ จะข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศดวย คือ ถา หนึ่ง สภาพดินฟาอากาศไมพรอม 
สอง หนวยไมพรอม สาม เครื่องบินไมพรอมเนี่ยะมันก็ไมได คือ ตองมีปจจัยพวกนี้ครบ 
คือ คนพรอม อากาศยานพรอม สภาพอากาศเปดอะไรเง่ียะคะ ถึงจะบินได แลวก็ตอง
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีจุดจอดลง ฮ. เฮลิคอฟเตอรดวยคะ (ID16) 
 

2. ปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (in-hospital emergency) 
 เม่ือผูปวยฉุกเฉินมาโรงพยาบาลไมวาจะดวยระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขมาดวยตนเอง หรือมีการนําสงโดยญาติหรือประชาชนท่ีพบเหตุการณ 
โรงพยาบาลจะมีแนวทางในการดูแลรักษาตามอาการและบทบาทหนาท่ี (ภาพท่ี 5) ดังนี้ 

1 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) เปนหนวยปฏิบัติการแรกสุดของโรงพยาบาล
ท่ีทําหนาท่ีในการคัดกรอง (triage) และจัดบริการดูแลท่ีเหมาะสมกับอาการและอาการแสดงของ
ผูปวยฉุกเฉิน โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 1.1 เจาหนาท่ีทางการพยาบาลซักประวัติและตรวจรางกายเพ่ือประเมินและ
คัดกรองปวยฉุกเฉินตามแนวปฏิบัติการคัดแยกและจัดลําดับการดูแล ท่ีบริเวณหนาหอง ER แตละ
โรงพยาบาลมีแนวเกณฑในการคัดกรองท่ีแตกตางกัน เชน Canadian triage and acuity scale 
(CTAS) ของประเทศแคนาดา Emergency severity index (ESI) และ MOPH ED Triage ของ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย โดยโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะใช 
MOPH ED Triage เปนแนวทางในการคัดกรองของ ซ่ึงแบงผูปวยตามความเรงดวนในการใหการดูแล
รักษาเปน 5 ระดับคือ  

  ระดับท่ี 1 ฉุกเฉินวิกฤต (resuscitation) หมายถึง ผูปวยท่ีตองไดรับการ
รักษาทันที โดยจะใหสัญลักษณเปนสีแดง 

 ระดับท่ี 2 ฉุกเฉินเสี่ยง (emergency) หมายถึง ผูปวยท่ีมีอาการเจ็บปวย
เฉียบพลัน จําเปนตองไดรับการรักษาภายใน 5-15 นาที โดยจะใหสัญลักษณเปนสีชมพู 
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 ระดับท่ี 3 ฉุกเฉินเรงดวน (urgent) หมายถึง ผูปวยท่ีมีอาการเจ็บปวย
เฉียบพลัน จําเปนตองไดรับการรักษาภายใน 15-30 นาที โดยจะใหสัญลักษณเปนสีเหลือง 

 ระดับท่ี 4 ฉุกเฉินไมรุนแรง (semi-urgent) หมายถึง ผูปวยท่ีมีอาการ
เจ็บปวยไมรุนแรง สามารถรอไดภายใน 30-60 นาที โดยจะใหสัญลักษณเปนสีเขียว 

 ระดับท่ี 5 ผูปวยท่ัวไป (non-urgent) หมายถึง ผูปวยไมฉุกเฉิน โดยจะให
สัญลักษณเปนสีขาว 

1.2 แพทยจะทําการตรวจ วินิจฉัย และรักษาผูปวยฉุกเฉินตามอาการและ
อาการแสดง โดยคํานึงถึงความเรงดวนของผูปวยเปนสําคัญ 

1.3 เจาหนาท่ีทางการพยาบาลและ paramedic ภายในหองฉุกเฉินจะใหการ
ดูแลตามคําสั่งของแพทย และประสานสงตอการรักษาไปยังหนวยปฏิบัติการเฉพาะเจาะจง 
(definitive care) หรือใหกลับบาน  

 
ท้ังนี้ ในกรณีของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  ผูปวยกลามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) และผูปวยอุบัติเหตุ (trauma) จะมีชองทางการดูแลแบบเรงดวน (fast 
track) โดยผูปวยฉุกเฉินจะถูกนําตัวเขามารักษาในหองฉุกเฉิน (emergency room: ER) ไดเลยโดย
ไมตองผานจุดคัดกรอง และไดรับการปฏิบัติตามแนวทางการรักษาเฉพาะของโรงพยาบาลเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความพิการและเสียชีวิต 

 
พอมาถึง (refer) นครพิงคปป เขาสงนองเขาหองผาตัดเลยครับ ไมไดผานฉุกเฉินครับ 
เขาหองผาตัดเลย อยูนครพิงคไดประมาณ 1 เดือนเนี่ยะ ไมรูสึกตัวเลยวา ผมนึกวาคงจะ
ไมรอดหละ คิดวา ตาย คือหายใจไดจากเครื่องออกซิเจนอยูนะ (IDP6) 
 
รถกูภัยของ อปพร. มาสงครับ... เบื้องตน สังเกตุคือ อาการเราไมหนักเกินไป เรา
สามารถรอได เขาก็ดูเคสอ่ืน มันก็อาจจะหนักกวาเรา เขาก็ตองดูกอน ประมาณ 10 นา
ที... ก็มีตรวจคลื่นหัวใจ วัดความดัน เช็คมานตา เจาะเลือด เอ็กซเรย ประมาณนั้น คือ 
อาจารยหมอเขาตรวจเสร็จแลวก็สงงานกับพยาบาลอีกที (IDP10) 

 

2 แผนกผูปวยในโรงพยาบาล ( in patient department: IPD) เปนหนวย
ปฏิบัติการท่ีรับการสงตอมาจากหอง ER เพ่ือปฏิบัติการดูแล รักษา และฟนฟูผูปวยเฉพาะดาน ไดแก 
หองผาตัด หองดูแลผูปวยระยะวิกฤต (intensive care unit: ICU) หองดูแลผูปวยโรคหัวใจโดยเฉพาะ 
(coronary vare unit) หองดูแลผูปวยก่ึงระยะวิกฤติ (intensive care unit: ICU) หอผูปวยศัลยกรรม 
หอผูปวยเด็ก หอและผูปวยอายุรกรรม เปนตน โดยจะมีแพทย พยาบาล เจาหนาหนาท่ีทางการ
พยาบาล นักกายภาพ ฯลฯ ทําหนาท่ีในการดูแลรักษาตามบทบาทหนาท่ีเพ่ือลดภาวะแทรกซอน 
ความพิการ เสียชีวิต และสงเสริมใหผูปวยสามารถกลับไปดํารงชีวิตท่ีบานได 
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ทาง ER ก็ตอง screen คนไขกอน ผูปวยท่ีมานั่งรอกับญาติก็จะมาหาคัดกรอง พยาบาล
ก็จะทําการซักประวัติ แลวก็ ใหญาติไปทําบัตรท่ีเวชระเบียนครับ… กรณี Admit   เสร็จ 
คนไขคนเนี่ยะจะตองทําอะไรบาง เวลาสงเวร แพทยก็จะสงเวรระหวางแพทย staff ท่ี
อยูใน ward อยางเชนไปออโธ ไปกระดูกเนอะ คุณหมอก็จะ  consult เขาไปท่ี ward ก็
จะสงแพทยเวรวันนี้เปนแพทยอะไรชื่ออะไร แพทยก็จะอธิบายเคสวาวันเนี่ยะ เปนคนไข
อะไรบาง  คนไขชื่ออะไร คนไขเปนอะไรมา ประสบอุบัติเหตุขาหักมาแลว 3 ชั่วโมง Lab 
เปนอยางไร (FP2) 
 
พอหลังจากอยูท่ี ER เสร็จ อยู ICU เขา ปกติดีอะไรดี พนภาวะวิกฤติ เขาก็ตองเอา
ออกหละ ออกจาก ICU... อยู ICU 2 วัน เม่ือวานยายมาท่ีนี่... ดูแลตามอาการ ก็มีหมอ   
Med มาเริ่มใหยาโนนนี่นั่น และก็นอกนั้นก็จะเปนการ care ผูปวยเพ่ือปองกันแผลกด
ทับ พลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง (IDP5) 

 

3. ปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาล (inter-facility patient 
transfer) 
   จังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดประชุมเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ

ศูนยประสานการสงตอและแนวปฏิบัติการรับ-สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง พรอมท้ัง

จัดทําคูมือ “ระบบบริการรับสงตอผูปวยจังหวัดเชียงใหม” เพ่ือเปนแนวทางในการรับ-สงตอระหวาง

โรงพยาบาลลูกขาย โรงพยาบาลแมขาย และโรงพยาบาลศูนย รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดและ

โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากแตละโรคมีความซับซอนในการดูแลท่ีแตกตางกัน และบริบทของ

โรงพยาบาลแตละแหงมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีแตกตางกัน ปจจุบัน ไดมีแนวทางการสงตอ

ผูปวยท้ังหมด 9 สาขา คือ สาขาอุบัติเหตุ สาขาศัลยกรรมกระดูก สาขาสูติกรรม สาขาทารกแรกเกิด 

สาขาอายุรกรรม สาขาโรคหัวใจ สาขาหลอดเลือดสมอง และสาขาสุขภาพชองปากอยางไรก็ตาม 

โดยท่ัวไป ข้ันตอนการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล (ภาพท่ี 5) มีดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการประสานการสงตอในเวรนั้นจะทําหนาท่ีในการ

ประสานการสงตอผูปวยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลแมขาย เม่ือแพทยเจาของไขหรือแพทยเวร

เห็นสมควรใหปรึกษาแพทยเฉพาะทางเพ่ือสงตอการรักษา โดยกรอกขอมูลผูปวยในระบบ Thai refer  

พรอมท้ังโทรศัพทประสานไปยังศูนยประสานงานการสงตอของแมขาย  

2) หากโรงพยาบาลแมขายไมสามารถรับผูปวยฉุกเฉินได เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ของโรงพยาบาลลูกขายก็จะดําเนินการประสานไปยังศูนยประสานงานการสงตอ โรงพยาบาลนคร

พิงค ผานระบบ Thai refer และโทรศัพท 

3) เม่ือศูนยประสานการสงตอ โรงพยาบาลนครพิงค ไดรับแจง จะมีการ

ตรวจทานขอมูลในระบบและสอบถามเพ่ือประเมินคัดแยกความรุนแรงของผูปวยและเกณฑการรับ
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ผูปวยตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลและจังหวัด ซ่ึงจะมี 2 กรณี คือ สามารถรับการสงตอได 

เจาหนาท่ีศูนยก็จะประสานไปยังเจาหนาท่ีหองฉุกเฉินเพ่ือเตรียมรับผูปวย แตหากกรณี ไมสามารถรับ

ผูปวยได เจาหนาท่ีศูนยก็จะประสานไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม หรือขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลเอกชนหรือ

โรงพยาบาลนอกเขต  

4) เ ม่ือโรงพยาบาลปลายทางรับการสงตอ โรงพยาบาลตนทางจะจัดชุด

ปฏิบัติการท่ีเหมาะสมเพ่ือดูแลผูปวยระหวางการสงตอ 

ในกรณีท่ีโรงพยาบาลศูนยตองการสงผูปวยกลับ (refer back) จะมีเจาหนาท่ี 

EMS ทําหนาท่ีในการประสานการสงกลับไปยังเจาหนาท่ีประสานการสงตอของโรงพยาบาลแมขาย 

หรือโรงพยาบาลแกมลิง คือ โรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลดอยหลอ 

ผานระบบ Thai refer แอปพลิเคชันไลน และการโทรศัพท ดังคํากลาวในการสัมภาษณดังนี้ 

กรณีท่ีมีเคสท่ีทางโรงพยาบาลอําเภอหรือโรงพยาบาล node จะ refer เขามา เราก็จะมี
เครื่องมือก็คือตัว Program Thai refer เขาจะตองมีการพิมพโปรแกรม Thai refer เขา
มากอน… โทรมาเจอพยาบาลศูนย refer พอโทรปุปก็คุยขอมูลกันคราว ๆ เสร็จแลวก็
คือ รับไมรับอะไรเง่ียะ มันก็จะมี criteria ของทางจังหวัดอยูหละ เราก็รับมาตามนั้น มี
การประสานแพทย ประสาน ER อะไรเง่ียะ... สมมุติวาแพทยเสนเลือดเราไมอยู  เราก็
ตองสงตอเนอะ หรือวาเคสท่ีมันอาจจะเบาไปหรือวาอะไรเง่ียะ เตียงเราไมพออะไรเง่ียะ
นะคะ เราก็อาจจะ advice ไป หรือวาเตียงเราเต็ม เราก็จะประสานท่ีอ่ืนใหคะ มันจะมี
แนวทางของจังหวัดตาม service plan เคส fast track non-fast track  อะไร คือมัน
จะมีขอตกลงของจังหวัด… เราใหเวชกิจใหศูนย EMS เปนคนรับผิดชอบ refer back 
เรายังใช Thai refer อยู แลวเราก็สง line ไปใหอีก (FP2) 
 
