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โครงการ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการ
เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” (Smart Emergency Care 
Service Integration: SECSI) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเนื้อหาในรายงานเล่มนี้เป็นการรายงานผล
การด าเนินงานการท ากิจกรรมการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการพัฒนาระบบ
บริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (Smart Emergency Care 
Service Integration: SECSI) ภายใต้การด าเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย 
ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด าเนินงาน คณะท างาน หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนในการให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และให้
ข้อเสนอแนะในด้านการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับทีมงาน ในการน าเนื้อหามาพัฒนาเป็นการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพในล าดับต่อไป  

ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบพระคุณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้งบสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในการด าเนินงานโครงการครั้งนี้ ภายใต้
การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบ
วงจรมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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โครงการ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการ 
เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” (Smart Emergency Care 
Service Integration: SECSI) ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2563 รับผิดชอบโครงการโดยศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถาณการณ์ปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2) ผลิตสื่อเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ระบบบริการ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฉุกเฉิน และระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง
ครบวงจร และ 3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากรและหน่วยงานด้านการบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อ
เพิ่มความเช่ือมั่นในระบบบริการให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขตพื้นที่การด าเนินงาน คือ 
โรงพยาบาลในเครือข่ายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 25 โรงพยาบาล โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท 
ได้แก่ 1) ประเภทเขตพื้นที่ด าเนินงานหน่วยฉุกเฉิน 4 โซนรอบนอก ประกอบด้วย โรงพยาบาลอ าเภอฝาง 
อ าเภอฝาง โรงพยาบาลอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตองโรงพยาบาลอ าเภอจอมทอง อ าเภอจอมทอง 
และโรงพยาบาลอ าเภอสันทราย อ าเภอสันทรายและ 2) ประเภทโรงพยาบาลหลักในเขตตัวเมือง 2 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

แผนการด าเนินงานโครงการ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการ
พัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” ประกอบด้วย 
3 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจ สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
ขอบเขตพื้นที่การด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์ต่อยอดและพัฒนาเนื้อหาส าหรับผลิตสื่อในรูปแบบบูรณาการ
ภายใต้โครงการ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการเพื่อ
การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 – 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (10 เดือน) เพื่อรวบรวมประเด็นข้อเท็จจริงที่ท าให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร เช่น 
การสื่อสารไม่ถึงผู้รับสาร สื่อที่เหมาะสมแก่ผู้รับสารในแต่ละประเภท รวมถึงการสื่อสารที่เกิดจากความ
เข้าใจผิด หรือความไม่รู้ โดยเกิดจากการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ/และดูแลระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินกับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นประชาชนผู้รับสาร ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1 ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากการ
ส ารวจซึ่งถูกน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดเนื้อหาในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและกลุ่มผู้รับสารในเรื่องของการใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสิ่งที่ควรรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบบริการ 1669 โดยจะมีส่วนในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้มากยิ่งข้ึนหากได้รับการสื่อสารที่ถูกต้องและเกิดจากความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 



  

ค 
 

 กิจกรรมที่ 2 การประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” 
เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การใช้บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 ภายใต้
โครงการ “การสื่อสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” ด าเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 การประกวดออกแบบ Mascot แพทย์ฉุกเฉิน 1669 พบว่า  
มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จ านวน 83 ผลงาน ในหัวข้อ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” ผู้ชนะ คือ ผลงาน
ล าดับที่ 76 ออกแบบโดยนายรัชพล พัฒนถาบุตร์ 
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 กิจกรรมที่ 3 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รับรู้ของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจร” ด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 – ธันวาคม พ.ศ. 2563 (16 เดือน) ผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 คือ ผลิตและเผยแพร่สื่อหลายประเภท ได้แก่ รายการวิทยุ/Podcast ความยาว 
10 นาที จ านวน 30 ช้ิน สปอตวิทยุ จ านวน 20 ช้ิน รายการบทความข่าววิทยุ จ านวน 30 ข่าว เพลง
รณรงค์ จ านวน 4 เพลง คลิปวิดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการรับรู้
และความเข้าใจอันดี ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติและดูแลตนเองเมื่อเกิดเหตุหรือพบเจอภาวะ
ฉุกเฉิน ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที จ านวน 10 ช้ิน คลิปวิดีทัศน์ เพื่อรณรงค์ให้คนใช้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในรูปแบบกระชับและชัดเจนทางการสื่อสาร ความยาวไม่เกิน 1 นาที จ านวน  
5 ช้ิน สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) สรุปความรู้ ความเข้าใจ เรื่องน่าสนใจท่ีเป็นประโยชน์และสนับสนุน
การเข้าถึงรวมถึงการใช้งานบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 25 ช้ิน ภาพประกอบบทความข่าว/ 
ภาพประกอบข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ น าเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ความรู้ด้ าน
นวัตกรรมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 21 ช้ิน และสติ๊กเกอร์ไลน์น้องไซเรน ซึ่งเผยแพร่ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพสื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669”  
มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นแยกเป็นรายเดือนดงันี้ เดือนที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามแผนด าเนินการการ
ดูแลสื่อ Social Media พบว่า จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” 
เพิ่มขึ้น 1,211.24% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2562 โดยในเดือนตุลาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจ
ทั้งสิ้น 1,256 ไลก์ ส าหรับในเดือนตุลาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าน้ัน 396.58% และจ านวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 618.52% 
โดยผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669”ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 66.75% 
และเพศชาย 33.17% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุ 25-33 ปี คิดเป็น 35.96% รองลงมา
คือ อายุ 18-24 ปี คิดเป็น 25.06% และอายุ 35-44 ปี คิดเป็น 22.11% ตามล าดับ โดยโพสต์ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ประกวดแข่งขันออกแบบ Mascot ซึ่งสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 19,015 ครั้ง และสร้างการมีส่วนร่วม โดยการแสดงความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็น และแบ่งปัน จ านวน 224 ครั้ง 

 ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินการการดูแลสื่อ Social Media เดือนที่ 2 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 พบว่า จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 88.4% โดยโพสต์ที่สามารถเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากท่ีสุด คือ Video “ทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้ แค่รู้จัก CPR”  มีการเข้าถึงจ านวน 842,982 ครั้ง มีการรับชม 
จ านวน 3,300,547 ครั้ง และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และแบ่งปันรวมจ านวน 20 ,578 ครั้ง  
(31 ธ.ค. 2563) โดยมีเพจเฟซบุ๊กอื่น ๆ ที่แชร์คลิปดังกล่าวไปยังเพจของตน ได้แก่ เพจ Drama-addict  
ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 2,200 ครั้ง เพจกองปราบปราม สร้างการมีส่วนร่วมในเพจ



  

จ 
 

ดังกล่าว จ านวน 1,100 ครั้ง เพจศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพชรบุรี สร้างการมีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว 
จ านวน 163 ครั้ง เพจ PRswu (เพจหลักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) สร้างการมีส่วนร่วมในเพจ
ดังกล่าว จ านวน 128 ครั้ง และเพจพ่อหมี สร้างการมีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 106 ครั้ง ตามล าดับ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินการการดูแลสื่อ Social Media เดือนที่ 6 ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 พบว่า จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 4.98% เมื่อเปรียบเทียบกับมีนาคม 
2563 โดยในเดือนเมษายน มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 5,351 ไลก์ ส าหรับในเดือนเมษายนเฟซบุ๊กแฟน
เพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 295.68% และจ านวนการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 285.18% โดยโพสต์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด 
คือ เพลงรณรงค์ “นี่ล่ะหนอ 1669” ภาษาเหนือ มีการเข้าถึงจ านวน 324,280 ครั้ง มีการรับชม จ านวน 
159 ,766 ครั้ ง และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และแบ่งปันรวมจ านวน 14 ,898 ครั้ง  
(31 ธ.ค. 2563) โดยมีเพจเฟซบุ๊กอื่น ๆ ที่แชร์คลิปดังกล่าวไปยังเพจของตน ได้แก่ เพจ มช. ทูเดย์ ซึ่งสร้าง
การมีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 8,766 ครั้ง 

 และผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินการการดูแลสื่อ Social Media เดือนที่ 13 ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่า มีผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ทั้งหมด จ านวน 36,648 
คน และถูกใจเพจ จ านวน25,388 คน จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยในเดือนธันวาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 25 ,383 ไลก์ ส าหรับในเดือน
ธันวาคมเฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา 606.16% และจ านวนการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจลดลง 247.27% โดยโพสต์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากที่สุด คือ การเผยแพร่ภาพสด SECSI CMU Smart Emergency Care Services Intergration  
การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแล
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน” วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ช้ัน 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส 
จังหวัดเชียงใหม่ มีการเข้าถึงจ านวน 6,295 ครั้ง มีการรับชม จ านวน 1,671 ครั้ง และมีการแสดงความรูส้กึ 
ความคิดเห็น และแบ่งปันรวมจ านวน 100 ครั้ง (31 ธ.ค. 2563)  

 จากผลการด าเนินการโครงการ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการ 
พัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” พบว่าเป็นไป
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ คือ 1) การกดถูกใจและติดตามเพจ ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตาม  
เฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” จ านวน 36,648 คน และผู้ถูกใจเพจ จ านวน 25,388 คน (ข้อมูล
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยยอด view ของสื่อที่เผยแพร่ ใน Facebook มีจ านวนผู้เข้าชมที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมใน Comment จากประชาชนในหลายจังหวัดที่ให้ความสนใจและ
มักมีการสอบถามข้อมูลมาทาง inbox อย่างสม่ าเสมอ 2) จ านวนสื่อรณรงค์ท่ีผลิตและเผยแพร่แล้วเสร็จใน
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โครงการปัจจุบันด าเนินงานมาเฉลี่ยแล้วเสร็จเกิน 70% และคงเหลือในเรื่องของการกระจาย/
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และ 3) จ านวนสื่อที่ให้ความรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะจากการดูแลสื่อและประเมินประสิทธิภาพสื่อ Social Media ของโครงการ 
ในรอบระยะเวลา 13 เดือน พบว่า ข้อมูลข่าวสารของโครงการในภาพรวมถูกสื่อสารและแพร่กระจายไป  
ในวงกว้างทั่วประเทศไทย พบว่าในช่วงเดือนที่มีการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Video) เผยแพร่จะมียอดผู้ติดตาม  
ผู้รับชม และแชร์จ านวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการผลิตสื่อ หรือมีการน าเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ 
รายสัปดาห์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจของโครงการเพื่อยกระดับความตระหนักรู้ ไปสู่ทัศนคติที่ดี และการ  
โน้มน้าวใจให้ปฏิบัติตาม ตามล าดับ  

ด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อที่ได้ผลิตไปแล้วอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
เพื่อขยายการเข้าถึงสื่อที่มีอยู่ โดยน าไปเผยแพร่ซ้ าในช่องทางที่หลากหลาย เช่น  การน าสปอตรณรงค์ 
จ านวน 20 ช้ิน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เผยแพร่สู่ชุมชนผ่านหอกระจายข่าวเพิ่มเตมิ 
อีกช่องทางหนึ่ง เป็นต้น  

 จากการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารและการเล่าเรื่อง (storytelling) ที่ประสบความส าเร็จของ
โครงการนี้พบว่า การสื่อสารข้อมูลให้ความรู้ผ่านการเล่าเรื่องแบบบันเทิงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสื่อวิดีทัศน์หากมีการเล่าเรื่องแบบกึ่งขบขันแล้วสามารถดึงดูดผู้ชมให้ รับชม
ข้อมูลที่ซับซ้อนจนครบ 5 นาที ส่งผลให้ข้อมูลส าคัญถูกถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากน้ัน การเลือกใช้
ภาษาถิ่นเพื่อสื่อสารในวิดีทัศน์ และบทเพลงรณรงค์ พบว่าได้รับความนิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี
เช่นกัน  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีเนื้อประมาณ 20,107 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านของเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และมีประชากรประมาณ 1,763,742 คน โดยเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ 
960,000 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2564) จากสถิติของประชากรและนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมาก ประกอบกับสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินที่มีจ านวนมากขึ้นท าให้ระบบบริการด้านสาธารณสุขและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาของจังหวัด ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2547 โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร
และระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมทั่วท้ังจังหวัด จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีส านัก
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และมีหน่วย
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินฉุกเฉินทุกระดับประมาณ 193 หน่วย ซึ่งมีสถิติการให้บริการประมาณ 2,200 
ครั้งต่อเดือน (ThaiNews, 2557) ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อม 
โดยเฉพาะระบบบริการแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ที่มีประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้การควบคุมก ากับโดยแพทย์และ พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียกใช้บริการ 1669 และมี
ประเด็นที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการฉุกเฉิน เช่น สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ควรได้รับและ
เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for 
Emergency Patients: UCEP) และการให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ท าให้ประชาชนเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินน้อยและไม่ได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนและระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาล 

จากสถิติของประชากรและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี กอปรกับสถิติในการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนท่ี
น้อย ท าให้การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเร่งด่วนท่ีควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นท่ีมาของการสื่อสารต่อ
ยอดโครงการและนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อสร้างสรรค์ในหลากหลาย
ช่องทางจะเป็นตัวกลางส าคัญในการสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เ ช่ือมโยงองค์ความรู้ทางการแพทย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อการเผยแพร่ที่ เกิดประสิทธิผล  
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โดยบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 
ผ่านการเรียกใช้ระบบบริการหมายเลข 1669 ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งสามารถเรียกขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งรับค าแนะน าในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อน
รถพยาบาลมาถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บริการฟรี ทั้งนี้ ยังควรมีสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ชีพ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ถูกวิธี เรื่ องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ควร
ทราบเพื่อความรวดเร็วต่อการตัดสินใจที่จะส่งตัวผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินรักษาส าหรับญาติ หรือประชาชนผู้พบ
เห็นเหตุการณ์ โดยควรมีสื่อการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารอย่างแท้จริง ใช้ช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อใหม่  
สื่อดั้งเดิม สื่อกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้การส่งสารที่เข้าถึงจริง เข้าใจง่าย และรวดเร็ว ลดช่องว่างการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์และประชาชน รวมถึงกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการ กิจกรรมรณรงค์พิเศษเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความเฝ้าระวังภัยจากเหตุฉุกเฉิน  
โดยสร้างปรากฏการณ์การสื่อสารให้เกิดในวงกว้าง เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เนื่องจากประชาชนทุกคนคือ
กลุ่มที่มีสิทธิ์ท่ีจะเป็นท้ังผู้มีความเสี่ยงเกิดภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การป่วยฉุกเฉิน หรือเสี่ยงที่จะเป็นผู้ที่พบ
เจออุบัติเหตุฉุกเฉินในอนาคต การสื่อสารที่ตรงจุดจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อปรับ
การรับรู้ของประชาชนให้เข้าที่ถูกทาง ทั้งยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันดี สร้างความเช่ือมั่นให้กับระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การสื่อสารเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน  
ลดอัตราภาวะผู้ป่วยฉุกเฉิน ลดความพิการ ลดการตาย และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลดเหตทุีจ่ะ
ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนประเทศชาติได้ต่อไปในภายภาคหน้า  

 

2. วัตถุประสงค์ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชน

ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร  
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพื่อผลิตสื่อเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
1669 สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฉุกเฉิน และระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบวงจร  

3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากรและหน่วยงานด้านการบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อ
เพิ่มความเช่ือมั่นในระบบบริการให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

3. ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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บทที่ 2 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชน 
ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยแบ่ง
การด าเนินงานเป็น 3 แผนกิจกรรม คือ 1) การศึกษาสถาณการณ์ปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับระบบ 
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 2) การประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) 
“การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” และ 3) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกตามแผนกิจกรรมดังนี้ 

แผนกิจกรรมที่ 1 การศึกษาสถาณการณ์ปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่  

1. ผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น แพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัย 
2. ผู้ดูแลระบบศูนย์สั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
3. ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยท่ีใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
แผนกิจกรรมที่ 2 การประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”  

1. นักเรียน นักศึกษา  
2. บุคคลประชาชนท่ัวไป  

 
แผนกิจกรรมที่ 3 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

1. ประชาชนท่ัวไป 
2. ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว หรือบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น ผู้สูงอายุ 

เป็นต้น 
3. ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
4. ผู้น าชุมชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความปลอดภัยของประชาชน  
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2. พื้นที่ด ำเนินงำน  

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 25 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เขตพื้นท่ีด าเนินงานหน่วยฉุกเฉิน 4 โซนรอบนอก ได้แก่  
- โรงพยาบาลฝาง  
- โรงพยาบาลสันป่าตอง  
- โรงพยาบาลจอมทอง  
- โรงพยาบาลสันทราย  

2. โรงพยาบาลหลักในเขตตัวเมือง 2 แห่ง ได้แก่ 
- โรงพยาบาลนครพิงค์ (ศูนย์รับแจ้งเหตุ/กู้ชีพเวียงพิงค์) 
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 1. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
7 ข้อ คือ 1) ปัญหาความเข้าใจผิดที่เจอจากผู้ใช้บริการ 1669 2) กรณีเจ็บป่วยที่เกิดจากความเข้าใจผิดถึง
วัตถุประสงค์ของการเรียก 1669 3) ปัญหาความเข้าใจผิดที่เจอจากผู้ใช้บริการห้องฉุกเฉิน 4) สิ่งใดท่ีคิดว่า
ควรสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 5) แนวโน้มของการใช้ 1669  
ส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 6) กระบวนการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ีเมื่อถูกเรียกผ่าน 
1669 และ 7) ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

2. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้รับบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 6 ข้อ คือ 1) ส่วนใหญ่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเดินทางมาที่โรงพยาบาลอย่างไร 2) หากไม่
สามารถเดินทางมาเองได้เลือกใช้วิธีหรือช่องทางใดในการแจ้งขอความช่วยเหลือ 3) รู้จัก 1669 หรือไม่ 
และเคยใช้งานบ้างหรือไม่ 4) หากไม่เคยใช้งานท าไมถึงไม่ใช้ 5) หากเคยใช้งานเคยเจอปัญหาอะไรจากการ
เรียก 1669 บ้าง และ 6) สิ่งที่เข้าใจเกี่ยวกับหมายเลข 1669 
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4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 แผนกิจกรรม ดังนี ้

แผนกิจกรรมที่ 1 การศึกษาสถาณการณ์ปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม พ.ศ. 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

1. นัดหมายและประสานงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ีด าเนินการเพื่อเก็บข้อมูลจากสื่อในพื้นที ่
2. สัมภาษณ์ผู้ให้บริการจ านวน 10 คน และผู้ที่มาใช้บริการจ านวน 10 คนเพื่อรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาณการณ์ปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. สืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการเพิ่มเตมิ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นเนื้อหาที่จะสื่อสารเพื่อลดช่องว่างที่ท าให้เกิดปัญหาผ่าน

การผลิตสื่อท่ีมีรูปแบบเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท 

แผนกิจกรรมที่ 2 การประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669  
ทั่วไทย” (สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมเปิดรับสมัครส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 โดยก าหนดกติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังนี้ 

1) ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ท าการออกแบบได้ในอิริยาบถ (Character)  
ต่าง ๆ โดยก าหนดให้มี ด้านหน้า – ด้านข้าง – ด้านหลัง และออกแบบค าขวัญ (Slogan) ที่สอดคล้องกัน 

2) ผลงานท่ีน าเสนอจะต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด สะท้อนให้เห็นถึงความ
รวดเร็ว และประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยน าเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไป 

3) ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องอธิบายรายละเอียด แนวคิด แรงบันดาลในการออกแบบ
ผลงานให้ชัดเจน  

4) ผลงานที่น าเสนอต้องสามารถน าไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้ 

5) สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผ่านการประกวดมาก่อน และเป็น
ผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง โดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธ์ิของบุคคล
อื่น ถ้าพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบผล
ทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และจะถูกสงวนสิทธิ์ในการประกวดและรับเงินรางวัลโดยทางโครงการจะไม่ขอ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

6) ส าหรับผลงานที่มีการเผยแพร่ลงบนสื่อเฟซบุ๊กแล้ว หลังจากเผยแพร่ภายใน  
2 สัปดาห์ หากไม่มีการร้องเรียนเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7) ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานออกแบบท่ีเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลโดยก าหนดให้ใช้
รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator หรือ Photoshop ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300dpi ขึ้นไป  
โดยในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PNG และมีการส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์ .Ai .PSD หรือ .ESP 

8) ส่งผลงาน ทางออนไลน์ได้ 2 ทาง คือ https://forms.gle/oGUutr6MYjDHpo7EA 
และทาง E-mail : contact.cic.cmu@gmail.com (ในกรณีที่ส่งในแบบฟอร์มไม่ได้) 

9) ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook 
“แพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” และ Facebook “คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

10) ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ สามารถท าการปรับปรุงแก้ไข
ผลงานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน นอกจากนี้สิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ผลงานให้เป็นสิทธิ์ของโครงการเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการน าผลงานทุกช้ินออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 
โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงานแต่อย่างใด 

11)   ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นท่ีสิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ใด ๆ หากไม่มีผลงานช้ินใดผ่านเกณฑ์การตัดสิน จะไม่มีการประกาศผู้รับเงินรางวัล 

2. น าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั้ง 83 ผลงานให้คณะกรรมการจ านวน 5 ท่าน คือ ตัวแทน
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ท่าน และตัวแทนจากโครงการฯ SECSI 2 ท่าน พิจารณา
คัดเลือกผลงาน   

3. น าผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดโพสต์ลงบน Facebook เพื่อหารางวัล Popular vote 
จ านวน 2 รางวัล นับจากยอดไลค์ (1 คะแนน) และยอดแชร์ (2 คะแนน) 

4. ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook  

แผนกิจกรรมที่ 3 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กันยายน พ.ศ. 2562 – ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแผนกิจกรรมที่ 1 มาผลิตเนื้อหาและสื่อท่ีจะใช้

สื่อสาร โดยมีประเด็นในการสื่อสาร ดังนี ้
1) ความรู้เรื่องการให้บริการด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับความฉุกเฉิน  

การใช้บริการห้องฉุกเฉิน 
2) ความรู้เรื่องโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินเพื่อเป็นแนวทางการดูแลตัวเองหรือดูแล

ผู้ป่วย 
3) ความรู้เรื่องสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
4) ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงโรคหรือสิ่งที่ท าให้