มีแพทย ผูบริหารรับ consult ในแตละวัน ถาเกิดวาหาเตียงลงไมได มีผูบริหารรับ 
consult มีแพทย ระดับผูบริหารอยูเวร ในการรับ consult เพ่ือชวยในการตัดสินใจ 
กรณีท่ี call center ไมสามารถหาท่ีลงใหผูปวยได  ผูบริหารก็จะมีการสั่งการใหเคลียร
เตียงเนอะ (ID14) 

 

ตอนท่ีแมเปนแรก ๆ นี่สงตอเจา ยายเปนฝท่ีตับคะ เปนบอกวาเปนไมพรอม คืนเดียวเจา 
สงไป 3 โมงกวา หางดงก็สงไปท่ีสันปาตองคะ... เพราะวาแมแกเปนหนักเจา เปนหนัก
เจา โคมาแลว ไดยินคุณหมอเปนบอกวา “ไมไหวแลวตัวลายแลว”  ตัวลายนี้คือจะตาย
ใชไหมคะ... ตี 2 เจาไปถึงท่ีปูนเจา นครพิงค รถโรงพยาบาลสันปาตองไปสง คืนเดียววัน
เดียวนั้นนะ ยายไป 3 โรงพยาบาลเลยเจา... เปนก็ปมไปดวยเจา เปนจะมีพยาบาลไป
ดวยคนหนึ่งเจา (IDP1) 
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4. บริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลาง (intermediate care) 
  การบริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลาง หมายถึง การใหการดูแลผูปวยท่ีมีอาการทาง

คลินิกผานพนภาวะวิกฤติและมีอาการคงท่ี แตยังคงมีความผิดปกติของรางกายบางสวนอยูและมี

ขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจําเปนตองไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยโดยทีมสหวิชาชีพอยางตอเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแตในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะรางกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพลภาพ 

รวมท้ังกลับสูสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ (กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข, 2562) จังหวัดเชียงใหมมีการดําเนินการใหบริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลางในผูปวย 3 

กลุมโรค ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะและสมอง และผูปวยบาดเจ็บทางไข

สันหลัง ซ่ึงแบงเปน 2  รูปแบบ คือ 

  4.1 การใหบริการแบบผูปวยใน เปนการดูแลฟนสภาพผูปวยขณะอยู ใน

โรงพยาบาล โดยทีมสหวิชาชีพท่ีไดรับการอบรมดานการดูแลรักษาผูปวยระยะกลางจะมีการตรวจ

เยี่ยมผูปวยท่ีเขาเกณฑโดยใชแบบประเมินบารเทล (Barthel index) เม่ือพบวา มีคานอยกวา 15 

คะแนน หรือตั้งแต 15 คะแนนข้ึนไป รวมกับมี multiple impairments และผูปวยและญาติพรอมท่ี

จะรับการฟนสภาพ ทีมสหวิชาชีพจะรวมกันตั้งเปาหมายการรักษาพรอมกับผูปวยและญาติ และให

การดูแลตามโปรแกรมซ่ึงข้ึนอยูกับบริบทของโรงพยาบาลนั้น ไดแก 1) โปรแกรม less-intensive IPD 

Rehab โดยผูปวยจะไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ1 ชั่วโมง อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน หรือ 2) 

โปรแกรม intensive IPD Rehab โดยปวยจะไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง อยางนอย

สัปดาหละ 5 วัน หรืออยางนอย 15 ชั่วโมงตอสัปดาห จากนั้น เม่ือผูปวยจําเปนตองไดรับการสงตอ

กลับไปยังโรงพยาบาลชุมชน เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจะมีการติดตอประสานงานผานศูนยประสารการ

สงตอเพ่ือสงกลับ (refer back) หรือสงไปยังโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาเพ่ือไดรับการดูแลอยาง

ตอเนื่อง แตหากผูปวยมีสภาพรางกายดีข้ึนและพรอมกลับบาน ทีมสหวิชาชีพก็จะประสานเจาหนาท่ี

ดูแลตอเนื่องท่ีบาน (Continuing of care: COC) เพ่ือประสานการสงตอและติดตามการรักษาอยาง

ตอเนื่องในชุมชน 

  4.2 การใหบริการแบบผูปวยนอก เปนการดูแลฟนสภาพผูปวยภายนอกโรงพยาบาล 

โดยผูปวยจะไดรับการฟนสภาพอยางตอเนื่องตามคําแนะนําของแพทยท่ีนําสง ซ่ึงผูปวยจะตอง

เดินทางไปศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุและคนพิการของเทศบาลเพ่ือประเมินและรับการฟนสภาพ

โดยนักกายภาพ นักกิจกรรมบําบัด หรือผูดูแล (care giver: CG) เปนระยะเวลาอยางนอย 45 นาทีตอ

ครั้ง อยางนอย 24 ครั้ง ภายใน 6 เดือน 
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คนไข stoke เนี่ยะ ตั้งแตพอพน acute care  ตาม criteria  ท่ีเราตั้งไว ท่ี set goal ไว
เนี่ยะ เขาก็จะสงใบ consult   อีกใบหนึ่ง เปนใบ consult intermediate care แยก
ตางหากอีกใบหนึ่ง และทุกวันศุกรเราจะมี intermediate care เราก็ไปดูเคสใหม และ
ก็ไปตามดูเคสเกา คือดวยหนาท่ีของเราเนี่ยะเปนโรงพยาบาลศูนย เราจะดูวา เราจะ
สงไปฟนฟูอะไรท่ีไหน แลวในการ grand round เราจะไปท้ังทีมเลย มีท้ังแพทย 
พยาบาล PT OT นักโภชนาการ ก็ไปดูคนไขรวมกัน ตั้ง goal รวมกับคนไข รวมกับญาติ
คนไข ตั้ง goal เสร็จ เราก็จะมาเขียนวาเราจะมาเขียน program อะไร ใหพอเหมาะกับ
คนไขคนนี้ แลวเราก็จะแยกวาคนไขเนี่ยะจะไปฟนฟูท่ีไหนตอได... อันดับท่ีสองถาเปน
เคสท่ี stoke ท่ีซับซอนมาก ๆ ก็จะใหไปสารภีบวรคะ หรือถาเกิดไมซับซอนมากกก็จะ
ไป Intermediate care ท่ีโรงพยาบาลชุมชน แตถาเกิดซับซอนนอย ๆ  เชน stoke 
แปปเดียว เราก็จะสงไปศูนยฟนฟูฉุกเฉินและก็กลับบานได เปน 3 กลุมคะ.... หลังจากท่ี
สงคนไขออกไป  โดยท่ีวา มันก็พอดีเลยเนอะท่ีมี COC COC จะเขามาสอดรับวา มัน
เปนการดูแลคนไขตอเนื่อง ไมวาคนไขจะไปอยูสวนไหน สวนท่ีอยูสวนปลายนั่นนะ ก็
ตองมีการตอบมาในโปรแกรมเดียวกัน ทําใหเราเห็นวา outcome ของคนไขคนเนี่ยะ 
สุดทายท่ี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน เราจบ intermediate care ท่ี 6 เดือนเนอะ ถาเกิน 
6 เดือนไป มันกลายเปน long term care (FM9) 
 
คุณหมอออกประเมิน และก็เขียนใบ  refer ใบสงตอมาวา ตองมาท่ีศูนยเนี่ยะ จะตอง
ไดรับการฟนฟูในลักษณะไหนอะไรยังไง โรคอะไร กลามเนื้อแตละกลามเนื้อมีความ
แข็งแรงเทาไหร แลวถาเปนเคสท่ีหนัก หรือวาเคสท่ีตองไดรับการฟนฟูเยอะ เราก็จะนัด
เขาในเบื้องตน ใหมาเจอนักกายภาพ ซ่ึงเปนของโรงพยาบาลเองเนี่ยะแหละ เขาจะมา
เดือนละ 2 ครั้ง... และก็มีอาสาอยู ทําใหเขาคะ มีเวรเหมือนกัน เหมือนเวรกูชีพ เขาก็
จะจัดเวรใหอาสาเวรละ 5 คน (FE1) 

  

5. บริการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
  โดยท่ัวไป การใหบริการดูแลตอเนื่องท่ีบานจะเปนบทบาทหนาท่ีของศูนยดูแล

ตอเนื่อง (continuing of care center) ในโรงพยาบาล และเจาหนาท่ีใน รพ.สต. ซ่ึงจัดใหบริการดูแล

ผูปวยติดเตียงท่ีตองไดรับการดูแลระยะยาว (long term care) เปนสวนใหญ ซ่ึงมีบางโรงพยาบาล

เทานั้นท่ีเริ่มใหการบริการสําหรับผูปวยฉุกเฉิน ไดแก ผูปวยโรคหลอดหลอดสมอง และผูปวยท่ีไดรับ

การบาดเจ็บไขสันหลัง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

  5.1 ศูนยดูแลตอเนื่อง จะเริ่มวางแผนการดูแลรวมกับผูปวยและญาติกอนท่ีจะออก

จากโรงพยาบาลอยางนอย 1 สัปดาห โดยทีมสหวิชาชีพจะรวมกันประเมินผูปวยฉุกเฉิน ประกอบดวย 

แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด และเภสัชกร และวางแผนการสอนผูปวยและ

ผูดูแลหลักตามความตองการ เชน การสอนการทําและใหอาหารทางสายยาง (NG-tube) การฟนฟู
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รางกาย จากนั้น จะมีการประสานเจาหนาท่ี รพ.สต. เพ่ือสงตอการดูแลและนัดติดตามเยี่ยมบาน

ผูปวยพรอมกันในครั้งแรก ผานระบบ Thai COC แอปพลิเคชันไลน และโทรศัพท  

  5.2 เจาหนาท่ี รพ.สต. เม่ือไดรับการติดตอจากโรงพยาบาลตนทางหรือญาติผูปวยมา

แจงพรอมใบสงตัว จะมีการออกเยี่ยมผูปวยท่ีบาน พรอมประเมินสภาพแวดลอม และจัดหาอุปกรณ

ทางการแพทยท่ีจําเปนตอการฟนฟูสภาพใหแกญาติ ซ่ึงการติดตามเยี่ยมผูปวยจะข้ึนอยูกับสภาพ

อาการของผูปวย 

เราจะไปทํา discharge plan รวมกันคะ ระหวางทีมของแพทย พยาบาล แลวก็ 
โภชนากร และก็นักกายบําบัดอะไรตาง ๆ ... เราก็จะใหความรูกับผูดูแลเนี่ยะใหไดกอน 
วาตอนนี้ผูปวยมีอาการเปนอยางไรบาง ตองดูและอะไรในคนไขเคสนี้ ถาใส NG ก็ตอง
ใหอาหารทางสายยาง ก็ตองให care giver เนี่ยะไปเรียนกับโภชนากร ใหสามารถเรียน
สูตรเฉพาะเคสกอน ถาเรียนสูตรอาหารได ถึงจะลงสูชุมชนได ถาเคสนี้ตองใช
กายภาพบําบัด ตองใหกายภาพบําบัดข้ึนมา แลวสอน care giver ใหสามารถทําไดกอน 
ถึงจะลงสูชุมชน ภายใน 1 อาทิตยเนี่ยะคะ...ประสานใหทาง รพสต. เพ่ือเตรียมชุมชน 
พอพรอมท้ังหมดนี้เสร็จ ครบกระบวนการ ถึงจะทําเรื่อง discharge คนไข ใหกลับไปท่ี
บาน... ครั้งแรกจะประเมินกันแลววา สรุปวาเคสนี้ ตองลงเยี่ยมความถ่ีเทาไหร เดือนละ 
2 ครั้ง อาทิตยละครั้ง หรือเดือนละครั้ง หลังจากนั้นสงตอขอมูลผานทาง Program Thai 
CoC  ใหทาง รพสต.คะ (FM11) 
 
ในการตามเยี่ยม นี่คือ ถาเปนกรณี อยางเชน คนไขเปนสีแดงสีเหลือง ก็จะมีการเยี่ยม
เปนสหวิชาชีพ... จะมีทีมของโรงพยาบาล มีพยาบาล มีเภสัชดวยก็แลวแตวาความยาก
ความงายของเคส บางทีก็จะมีหมอลงมา แลวก็ลงในสวนของ รพสต. แลวก็จะมี
เจาหนาท่ีเราไป อาจจะมี อสม. เขาไปชวยดูอะไรเง่ียะคะ... สีแดงนี่ มันตองเยี่ยมภายใน 
1 อาทิตย ก็คืออาทิตยละครั้ง แตสวนใหญของพ่ีก็จะเปนสีเหลืองสีเขียว สีเหลืองสีเขียว 
สีเหลืองรูสึกจะเปนภายใน 2 อาทิตยนะ ถาเขาสงมา เราสามารถเยี่ยมไดภายใน 2 
อาทิตยนะคะ (FM2) 
 
มีหมออนามัยครับ หมออนามัยเปนมาหาเหมือนกัน มาดูแล อาทิตย สองอาทิตยครั้ง
หนึ่ง... ประมาณสักคนสองคน มีหมออนามัย มีเจาหนาท่ีประมาณเนี่ยะ... มาชวยเตรียม
ให ใหทําเตียง ใหคําปรึกษาดวย ปรึกษาทําเตียงกัน บอกตองหม่ันทํากายภาพใหเขา
เง่ียะครับ ก็มีกายภาพบาง (IDP6)  



 

77 
 

6. ประชาสัมพันธและใหความรูประชาชน 
  ผูปฏิบัติการฉุกเฉินมีการประชาสัมพันธและใหความรูประชาชนในชุมชนผาน