เกิดภาวะฉุกเฉิน 
5) สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้บริการ 1669 
6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน 

https://forms.gle/oGUutr6MYjDHpo7EA
mailto:contact.cic.cmu@gmail.com
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7) ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ โรคฉุกเฉิน เรื่องน่ารู้ภายใต้โครงการ  
8) การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจและใส่ใจที่จะใช้ระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินตามภาวะฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็น เหมาะสม และอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ 
พยาบาล อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมด้านการกู้ชีพ เป็นต้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเหตุภาวะฉุกเฉิน 
และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสที่จะรอดชีวิตมากขึ้น 

 
1. ผลิตสื่อ จ านวน 144 ช้ิน ประกอบด้วย 

ชิ้นงำน/สือ่ จ ำนวน 
1. รายการวิทยุ / Podcast ความยาว 10 นาที   30 
2. สปอตวิทย ุ 20 
3. รายการบทความข่าววิทยุ   30 
4. เพลงรณรงค์ 4 
5. วิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที 10 
6. วิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 1  นาที 5 
7. สื่ออินโฟกราฟิก 25 
8. โพสต์แชร์ เผยแพร่ข่าว ภาพประกอบบทความ ความรู้อื่น ๆ 20 

 
2. เผยแพร่สื่อบนช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

1) สื่อวิทยุ/วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย  
2) สื่อออนไลน์ เ ช่น Fan-page Facebook ภายใต้โครงการ , Twitter, Instagram, 

Website, Blogger และ Influencer อื่น ๆ บนสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
3) สื่อมวลชน เช่น นักข่าว เครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงภายใต้โครงการ รวมถึงสื่อ Mass 
Media ต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร เป็นต้น 

4) สื่อสาธารณะ เช่น ป้ายบิลบอร์ด ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ ป้ายไวนิล ป้าย 
Standee Board จอ LED เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสถานที่สาธารณะ อาทิ สนามบิน 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานท่ีราชการ เป็นต้น 

5) สื่อบุคคล ผู้น าทางความคิด/ ผู้น าชุมชน ผู้มีอิทธิพลทางการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลใน
พื้นที่ความดูแลของตนเอง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐส่วนท้องถิ่น ครู-อาจารย์ เป็นต้น 

3. ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ผลการด าเนินงานประกอบด้วยสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับประชาชนท่ัวไป จ านวน 9 รูปแบบ คือ  

1. สื่อสัญลักษณ์ (MASCOT)  
2. รายการวิทยุ/Podcast 
3. สปอตวิทยุ 
4. รายการบทความข่าววิทยุ 
5. เพลงรณรงค์ 
6. คลิปวิดีทัศน์ 
7. อินโฟกราฟิก (Infographic) 
8. ภาพประกอบบทความ 
9. Fan-page Facebook  

 
1. สื่อสัญลักษณ์ (MASCOT)  

จากกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”  
ท าให้ได้สื่อสัญลักษณ์ที่มีความเช่ือมโยงกับระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 สะท้อนถึงความรวดเร็ว 
และประสิทธิภาพของการให้บริการ และสามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการได้
ในทุกรูปแบบ ซึ่งนายรัชพล พัฒนถาบุตร์เป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 สื่อสัญลักษณ์“การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” 
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2. รำยกำรวิทยุ/Podcast  

รายการวิทยุ/Podcast ส าหรับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ โรคและอาการฉุกเฉินที่ควรเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆและสทิธิของ UCEP จ านวนรวมทั้งหมด 30 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีความยาว 10 
นาที  และสามารถลิงก์  (Link)  เข้ าฟั ง ได้ที่  http: / /www. fm100cmu.com/podcasts_showlist 
.php?cate_id=6 ดังนี ้
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ภาพที่ 2 รายการวิทยุส าหรับประชาสัมพันธ์และให้ความรูเ้กี่ยวกับการใช้บริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่  
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ทัง้นี้ รายการวิทยุแต่ละตอนมีวัตถุประสงค์ เนื้อหา รูปแบบ และผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

Ep. 1   
การท า CPR 1 

ความส าคญัของ
การท า CPR  
- ท าเมื่อไหร ่
- ท าอย่างไร 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง
ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในความส าคญัของ
การท า CPR และรู้ว่า
ควรท า CPR เมื่อไร และ
ท าอย่างไร  
- เมื่อรู้ว่าควรท า CPR 
เมื่อไร และท าอย่างไร 
จึงก่อให้เกิดการลงมือ
ปฏิบัติที่ถูกวิธี สามารถ
ช่วยชีวิตของผู้อื่น/เพิ่ม
อัตราการรอดชีวิต 

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 269 view 
(12 ธ.ค. 2563) 

Ep. 2   
การท า CPR 2 

- อธิบายการท า 
CPR ต่อจาก 
Ep.1 - อธิบาย
การใช้เครื่อง

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการท า CPR 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอธิบายวิธีการใช้

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ 
ที่มีความน่าเช่ือถือเป็นผู้

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 



 

 
 

19 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

กระตุกไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติ 
(AED) 

ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 

เครื่อง AED อย่าง
ละเอียด 
- เมื่อรู้วิธีการท า CPR 
รวมถึงวิธีการใช้เครื่อง 
AED จึงก่อให้เกิดการลง
มือปฏิบัติที่ถูกวิธี 
สามารถช่วยชีวิตของ
ผู้อื่น/ เพิ่มอัตราการรอด
ชีวิต 

ยืนยันข้อมูล และวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

FM100 276 view 
(12 ธ.ค. 2563) 

Ep.3  
วิธีการเรียกใช้

บริการ 

- สาเหตุที่คนไม่
เรียกใช้บริการ 
1669 
- สิ่งที่ต้องแจ้งเมื่อ
โทรไป 1669 
(เพศ/ อายุ/
อาการ/ สถานท่ี/ 
หมายเลขติดต่อ
กลับ) 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการแจ้ง
รายละเอียด ต่อทีมงาน 
1669 เมื่อพบเหตุฉุกเฉิน  
- ก่อให้เกิดการลงมือ
ปฏิบัติอย่างถูกวิธี 
สามารถแจ้งรายละเอียด
ต่อทีมงาน เพื่อช่วยใน
การวิเคราะห์ระดับ

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวเป็นล าดับขั้นตอน 
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  191 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 

อาการ ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเตรียมทีม
แพทย์รอรับผู้ป่วย 
รวมถึงช่วยให้ทีมงาน
สามารถเตรียมรถฉุกเฉิน
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย 

3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

Ep.4  
ประเภทของ
รถฉุกเฉิน 

- การแบ่งพื้นที่
การให้บริการ 
1669 
- ประเภทของ
รถฉุกเฉินซึ่งแขก
รับเชิญแบ่งเป็น 
2 ประเภท ตาม
การรองรับ
อาการบาดเจ็บ
ฉุกเฉิน และ
เครื่องมือ
ทางการแพทย์ 
ได้แก ่

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการแบ่งพื้นที่การ
ให้บริการของทีมงาน 
1669 เมื่อได้รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน และการฝ่า
สัญญาณไฟจราจรของรถ
ฉุกเฉินในกรณีเร่งด่วน 
และตรวจสอบแล้วว่ามี
ความปลอดภัย 
ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ซ้ าซ้อน และเกดิความ
สูญเสียเพิม่ขึ้น 
- ให้ความรู้เรื่องประเภท
ของรถฉุกเฉิน ซึ่งแขกรับ

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวในแต่ละประเด็น  
อย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 179 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

1) ระดับ Basic  
กู้ชีพ/กู้ภัย 
2) ระดับ 
Advance 
- การเบี่ยงหลบ
รถฉุกเฉิน 
- การฝ่า
สัญญาณไฟ
จราจรของรถ
ฉุกเฉิน 

และความปลอดภัย
ของประชาชน 
 
 
 
 

เชิญแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ตามการรองรับอาการ
บาดเจ็บฉุกเฉิน และ
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ได้แก ่
1) ระดับ Basic กู้ชีพ/
กู้ภัย ส าหรับอาการ
บาดเจ็บไม่รุนแรง 
2) ระดับ Advance รถ
ตู้พยาบาล ส าหรบัผู้
ประสบเหตุที่อาการ
หนัก 
- ให้ความรู้ และ
ก่อให้เกิดการลงมือเบี่ยง
หลบอย่างถูกวิธี เมื่อผู้
ขับข่ีเห็นรถกู้ภัย หรือ
รถพยาบาล 

Ep.5  
สิ่งที่ควรท า

และไม่ควรท า

- สิ่งที่ควรท า
เมื่อพบเห็น
ผู้บาดเจ็บ 
1) ดูสถานการณ์

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในข้ันตอนการ
ปฏิบัติ เมื่อกลุ่มเปา้หมาย
พบเห็นผู้บาดเจ็บ โดย

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 



 

 
 

22 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

เมื่อเห็น
ผู้บาดเจ็บ 

ว่าปลอดภยัที่จะ
ช่วยเหลือ ระวัง
อุบัติเหตุซ้ าซ้อน 
อยู่ให้ห่างจาก
จุดเกิดเหตุเดิม 
อย่างน้อย 30 
เมตร 
2) ดูอาการ
ผู้บาดเจ็บรีบโทร
ติดต่อ 1669 
และบอกข้อมูล 
รวมถึงพิกัดที่
ถูกต้อง 
- สิ่งที่ไม่ควรท า
เมื่อพบเห็น
ผู้บาดเจ็บ 
1) แตะต้อง
เคลื่อนย้าย  
ซึ่งเพ่ิมอาการ
บาดเจ็บ/
อันตราย 

ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 
 
 
 
 

สามารถให้ความ
ช่วยเหลือโดยไม่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุซ้ าซ้อน และเกิด
ความสญูเสยีเพิ่มขึ้น 
- ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง สามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดย
ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ซ้ าซ้อน และเกดิความ
สูญเสียเพิม่ขึ้น 

ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวในแต่ละประเด็น 
อย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

FM100 177 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

2) ไม่ควรน า
ผู้ป่วยมาส่ง
โรงพยาบาลเอง 

Ep.6  
Sky Doctor 
ส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินทาง

อากาศ 

- ขั้นตอนการส่ง
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางอากาศ 
1) มีโรงพยาบาล
แรกรับ และ
ประสาน 1669 
เพื่อขอส่งต่อ
ผู้ป่วย 
2) กลุ่มแพทย์ท่ี
เกี่ยวข้อง
ตัดสินใจใหส้่ง
ต่อตามล าดับ
ความเร่งด่วน 
3) ท าการ 
Matching  
การบิน - 
อากาศยาน 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง
ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 
 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในข้ันตอนการส่งต่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ 
ทีมแพทย์ซึ่งต้องได้รับการ
ฝึกอบรมทางด้าน 
เวชศาสตร์การบินเพิม่เตมิ 
รวมถึงปัจจัยที่ต้อง
ค านึงถึงกรณีส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินทางอากาศในกลุ่ม
อาการบางชนิด และ
เกณฑ์การพิจารณากลุ่ม
โรค หรืออาการที่สามารถ
ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทาง
อากาศ โดยพิจารณา
ตามล าดับความเร่งด่วน 
และความพร้อมในการ
รักษาผู้ป่วยของ

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือและมี
ประสบการณ์ในการส่ง
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทาง
อากาศ เป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ของทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวในแต่ละประเด็น 
อย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 220 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

24 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการการส่งต่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางอากาศ 
- ทีมแพทย์ท่ี
เดินทางไปพร้อม
กับเครื่องบิน 
และ ความรู้
พิเศษทาง 
เวชศาสตร ์
การบิน 
- ปัจจัยที่ต้อง
ค านึงถึงกรณีส่ง
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางอากาศใน
กลุ่มอาการบาง
ชนิด เช่น โรค
เกี่ยวกับปอด ซึ่ง
การบิน หรือลม  
มีผลต่อผู้ป่วย 

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- เกณฑ์การ
พิจารณากลุ่ม
โรค หรืออาการ
ที่สามารถส่งต่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางอากาศ  
โดยพิจารณา
ตามล าดับความ
เร่งด่วน 

Ep.7 
โรคหลอด
เลือดสมอง 

- สาเหตุของการ
เกิดโรคหลอด
เลือดสมองซึ่ง
เกิดจากหลอด
เลือดสมองตีบ 
แตกหรือตัน  
ท าให้เลือดไป
หล่อเลีย้งสมอง
ไม่เพียงพอ 
- อาการของโรค
หลอดเลือด
สมอง ได้แก่ 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มคีวาม
เกี่ยวข้องในการ

- ก่อให้เกิดความรู้ ใน
เรื่องของโรคหลอดเลือด
สมอง ได้แก่ สาเหตุของ
การเกิดโรค อาการของ
โรค วิธีการรักษาโดย
แพทย์ ความเสี่ยง
ภายหลังการรักษา และ
การป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง 
- ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล วิธีการสังเกต
อาการของโรค และ
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวในแต่ละประเด็น 
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 191 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

อาการชา 
ร่างกายอ่อนแรง
ในซีกใดซีกหนึ่ง 
มุมปากตก เสีย
การทรงตัว พูด
ไม่ชัด สับสน 
การมองเห็นมี
ปัญหา ปวด
ศีรษะแบบ
ฉับพลัน 
- วิธีการรักษา
โรคหลอดเลือด
สมองโดยแพทย ์
- ความเสี่ยง
ภายหลังจาก
การรักษา 
- การป้องกัน
การเกิดโรค
หลอดเลือด
สมอง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 
 

ได้รับไปใช้ในการดูแล
สุขภาพ ป้องกันตนเอง 
รวมถึงสามารถสังเกต
อาการของบุคคลใกล้ชิด 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาท่ีทันเวลา ลด
ความเสีย่งภายหลังจาก
การรักษา 

3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

Ep.8 
โรคหัวใจขาด

เลือด 

- สาเหตุของการ
เกิดโรคหัวใจขาด
เลือด ได้แก่ 
กรรมพันธ์ุ อายุ 
เพศ พฤติกรรม
การด าเนินชีวิต 
และโรคประจ าตัว 
- อาการของ
โรคหัวใจขาด
เลือด ได้แก่ 
อาการเจ็บ
หน้าอก ท้ังแบบ
เฉียบพลันและ
เรื้อรัง อาการ
เจ็บร้าวลามไปท่ี
กราม คอ ไหล่ 
แขนซ้าย 
นิ้วก้อยซ้าย 
นอนราบไมไ่ด้ 
เหนื่อยง่าย 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มคีวาม
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 
 

- ก่อให้เกิดความรู้ ใน
เรื่องของโรคหัวใจขาด
เลือด ได้แก่ สาเหตุของ
การเกิดโรค อาการของ
โรค และวิธีการรักษา
โดยแพทย์  
- ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการดูแล
สุขภาพ ป้องกันตนเอง 
รวมถึงสามารถสังเกต
อาการของบุคคลใกล้ชิด 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาท่ีทันเวลา ลด
ความเสีย่งภายหลังจาก
การรักษา 

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการสังเกต
อาการของโรค  
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวในแต่ละประเด็น 
อย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 224 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

หายใจไม่ทัน  
เป็นต้น 
- แนวทางการ
รักษาโดยแพทย์  

Ep.9  
จักรยาน 

กู้ชีพ AED Bike 

- มาตรฐานการ
จัดงานว่ิงใน
ประเทศไทย 
และ มาตรฐาน 
IAFF  
- การเตรยีม
ความพร้อมก่อน
วิ่ง 
- อุบัติเหตุและ
อาการฉุกเฉินท่ี
มักจะเกิด 
- สัญลักษณ์ที่ใช้
สื่อสารให้นักว่ิง
ทราบว่าใครคือ
ทีมแพทย์/
พยาบาล 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 
 
 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในมาตรฐานการจดั
งานวิ่ง เช่น จุดให้น้ า จุด
ปฐมพยาบาล สัญลักษณ์
ที่ใช้สื่อสารกับนักวิ่ง 
ว่าใครคือแพทย์/พยาบาล 
รวมถึงอุบัติเหตุ และ
อาการฉุกเฉินท่ีมักจะ
เกิดขึ้นในงานวิ่ง เช่น  
ไตวาย ภาวะขาดน้ า 
ภาวะอุณหภูมริ่างกายต่ า 
และให้ความรู้ว่ากระเป๋า
อุปกรณ์ของทีม AED 
Bike จ าเป็นต้องมี
อะไรบ้าง 
 - ก่อให้เกิดการเตรยีม
ความพร้อมทั้งร่างกาย 

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 253 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

29 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- อุปกรณ์ของทีม 
AED Bike 

 และอุปกรณ์ ก่อนเข้า
ร่วมงานว่ิง เช่น นาฬิกา 
BIB ประจ าตัวนักวิ่งซึ่ง
ช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อทีมแพทย์ หากนักวิ่ง
จ าเป็นต้องเข้ารับการ
รักษา เป็นต้น 

Ep.10  
รับมือภัย
ธรรมชาต ิ

- การรับมือภัย
ธรรมชาติ 
โดยเฉพาะใน
พื้นที่เสี่ยงภัย
ภาคเหนือ 
- การระสานงาน
ของทีมงานท่ี
เกี่ยวข้องในการ
เข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 
- ตัวอย่าง
เหตุการณ์และ
การท างานของ
ทีมแพทย์ 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการรับมือภัย
ธรรมชาติ และการ
ท างาน การประสานงาน
ของทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 
 - ก่อให้เกิดความรู ้
การเตรียมพร้อมต่อ
สถานการณ์ และแนวทาง
การปฏิบัติทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการ
ประสบภัยธรรมชาต ิ

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 246 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

30 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- ค าแนะน าต่อ
ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัย 

และความปลอดภัย
ของประชาชน 

Ep.11  
กลุ่มโรคหัวใจ

กับอาการ
ฉุกเฉิน 

(ตอนท่ี 1) 

- ชนิดของ
โรคหัวใจ ซึ่งมีทั้ง
แบบเป็นแต่
ก าเนิด และเป็น
ในภายหลัง โดยมี
สถิติผูเ้สียชีวิต
จากกลุ่มโรคหัวใจ 
40,000 รายต่อปี 
และมีอัตราเพิม่
สูงขึ้น 
- สาเหตุของการ
เกิดโรคหัวใจ 
ได้แก่ กรรมพันธุ์ 
เพศ อายุ รวมถึง
พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิต  
- อาการของ
โรคหัวใจ คือ 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 

- ก่อให้เกิดความรู้ ใน
เรื่องของกลุ่มโรคหัวใจ
ทั้งแบบเป็นแต่ก าเนิด 
และเป็นในภายหลัง 
สาเหตุของการเกิดโรค 
และอาการของโรค 
 

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการสังเกต
อาการของโรค  
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวในแต่ละประเด็น 
อย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 219 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

31 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

อาการเจ็บแน่น
หน้าอก เหมือน
โดนทับ ร่วมกับมี
อาการเจ็บรา้วไป
กราม หลัง ทั้ง
แบบเฉียบพลัน 
และเรื้อรัง ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับ
การรักษาที่
ทันเวลา  

Ep.12  
กลุ่มโรคหัวใจ

กับอาการ
ฉุกเฉิน 

(ตอนที่ 2) 

- อาการที่พบใน
ผู้ป่วย ได้แก่ 
อาการเจ็บแน่น
หน้าอก เหมือน
ถูกกดทับ 
- ความส าคัญ
ของการได้รับ
การรักษาที่
ทันเวลา คือ 
บุคคลใกล้ชิด
ควรรีบตดิต่อทีม

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วยหรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ

- ก่อให้เกิดความรู้  
ในเรื่องของอาการของ
กลุ่มโรคหัวใจ  
- ให้ข้อมูลและสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้
บริการทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 
- ก่อให้เกิดการรับมือ 
หรือมีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง เมื่อบุคคล

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการสังเกต
อาการของโรค  
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวในแต่ละประเด็น 
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 224 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

32 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

แพทย์ฉุกเฉิน 
1669 มากกว่า
พาผู้ป่วยไปส่ง
โรงพยาบาลเอง 
เนื่องจากทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 
1669 มีอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่พร้อม
มากกว่า รวมถึง
มีเครือข่ายส่งต่อ
ผู้ป่วย 
- การปฐม
พยาบาลที่ไม่
ถูกต้อง และการ
รักษาท่ีถูกต้อง
โดยทีมแพทย์  

เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 

ใกล้ชิดมีอาการของกลุ่ม
โรคหัวใจ 

3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

Ep.13  
กลุ่มโรคหัวใจ

กับอาการ
ฉุกเฉิน 

(ตอนที่ 3) 

- ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ก่อให้เกิดกลุ่ม
โรคหัวใจ 
- การสังเกต
อาการ และการ

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ปว่ยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง

- ก่อให้เกิดความรู้ถึง
ปัจจัยเสี่ยงท่ีก่อใหเ้กิด
กลุ่มโรคหัวใจ เช่น อายุ 
พันธุกรรม โรคประจ าตัว 
และพฤติกรรมส่วน

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 267 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วย 
- ตัวอย่างอาการ
ที่รุนแรงและ
การรักษา 

ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 

บุคคล และให้ความรู้ใน
การลดปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าว  
- ให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในการสังเกตอาการของ
ผู้ป่วย ได้แก่ มีอาการ
เจ็บหน้าอก หน้าซีด  
ไม่ตอบสนอง หัวใจหยุด
เต้น รวมถึงการขอความ
ช่วยเหลือ 1669 และให้
ความรู้ถึงกรณีอาการ
เจ็บป่วยที่รุนแรง และ
วิธีการรักษาของแพทย ์
 - เมื่อกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การสังเกตอาการของ
ผู้ป่วยจะท าใหเ้กิดการ
ปฏิบัติโดยปฐมพยาบาล 
ท า CPR และเรียกทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 

2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาท่ีทันเวลา 

Ep.14  
รู้จักกับคนท า
เพลง 1669 

- แรงบันดาลใจใน
การท าเพลง คือ 
ศิลปินประเทศ
อังกฤษ ซึ่งผู้แต่ง
ได้ศึกษาแนว
ทางการผลติ
ผลงานเพลงจาก 
Youtube โดย
เป็นความชอบ
ส่วนตัว และไดร้ับ
การสนับสนุนจาก
บุคคลใน
ครอบครัว 
- กระบวนการ
ผลิตผลงานเพลง 
เกี่ยวกับทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 ผู้
แต่งท างาน
ร่วมกับ “ทีมงาน

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง
ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉนิ  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง
เพลง 1669 แรงบันดาล
ใจในการท าผลงานเพลง 
กระบวนการผลติผลงาน
เพลง และจดุประสงค์ 
หรือสิ่งท่ีต้องการสื่อสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
- ฝากผลงานเพลง 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับชมและรับฟัง 