กระบวนการตาง ๆ ดังนี้ 

6.1 ประชาสัมพันธสายดวน 1669 เพ่ือรณรงคใหประชาชนในพ้ืนท่ีรูจักและจดจํา

เบอรเพ่ือสามารถโทรออกเม่ือตองการแจงเหตุฉุกเฉิน ผานการใชโบรชัวร (brochure) สติ๊กเกอร และ

ปายไวนิล 

6.2 จัดอบรมใหความรูประชาชนเก่ียวกับการใชเบอรสายดวน 1669 การปฐม

พยาบาลเบื้องตน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (cardiopulmonary resuscitation: CPR)  

6.3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนในการประเมินและปฐม

พยาบาลเบื้องตน การ CPR และการใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (automated external 

defibrillator: AED) 

 

ทางเทศบาลเขาโบวชัวรใหญ ๆ มีไวนิลใหญ ๆ เขาไปติดไวในหมูบาน ให อสม. เขาไป 
ทุกหมูบานจะรูวา 1669 เปนเบอรอะไร (IDP1) 
 
แตละ อบต. เทศบาลมีโครงการ อยางท่ีผมทําอยางตอเนื่อง และก็ไมเคยหยุด และจะ
ทําใหมันสําเร็จ ก็คือ โครงการ 1 ครอบครัว  1 CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องตน... 
ผมเปนคนไปสอนเลย ใหสมาชิกในครอบครัวนั้นรูจักการปฐมพยาบาล รูจักการ CPR 
เปน รูจักการฟนคืนชีพเปนการปฐมพยาบาล การจัดทา การดาม การหามเลือดเปน 
(FR4) 
 
สวนใหญจะเปนหองฉุกเฉินใหนองกูชีพอะไรชวยทํา ชวย ๆ กันทํา …มันจะโครงการ 
สพฉ. อยางหนึ่งนะคะ เรียกวา อาสาฉุกเฉินชุมชน คือ นักเรียนตั้งแต 7 ปข้ึนไป มา
อบรมหลักสูตร อาสาฉุกเฉินชุมชนเนี่ยะคะ จะไดบัตรประจําตัว เขาสอนเรื่อง CPR สอน
การใชเครื่อง AED ใหรูจักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเนอะ อันนี้เปนชองทางหนึ่งท่ี
เขาสูชุมชนเนอะ (ID17) 
 

7. พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ 
   สสจ. อปท. โรงพยาบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการสนับสนุนใหผูปฏิบัติการ

ฉุกเฉินไดรับการพัฒนาศักยภาพตามระดับการปฏิบัติการ ดังนี้ 

7.1 จัดใหมีการฟนฟูความรูเก่ียวกับการปฏิบัติฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลของ

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย พนักงานฉุกเฉินการแพทย และเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ผานการ

จัดอบรมของโรงพยาบาล กิจกรรม EMS rally และการประชุมเครือขายกูชีพ 
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 มีท้ังอบรมฟนฟู ทบทวน ทุกครั้งจะเปนอาสาระดับ EMR เนอะ ทุกปจะตองมีการฟนฟู 
และทางโรงพยาบาลเขาจะมีการจัดทุกปครับ... ทางฝางเปนก็จะมีเครือขายของกูชีพ
สัญจรเนอะ ทุกครั้งท่ีมีกูชีพสัญจรก็จะมี เขาเรียกวาอะไร บางครั้งก็จะเชิญคุณหมอมา 
จะมีคุณหมอมาใหความรูเพ่ิมเติมจากท่ีรู และบางทีก็จะมีโรคใหม ๆ อะไรมา update 
ใหครับ (FR4) 
 
โครงการของทาง EMS เรา การประชุม   EMS day ปหนึ่งประชุมกัน 2 ครั้งครับ  EMS 
day ก็คือ เรียกกูภัยท้ังจังหวัดมาประชุมกันโดยผาน สสจ. มาประชุมกัน มีปญหาหรือมี
หลักสูตรอะไรใหม ๆ มา update กันบางอะไรเง่ียะ... วันท่ี 1 เมษา กอนเทศกาล
สงกรานต อีกทีหนึ่งก็ชวงปใหม กอนปใหมเคานดาวน (FP1) 
 

7.2 สนับสนุนใหเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการทํางาน เชน หลักสูตรการใชวิทยุสื่อสาร การรับแจงเหตุและสั่งการ และการชวยชีวิต

ข้ันสูง เปนตน 

 
ทางมูลนิธิก็ตองสงเจาหนาท่ีไปอบรมเง่ียะครับ... อบรม FR กอน แลวก็เปน Basic 
เบื้องตนพ้ืนฐานครับ และก็พอถึงจุดนี้แลวก็แยก ๆ ออกไป อบรมอยางอ่ืน เชน เก่ียวกับ
อัคคีภัย เก่ียวกับท่ีสูง การลอยตัว มันจะมีหลายดานครับ... อยางรถตกเหวเง่ียะครับ 
เจาหนาท่ีไมสามารถท่ีตองเดินเทาไปไดครับ ก็ตองใชอุปกรณเชือกในการโรยตัวเขาไป
หาคนเจ็บครับ (FR3) 
 
เขาก็มีการอบรมเรื่องของ ACLS   ทุกป... จะเปนของโรงพยาบาลเราเองจัดคะทํา
รวมกับมหาราช (FP2) 
 

7.3 จัดประชุม (conference) กลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉินในหนวยงาน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน วิเคราะหการทํางาน และแลกเปลี่ยนความรูท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
ถามันเปนเคสท่ีมีปญหาเนี่ยะ เชามาเราก็จะมาคุยกันวา เคสนี้เกิดอะไรข้ึน แลวแกไข
ยังไง แลวแกไขไดไหม แลวเผื่อไปเจอ อันนี้ ไม เคย พ่ีถือวา สําหรับพ่ีนะ จาก
ประสบการณในการทํางานนะ learning by doing เนี่ยะ มันเปนอะไรท่ีมันจํา... มันไม
ทุกวัน เอาเฉพาะเคสท่ีมีปญหา (ID2) 
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จะ conference กันทุกเดือนอยูแลวคะ เราจะแบงกันคะพ่ี มีเคสสีแดงก่ีเคสก็มานั่ง 
conference กันคะ วา เปนปญหาอะไร แกไขอะไรไดบาง เคสนี้คนไขเปนอะไร ทําไม
ถึงตองออกไปอะไรเง่ียะ... มันก็จะไดเพ่ิมศักยภาพในการรักษาของเราดวย เชน สมมุติ
วา conference อันนี้เราขาดอะไรไปบาง เวลาเราทําจริง เราก็ไมรูวาเราทําขาดอะไรไป
บาง ถามีการ audit ทุก ๆ เดือนเนี่ยะ เราจะไดรูขอเสียเราวา เราทําอันนี้ผิดไปนะ รอบ
หนาตองทําอันนี้นะ หรือวามีการ update guideline ใหม มันจะมีแบบ CPR ก็จะตอง 
เขาจะตองมาใหม ทุก 5 ป หมายถึงวา การชวยผูปวยท่ีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยะคะ ก็จะตอง
มาทุก 5 ป อยูแลวจะมี update อยูตลอด เหมือนการรักษาผูปวย เนี่ยะ เขาจะมี 
update มาเรื่อย ๆ คนไข ตองดูแลคนไขแบบนี้ ตอง update ข้ึนมาเรื่อย ๆ ตองทํา
อยางไรยังไงเง่ียะ... ก็จะมีพ่ีเวช มีหมอ มีพารา มีอะไรเขาดวยกัน เวลาเราไปเรียนหรือ
ไปอบรมอะไรมาเนี่ยะ เราก็จะมา update ใหคนท่ีเขาไมไดไปไดรูดวยกันคะ จะเปน
แบบนี้ทุกเดือนอยูแลว (FP1) 
 

 ผลผลิตและผลลัพธ (output and outcome)  

 จากการสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม พบวา ผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ

พัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

 

 1. ความพรอมในการปฏบัิติการของผูปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

  เม่ือประเมินความพรอมในการปฏิบัติการฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลของผูปฏิบัติการฉุกเฉิน

ในสังกัด อปท. จํานวน 44 คน พบวา สวนใหญมีความพรอมในการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและการ

เคลื่อนยายผูปวยและการบันทึกขอมูลในระดับมากถึงมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบรายดานพบวา 

ประมาณครึ่งหนึ่งของผูรวมวิจัยมีความพรอมในการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตองปลอดภัย 

การดูแลทําแผลและชวยหามเลือดไดอยางถูกตอง การปองกันการเกิดอุบัติเหตุซํ้าซอน และการ

รายงานศูนยสั่งการเม่ือประเมินผูปวยไมรูสึกตัวเพ่ือขอความชวยเหลือในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 52.3 52.3 50.0 และ 50.0 ตามลําดับ ในขณะท่ีการปฏิบัติเก่ียวกับการเคลื่อนยายผูปวยและการ

บันทึกขอมูล พบวา ผูเขารวมวิจัยมีความพรอมในการยึดตรึงผูปวยกอนเคลื่อนยายผูปวยและนําสง

โรงพยาบาล การรายงานศูนยสั่งการทันทีเม่ือประเมินผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง และการบันทึก

ขอมูลการปฏิบัติการ (ITEMS) ภายใน 8 ชั่วโมงตั้งแตรับแจงเหตุในระดับมาก คิดเปนรอยละ 59.1 

54.5 และ 54.5 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 11  
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ตารางท่ี 11 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามการรับรู

ความพรอมกอนออกปฏิบัติการฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (n = 44)        

การใหบริการ 

ระดับความพรอม 

นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

การชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 

1. ปองกันการติดเชื้อโดยสวมถุงมือสะอาด 
สวมผาปดปาก (mask)  

2 

(4.5) 

2 

(4.5) 

11 

(25.0) 

19 

(43.2) 

10 

(22.7) 

2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซํ้าซอนโดยวาง
กรวย จราจรเทปสะทอนแสงก้ันบริเวณท่ี
เกิดอุบัติเหต ุ

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(4.5) 

20 

(45.5) 

22 

(50.0) 

3. รายงานศูนยสั่งการเม่ือประเมินผูปวย
ไมรูสึกตัว หรือมีชีพจรเร็ว หายใจหอบ เกิด
อุบัติเหตุรุนแรง เพ่ือขอความชวยเหลือทันที 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(6.8) 

19 

(43.2) 

22 

(50.0) 

4. สามารถชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานได
อยางถูกตอง ปลอดภัย เม่ือพบผูปวยหยุด
หายใจไมมีชีพจร  

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(4.5) 

19 

(43.2) 

23 

(52.3) 

5. สามารถดูแลทําแผลและชวยหามเลือด
ไดอยางถูกตอง เม่ือพบผูปวยมีแผลฉีกขาด
และมีเลือดออกมาก  

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.3) 

20 

(45.5) 

23 

(52.3) 

6. สามารถดูแลดามกระดูกตนคอและ 
เคลื่อนยายผูปวยไดอยางปลอดภัย เม่ือพบ
ผูปวยปวดตนคอ สงสัยวามีกระดูกหักหรือ 
บาดเจ็บ  

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.3) 

21 

(47.7) 

22 

(50.0) 

7. สามารถดูแลดามกระดูกแขน ขาและ
เคลื่อนยายผูปวยไดอยางถูกตอง ปลอดภัย
เม่ือพบผูปวยมีแขนขาปวด บวมผิดรูป  

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

23 

(52.3) 

21 

(47.7) 

การเคล่ือนยายผูปวยและการบันทึกขอมูล 

1. ทําการยึดตรึงผูปวยกอนเคลื่อนยาย
ผูปวยและนําสงโรงพยาบาล 

0 

(0.0) 

1 

(2.3) 

1 

(2.3) 

26 

(59.1) 

16 

(36.4) 

2. ดูแลผูปวยโดยประเมินความรูสึกตัว 
การหายใจขณะการเคลื่อนยายผูปวย  

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(4.5) 

23 

(52.30) 

19 

(43.2) 
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การใหบริการ 

ระดับความพรอม 

นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

3. รายงานศูนยสั่งการทันทีเม่ือประเมิน
ผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(6.8) 

24 

(54.5) 

17 

(38.6) 

4. มีการบันทึกขอมูลแบบทันที ( real 
time) ตั้งแตการรับแจงถึงสงผูปวยไปยัง
สถานพยาบาล ภายใน 15 นาที 

1 

(2.3) 

0 

(0.0) 

10 

(22.7) 

18 

(40.9) 

15 

(34.1) 

5. มีการบัน ทึกข อ มูลการปฏิบั ติ ก าร 
(ITEMS) ภายใน 8 ชั่วโมงตั้งแตรับแจงเหตุ 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

7 

(15.9) 

23 

(54.5) 

13 

(29.5) 

 

 2. การรูจักและเรียกใชสายดวน 1669 

 

 จากการสํารวจผูมารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 579 คน

พบวา รอยละ 78.8 ของผูมารับบริการท้ังหมด รูจักสายดวน 1669 โดยสวนมากจะรูจักผานการเห็น

รถพยาบาลฉุกเฉินออกปฏิบัติการและจากปายประชาสัมพันธ ในขณะท่ีมีเพียงรอยละ 27.8 เคยใช

โทรศัพทแจงเหตุ  (ตารางท่ี 12) เม่ือจําแนกถึงสาเหตุของการใชสายดวน 1669 พบวา รอยละ 78.9 

มีความเห็นวาเพ่ือความปลอดภัยของผูปวย รองลงมาคือ รถพยาบาลฉุกเฉินมีอุปกรณใหการชวยเหลือ

ครบถวน และรถพยาบาลฉุกเฉินมีเจาหนาท่ีท่ีสามารถชวยผูปวยไดรวดเร็วในขณะ คิดเปนรอยละ 

56.5 และ 49.7 ตามลําดับ (ตารางท่ี 13)  

 ในขณะท่ี สาเหตุของการไมใชโทรศัพทแจงเหตุสวนใหญเกิดความคิดวามีรถสวนตัว และ

สามารถมาโรงพยาบาลเองได คิดเปนรอยละ 78.9 รองลงมาคือ ไมอยากเสียเวลารอรถพยาบาล

ฉุกเฉิน เพราะอาจมาชา คิดเปนรอยละ 25.1 ดังแสดงในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 12 

จํานวนและรอยละของผูมารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําแนกตามการรูจักและการใช

โทรศัพทแจงเหตุ (n = 579) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

การรูจักสายดวน 1669           

ไมรูจัก 123 21.2 

รูจัก  456 78.8 

วิทยุ                 105 23.0 

โทรทัศน 161 35.3 

สื่อสิ่งพิมพ/แผนพับ                     117 25.7 

ปายประชาสัมพันธ           316 69.3 

สื่อสังคมออนไลน 156 34.2 

ญาติหรือเพ่ือนบาน 158 34.6 

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล          170 37.3 

เห็นรถพยาบาลฉุกเฉินออกใหบริการ   349 76.5 

อสม./ผูนําชุมชน          106 23.2 

เจาหนาท่ีกูชีพของโรงพยาบาลหรือ อบต./อบจ.   81 17.8 

เคยเปนผูปวยฉุกเฉินเอง    26 5.7 

อาสาสมัครกูชีพกูภัย เชน มูลนิธิ อปพร.        41 9.0 

อ่ืน ๆ ระบุ 26 5.7 

การใชโทรศัพทแจงเหตุ      

ไมไดโทรศัพทแจงเหตุ  418 72.2 

โทรศัพทแจงเหตุ           161 27.8 

สายดวน 1669  94 58.4 

เบอรโทรศัพทตรงของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 49 30.4 

เบอรโทรศัพทตรงของโรงพยาบาล 8 5.0 

แอพลิเคชั่น EMS 1669 1 0.6 

อ่ืน ๆ (เชน เบอร 191 สายดวนอ่ืน ๆ) 3 1.9 
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ตารางท่ี 13 

จํานวนและรอยละของผูมารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําแนกตามสาเหตุการใชโทรศัพท

แจงเหตุ (n = 161) 

เหตุผล* จํานวน รอยละ 

เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย 127 78.9 

รถพยาบาลฉุกเฉินมีอุปกรณใหการชวยเหลือครบถวน 91 56.5 

รถพยาบาลฉุกเฉินมีเจาหนาท่ีท่ีสามารถชวยผูปวยไดรวดเร็วในขณะ

เดินทาง 

80 49.7 

ไมมีรถยนตสวนตัว หรือไมมีคนนําสงโรงพยาบาล 42 26.1 

ไมมีความรูในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 18 11.2 

ไมมีความรูในการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  11 6.8 

ไมมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาภายนอกชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ใน

สถานท่ีใกลเคียง 

4 2.5 

ระยะทางไปโรงพยาบาลหางไกล หรือการเดินทางลําบาก 13 8.1 

การเดินทางดวยรถพยาบาลฉุกเฉินมีความรวดเร็วกวา 27 16.8 

* สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  
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ตารางท่ี 14 

จํานวนและรอยละของผูมารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําแนกตามสาเหตุการไมใช

โทรศัพทแจงเหตุ (n = 418) 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

ภาวะตกใจ ไมไดนึกถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน   65 15.6 

มีรถสวนตัว สามารถมาโรงพยาบาลเองได 273 65.3 

ไมอยากเสียเวลารอรถพยาบาลฉุกเฉิน เพราะอาจมาชา 105 25.1 

กลัวรถพยาบาลฉุกเฉินเขาไมถึงเนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีหางไกล 39 9.3 

เคยโทรศัพทแจงสายดวน 1669 แลว มีความยุงยากในการบอกขอมูล

อาการคนไข  

15 3.6 

เคยพบกับความยุงยากในการบอกขอมูลหรือระบุสถานท่ีท่ีเกิดเหตุ 13 3.1 

กลัวเสียคาใชจาย 17 4.1 

รูสึกวาอาการบาดเจ็บ/เจ็บปวยเพียงเล็กนอย ไมจําเปนตองเรียก

รถพยาบาลมารับ 

50 12.0 

คิดวาอาจจะไมไดรับบริการท่ีดีตามท่ีคาดหวังเอาไว 6 1.4 

จําเบอรโทรศัพทไมได 11 2.6 

บาน/สถานท่ีเกิดเหตุอยูใกลโรงพยาบาล 46 11.0 

กลัวติดเชื้อโรค 1 0.2 

* สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 3. ความพึงพอใจตอการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 

 เม่ือสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน พบวา มีผูมาบริการท่ีเคยมี

ประสบการณในการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 270 คน คิดแปนรอยละ 46.6 ของผูมา

รับมาบริการท้ังหมด ท้ังนี้ ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินใน

ระดับมาก (ตารางท่ี 15) 
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ตารางท่ี 15 

จํานวนและรอยละของผูมารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําแนกตามความพึงพอใจในการใช

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน  (n = 270) 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 ความรวดเร็วของชุดปฏิบัติการฯ 

ในการมาถึงท่ีเกิดเหตุ 

3 

(1.1) 

3 

(1.1) 

32 

(11.9) 

128 

(47.4) 

104 

(38.5) 

2 การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหต ุ 3 

(1.1) 

0 

(0.0) 

42 

(15.6) 

125 

(46.3) 

100 

(37.0) 

3 การพูดคุยกับผูปวย/บาดเจ็บหรือ

ญาต ิ

5 

(1.9) 

3 

(1.1) 

38 

(14.1) 

115 

(42.6) 

109 

(40.4) 

4 การประสานงานของเจาหนาท่ี 

ณ จุดเกิดเหตุ 

4 

(1.5) 

0 

(0.0) 

43 

(15.9) 

130 

(48.1) 

93 

(34.4) 

5 การชวยเหลือระหวางการนําสง 

(อุปกรณชวยยาย ความชํานาญของ

เจาหนาท่ี) 

3 

(1.1) 

1 

(0.4) 

36 

(13.3) 

122 

(45.2) 

108 

(40.0) 

6 ความพรอมใชงานของ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (สะอาด 

เรียบรอย มีอุปกรณครบถวน) 

4 

(1.5) 

2 

(0.7) 

37 

(13.7) 

125 

(46.3) 

102 

(37.8) 

7 การดูแลผูปวยขณะนําสง

โรงพยาบาล 

3 

(1.1) 

1 

(0.4) 

35 

(13.0) 

124 

(45.9) 

107 

(39.6) 

8 ความปลอดภัยเม่ืออยูบน

รถพยาบาลฉุกเฉิน 

6 

(2.2) 

1 

(0.4) 

36 

(13.3) 

128 

(47.4) 

99 

(36.7) 

 

 สําหรับความพึงพอใจในการใชบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล พบวา ผูมารับบริการสวน

ใหญมีความพึงพอใจตอการใชบริการหองฉุกเฉินแตละดานในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีความพึง

พอใจนอยท่ีสุด คือ ความเพียงพอของผูปฏิบัติการในหองฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ16.2 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 16  
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ตารางท่ี 16 

จํานวนและรอยละของผูมารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําแนกตามความพึงพอใจในการใช

บริการหองฉุกเฉิน  (n = 579) 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 ความรวดเร็วของการบริการดูแลรักษา 89 

(15.4) 

13 

(2.2) 

114 

(19.7) 

195 

(33.7) 

168 

(29.0) 

2 การประสานบริการเพ่ือการดูแลรักษา 

โดยเฉพาะการประสานสิทธิการรักษา 

86 

(14.9) 

5 

(0.9) 

118 

(20.4) 

227 

(39.2) 

143 

(24.7) 

3 ข้ันตอนการใหบริการรักษาพยาบาล 85 

(14.7) 

6 

(1.0) 

95 

(16.4) 

243 

(42.0) 

150 

(25.9) 

4 การพูดจาของผูใหบริการ 84 

(14.5) 

5 

(0.9) 

94 

(16.2) 

216 

(37.3) 

180 

(31.1) 

5 การไดรับคําแนะนําและคําปรึกษา

ระหวางการรักษาพยาบาล การสงตอ และ

กอนกลับบาน 

85 

(14.7) 

11 

(1.9) 

88 

(15.2) 

218 

(37.7) 

177 

(30.6) 

6 ขอมูลขาวสารท่ีไดรับเพียงพอตอการ

ตัดสินใจใชบริการรักษาพยาบาล 

87 

(15.0) 

10 

(1.7) 

97 

(16.8) 

218 

(37.7) 

167 

(28.8) 

7 ความเชี่ยวชาญของเจาหนาท่ีทาง

การแพทย 

78 

(13.5) 

2 

(0.3) 

57 

(9.8) 

238 

(41.1) 

204 

(35.2) 

8 จํานวนเจาหนาท่ีมีความเพียงพอ 94 

(16.2) 

15 

(2.6) 

115 

(19.9) 

202 

(34.9) 

153 

(26.4) 

 

สําหรับความพึงพอใจในการใชบริการหอผูปวยในโรงพยาบาลพบวา รอยละ 32.3 และ 31.4 

มีความพึงพอใจในการดูแลรักษาและฟนฟูขณะรักษาในโรงพยาบาลและความเชี่ยวชาญของทีม

เจาหนาท่ีสาธารณสุขในระดับมาก  ในขณะท่ีมีความพึงพอใจตอการเตรียมความพรอมในการดูแล

ขณะกลับไปอยูท่ีบานและการประสานสงตอการดูแลไปยังสถานบริการทางสุขภาพใกลบานในระดับ

นอยท่ีสุด รอยละ 30.6 และ 31.1 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 

จํานวนและรอยละของผูมารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําแนกตามความพึงพอใจในการใช

บริการหอผูปวยในโรงพยาบาล  (n = 579) 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 ความเชี่ยวชาญของทีมเจาหนา ท่ีทาง

การแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด ฯลฯ 

171 

(29.5) 

1 

(0.2) 

57 

(9.8) 

182 

(31.4) 

168 

(29.0) 

2 การดูแลรักษาและฟนฟูขณะรักษาใน

โรงพยาบาล 

171 

(29.5) 

2 

(0.3) 

65 

(11.2) 

187 

(32.3) 

154 

(26.6) 

3 การเตรียมความพรอมในการดูแลขณะ

กลับไปอยูท่ีบาน 

177 

(30.6) 

12 

(2.1) 

99 

(17.1) 

180 

(31.1) 

111 

(19.2) 

4 การประสานสงตอการดูแลไปยังสถาน

บริการทางสุขภาพใกลบาน 

180 

(31.1) 

12 

(2.1) 

96 

(16.6) 

182 

(31.4) 

109 

(18.8) 

 

 4. การใหบริการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีนับจากการแจงการเจ็บปวย 

 

   จากขอมูลเชิงปริมาณในกลุมผูปฏิบัติการ พบวา ผูปฏิบัติการในสังกัด อปท. มีการ

รับรูวาสามารถใหบริการการแพทยฉุกเฉินสําหรับผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ ตั้งแตรับแจงเหตุไปยัง

โรงพยาบาลเปาหมาย ภายใน 10 นาทีไดในระดับมาก คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาคือ ในระดับมาก

ท่ีสุด และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 36.4 และ 9.1 ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉิน

ในสังกัดโรงพยาบาลมีการรับรูวาสามารถใหบริการการแพทยฉุกเฉินสําหรับผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ (สี

แดง) ภายใน 8 นาที ตั้งแตรับแจงเหตุในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมา คือ ในระดับมาก

ท่ีสุด ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด รอยละ 20.0, 24.1, 3.4 และ 2.1 ตามลําดับ 

   ในขณะท่ีขอมูลเชิงคุณภาพในกลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉินละผูมารับบริการสะทอนให

เห็นวาความรวดเร็วในการเขาถึงผูปวย ณ สถานท่ีเกิดเหตุนั้นมีหลายปจจัยรวมดวย หากผูปวยฉุกเฉิน

อยูในสถานท่ีใกลกับหนวยปฏิบัติการและเคยมีประวัติในการเรียกใชบริการก็จะสามารถเขาถึงได

ภายใน 10 นาที แตถาอยูในสถานท่ีทุรกันดาร สถานท่ีเปนท่ีราบสูง และไมมีสัญญาณ ชุดปฏิบัติการณ