1) ผู้ด าเนินรายการ
สื่อสารกับผู้แต่งเพลง
โดยตรง ท าให้ทราบถึง
แรงบันดาลใจในการท า
ผลงานเพลง 
กระบวนการผลติผลงาน
เพลง และสิ่งที่ผู้แต่ง
เพลง ต้องการสื่อสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย 
2) ผู้แต่งเพลงใช้วิธีการ
บอกกล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 181 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

มีสติ” ซึ่งมีการ
แลกเปลีย่น
ความคิดระหว่าง
กัน เพื่อให้ได้
ผลงานเพลง และ 
MV ที่ลงตัวมาก
ที่สุด 
- สิ่งที่ต้องการสื่อ
ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
จากจ านวน 4 
เพลง ปัจจุบัน
เผยแพรไ่ปแล้ว
จ านวน 2 เพลง 
โดย 
1) เพลงที่ 1 
ต้องการสื่อสารว่า 
1669 คืออะไร 
โทรแล้วต้องตอบ
ค าถามอะไร
เจ้าหน้าท่ี โดย
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

เป็นเพลงภาษา
เหนือ 
2) เพลงที่ 2 
ต้องการสื่อสารว่า 
1669 เป็นท้ัง
บริการทีมแพทย์
ฉุกเฉิน และเป็น
สายด่วนให้
ค าปรึกษาปัญหา
สุขภาพด้วย 

Ep.15 
AED Online 
Map วินาที

ชีวิต 

- จุดเริ่มต้นของ 
Project AED 
Online Map 
- กระบวนการ
ท างานของ
ทีมงานผู้ริเริ่ม 
- ต้นแบบ Model 
ของAED Online 
Map 
- เว็บไซต์ และ
ฟังก์ชันการใช้

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง
ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ริเริม่ จุดเริ่มต้น และ
ต้นแบบของ Project 
AED Online Map และ
กระบวนการท างานของ
ทีมงานผู้ริเริ่ม 
- ให้ข้อมูลเรื่องเว็บไซต์ 
และฟังก์ชันการใช้งาน
บนเว็บไซต์ 
AED4ALL.net ซึ่งมีท้ัง
การค้นหาเครื่อง AED 

1) ผู้ด าเนินรายการ
สื่อสารกับผูผู้้ริเริ่ม 
Project AED Online 
Map โดยตรง ท าให้
ทราบถึงจุดเริม่ต้น 
Model ต้นแบบ และ
กระบวนการท างานของ
ทีมงานผู้ริเริ่ม 
2) ผู้ริเริ่มใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
และกระตุ้นให้เกดิการมี

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 219 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

งานบนเว็บไซต์ 
AED4ALL.net 
- เชิญชวนให้
ประชาชน หรือ
ภาคเอกชนท่ีมี
เครื่อง AED ร่วม
แสดงต าแหน่ง
เครื่องผ่าน
เว็บไซตเ์พื่อร่วม
ให้การช่วยเหลือ 
หรือให้ยืมใช้
เครื่อง กรณเีกิด
เหตุฉุกเฉิน 
- เชิญชวนให้ใช้
เว็บไซต์ 
AED4ALL.net 

ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ของประชาชน 
- ประชาชน หรือ
ภาคเอกชนท่ีมี
เครื่อง AED และ
อยากร่วมแบ่งปัน/
ให้ยืมใช้เครื่องใน
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

ในสถานท่ีต่าง ๆ และ
ต าแหน่งเครื่อง AED ที่
ใกล้ที่สุด กรณีมเีหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งต้องท าการ
กระตุ้นหัวใจให้ทันเวลา
ภายใน 4 นาท ี
- ท าให้ประชาชน หรือ
ภาคเอกชนท่ีมีเครื่อง 
AED มีทัศนคติที่ดีต่อ
การร่วมแสดงต าแหน่ง
เครื่อง AED ผ่านเว็บไซต ์
AED4ALL.net เพื่อร่วม
ให้การช่วยเหลือ หรือ
ให้ยืมใช้เครื่อง กรณมีีผู้
ประสบเหตุฉุกเฉิน 
- สร้างความตะหนักและ
มีทัศนคติที่ดีจากภาค
ประชาชน ต่อการ
เตรียมพร้อมรับมือเหตุ
ฉุกเฉินท่ีอาจต้องมีการใช้
เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ 

ส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน และ
ภาคเอกชน 
3) ผู้ริเริ่มใช้วิธีการบอก
กล่าวโดยพรรณนาให้
เห็นภาพเหตุการณ์ใน
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
และการค้นหาต าแหน่ง
เครื่อง AED ภายในเวลา
ไม่เกิน 4 นาที ซึ่งเป็น
เวลาที่ส าคัญ หากข้อมลู
ผิดพลาด หรือค้นหา
เครื่องผิดต าแหน่งย่อมมี
ผลต่อชีวิตของผู้ประสบ
เหต ุ
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

โดยต้องการสื่อสารให้
กลุ่มเป้าหมายลงมือ
ปฏิบัติ วางแผนการ
เดินทางและดูต าแหน่ง
เครื่อง AED ที่ใกล้กับจุด 
ที่จะเดินทางไปมากที่สุด 
ผ่านเว็บไซต์ 
AED4ALL.net 

Ep.16 
ผู้สูงอายุกับ

การล้มกระดูก
ข้อสะโพกหัก 

- สถิติการ
เจ็บป่วยจากการ
ล้มกระดูกข้อ
สะโพกหักใน
ผู้สูงอายุ ซึ่งมี
อัตราเพิ่มมาก
ขึ้น 
- การดูแล 
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ตาม
อาการบาดเจ็บ
ที่ต่างกัน โดย 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือบุคคล
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

- ก่อให้เกิดความรู้ถึง
สถิติการเจ็บป่วยจาก
การล้มกระดูกข้อสะโพก
หักในผู้สูงอายุ ขั้นตอน
การดูแล ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและอุปสรรคต่อ
การรักษาในผูสู้งอาย ุ
- ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
สังเกตอาการเจ็บปวด 
และมีการปฏิบตัิที่ถูกต้อง
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รวมถึงลดความเสี่ยงใน

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟงัเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 192 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

1) สังเกตอาการ
เจ็บปวดเบื้องต้น 
ความรูส้ึกตัว 
การขยับ 
2) ติดต่อทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 
1669 โดยไม่
ควรเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย 
- อุปสรรคต่อ
การรักษาใน
ผู้สูงอายุ คือ 
โรคประจ าตัว 
ซึ่งมีผลต่อการ
รักษา 

และความปลอดภัย
ของประชาชน 

การเกิดอุบัตเิหตซุ้ า ท้ัง
ทางด้านร่างกาย และ
สภาพแวดล้อมของที่อยู่
อาศัย 

Ep.17 
 เมื่อต้องรับมือ
กับโรคหลอด
เลือดหัวใจ
เฉียบพลัน 

- อาการฉุกเฉิน
ของโรคหลอด
เลือดหัวใจ
เฉียบพลัน ได้แก่ 
เจ็บแน่นหน้าอก 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรค
ประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่ง
ที่จะเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  

- ก่อให้เกิดความรู้ถึง
อาการฉุกเฉินของโรค
หลอดเลือดหัวใจ
เฉียบพลัน และการรักษา
โดยแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้อง 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 237 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ล้ม แน่น่ิงไม่
ตอบสนอง 
- การรักษาโรค
หลอดเลือด
หัวใจเฉียบพลัน
โดยแพทย์ ได้แก ่
1) การละลาย
ลิ่มเลือด ดดูลิ่ม
เลือดออก ขยาย
หลอดเลือด
หัวใจ 
2) กรณีอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล  
จะให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด ส่งต่อ
ผู้ป่วยมายัง
โรงพยาบาลที่
พร้อมรักษา 
3) การท า
บอลลูนหัวใจ 

- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

- ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
สังเกตอาการของโรค
หลอดเลือดหัวใจ
เฉียบพลัน และใช้บริการ
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
เพื่อลดความเสีย่งและลด
การสญูเสยี 

2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการบอก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
3) โดยมีการพรรณนาให้
ผู้ฟังเห็นภาพตามที่ผู้พูด
กล่าว 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- เชิญชวนให้ใช้
บริการทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
เพื่อลดความ
เสี่ยงและลดการ
สูญเสีย 

Ep.18  
เจาะใจ 

อาสากู้ชีพ
กู้ภัย 

- จุดเริ่มต้นของ
ชมรมกู้ชีพ/กู้ภัย
อ าเภอสันก าแพง 
- แรงบันดาลใจ
ในการท างาน
อาสาสมัครกู้
ชีพ/กู้ภัย 
- การอบรมของ
อาสาสมัครกู้
ชีพ/กู้ภัย 
- ประสบการณ์
การท างาน
อาสาสมัครใน
อดีต 

- ประชาชนท่ัวไป - ก่อให้เกดิความรู้ถึง
ความเป็นมาของการ
จัดตั้งชมรมกู้ชีพ/กูภ้ัยของ
อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ รวมถึงแรง
บันดาลใจในการท างาน 
และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
- ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายช่วยอ านวย
ความสะดวก/ให้ทางรถ
ฉุกเฉิน เพื่อให้ทีมงาน
สามารถน าผู้ประสบเหตุ
ฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลได้
โดยสะดวก 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นอดีตอาสาสมคัร
กู้ชีพกู้ภัยที่เคย
ปฏิบัติงานโดยตรง และ
เป็นผู้ยืนยันข้อมลู 
รวมถึงวิธีการปฏิบตัิที่
ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 23 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

Ep.19  
สิทธิ UCEP 
ตอนท่ี 1 

- ความหมาย
ของสิทธิ UCEP  
- กลุ่มอาการ
ฉุกเฉินท่ีเข้าข่าย
ได้รับสิทธิ UCEP 
- การประสาน 
งานคัดแยกผู้ป่วย 
และการด าเนิน 
การภายหลังการ 
เข้ารับการรักษา  
72 ช่ัวโมง 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงสิทธิ 
UCEP สิทธิการรักษา
ฉุกเฉิน ภายใน 72 
ช่ัวโมง ของคนไทย  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
 
 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และ
เป็นผู้ยืนยันข้อมลู 
รวมถึงวิธีการปฏิบตัิที่
ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 24 view 
(12 ธ.ค. 2563) 

Ep.20  
สิทธิ UCEP 
ตอนท่ี 2 

- การวินิจฉัยว่า
อาการของ
ผู้ป่วยสามารถใช้
สิทธิการรักษา 
UCEP ได้หรือไม ่
- สิทธิการรักษา
ฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
นอกเหนือสิทธิ 
UCEP 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงการตัดสิน 
หรือวินิจฉัยว่าอาการใด
เข้าข่ายการรักษาตาม
สิทธิ UCEP และให้ข้อมลู
ถึงสิทธิการรักษาฉุกเฉิน
อื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ 
UCEP 
- สร้างทัศนคติที่ดตี่อ
การโทรสอบถามข้อมลู
เกี่ยวกับสิทธิการรักษา 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และ
เป็นผู้ยืนยันข้อมลู 
รวมถึงวิธีการปฏิบตัิที่
ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 31 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

43 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- ช่องทางการ
ติดต่อสอบถาม
ข้อมูล หรือข้อ
สงสัยเพิม่เตมิ 
สามารถติดต่อ 
1330 สายด่วน 
ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