ก็ไมสามารถเขาถึงไดตามตัวชี้วัด ดังคํากลาวนี้ 

ปาจะแจงเหตุ เขาก็จะรับฟงนะ รับฟงปุปแลวเขาก็จะสอบถามเลยวา สถานท่ีอยู
ตรงไหน ผูปวยเปนอะไรมากไหม อาการเปนยังไง ปาก็จะบอกเขา ตามท่ีเราเห็น และ
เขาก็จะประมาณ 5  นาที 10 นาที เขาก็จะไปถึงท่ีแลว (IDP1) 
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การไปถึงจุดเกิดเหตุไมเกิน 10 นาที อยูท่ีสถานท่ีเกิดเหตุดวยครับ ถาสถานท่ีไกล ก็ใช
เวลานานหนอย แลวแต แตถาแถวนี้ ก็แปปเดียว ไมเกิน 4 นาที... โดยรวมตั้งแตรถออก
จากฐานจนถึงโรงพยาบาล ตีคราว ๆ ประมาณ 12 นาที ถึงโรงพยาบาลเลย (FR6) 

 

คือพอมีอาการชักเนอะ แลวก็ ไมรูสึกตัว ก็เลยโทร ญาติโทรหารถ ฉุกเฉิน 1669 แลวก็
เขาก็มารับ แตวาตอนท่ีมารับนี่หลงซอย หาซอยท่ีบานไมเจอ... เปนรถเทศบาลครับ... 
นานเหมือนกัน นาน ผมคิดวานาน เปน 10 กวานาทีครับ เราก็โทรกลับไปถามอยูนะ 
ตอนแรกนะ โทรกลับไปถามวาตอนนี้เขาอยูไหนอะไรเง่ียะครับ (IDP19) 
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของ

จังหวัดเชียงใหม 

 

 ผูปฏิบัติการฉุกเฉินมีความคิดเห็นตอระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

 

1. การบริการรับแจงเหตุ 1669 (ศูนยแจงเหตุและส่ังการ) 

 

 ผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีความคิดเห็นตอการบริการรับแจง

เหตุ 1669 (ศูนยแจงเหตุและสั่งการ) วามีความรวดเร็วในการประสานงานแจงเหตุในระดับมาก คิด

เปนรอยละ 68.2 และขอมูลท่ีไดรับจากศูนยแจงเหตุวาเพียงพอตอการออกปฏิบัติการในระดับมาก 

รอยละ 50.0 (ตารางท่ี 18) เชนเดียวกันกับความคิดเห็นของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาลท่ีคิดเห็น

วาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขมีการวางแผนงานท่ีชัดเจนใน

ระดับมาก รอยละ 62.1 และขอมูลท่ีไดรับจากศูนยแจงเหตุมีความเพียงพอในระดับมาก รอยละ 52.4 

(ตารางท่ี 19) 

 

ตารางท่ี 18 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามความคิดเห็นตอ

การใหบริการรับแจงเหตุ 1669   (n = 44) 

การบริการการแพทยฉุกเฉิน 

ระดับความคิดเห็น 

น อ ย

ท่ีสุด 

นอย ป า น

กลาง 

มาก ม า ก

ท่ีสุด 

1. ขอมูลท่ีไดรับจากศูนยแจงเหตุเพียงพอ
ตอการออกปฏิบัติการ 

2 

(4.5) 

0 

(0.0) 

13 

(29.5) 

22 

(50.0) 

7 

(15.9) 

2. การประสานงานกับศูนยแจงเหตุมี
ความสะดวกรวดเร็วและเขาใจงาย 

1 

(2.3) 

0 

(0.0) 

8 

(18.2) 

30 

(68.2) 

5 

(11.4) 
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ตารางท่ี 19 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล จําแนกตามความคิดเห็นตอการใหบริการรับ

แจงเหตุ 1669   (n = 145) 

การบริการการแพทยฉุกเฉิน 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

1. ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุขมีการวางแผนงาน
ท่ีชัดเจน 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

32 

(22.1) 

90 

(62.1) 

23 

(15.9) 

2. ระบบบริการรับแจงเหตุมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานเปนลายลักษณ
อักษร 

0 

(0.0) 

4 

(2.8) 

31 

(21.4) 

80 

(55.2) 

30 

(20.7) 

3. ขอคําถามท่ีใชในการคัดแยกระดับผูปวย
ฉุกเฉินมีความชัดเจน กระชับ และงายตอการ
ตอบคําถามของประชาชน  

2 

(1.4) 

3 

(2.1) 

42 

(29.0) 

75 

(51.7) 

23 

(15.9) 

4. ขอมูลท่ีไดรับเพียงพอตอการคัดสรรชุด
ปฏิบัติการท่ีมีความเหมาะสมออกปฏิบัติการ 

3 

(2.1) 

4 

(2.8) 

53 

(36.6) 

76 

(52.4) 

9 

(6.2) 

5. ระบบสารสนเทศมีขอมูลท่ีเพียงพอตอการ
ตัดสินใจประสานสงตอผูปวยไปยังสถาน
บริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

60 

(41.4) 

67 

(46.2) 

16 

(11.0) 

 

 

2. การบริการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  

 

ผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีความคิดเห็นตอใหบริการของชุด

ปฏิบัติการทุกดานในระดับมาก โดยพาะการมีหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีเพียงพอตอการใหบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 68.2 (ตารางท่ี 20)ในขณะท่ีผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาลมีความ

คิดเห็นวาหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินใชเวลาดูแลรักษาผูปวยท่ีจุดเกิดเหตุเร็วท่ีสุดตามประสบการณ

ผูปฏิบัติงานในระดับมาก รอยละ 73.1 และทุกคนในหนวยปฏิบัติการมีความพรอมดานการ

เคลื่อนยายผูปวยใหปลอดภัยในระดับมากรอยละ 66.2 (ตารางท่ี 21) 
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ตารางท่ี 20 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามความคิดเห็นตอ

การใหบริการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน   (n = 44) 

การบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. หนวยปฏิบัติการฯ สามารถเขาถึงท่ี
เกิดเหตุไดรวดเร็ว และถูกตองทุกครั้ง 

1 

(2.3) 

0 

(0.0) 

5 

(11.4) 

27 

(61.4) 

11 

(25.0) 

2. รถพยาบาลฉุกเฉินมีความพรอมในการ
ใชงานตลอดเวลา (สะอาด เรียบรอย มี
อุปกรณครบถวน) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

8 

(18.2) 

22 

(50.0) 

14 

(31.8) 

3. การเดินทางดวยรถพยาบาลฉุกเฉินมี
ความปลอดภัยและรวดเร็ว 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.3) 

29 

(65.9) 

14 

(31.8) 

4. หนวยปฏิบัติการฯ ทุกคนมีความพรอม
ดานการเคลื่อนยายผูปวยใหปลอดภัย 

1 

(2.3) 

1 

(2.3) 

2 

(4.5) 

25 

(56.8) 

15 

(34.1) 

5. หนวยปฏิบัติการฯ ใชเวลาดูแลรักษา
ผู ป ว ย ท่ี จุ ด เ กิ ด เ ห ตุ เ ร็ ว ท่ี สุ ด ต า ม
ประสบการณผูปฏิบัติงาน 

1 

(2.3) 

1 

(2.3) 

6 

(13.6) 

26 

(59.1) 

10 

(22.7) 

6. หนวยปฏิบัติการฯ มีการติดตามอาการ
เปลี่ ยนแปลงของผู ป ว ยและ ให ก า ร
ชวยเหลืออยางถูกวิธ ี

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

9 

(20.5) 

29 

(65.9) 

6 

(13.6) 

7. หนวยปฏิบัติการฯ มีวัสดุอุปกรณใน
การดูแลรักษาผูปวยท่ีจุดเกิดเหตุเพียงพอ 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

7 

(15.9) 

29 

(65.9) 

8 

(18.2) 

8. หนวยปฏิบัติการฯ ไดรับการพัฒนา
ความรูอยางตอเนื่อง 

2 

(4.5) 

0 

(0.0) 

3 

(6.8) 

29 

(65.9) 

10 

(22.7) 

9. หน วยปฏิบั ติ การฯ สามารถแจ ง
สถานะการปฏิบัติการและติดตอประสาน
ความชวยเหลือกับโรงพยาบาลเปาหมาย
ไดสะดวกและงาย 

1 

(2.3) 

0 

(0.0) 

6 

(13.6) 

24 

(54.5) 

13 

(29.5) 

10. หนวยปฏิบัติการฯ มีจํานวนเพียงพอ
ตอการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

5 

(11.4) 

30 

(68.2) 

9 

(20.5) 
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ตารางท่ี 21 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล จําแนกตามความคิดเห็นตอการใหบริการของ

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน   (n = 145) 

การบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. หนวยปฏิบัติการฯ สามารถเขาถึงท่ี
เกิดเหตุไดรวดเร็ว และถูกตองทุกครั้ง 

0 

(0.0) 

3 

(2.1) 

47 

(32.4) 

82 

(56.6) 

13 

(9.0) 

2. รถพยาบาลฉุกเฉินมีความพรอมใน
การใชงานตลอดเวลา (สะอาด 
เรียบรอย มีอุปกรณครบถวน) 

1 

(0.7) 

2 

(1.4) 

41 

(28.3) 

80 

(55.2) 

21 

(14.5) 

3. การเดินทางดวยรถพยาบาลฉุกเฉิน
มีความปลอดภัยและรวดเร็ว 

2 

(1.4) 

7 

(4.8) 

54 

(37.2) 

70 

(48.3) 

12 

(8.3) 

4. หนวยปฏิบัติการฯ ทุกคนมีความ
พรอมดานการเคลื่อนยายผูปวยให
ปลอดภัย 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

25 

(17.2) 

96 

(66.2) 

22 

(15.2) 

5. หนวยปฏิบัติการฯ ใชเวลาดูแล
รักษาผูปวยท่ีจดุเกิดเหตุเร็วท่ีสดุตาม
ประสบการณผูปฏิบัติงาน 

1 

(0.7) 

1 

(0.7) 

22 

(15.2) 

106 

(73.1) 

15 

(10.3) 

6. หนวยปฏิบัติการฯ มีการตดิตาม
อาการเปลีย่นแปลงของผูปวยและให
การชวยเหลืออยางถูกวิธี 

0 

(0.0) 

3 

(2.1) 

37 

(25.5) 

89 

(61.4) 

16 

(11.0) 

7. หนวยปฏิบัติการฯ มีวัสดุอุปกรณใน
การดูแลรักษาผูปวยท่ีจุดเกิดเหตุ
เพียงพอ 

1 

(0.7) 

5 

(3.4) 

48 

(33.1) 

73 

(50.3) 

18 

(12.4) 

8. หนวยปฏิบัติการฯ ไดรับการพัฒนา
ความรูอยางตอเน่ือง 

1 

(0.7) 

4 

(2.8) 

32 

(22.1) 

79 

(54.5) 

29 

(20.0) 

9. หนวยปฏิบัติการฯ สามารถแจง
สถานะการปฏิบัติการและตดิตอ
ประสานความชวยเหลือกับโรงพยาบาล
เปาหมายไดสะดวกและงาย 

1 

(0.7) 

0 

(0.0) 

41 

(28.3) 

82 

(56.6) 

21 

(14.5) 
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3.  การบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

 

 ผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีหองฉุกเฉินวามีความเชี่ยวชาญและสามารถรักษาผูปวยไดอยางรวดเร็วตรงตามสภาพ

การเจ็บปวยในระดับมากถึงมากท่ีสุด (ตารางท่ี 22) เชนเดียวกับผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาลท่ีมี

ความคิดเห็นผูปฏิบัติการในหองฉุกเฉินมีความเชี่ยวชาญ สามารถ Triage ผูปวย ภายใน 4 นาทีและมี

แนวปฏิบัติในการรักษาอยางชัดเจนในระดับมากถึงมากท่ีสุด อยางไรก็ตามกลับมีความคิดเห็นตอมี

ระบบฐานขอมูลท่ีสามารถติดตามอาการของผูปวยต้ังแตจุดเกิดเหตุ จนกระท่ังรักษา และสงตอ ท่ี

รวดเร็ว (real-time) และถูกตอง ในระดับปานกลางรอยละ 28.3 

 

ตารางท่ี 22 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามความคิดเห็นตอ

การใหบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล   (n = 44) 

การบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการมีความ
เชี่ยวชาญและเพียงพอตอการ
ใหบริการ 

1 

(2.3) 

0 

(0.0) 

2 

(4.5) 

26 

(59.1) 

15 

(34.1) 

2. ผูปวยทุกคนเขาถึงการรักษาได
อยางรวดเร็วและตรงตามสภาพการ
เจ็บปวย 

0 

(0.0) 

1 

(2.3) 

4 

(9.1) 

21 

(47.7) 

18 

(40.9) 
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ตารางท่ี 23 

จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล จําแนกตามความคิดเห็นตอการใหบริการ

หองฉุกเฉินของโรงพยาบาล (n = 145) 

 

การบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉิน
ดานการแพทยและสาธารณสุข 

1 

(0.7) 

6 

(4.1) 

43 

(29.7) 

74 

(51.0) 

21 

(14.5) 

2. มีแนวทาง/ข้ันตอนการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
อยางชัดเจนท้ังในภาวะปกติและขณะเกิดภัย
พิบัต ิ

1 

(0.7) 

0 

(0.0) 

27 

(18.6) 

92 

(63.4) 

25 

(17.2) 

3. มีการกําหนดและคัดแยกผูปวยตามระดบั
ความฉุกเฉินทุกครั้ง 

1 

(0.7) 