จากสายด่วน 1330 
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งยินดี
ให้บริการกลุม่เป้าหมาย 

Ep.21  
การช่วยเหลือ
ผู้ไดร้ับบาดเจ็
บกระดูกสัน
หลังและ 
ไขสันหลัง 

- สาเหตุของการ
บาดเจ็บกระดูก
สันหลังและไข
สันหลัง ได้แก่ 
อุบัติเหตุ การถูก
กระแทก การตก
จากท่ีสูง 
บาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา 
- วิธีการสังเกต
อาการผู้บาดเจ็บ 
ได้แก่ มีอาการ

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงสาเหตุของ
การบาดเจ็บกระดูกสัน
หลังและไขสันหลัง 
วิธีการสังเกตอาการ
เบื้องต้น รวมถึงวิธีการ
ช่วยเหลือท่ีถูกต้อง 
- สร้างความตระหนักถึง
การช่วยเหลือ
ผู้ไดร้ับบาดเจ็บกระดูก
สันหลังและไขสันหลังที่
ถูกต้อง เนื่อจากการ
ช่วยเหลือท่ีผิดวิธีอาจท า

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นบคุลากรทา
การแพทย์ เป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 16 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ปวดหลังเจ็บปวด
บริเวณที่ถูก
กระแทกมีอาการ
ชาไม่สามารถรับรู้
การสัมผัส สูญเสีย 
การควบคุมระบบ
ขับถ่าย รวมถึง
หมดสติไม่รูส้ึกตัว 
- วิธีการช่วยเหลือ
ที่ถูกต้อง โดยการ
รีบติดต่อทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ไม่
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
หรือหากมีความ
จ าเป็นต้อง
เคลื่อนย้าย ต้อง
ยกล าตัวผู้ป่วย
เป็นแนวเส้นตรง 

ให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย
เพิ่มมากข้ึนได ้
 
 



 

 
 

45 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

Ep.22  
การช่วยชีวิตผู้

โดนไฟดดู 

- อันตรายของ
การถูกไฟดดู คือ 
หัวใจหยุดเต้น 
จากการที่
กระแสไฟฟ้าเข้า
ไปยังหัวใจ ท า
ให้หัวใจเต้นผดิ
จังหวะ และ
หยุดเต้นในท่ีสุด 
- การช่วยเหลือ
ผู้ที่ถูกไฟดูด โดย
ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ที่
เข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ ได้แก่ 
เลี่ยงการเข้าไป
สัมผสัผู้ที่ถูกไฟ
ดูดโดยตรง 
สังเกตพื้นท่ี
โดยรอบว่ามี
ความปลอดภัย

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงอันตราย
ของการถูกไฟดูด การ
ช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟดูด 
รวมถึงการสังเกตและ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
- ต้องการให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งผู้ที่ถูกไฟดูด 
และผู้ทีเ่ข้าช่วยเหลือ
เป็นส าคญั 
 
 

1) ใช้บุคคลทีน่่าเชื่อถือ 
โดยเป็นบคุลากรทา
การแพทย์ เป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 11 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

46 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

หรือไม่ การรีบ
ตัดกระแสไฟฟ้า 
และการเข้า
ช่วยเหลือ 
- การสังเกตและ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ได้แก่ 
สังเกตว่าผู้ที่ถูกไฟ
ดูดยังรูส้ึกตัว หรือ
หายใจอยู่หรือไม่ 
รีบโทรแจ้ง 1669 
การกระตุ้นหัวใจ
ด้วยเครื่อง AED 
การระมัดระวัง
อาการบาดเจ็บ
อื่น ๆ รวมถึง
บาดแผลบริเวณที่
ถูกช็อต/ไฟฟ้าเข้า
สู่ร่างกาย และ
หากผู้ถูกไฟดดูมี
ภาวะที่ปลอดภัย
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

แล้ว ยังคงต้องไป
พบแพทย์เพื่อ
ตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจอีกครั้ง 

Ep.23 
การช่วยชีวิตผู้
ถูกงู หรือสัตว์
มีพิษกัด ต่อย 

1) อาการบาดเจ็บ
จากการถูกผึ้ง ต่อ 
แตน ตะขาบกัด 
ต่อย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ร่างกายและ
อาการแพ้ของ
บุคคลแตล่ะคน 
ได้แก่ อาการไม่
รุนแรง คือ ปวด 
บวม คัน อาการ
ระดับกลาง คือ 
อาการแพ้ ความ
ดันตก หายใจ
ล าบาก และ
อาการรุนแรง คือ 
หายใจล าบาก 
และช็อก ซึ่งไม่

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงอาการบาดเจ็บจาก
การถูกงู หรือสัตวม์ีพิษ
กัด ต่อย รวมถึงวิธีการ
ปฐมพยาบาล และการ
รักษาท่ีถูกวิธี 
- ต้องการให้ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือสามารถ 
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
อย่างถูกวิธี 
 
 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นบคุลากรทา
การแพทย์ เปน็ผู้ยืนยัน
ข้อมูล รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 13 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

จ าเป็นต้องเอา
เหล็กในออก  
แต่ควรรีบไปพบ
แพทย์ให้เร็วท่ีสุด 
2) อาการ
บาดเจ็บจากการ
ถูกงูกัด ซึ่งงูมี
หลายชนิด  
มีทั้งชนิดที่มีพิษ 
และไม่มีพิษ โดย
หากถูกงูมีพิษกัด
จะมีอาการง่วง 
ซึม กล้ามเนื้อ
หัวใจท างาน
ผิดปกติ หายใจ
ไม่ได้ รวมถึงมี
อาการเลือดไหล
ไม่หยดุ โดยหาก
ถูกงูกัด มีความ
จ าเป็นต้องจดจ า
ลักษณะ ชนิด
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ของงู หรือจับงู
มาพบแพทย์
ด้วย เพราะมีผล
ต่อการรักษา 
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติหากถูกงูกัด 
ได้แก่ การล้าง
บริเวณที่ถูกงูกัด
ด้วยน้ าเปล่า ไม่
ควรใช้วิธีการขัน
ชะเนาะ ควรรีบ
ไปโรงพยาบาลให้
เร็วท่ีสุด หาก
เลือดไหลไม่หยุด 
ให้ใช้ผ้าสะอาดใน
การห้ามเลือด 

Ep.24  
การปฐม
พยาบาล

เบื้องต้นผู้ป่วย
ที่มีบาดแผล

- สาเหตุของการ
บาดเจ็บ และมี
บาดแผล
อุกฉกรรจ์บรเิวณ
ล าตัว ได้แก่ 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงสาเหตุของการ
บาดเจ็บ และมีบาดแผล
อุกฉกรรจ์บรเิวณล าตัว 
การสังเกตอาการ

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นบคุลากรทา
การแพทย์ เป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 14 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

อุกฉกรรจ์
บริเวณล าตัว 

อุบัติเหตุ และ
ความรุนแรง 
- การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
ได้แก่ การโทร
แจ้ง 1669 และ
สังเกตการหายใจ
ของผู้บาดเจ็บ 
- ชนิดของบาด 
แผล 2 ชนิด คือ 
บาดแผลภายนอก
ซึ่งสามารถ
สงัเกตเห็นได ้
ชัดเจน และ
บาดแผลภายใน  
ซึ่งไม่สามารถ
มองเห็นได้จาก
ภายนอก 
1) กรณีบาดแผล
ภายนอก ให้
สังเกตว่าเลือด

บาดเจ็บ ชนิดของ
บาดแผล และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
- ต้องการให้ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือสามารถ 
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
อย่างถูกวิธี 
 
 

2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ไหลมากน้อย
เพียงใด หากถูก
ของมีคมทิ่มแทง
อยู่ ห้ามดึงออก
จากร่างกาย 
เพราะจะท าให้
เลือดไหลมากขึ้น 
โดยพยามให้
ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ 
ให้มากท่ีสุด และ
ห้ามเลือดด้วยผ้า
สะอาด ร่วมกับ
การท า CPR จาก
บุคคลที่มีความรู้
เท่านั้น 
2) บาดแผล
ภายในอาจสังเกต
ได้เพียงรอยช้ า
ตามร่างกายให้ใช้
การคล าชีพจร 
การจับผู้บาดเจ็บ



 

 
 

52 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

นั่ง หรือนอนตาม
อาการ เพื่อให้
ผู้บาดเจ็บสามารถ
หายใจได้ และงด
ใหน้้ าดื่มแก่
ผู้บาดเจ็บ 

Ep.25 
การปฐม

พยาบาลเมื่อมี
ของติดคอ 

- การปฐม
พยาบาลผู้ที่มี
ของติดคอ 
ผู้ช่วยเหลือมี
เวลาช่วยเหลือ
เพียง 4 นาที 
เท่านั้น 
- ช่วงวัยท่ีมี
ความเสีย่ง
เสียชีวิตจากของ
ติดคอ คือ วัย
ทารกอายุไมเ่กิน 
1 ปี และวัย
ผู้ใหญ่ ซึ่งหาก
อาการไมด่ีขึ้น

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงการปฐมพยาบาลผู้ที่
มีของติดคอ ในช่วงวัยท่ี
แตกต่างกัน จะมีวิธีการ
ปฐมพยาบาลที่แตกต่าง
กัน 
- ต้องการให้ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือสามารถ 
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
อย่างถูกวิธี 
 
 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นบคุลากรทา
การแพทย์ เป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 14 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ควรรีบโทรแจ้ง 
1669  
- ในเด็กอายุไม่
เกิน 1 ปี ให้
ความช่วยเหลือ  
โดยการสังเกต
สิ่งของในปาก 
การล้วงกวาด
ของในปาก ใน
ด้านตรงข้ามกับ
สิ่งของนั้น ๆ 
เพื่อลดความ
เสี่ยงในการดัน
สิ่งของนั้นลง
ล าคอเด็ก 
ช่วยเหลือโดน
การกระแทก
บริเวณหลัง 5 
ครั้ง สลับกับการ
กดหน้าอก 5 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ครั้ง จนกว่าของ
จะออกจากคอ 
- ในวัยผู้ใหญ่ ให้
ผู้ป่วยลองไอแรง 
ๆ ด้วยตนเอง 
หรือใช้การอุ้ม
ร่างจากทาง
ด้านหลัง แล้ว
กระทุ้งใต้ลิ้นปี ่

Ep.26 
ปัญหาที่พบใน
การให้บริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

- กระบวนการ
ท างานของทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 
- ผู้ป่วยท่ีเข้ารับ
การรักษาที่ห้อง
ฉุกเฉิน 
- ปัญหาในการ
ประเมินภาวะ
วิกฤตของผู้ป่วย
แต่ละคน รวมถึง
การประสานงาน

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึง
กระบวนการท างานของ
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึง
การประสานงานเพื่อ
เข้าถึง/รักษาผู้ป่วย 
- ต้องการให้เกิดความ
ตระหนักถึงการท า CPR 
โดยภาคประชาชน  
ซึ่งปัจจุบันยังคงมีน้อย 
 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นทมีแพทย์ซึ่ง
ประจ าอยู่ท่ีห้องฉุกเฉิน  
ณ โรงพยาบาล เป็นผู้
ยืนยันข้อมูล รวมถึง
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 16 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