0 

(0.0) 

13 

(9.0) 

84 

(57.9) 

47 

(32.4) 

4. ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตไดรับการ Triage 
ภายใน 4 นาที 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

23 

(15.9) 

81 

(55.9) 

39 

(26.9) 

5. เจาหนาท่ีปฏิบัติการมีความเช่ียวชาญ
และเพียงพอตอการใหบริการ 

0 

(0.0) 

4 

(2.8) 

48 

(33.1) 

73 

(50.3) 

20 

(13.8) 

6. ผูปวยทุกคนเขาถึงการรักษาไดอยาง
รวดเร็วและตรงตามสภาพการเจ็บปวย 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

39 

(26.9) 

85 

(58.6) 

19 

(13.1) 

7. มีระบบการใหการดูแลผูปวยเฉพาะ เชน 
ผูปวยหลอดเลือดสมอง ผูปวยโรคหัวใจขาด
เลือด 

2 

(1.4) 

1 

(0.7) 

12 

(8.3) 

65 

(44.8) 

65 

(44.8) 

8. มีระบบฐานขอมลูท่ีสามารถติดตาม
อาการของผูปวยตั้งแตจดุเกิดเหตุ จนกระท่ัง
รักษา และสงตอ ท่ีรวดเร็ว (real-time) และ
ถูกตอง 

3 

(2.1) 

10 

(6.9) 

41 

(28.3) 

70 

(48.3) 

21 

(14.5) 
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สวนท่ี 4  สถานการณการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัด

เชียงใหม 

 

 สถานการณการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม

ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับลักษณะขอมูลท่ัวไปและขอมูลสุขภาพของผูมารับบริการ ลักษณะสถานท่ี

เกิดเหตุ รายละเอียดวิธีการมารับบริการ และปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  

 จากตารางท่ี 24 ผูปวยฉุกเฉินท่ีมารับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินสวนใหญ เปนหญิง คิด

เปนรอยละ 41.8 มีอายุระหวาง 1 ขวบ ถึง 93 ป มีอายุเฉลี่ย 49.4 ป  (S.D. = 21.87) สวนใหญเปน

ผูสูงอายุอายุระหวาง 60-79 ป รอยละ 30.6  และพักอาศัยอยูกับญาติรอยละ 87.2  สําหรับขอมูล

ดานสุขภาพ พบวา มากกวาครึ่ง (รอยละ 55.4) ไมมีโรคประจําตัว สําหรับผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว รอย

ละ 50.0 มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยสวนใหญมีสิทธิการรักษาดวยหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

(บัตรทอง) รอยละ 70.1 

 สําหรับสาเหตุการมาใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในครั้งนี้ มี

จํานวนใกลเคียงกัน คือ มาดวยประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ (Trauma) รอยละ 50.6 และ เจ็บปวย

ดวยโรคฉุกเฉิน (non-Trauma) รอยละ 40.4 ท้ังนี้ เกือบครึ่งรับรูวาตนเองมีอาการของโรคท่ีไมรุนแรง  

 

ตารางท่ี 24 

จํานวนและรอยละของผูปวยฉุกเฉิน จําแนกตามลักษณะขอมูลท่ัวไปและขอมูลสุขภาพ (n = 579) 

ลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 335 57.9 

หญิง 242 41.8 

Missing data 2 0.3 

อายุ (Mean = 49.43, S.D. = 21.87)    

1 – 19 ป 46 7.9 

20 – 29 ป 83 14.3 

30 – 39 ป 66 11.4 

40 – 49 ป 62 10.7 
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ลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 

50 – 59 ป 75 13.0 

60-79 ป 177 30.6 

80 ปข้ึนไป 43 7.4 

Missing data 27 4.7 

ลักษณะการพักอาศัย   

อยูคนเดียว             47 8.1 

อยูลําพังกับเด็ก/คนพิการ         3 0.5 

อยูลําพังกับผูสูงอายุ           15 2.6 

อยูกับญาติ  505 87.2 

พักอยูศูนยดูแลผูสูงอายุ หรือบานพักตาง ๆ 7 1.2 

Missing data 2 0.3 

โรคประจําตัว   

ไมมี 321 55.4 

มี 258 44.6 

     หัวใจเตนผิดปกติ    19 7.4 

     หัวใจขาดเลือด/กลามเนื้อหัวใจตาย     23 8.9 

     หลอดเลือดสมอง    10 3.9 

     โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง    16 6.2 

     เบาหวาน       83 32.2 

     ความดันโลหิตสูง    130 50.4 

     ไตวายเรื้อรัง      25 9.7 

     หอบหืด 26 10.1 

     ไขมันในเลือดสูง      64 24.8 

     อ่ืน ๆ  86 33.3 

สิทธิการรักษา   

ไมทราบ/ไมแนใจ 43 7.4 

ไมมีสิทธิประกันสุขภาพ   21 3.6 
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ลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ไมสามารถใชสิทธิประกันสุขภาพท่ีมีอยูได 7 1.2 

มีสิทธิประกันสุขภาพ  508 87.7 

        สิทธิประกันสังคม   54 10.6 

        หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)    356 70.1 

        สวัสดิการขาราชการ            53 10.4 

        ประกันเอกชน เชน ประกันอุบัติเหตุ 11 2.2 

        พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ     27 5.3 

        สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ/อปท.      4 0.8 

        สิทธิประกันสุขภาพตางดาว  8 1.6 

        อ่ืน ๆ  18 3.5 

สาเหตุของการมาใชบริการ   

อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ  293 50.6 

เจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน  286 49.4 

ระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย   

ฉุกเฉินวิกฤติ  31 5.4 

ฉุกเฉินเสี่ยง  66 11.4 

ฉุกเฉินเรงดวน  199 34.4 

ฉุกเฉินไมรุนแรง  244 42.1 

ท่ัวไปหรือเจ็บปวยไมฉุกเฉิน 39 6.7 

 

 จากตารางท่ี 25 พบวา สวนใหญผูปวยเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยภายในบาน คิดเปนรอยละ 

68.4 และลักษณะของสถานท่ีเกิดเหตุรอยละ 28.4 อยูใกลรถสาธารณะหรือรถรับจางประจําทาง และ

รอยละ 23.0 อยูไกลจากสถานบริการสุขภาพ และรอยละ 26.3 ประสบอุบัติเหตุ/เจ็บปวยชวงเวลา 

06.00 – 12.00 น. 
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ตารางท่ี 25 

จํานวนและรอยละของผูปวยฉุกเฉิน จําแนกตามลักษณะสถานท่ีเกิดเหตุ (n = 579) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บปวย     

ในบาน    396 68.4 

นอกบาน      183 31.6 

ลักษณะของสถานท่ีเกิดเหตุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)     

เปนภูเขา อยูในปาลึก         23 12.6 

อยูใกลรถสาธารณะหรือรถรับจางประจําทาง     52 28.4 

อยูไกลจากสถานบริการสุขภาพ 42 23.0 

อยูไกลจากถนนหลัก          33 18.0 

เปนหมูบานหรือชุมชนอยูในยานรถติด     28 15.3 

อยูในชุมชนท่ีมีถนนแคบ ไมสะดวกใหรถเขา-ออก 23 12.6 

อยูในชุมชนท่ีถนนกําลังกอสราง เปนอุปสรรคหรือไมสะดวกเดิน

ทางเขา-ออก 

7 3.8 

อ่ืน ๆ ระบุ....... 41 22.4 

เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บปวย   

00.01-06.00 น. 90 15.5 

06.01-12.00 น. 152 26.3 

12.01-18.00 น. 134 23.1 

18.01-24.00 น.    115 19.9 

ไมสามารถระบุชวงเวลาได 88 15.2 

 

จากตารางท่ี 26 พบวา ผูปวยมาใชบริการในโรงพยาบาลดวยตนเองรอยละ 48.9 ในขณะ

ท่ีมาดวยรถพยาบาลฉุกเฉินรอยละ 37.3 โดยมากกวาครึ่งมาดวยรถพยาบลฉุกเฉินหนวยงานในพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 26 

จํานวนและรอยละของผูปวยฉุกเฉิน จําแนกตามลักษณะวิธีการมารับบริการในโรงพยาบาล (n = 

579) 

ลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 

วิธีการมารับบริการในโรงพยาบาล       

มากับรถพยาบาลฉุกเฉิน 216 37.3 

รถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล 95 44.0 

รถตูหรือรถกระบะการแพทยฉุกเฉินของหนวยงานในพ้ืนท่ี 

เชน เทศบาล อปท. อบต. 

112 51.9 

รถตูหรือรถกระบะการแพทยฉุกเฉินของมูลนิธิตาง ๆ 9 4.2 

มาเอง 283 48.9 

รถสวนตัว 273 96.5 

รถรับจางประจําทาง      10 3.5 

ญาติ/ผูพบเห็นเหตุการณเปนผูนําสง  63 10.9 

รถสวนตัว  62 98.4 

รถรับจางประจําทาง      1 1.6 

Missing data 17 2.9 

 

 เม่ือเปรียบเทียบลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมผูปวยท่ีมาดวยการแพทยฉุกเฉินและมาดวย

ตนเองหรือวิธีอ่ืน พบวา มีสัดสวนของสาเหตุการใชบริการ ระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย และ

สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บปวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.01) โดยกลุมผูปวยท่ีมาดวย

การแพทยฉุกเฉินจะมาดวยอุบัติเหตุและรับรูวาตนเองมีความเจ็บปวยมากกวา ในขณะท่ี กลุมท่ีมา

ดวยตนเองหรือวิธีอ่ืนจะมีสัดสวนการเกิดเหตุท่ีบานมากกวากลุมท่ีมาดวยการแพทยฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 27 

เปรียบเทียบลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมผูปวยท่ีมาดวยการแพทยและกลุมท่ีมาดวยตนเองหรือ

วิธีการอ่ืน  (n = 562)  

ขอมูลท่ัวไป 

มาดวย 

การแพทยฉุกเฉิน 

(n=216) 

มาดวยตนเอง 

หรือวิธีการอ่ืน 

(n =346) 

χ2 p 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ   

เพศของผูปวย/บาดเจ็บ  

      ชาย 

หญิง 

 

135 

80 

 

62.5 

37.0 

 

190 

155 

 

54.9 

44.8 

3.352 .187 

อายุของผูปวย/บาดเจ็บ  Mean = 50.10 

S.D. = 20.995 

Mean = 49.59 

S.D. = 22.295 

33990.5* .992 

สาเหตุของการใชบริการ     7.925 .006 

อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ 125 57.9 158 45.7   

เจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน 91 42.1 188 54.3   

ระดับความรุนแรงของการ

เจ็บปวย 

    28.734 .000 

ฉุกเฉินวิกฤติ 20 9.3 10 2.9   

ฉุกเฉินเสี่ยง  34 15.7 29 8.4   

ฉุกเฉินเรงดวน 79 36.6 115 33.2   

ฉุกเฉินไมรุนแรง  77 35.6 160 46.2   

เจ็บปวยไมฉุกเฉิน 6 2.8 32 9.2   

สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บปวย  

ในบาน 
นอกบาน 

 

118 

98 

 

54.6 

45.4 

 

270 

76 

 

78.0 

22.0 

34.080 .000 

ลักษณะสัญญาณโทรศัพทใน

พ้ืนท่ีเกิดเหตุ  

    5.639 .060 

สัญญาณปกติ สามารถโทร
แจงเหตุสายดวน 1669 ได 

211 97.7 324 93.6   

สัญญาณปกติ แตโทรแจง
เหตุสายดวน 1669 ติดจังหวัด
อ่ืน   

3 1.4 7 2.0   
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ขอมูลท่ัวไป 

มาดวย 

การแพทยฉุกเฉิน 

(n=216) 

มาดวยตนเอง 

หรือวิธีการอ่ืน 

(n =346) 

χ2 p 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ   

สัญญาณมีปญหา ไม
สามารถสื่อสารหรือโทรแจงเหตุ
ในบางเครือขายบริการ/ทุก
เครือขาย 

2 0.9 15 4.3   

* Mann-Whitney U test 

 

 เม่ือเปรียบเทียบเหตุผลของการไมเรียกใชบริการแพทยฉุกเฉิน พบวา สัดสวนของการมีรถ

สวนตัว ไมอยากเสียเวลารอรถพยาบาลฉุกเฉิน กลัวรถพยาบาลฉุกเฉินเขาไมถึงท่ีเกิดเหตุ รูสึกวา

อาการบาดเจ็บปวยของตนเพียงเล็กนอย และอยูในบานหรือสถานท่ีเกิดเหตุอยูใกลโรงพยาบาล

ระหวางกลุมผูปวยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ดังแสดงในตารางท่ี 28 

 

ตารางท่ี 28 

เปรียบเทียบเหตุผลของการไมเรียกใชบริการแพทยฉุกเฉินของกลุมผูปวยท่ีมาดวยการแพทยและกลุม

ท่ีมาดวยตนเองหรือวิธีการอ่ืน  (n = 562)  

ขอมูล มาดวย 

การแพทยฉุกเฉิน 

(n=216) 

มาดวยตนเอง 

หรือวิธีการอ่ืน  

(n =346) 

 P 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ไมรูจักการแจง
รถพยาบาลฉุกเฉินผานสาย
ดวน 1669  