เพื่อเข้าถึง/
รักษาผู้ป่วย 
- การช่วยฟื้นคืน
ชีพ (CPR)โดย
ภาคประชาชน
ยังมีน้อย 

Ep.27 
แอปพลิเคชัน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

EMS 1669 

- จุดเด่นของการ
ใช้แอปพลิเคชัน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
EMS 1669 
- ค าแนะนาใน
การปฏิบัตติัว
กรณีประสบเหตุ
ฉุกเฉิน 
- ข้อมูล
โรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด 
- สามารถบันทึก
ข้อมูลสุขภาพ
ส่วนตัว 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงฟังก์ชัน 
และการใช้งานแอป
พลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
EMS 1669 
- ต้องการให้เกิดทัศนคติที่
ดีต่อแอปพลิเคชันที่
สามารถช่วยชีวิต และให้
ค าแนะน าการปฐมพยาบาล
อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ 
- ต้องการให้เกิดการใช้
งานแอปพลิเคชัน EMS 
1669 มากยิ่งข้ึน 

1) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 12 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- ข้อมูลการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

Ep.28  
เรื่องเล่าจาก 
Call Center 

1669 

- กระบวนการ
ท างานของผู้ท า
หน้าท่ี Call 
Center 1669 
- ความยากของ
ผู้ท าหน้าที่ Call 
Center 1669 
- ช่วงเวลาใน
การท างาน 
- กรณีเหตุ
ฉุกเฉินตัวอย่าง 
- ปัญหาจากการ
รับแจ้งเหตเุท็จ 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึง
กระบวนการท างานของ
ผู้ท าหน้าที่ Call Center 
1669 
- สร้างความกระหนักต่อ
ประชาชนท่ัวไป ในการ
ไม่โทรเล่น หรือแจ้งเหตุ
เท็จต่อทีมงาน 1669 
เนื่องจากในช่วงเวลา
ดังกล่าว อาจมีผูป้ระสบ
เหตุฉุกเฉินและต้องการ
ความช่วยเหลือ 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีรบัแจ้ง
อาการบาดเจ็บฉุกเฉิน 
1669 และเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 12 view 
(12 ธ.ค. 2563) 

Ep.29 
CMUgency
เครื่องวัด

สัญญาณชีพ
พื้นฐานในรถ

ฉุกเฉิน 

ที่มาในการ
จัดท าเครื่อง 
CMUgency 
- ฟังก์ชันและ
การใช้งานแอป
พลิเคชัน 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงฟังก์ชัน
และการใช้งานแอป
พลิเคชัน ร่วมกับเครื่อง 
CMUgency และ
ประโยชน์ของการรวม
หลายอุปกรณ์เป็นเครื่อง 

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นทีมงานผู้
ประดิษฐ์เครื่อง 
CMUgency เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 22 view 
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

57 

ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

ร่วมกับเครื่อง 
CMUgency 
- การใช้งาน
เครื่อง 
CMUgency 
- ประโยชน์ของ
การรวมหลาย
อุปกรณ์เป็น
เครื่อง 
CMUgency
เพียงเครื่องเดียว 
- การผลติ และ
แผนการใช้งาน
ในอนาคต 

CMUgencyเพียงเครื่อง
เดียว 
 

ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ
ฉุกเฉิน  
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

Ep.30  
เครื่องมือระบุ

พิกัด GPS  
รถกู้ชีพฉุกเฉิน 

- เหตุผลในการน า
เครื่องมือระบุ
พิกัด GPS มาใช้
กับรถกู้ชีพฉุกเฉิน 
- ลักษณะการใช้
งานผ่านเว็บไซต ์

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงการน า
เครื่องมือระบุพิกดั GPS 
มาใช้กับรถกู้ชีพฉุกเฉิน 
กระบวนการท างานใน
ฝั่งผู้ขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน 
การอ่านพิกัดที่ถูกแจ้ง
เหตุ รวมถึง อธิบาย

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นผู้บรหิาร
โรงพยาบาลสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี
การใช้เครื่องมือระบุ
พิกัด GPS มาใช้กับรถกู้
ชีพฉุกเฉิน 

จ านวนเข้าชมทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 22 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
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ตอนที ่
เนื้อหำ 

(content) 
กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

- กระบวนการ
ท างานในฝั่งผู้
ขับรถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน  
การอ่านพิกัดที่
ถูกแจ้งเหต ุ
- แผนการใช้งาน
กับรถกู้ชีพ
ฉุกเฉินของ
จังหวัดเชียงใหม่
ในอนาคต 

ลักษณะการใช้งาน
ติดตามพิกัดรถฉุกเฉิน
ของบุคคลทั่วไปผ่าน
เว็บไซต ์
- กระตุ้นให้เกิดการใช้
บริการ 1669 โดย
ผู้ใช้บริการสามารถติดตาม
พิกัด ต าแหน่งของรถ
ฉุกเฉินได้ 

2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
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3. สปอตวิทยุ  
สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อาการฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ านวน 20 ช้ิน  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เนื้อหา และรูปแบบ การน าเสนอ ดังนี ้

ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
1) 6 อาการ
ฉุกเฉินวิกฤตที่
ต้องโทร 1669 

- 6 อาการฉุกเฉินวิกฤต
ที่ต้องโทร 1669 ได้แก่ 
1) หัวใจหยุดเต้น 
2) การรับรู้หายไป 
3) ระบบหายใจผดิปกต ิ
4) ตัวเย็น เหงื่อท่วมตัว 
หมดสต ิ
5) อวัยวะฉีกขาดหรือ
เสียเลือดมาก 
6) อาการชักเกร็ง แขน
ขาอ่อนแรง 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่งท่ีจะเกิด
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของประชาชน 

- สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่า หากสังเกตเห็นถึง 6 อาการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ต้องรีบโทร
แจ้ง 1669 
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หากสังเกตเห็นถึง 6 
อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ต้อง
รีบโทรแจ้ง 1669 

- สื่อเสียง 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

2) 9 ข้อ ควรรู้
ก่อนโทร 1669 

- 9 ข้ันตอนการรับมือ
เหตุฉุกเฉิน และข้อมลูที่
ต้องแจ้งต่อทีมงาน 
1669 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่งท่ีจะเกิด
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้อง

- สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่า หากพบเจออุบัติเหตุหรือเกดิ
อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะต้อง
รับมืออย่างไร และสิ่งที่ต้องแจ้งตอ่
ทีมงาน 1669 
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  
ผู้ประสบเหตุ หรือผู้โทรแจ้งเหตุจะ

- สื่อเสียงใช้เสียงดนตรี
บรรเลง 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของประชาชน 

สามารถติดต่อทีมงาน 1669 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) 1669 คือ
อะไร 

- โทร 1669 สายด่วน
สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่งท่ีจะเกิด
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของประชาชน 

- สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่า หากพบเจออุบัติเหตุหรือเกดิ
อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้โทร 
1669 สายด่วนสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีบริการครอบคลมุ 76 จังหวัด 
ให้บริการ 24 ช่ัวโมง บริการฟรี 
รวดเร็ว ปลอดภยั ลดความเสี่ยง
จากการบาดเจ็บซ้ า 

- สื่อเสียงใช้เสียงดนตรี
ตื่นเต้นเร่งเร้า 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

4) Game Show - เมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉินให้
โทร 1669 โทรฟรีทั่ว
ไทย 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่าหากพบเจออบุัติเหตุหรือเกิด
อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้โทร 
1669 สายด่วนสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีบริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศ
ไทย 

- สื่อเสียง ใช้เสียงดนตรี
ตื่นเต้นเร่งเร้า และเน้น
ย้ าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ
กระตุ้นให้เกดิการจดจ า 
- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์เป็นเกม
โชว์ ซึ่งช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้ฟัง 
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้
ประสบเหตุ หรือผู้โทรแจ้งเหตุจะ
สามารถติดต่อทีมงาน 1669 

- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

5) ภาวะถอนพิษ
สุรา  

- ภาวะถอนพิษสุราจาก
การหยุดดื่มสุรา 2-3 วัน 
ได้แก่ สับสน กระวน
กระวาย มไีข้ ชัก หรือ
ประสาทหลอนควรไดร้ับ
การรักษาโดยด่วน โดย
สามารถโทรแจ้ง 1669  

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว หรือ
บุคคลที่มีความเสีย่งท่ีจะเกิด
ภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของประชาชน 
 
 

- สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่า หากตนเอง หรือบุคคล
ใกล้เคียงมีอาการของภาวะถอน
พิษสุรา เนื่องจากการหยุดดื่มสรุา 
2-3 วัน ให้โทร 1669 สายด่วน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีบริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศ
ไทย 
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้
ประสบเหตุ หรือผู้โทรแจ้งเหตุจะ
สามารถติดต่อทีมงาน 1669  

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
ซึ่งช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้ฟัง 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมาถึง
อาการของภาวะถอน
พิษสุรา  

6) สงกรานต ์ - หากพบเจออุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
สามารถโทรแจ้ง 1669  

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่า หากพบเจออุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ สามารถโทร

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
แจ้ง 1669 สายด่วนสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีบริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศ
ไทย 
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หากพบเหตุฉุกเฉิน ผู้
ประสบเหตุ หรือผู้โทรแจ้งเหตุจะ
สามารถติดต่อทีมงาน 1669 

ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

7) Super hero - เมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉินให้
โทร 1669  
- สายด่วน 1669  
มีทีมแพทย์ ผู้เช่ียวชาญ
คอยช่วยเหลือยาม
ฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่า หากพบเจอเหตุฉุกเฉิน 
สามารถโทรแจ้ง 1669 สายด่วน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีทีมแพทย์ ผู้เช่ียวชาญคอย
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน และมี
บริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศไทย 

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

8) เด็กจมน้ า 1  - ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จักเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ า 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างความตระหนักใหผู้้ปกครอง
ส่งเสริมให้บุตรหลานรู้จักการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ า  

- ใช้การเล่าเรื่อง 
อุทาหรณ์ของเด็กท่ีมี
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
- หากพบเหตุการณ์คน
จมน้ าสามารถโทรแจ้ง 
1669 

- ตอ้งการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีบริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศ
ไทย 
- ต้องการให้ผู้ปกครองส่งเสรมิให้
บุตรหลานรู้จักการเอาตัวรอดจาก
การจมน้ า และโทร 1669 เมื่อพบ
เหตุการณ์คนจมน้ า 

อนาคต แต่ต้องจบ
ชีวิตลงจากการจมน้ า 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

9) เด็กจมน้ า 2 - สถิติเด็กท่ีเสียชีวิตจาก
การจมน้ า 
- เตือนผู้ปกครองที่มี
บุตรหลานให้ระวังเรื่อง
การเล่นน้ า แหล่งน้ าท่ีมี
ความเสีย่ง และสอนให้
บุตรหลานรู้จักการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ า 
- หากพบเหตุการณ ์
คนจมน้ าสามารถโทร
แจ้ง 1669 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างความตระหนักใหผู้้ปกครอง
ส่งเสริมให้บุตรหลานรู้จักการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ า รวมถึง
ระมัดระวังการเล่นน้ า และแหล่ง
น้ าท่ีมีความเสี่ยง  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีบริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศ
ไทย 
- ต้องการให้ผู้ปกครองส่งเสรมิให้
บุตรหลานรู้จักการเอาตัวรอดจาก
การจมน้ า และโทร 1669 เมื่อพบ
เหตุการณ์คนจมน้ า 