17 7.9 43 12.4 2.896 .094 

2. ภาวะตกใจ ไมไดนึกถึง
รถพยาบาลฉุกเฉิน   

19 8.8 46 13.3 2.631 .135 

3. มีรถสวนตัว สามารถมา
โรงพยาบาลเองได 

23 10.6 246 71.1 1.947 .000 

4. ไมอยากเสียเวลารอ
รถพยาบาลฉุกเฉิน เพราะอาจ
มาชา 

10 4.6 93 26.9 43.975 .000 
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ขอมูล มาดวย 

การแพทยฉุกเฉิน 

(n=216) 

มาดวยตนเอง 

หรือวิธีการอ่ืน  

(n =346) 

 P 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

5. กลัวรถพยาบาลฉุกเฉิน
เขาไมถึงเนื่องจากอยูในพ้ืนท่ี
หางไกล 

9 4.2 30 8.7 4.177 .042 

6. เคยโทรศัพทแจงสายดวน 
1669 แลว มีความยุงยากใน
การบอกขอมูลอาการคนไข 

4 1.9 11 3.2 .902 .427 

7. เคยพบกับความยุงยากใน
การบอกขอมูลหรือระบุ
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุ 

4 1.9 9 2.6 .330 .775 

8. กลัวเสียคาใชจาย 2 0.9 14 4.0 4.681 .036 

9. รูสึกวาอาการบาดเจ็บ/
เจ็บปวยเพียงเล็กนอย ไม
จําเปนตองเรียกรถพยาบาล
มารับ 

1 0.5 47 13.6 29.309 .000 

10. คิดวาอาจจะไมไดรับ
บริการท่ีดีตามท่ีคาดหวัง
เอาไว 

1 0.5 5 1.4 1.214 .414 

11. จําเบอรโทรศัพทไมได 3 1.4 7 2.0 .306 .748 

12. บาน/สถานท่ีเกิดเหตุอยู
ใกลโรงพยาบาล 

4 1.9 42 12.1 18.725 .000 

13. กลัวติดเชื้อโรค 0 0 1 0.3 .625 1.00 
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ตารางท่ี 29 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการใชบริการแพทยฉุกเฉิน (n = 562)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. เพศ -            

2. อาย ุ .173** -           

3. สาเหตุของการมาใชบริการ .117** .312** -          

4. ระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย .005 .072 -.193** -         

5. ประวัติการมีโรคประจําตัว .031 .429** .332** -.118** -        

6. สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บปวย -.172** -.396** -.472** .086* -.289** -       

7. ลักษณะสัญญาณโทรศัพท .059 -.044 .025 -.022 -.020 -.022 -      

8. การรูจักสายดวน 1669  .042 .014 .057 .005 .061 .011 -.087* -     

9. การรับรู -.039 -.035 -.107* -.012 -.014 .035 -.064 .056 -    

10. ความพึงพอใจตอการใหบริการรับ

แจงเหตุ 

.063 .174* -.004 -.085 .090 -.126 -.042 .151* .077 -   

11. ความพึงพอใจตอการใช

รถพยาบาลฉุกเฉิน 

.001 .191** .011 -.087 .117 -.024 -.070 .054 .027 .753** -  

12. การใชบริการการแพทยฉุกเฉิน -.074 .000 -.119** .212** -.039 .246** -.093* .090* .097* .090 .135* - 

* p < .05, ** p < .01             
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 จากตารางท่ี 29 พบวา สาเหตุการมาใชบริการ ระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย สถานท่ี

เกิดเหตุ ลักษณะสัญญาณโทรศัพท การรูจักสายดวน 1669 การรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแล

ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข และความพึงพอใจตอการใชรถพยาบาลฉุกเฉินมี

ความสัมพันธกับการใชบริการการแพทยฉุกเฉินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ถาผูปวยมีการเจ็บปวย

ดวยอุบัติ มีระดับความรุนแรงของการเจ็บปวยมาก สถานท่ีเกิดเหตุอยูภายนอกบาน และมีสัญญาณ

โทร และผูปวยมีรูจัก มีการรับรูเก่ียวกับบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีดี และมีความพึงพอใจตอการใช

รถพยาบาลฉุกเฉินระดับ จะมีผลทําใหผูปวยเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน 
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สวนท่ี 5  ปญหาและอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม 

 

 จากการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติการฉุกเฉินและผูมารับบริการแผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบวา ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

 

1. การดําเนินงานและการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข ยังเปนแบบแยกสวนโดยเนนการพัฒนาระบบปฏิบัติการกอนถึงโรงพยาบาล (pre-

hospital) เปนหลัก ทําใหผูปฏิบัติการฉุกเฉินสวนใหญเขาใจวาบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย

และสาธารณสุข หมายถึง pre-hospital care เทานั้น และไมไดเห็นภาพรวมการเชื่อมตอการทํางาน

ท้ังวงจรทําใหมีความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะงานท่ีตนไดรับผิดชอบ แตไมสามารถสื่อสารให

คําแนะนําผูปวยฉุกเฉินหรือญาติใหเขาใจและวางแผนการดูแลรักษาอยางตอเนื่องจนกลับบานได  

2. ขาดการเชื่อมตอขอมูลท่ีงายตอการนําไปใช ในการลงขอมูลของผูปวยตั้งแตการเกิดอุบัติเหตุ

จนถึงการสงตอการรักษาผูปวยกลับสูชุมชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ (plate form) ซ่ึงข้ึนอยูกับการ

นําไปใชในหนวยงานหรือโรงพยาบาลนั้น ๆ เชน ITEMS HosXP ISonline ThaiRefer ThaiCOC เปน

ตน ซ่ึงการลงขอมูลนั้นมีความยุงยาก และเกิดการซํ้าซอนของขอมูล สงผลใหเจาหนาท่ีไมสามารถลง

ขอมูลไดทันทวงที (real time) เพราะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ และรูสึกถึง

ความเปนภาระในการลงขอมูลทําใหในบางครั้งก็ตัดสินใจท่ีจะไมลงขอมูล โดยเฉพาะกรณีท่ีผูปวยมี

การเสียชีวิตท้ังท่ีเกิดเหตุและระหวางการนําสงโรงพยาบาล นอกจากนี้ ขอมูลผูปวยในระบบยังไมเกิด

การเชื่อมตอเขาสูระบบโรงพยาบาลและชุมชน ทําใหเจาหนาท่ีตองมีการลงขอมูลใหมอีกครั้งและไม

สามารถเห็นกระบวนการของการดูแลรักษาผูปวยตั้งแตเกิดอุบัติเหตุจนถึงการกลับไปดูแลตอในชุมชน

ไดท้ังกระบวนการ สามารถเขาดูไดเปนสวนๆ เฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบเทานั้น ดังนั้น การขาดการ

เชื่อมตอขอมูลนี้จึงสงผลใหจํานวนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุและการใหบริการไมตรงกับสถานการณจริง 

ระยะเวลาท่ีใชในการใหดูแล รักษา และฟนฟูนาน และไมไดนําขอมูลท่ีลงมาพัฒนาระบบบริการการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในหนวยงานของตนเอง  

3. ระบบสัญญาณคลื่นวิทยุท่ีใชในการประสานงานไมเสถียรและไมท่ัวถึง อีกท้ังมีการกอกวน

จากบุคคลภายนอก สงผลใหการประสานงานขอมูลของผูปวยระหวางเจาหนาท่ีศูนยเวียงพิงคและ

หนวยงานเครือขายไมสามารถติดตอกันได มีความเขาใจคลาดเคลื่อน ใชเวลาในการติดตอเชื่อม

ประสานหลายครั้ง และเม่ือมีการประสานงานกลับเพ่ือขอความชวยเหลือทําใหเกิดความลาชาในการ

ใหบริการ  

4. เกิดภาวะผูปวยลนบริเวณแผนกหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย เนื่องจากไมมี

อัตรากําลังผูปฏิบัติการฉุกเฉินโดยเฉพาะ และนโยบายของโรงพยาบาลในการรับผูปวยนอกเวลาท่ีไม
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ฉุกเฉิน (OPD) ในเวลาสองทุม ทําใหผูปวยท่ีมีอาการท่ีไมฉุกเฉินตองเขามารับการรักษาตอในหอง

ฉุกเฉิน  

5. การประสานสงตอระหวางโรงพยาบาลเปนไปไดยากและใชเวลานาน เนื่องจากขอจํากัดดาน

ศักยภาพการดูแลของโรงพยาบาลแมขายและโรงพยาบาลชุมชน อีกท้ังโรงพยาบาลศูนยมีภาวะผูปวย

มากเกิด ทําใหไมเตียงสําหรับรับผูปวยไดทันที 

6. นโยบายในการดําเนินการใหบริการผูปวยระยะกลางไมสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีจริง และมี

ความไมชัดเจนในแนวปฏิบัติทําใหผูปฏิบัติการไมสามารถขับเคลื่อนงานไดอยางเต็มที 

7. มีขอขัดแยงเก่ียวกับนโยบายการใชรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยพบวา อปท.ในแตละพ้ืนท่ีมีความ

ยากในการตัดสินใจในการยอมรับนโยบายในดานนี้ โดยผูใหขอมูลกลาววา อปท. เปนแหลงสําคัญใน

การใหบริการประชาชน ซ่ึงสวนใหญการนํารถพยาบาลฉุกเฉินออกมาใชเปนการชวยเหลือประชาชนท่ี

ปวยติดเตียง (palliative care) และไมสามารถเดินทางไปพบแพทยไดดวยตนเองหรือญาติพาไปได 

ซ่ึงหากมองในจุดการบริการประชาชนบางสวนท่ีไมมีเหตุฉุกเฉินจะพบวา การใหบริการรับสงผูปวย

เหลานี้จะกอใหเกิดผลประโยชนตอผูปวยและญาติในการเขารับการรักษาและโรงพยาบาลท่ีสามารถ

สงตอผูปวยกลับบานไดทันที อยางไรก็ตาม หากมองในแงประชาชนท่ีตองรับการรักษาดวยเหตุฉุกเฉิน

อยางเรงดวนจะกอใหเกิดการเขาถึงการรักษาเปนไปไดยากและนาน เนื่องจากทางศูนยรับเหตุในพ้ืนท่ี

ท่ีใกลท่ีสุดไมสามารถจัดรถพยาบาลฉุกเฉินเขาถึงท่ีเกิดเหตุได ซ่ึงอาจสงผลตอการเสียชีวิตของผูปวย

ตามมาได 

8. อัตรากําลังของผูปฏิบัติฉุกเฉินแตละระดับไมเพียงพอ เชน เจาหนาท่ีกูชีพ เจาหนาท่ี

ปฏิบัติการในหองฉุกเฉิน เจาหนาท่ีประสานการสงตอ เจาหนาท่ีรับแจงเหตุและสั่งการ เปนตน 

9. บางทองถ่ินไมไดมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความรูและทักษะของ

เจาหนาท่ีกูชีพ ทําใหเจาหนาท่ีมีความรูและทักษะท่ีไมเพียงพอในการใหบริการ โดยเฉพาะการใหการ

ดูแลผูปวย non-trauma เบื้องตน นอกจากนี้ ทองถ่ินยังขาดนโยบายในการสนับสนุนการจัดซ้ือ

ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณในการใหความชวยเหลือในรถพยาบาลฉุกเฉิน ทําใหเจาหนาท่ีจําเปนตองขอ

วัสดุเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลเครือขายแทน และมีการนําอุปกรณอยางเชน ผาพันแผลกลับมาซักเพ่ือ

ใชในผูปวยรายตอไป 

10. การประชาสัมพันธการใหบริการ 1669 ไมท่ัวถึง โดยผูมารับบริการฉุกเฉินสวนใหญมักเขามา

รับบริการดวยตนเองมากกวาการโทรศัพทเพ่ือขอรับการชวยเหลือจากสายดวน 1669 เนื่องจาก

ประชาชนสวนใหญยังไมรูจักเบอรสายดวน 1669 และมีทัศนะตอการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินวา 

จําเปนตองใชในกรณีท่ีเปนอุบัติเหตุหรือสําหรับผูปวยท่ีมีอาการหนักมากเทานั้น 

11. ประชาชนขาดความรูและทักษะการประเมินสถานการณฉุกเฉินและการใหการพยาบาล

เบื้องตน จากการใหบริการ ณ จุดเกิดเหตุ ของผูใหขอมูล พบวา ประชาชนสวนใหญยังไมมีความรูใน

การประเมินตนเองหรือผูปวยวาอยูในภาวะฉุกเฉินท่ีจําเปนตองเรียกรถพยาบาลเขาไปชวยเหลือ อีก

ท้ัง ในบางครั้งญาติหรือผูสังเกตการณท่ีโทรศัพทแจงไมสามารถใหการชวยเหลือการพยาบาลเบื้องตน
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โดยเฉพาะการปมหัวใจ (CPR) ผูปวยได ซ่ึงเม่ือผูใหบริการเขาถึงท่ีเกิดเหตุตองพบวา ผูปวยบางรายได

เสียชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซอนจากปมหัวใจผิดวิธี  

12. นโยบายการดูแลผูปวยฉุกเฉินภายหลังการรักษาไมชัดเจน ทําใหการดําเนินการปจจุบันมี

ความคลายคลึงกับการดูแลผูปวย long-term care อีกท้ัง ยังไมเชื่อมประสานการดูแลตอเนื่องสู

ชุมชนอยางแทจริง โดยพบวาผูปฏิบัติการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมรับทราบขอมูลการ

รักษาและแนวทางการดูแลขณะอยูท่ีบานแลว ยังพบปญหาในการดูแลในชุมชนคือ การท่ีผูปวยและ

ญาติไมสามารถท่ีจะดูแลหรือประเมินภาวะฉุกเฉินของตนเองได โดยเฉพาะผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว 

และอัตรากําลังเจาหนาท่ีในการติดตามเยี่ยมและฟนฟูผูปวยท่ีมาดวยภาวะฉุกเฉินไมเพียงพอ จึงทําให

เกิดการดูแลฟนฟูผูปวยเปนไปไดยาก 

 

  ท้ังนี้ โอกาสในการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

ของจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

 

1. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขอมูลขนาดใหญ โดยพบวาควร 

1.1 สรางความเขาใจและความสําคัญในการนําขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

พัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม ท้ังใน

ระดับบริหารของจังหวัด โรงพยาบาล องคการบริหารสวนทองถ่ิน และผูปฏิบัติงาน 

1.2 พัฒนาโปรแกรมการลงขอมูลท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมท้ังมีขอมูลท่ี

ครบถวน ตอบสนองตอความตองการในการนําไปใชของแตละหนวยงาน 

1.3 พัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลการรักษาของผูปวยตั้งแตจุดท่ีเกิดเหตุ (Pre-hos) 

การรักษาในโรงพยาบาล (In-hos) การสงตอระหวางโรงพยาบาล (refer) และการติดตามการรักษาใน

ชุมชน (Post-hos)  รวมถึงผลการรกัษา 

1.4 พัฒนาฐานขอมูลการใหบริการการแพทยฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหมท่ีสามารถ

รายงานผลไดทันที (real time) และสนองตอการนําขอมูลไปใชในแตระดับตั้งแตระดับหนวย

ปฏิบัติงาน โรงพยาบาล อําเภอ โซน จังหวัด และประเทศ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดังนี้ การเฝาระวัง

การเกิดอุบัติเหตุและการเกิดโรคฉุกเฉิน ประกอบดวย สถานท่ี ชวงเวลา และลักษณะการเกิดเหตุ 

เปนตนการใหบริการรับแจงเหตุและการดูแลรักษาตั้งแตจุดท่ีเกิดเหตุ ในโรงพยาบาล และหลังการ

รักษาในโรงพยาบาล ประกอบดวย ระดับอาการผูปวย ระยะเวลาท่ีใช และผลการรักษา เปนตน 

1.5 ผลักดันใหเกิดการนําระบบขอมูลสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในแตละหนวยงาน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน และเกิดการจัดทํานโยบายท่ีเอ้ือตอการลดอัตรา

การเสียชีวิตหรือการเกิดทุพลภาพจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน 
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2. พัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยฉุกเฉินทุรกันดาร เพ่ือใหสามารถเขาถึงผูปวยไดรวดเร็ว

และสามารถรักษาไดทันทวงที 

3. พัฒนาศักยภาพการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในแตละหนวยงาน ประกอบดวย อัตรากําลัง

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานแตละระดับ ความพรอมของรถพยาบาลฉุกเฉิน และผลลัพธการ

ใหบริการ  

4. พัฒนาระบบสัญญาณเชื่อมตอขอมูลท้ังจังหวัดใหมีความเสถียรท้ังโทรศัพท วิทยุสื่อสาร และ

อินเทอร 

5. พัฒนานวัตกรรมในการเชื่อมโยงขอมูลผูปวยตั้งแตการระบุตัวผูปวยในสถานท่ีเกิดเหตุ 

ประวัติการรักษา และสิทธิการรักษาผูปวย ท่ีสามารถใชงานไดงายในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ สะดวก 

และปลอดภัย 

6. พัฒนานวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอการใหการดูแลรักษาผูปวยขณะเคลื่อนยายหรือสงตอผูปวย 

ไดแก เครื่องชวยฟนคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation machine)  ระบบการ

ปรึกษาแพทย (Telemedicine) ระบบการวัดและสงรายงานการประเมินสัญญาชีพผูปวย 

และระบบการระบุพิกัดตําแหนงและประเมินผลการเขาถึงของรถพยาบาลฉุกเฉิน เปนตน 

7. พัฒนานวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการดูแลและติดตามผลการรักษาผูปวยในชุมชน ท่ีสามารถใช

งานไดงายในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ สะดวก ปลอดภัย และสามารถเชื่อมปรึกษาทีมแพทยใน

โรงพยาบาลได 

8. ประชาสัมพันธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรูของประชาชนและสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขโดยครอบคลุม

ประเด็นการใหบริการทางโทรศัพทและแอพลิเคชั่น 1669 รวมถึงสิทธิประโยชนของผูปวย

ฉุกเฉิน การประเมินอาการผูปวยดวยโรคฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องตน พรอมวิธีการ

ชวยเหลือโดยการใชเครื่อง AED  และลักษณะการทํางานและการใหบริการของเจาหนาท่ีกู

ชพีในท่ีจุดเกิดเหตุ และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในหองฉุกเฉิน 

9. พัฒนาระบบการระบุพิกัดตําแหนงผูปวยท่ีอาจมีภาวะเจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน 

10. พัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินท่ีสามารถเขาถึง ประเมินอาการ และชวยเหลือการพยาบาล

เบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพในชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหางไกลสถานบริการพยาบาลและ

ลักษณะพ้ืนท่ีเชิงเขา 

11. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีกูชีพ รวมถึงพนักงานขับรถและพนักงานเปล ในการประเมิน คัด

แยก และชวยเหลือผูปวยอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

12. มีการติดตั้งเครื่อง AED ในสถานท่ีชุมชนและแหลงทองเท่ียวสําคัญ พรอมระบุพิกัดเครื่อง

เพ่ือใหงายตอการเขาถึงเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
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13. เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลแมขายในการใหดูแลรักษาผูปวย โดยครอบคลุมการเพ่ิมศักยภาพ

ของบุคลากรทางการแพทย พยาบาล รวมท้ังสถานท่ีและอุปกรณในการใหบริการหองฉุกเฉิน

และหองผาตัด  

14. พัฒนาระบบการสงตอการรักษาผูปวยตั้งแตจุดเกิดเหตุ จนถึงการกลับมาติดตามอาการ

ภายหลังการรักษา เพ่ือใหเกิดการใหบริการท่ีครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

15. พัฒนาระบบดูแลผูปวยระยะก่ึงเฉียบพลันและการดูแลผูปวยระยะประคับประคองใน

โรงพยาบาลแมขาย ใหมีความชัดเจนพรอมสรางความเขาใจใหกับผูบริหารเพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนงานอยางแทจริง 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูล

แบบผสมผสานท้ังเชิงคุณภาพ (qualitative method) และเชิงปริมาณ (quantitative method) 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสถานการณระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

ของจังหวัดเชียงใหม และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการใชบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทย 

และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี 10 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ 

อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอ

จอมทอง อําเภอหางดง อําเภอฝาง และอมกอย ระหวาง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูเขารวมวิจัย (participants) แบงเปน 2 กลุม คือ 1) ผูเขารวมวิจัยในการ

สัมภาษณ ประกอบดวย ผูปฏิบัติการฉุกเฉินจํานวน 110 คน และผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน

จํานวน 26 คน และ 2) ผูเขารวมวิจัยท่ีศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน

จํานวน 189 คน และผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉินจํานวน 579 คน โดยทําการคัดเลือกกลุมแบบ

เจาะจง (purposive sampling) และแบบลูกโซหรือการบอกตอ (snowball technique sampling) 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แนวคําถามท่ีใชใน

การสนทนากลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉิน แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูปฏิบัติการฉุกเฉิน แนว

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน แบบสอบถามสถานการณระบบ

บริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบสอบถามสถานการณระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมของผูปฏิบัติการในสังกัดโรงพยาบาล แบบสอบถาม

ประสบการณการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมของ

ผูปวย/ญาติ และแบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหมของผูปวย/ญาติ ซ่ึงไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

(content validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และการหาคาความเชื่อมัน (reliability) ของ

เครื่องมือ การรวบรวมขอมูลประกอบดวยการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบไมมี

สวนรวม และการตอบแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความ

แตกตางของขอมูลท่ัวไป เหตุผลของการไมเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน และการรับรูเก่ียวกับ
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ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ระหวางกลุมผูมารับบริการท่ีมาดวย

การแพทยฉุกเฉินกับมาดวยตนเองหรือวิธีการอ่ืน โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) และ

สถิติทดสอบแมนวิทนียยู (Mann-Whitney U Test) และวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ

ใชบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยใชสถิติสหสัมพันธเชิงอันดับของสเปยรแมน (Spearman rank 

correlation) 

 ผลการวิจัย พบวา 

1. ระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม มี
ปจจัยนําเขา (input) 10 ปจจัยหลักท่ีสําคัญประกอบดวย โครงสรางการทํางานระบบบริการการดูแล
ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข นโยบาย การใหความสําคัญของผูบริหาร หนวย
ปฏิบัติการ ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศ แนวปฏิบัติและคูมือท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน และเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติการ กระบวนการ (process) ในการ
ใหบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ประกอบดวย ปฏิบัติการฉุกเฉินกอน
โรงพยาบาล ปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล ปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาล
บริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลาง บริการดูแลตอเนื่องท่ีบาน ประชาสัมพันธและใหความรูประชาชน 
และการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ และมีผลผลิตและผลลัพธ (output and 
outcome) คือ ผูปฏิบัติการฉุกเฉินมีความพรอมในการปฏิบัติการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 
78.8 ของผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รูจักสายดวน 1669 สวนใหญ
ผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉินมีความพึงพอใจตอการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม ท้ังในดานของชุดปฏิบัติการ บริการของหองฉุกเฉิน และบริการของ
หอผูปวยในโรงพยาบาล ในระดับมาก และมากกวาครึ่งของการปฏิบัติการฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 
(pre-hospital emergency) สามารถเขาถึงสถานท่ีเกิดเหตุภายใน 10 นาทีนับจากไดรับแจงการ
เจ็บปวยจากประชาชน 

2.  ผูปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงพยาบาลมากกวาครึ่ง 
มีความคิดเห็นตอการใหบริการโดยชุดปฏิบัติการและหองฉุกเฉินในระดับมาก 

3. จากการสํารวจการใชบริการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข พบวา 
รอยละ 48.9 ของผูมารับบริการการแพทยฉุกเฉิน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มาดวยตนเอง มีเพียง
รอยละ 37.3 ท่ีมาดวยการแพทยฉุกเฉิน ท้ังนี้ ผูใชบริการการแพทยฉุกเฉินรอยละ 57.9 มาดวย
อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ และรับรูวาตนเองเจ็บปวยแบบฉุกเฉินเรงดวนรอยละ 36.6 ซ่ึงมากกวากลุมท่ีไม
ใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 

4. เม่ือเปรียบเทียบสาเหตุของการไมใชบริการการแพทยฉุกเฉินของผูมารับบริการ
การแพทยฉุกเฉิน พบวาเกิดข้ึนจาก มีรถยนตสวนตัว รอยละ 71.1 รูสึกไมอยากเสียเวลารอ
รถพยาบาลฉุกเฉินรอยละ 26.9 รับรูวาตนเองมีอาการเจ็บปวยเพียงเล็กนอยซ่ึงไมจําเปนตองเรียก
รถพยาบาลฉุกเฉินมารับ รอยละ 13.6 และเกิดการเจ็บปวยขณะอยูท่ีบาน รอยละ 12.1 

5. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน พบวา สาเหตุ
การมาใชบริการ ระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย สถานท่ีเกิดเหตุ ลักษณะสัญญาณโทรศัพท การ
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รูจักสายดวน 1669 การรับรูเก่ียวกับระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
และความพึงพอใจตอการใชรถพยาบาลฉุกเฉินมีความสัมพันธกับการใชบริการการแพทยฉุกเฉินอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 กลาวคือ ถาผูปวยฉุกเฉินมีการเจ็บปวยดวยอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ รับรูวา
อาการเจ็บปวยนั้นมีระดับความรุนแรงมาก รูจักสายดวน 1669 มีการรับรูเก่ียวกับบริการการแพทย
ฉุกเฉินท่ีดี มีความพึงพอใจตอการใชรถพยาบาลฉุกเฉิน สถานท่ีเกิดเหตุอยูภายนอกบาน และสถานท่ี
เกิดเหตุมีสัญญาณติดตอทางโทรศัพท จะมีผลใหเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน 
 

ขอจํากัดในการวิจัย 

1. การเขาถึงผูปวยหรือญาติ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนไปไดยากเนื่องจากเหตุผลทาง
อาการเจ็บปวยและอารมณของผูมารับบบริการขณะนั้นอยูในชวงวิกฤต ทําใหมีความจําเปนตอง
ติดตามข้ึนไปยังหอผูปวยเพ่ือเขารวบรวมขอมูล 

2. จากสถานการณการแพรกระจายเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ทําใหเกิดความ
ลาชาในการเขาถึงผูเขารวมวิจัย 
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