- ใช้สถิติเด็กท่ีเสียชีวิต
จากการจมน้ า รายปี 
และรายวัน 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
10) เหตุผลที่
ต้องโทร 1669 

- เหตุผลที่ต้องโทร 1669 
เมื่อพบเหตุฉุกเฉิน 
เนื่องจากเป็นเบอรโ์ทร
แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
โดยเฉพาะ มีรถและ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน 
เตรียมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 
ช่ัวโมง ทั้งทางรถ เรือ 
และเครื่องบิน ลดการ
บาดเจ็บซ้ า มีระบบ
ประสานงานเป็นเครือข่าย 
และไม่มีค่าใช้จ่าย 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่าหากพบเจอเหตุฉุกเฉิน สามารถ
โทรแจ้ง 1669 สายด่วนสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีทีมแพทย์ ผู้เช่ียวชาญคอย
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน และมี
บริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศไทย 
- ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายติดต่อ
ทีมงาน 1669 หากพบเหตุฉุกเฉิน 

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

11) ท าอย่างไร
เมื่อถูกไฟฟ้า
ช็อต 

- เมื่อพบบุคคลถูกไฟฟ้า
ช็อต มีขั้นตอนปฏิบัติ 
คือ 
1) ตัดกระแสไฟฟ้าทันที 
2) ห้ามสัมผสัตัวผู้ถูกท่ี
ถูกไฟฟ้าช็อต 
3) ใช้วัสดุที่สามารถ
ป้องกันกระแสไฟฟ้า 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ว่า หากพบบุคคลถูกไฟฟ้าช็อต 
สามารถปฏิบัตติามขั้นตอนท่ี
น าเสนอได ้
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หากพบเหตุการณ์คนถูก
ไฟฟ้าช็อต และโทรแจ้งเหตุ
หมายเลข 1669 

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
4) ตรวจผู้ถูกช็อต รีบท า 
CPR 
5) โทรติดต่อ 1669 
 

- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีทีมแพทย์ ผู้เช่ียวชาญคอย
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน และมี
บริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศไทย 

12) 5 ข้ันตอน
ครบวงจร 1669 

5 ข้ันตอนการท างานของ 
1669 
1) รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
รับทราบอาการ และให้
ค าแนะน าในการปฐม
พยาบาล 
2) ศูนย์รับแจ้ง ท าการ
ประสานกู้ชีพส่ง
ยานพาหนะเข้าปฏิบัติการ 
3) เข้าปฐมพยาบาลที่จุด
เกิดเหต ุ
4) เคลื่อนย้ายดูแล
ระหว่างน าส่ง 
5) ส่งตัวผู้ประสบเหตุถึง
โรงพยาบาล 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ถึงกระบวนการท างานของทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
- ต้องการให้ผู้รับฟังมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการใช้บริการสายด่วน 1669 
ซึ่งมีทีมแพทย์ ผู้เช่ียวชาญคอย
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน และมี
บริการครอบคลมุ ท่ัวประเทศไทย 
 

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์ ถาม-ตอบ 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
13) 1669 ตอน 
ข้อห้ามที่ควรรู ้

- การปฐมพยาบาลทีผ่ิด
วิธีของคนไทย หากไม่
ทราบวิธีการที่ถูกต้อง
ควรใช้บริการทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ และตระหนักถึง
การปฐมพยาบาลที่ผดิวิธีของคน
ไทยซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด 
- กระตุ้นให้เกิดการปฏิบตัิ/ปฐม
พยาบาลอย่างถูกวิธี หรือโทรแจ้ง/
ปรึกษาทีมแพทย์ฉุกเฉิน 1669  

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์การปฐม
พยาบาลที่ผดิวิธีซึ่งพบ
เห็นได้บ่อยในสังคมไทย 
เช่น การทายาสีฟันลง
บนแผลไฟไหม้ น้ าร้อน
ลวกการน าช้อนให้คนที่
ชักกัด หรือการเคลื่อน 
ย้ายผู้ป่วยก่อนท่ีทีม
แพทย์จะมาถึง  
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

14) นิยาม
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

- อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่สามารถโทรเรียก 
1669 ได้ คือ ผู้ป่วย 
หรือผูไ้ด้รับบาดเจบ็ท่ีมี
อาการที่คุกคามการ
ท างานของอวัยวะส าคัญ 
เช่น หัวใจ สมอง การ
หายใจ ได้แก่ หัวใจหยดุ
เต้น มีสิ่งปดิกั้น/อุด
หลอดลม กล้ามเนื้ออ่อน

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ และตระหนักถึง
อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถ
โทรเรยีก 1669 หรือหากไม่แน่ใจ 
สามารถโทรปรึกษาไดเ้ช่นกัน 
- สร้างทัศนคติที่ดตี่อการโทร 
ปรึกษาทีมงาน 1669 ท่ีเตรียม 
พร้อมให้บริการ  
- กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์การเกิด
อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
แรง ปากเบี้ยว หมดสติ 
เป็นต้น 
- หรือหากไม่แน่ใจ
สามารถโทรปรึกษา 
1669  

15) 1669  
เพื่อคนที่คุณรัก 

- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
สามารถโทร 1669 ซึ่งมี
ความพร้อมให้บริการทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ และให้บริการที่
รวดเร็ว เพราะทุกนาที 
หมายถึง ชีวิต 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิด
การใช้บริการ 1669 ของ
กลุ่มเป้าหมาย หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- สร้างทัศนคติที่ดตี่อทีมงาน 
1669 ท่ีมีความพร้อมให้บริการ  
- กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
 
 

- สื่อเสียง ใช้เสียงดนตรี
ตื่นเต้นเร่งเร้าเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้ฟัง 
- ใช้การรายงานข่าว
เหตุการณ/์อุบัติเหตุจริง
มาน าเสนอ ซึ่งช่วย
ดึงดูดความสนใจของ
ผู้ฟังและสร้างความรู้สึก
ร่วมว่าอุบัติเหตุดังกลา่ว
มีโอกาสเกดิขึ้นได้ทุก
เมื่อและเป็นเรื่องใกล้ตัว 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

16) 1669 APP  
อะไรเอย่ 

- แอปพลิเคชัน ThaiEMS 
1669 ซึ่งสามารถใช้แจ้ง
เหตุฉุกเฉิน ระบุพิกัด
สถานท่ีเกิดเหตุ ค้นหา

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิด
การใช้งานในกลุ่มเป้าหมาย โดย
สามารถใช้แอปพลิเคชัน ThaiEMS 
1669 ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบุ

- สื่อเสียง ใช้เสียงดนตรี
ตื่นเต้นเร่งเร้าเพื่อ
กระตุ้นให้เกดิการจดจ า 
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
สถานพยาบาลใกล้เคยีง 
และเรียนรู้วิธีการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

พิกัดสถานท่ีเกิดเหตุ ค้นหาสถาน 
พยาบาลใกลเ้คียงและเรยีนรู้วิธีการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้

- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์เป็นเกม
โชว์ ซึ่งช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้ฟัง 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

17) 3 ข้อส าคัญ
ที่ต้องแจ้ง 1669 

3 ข้อส าคัญที่ต้องแจ้ง
เมื่อโทร 1669 
1) อาการของผู้ประสบ
เหต ุ
2) สถานท่ีและเส้นทาง
ในการเดินทาง 
3) หมายเลขโทรศัพท์
ของผู้แจ้งเหต ุ

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิด
การปฏิบัตติามขั้นตอนในการโทร
แจ้ง 1669 ซึ่งต้องแจ้ง 3 ข้อ
ส าคัญต่อทีมงาน 
 

- สื่อเสียง ใช้เสียงดนตรี
ตื่นเต้นเร่งเร้าเพื่อ
กระตุ้นให้เกดิการจดจ า 
- ใช้การจ าลอง
สถานการณ์เป็นเกม
โชว์ ซึ่งช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้ฟัง 
- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

18) Spot UCEP - สิทธิการรักษา UCEP 
รักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้
ที่สุด ตามนโยบายของรัฐ 
ประกอบด้วยอาการ
เร่งด่วนท่ีพิจารณาโดย
แพทย์ 6 กลุ่มอาการ
ฉุกเฉินเร่งด่วน รวมถึง 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ถึงสิทธิ การรักษา 
UCEP รักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้
ที่สุด ตามนโยบายของรัฐ ซึ่ง
ประกอบด้วยอาการเร่งด่วนท่ี
พิจารณาโดยแพทย์ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
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ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
อุบัติเหตุ เส้นเลือดใน
สมองตีบ อัมพาต แน่น
หน้าอก ตกจากท่ีสูง 
จมน้ า งูกัด เป็นต้น 

19) Spot 
บาดเจ็บกระดูก
สันหลังเรียก 
1669 

- สาเหตุของการบาดเจ็บ
กระดูกสันหลัง 
- อาการบาดเจ็บกระดูก
สันหลัง ท้ังการอักเสบ 
แตกหัก เคลื่อนหลุด   
การบาดเจ็บของ
เส้นประสาท 
- การโทรแจ้งทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 เพื่อน าส่ง
โรงพยาบาล 

- ประชาชนท่ัวไป - ใหค้วามรู้ถึงสาเหตุของการ
บาดเจ็บกระดูกสันหลัง และ
อาการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง  
- กระตุ้นให้เกิดการ ปฐมพยาบาล
อย่างถูกวิธี และควรโทรแจ้ง 
1669 มากกว่าการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเอง 

- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

20) โทร 1669 
แล้วท าอย่างไร
ต่อ 

- สิ่งที่ต้องท าหลังจาก
โทรติดต่อ 1669 
1) ตั้งสติ ให้ข้อมูล
ลักษณะผู้ป่วย 
2) สถานท่ีเกิดเหต ุ
3) เพศ ช่วงอายุ อาการ 
และจ านวนของผู้
ประสบเหต ุ

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิด
การปฏิบัตติามขั้นตอน และ
รายละเอียดในการโทรแจ้ง 1669  
 

- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
ตามล าดับขั้นตอน 



 

 
 

70 

ชื่อสปอต เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
4) ความรู้สึกตัวผู้ป่วย 
5) ความเสี่ยง/อุบตัิเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นซ้ า 
6) ช่ือผู้โทรแจ้ง และ
หมายเลขโทรศัพท์
ส าหรับติดต่อกลับ 
7) ช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุเบื้องต้นตาม
ค าแนะน าของทีมงาน 
8) รอทีมงาน 1669 

21) 1669  
สายด่วนควรรู ้

- สายด่วนที่ควรรู้นอกจาก 
1669 ได้แก่ 1422 สายด่วน
กรมควบคมุโรค ส าหรับแจ้ง
เบาะแสโรค Covid-19 
1323 สายด่วนกรม
สุขภาพจติ 1330 สปสช. 
สอบถามสทิธิการรกัษา 24 
ช่ัวโมง 1506 สายด่วน
ประกันสังคม สอบถามสทิธิ
ประกันสังคม 028721669 
ส าหรับสอบถามสิทธิผู้ปว่ย
วิกฤต UCEP 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สายด่วนท่ีเกีย่วข้องกับสุขภาพ 
 

- ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
ตามล าดับขั้นตอน 
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4. รำยกำรบทควำมข่ำววิทยุ  
บทความข่าววิทยุ  จ านวน 30 ข่าว ได้ถูกน าเสนอผ่านเว็บไซต์  WWW.FM100CMU.COM และเพจเฟซบุ๊ก  FM100 เสียง

สื่อสารมวลชน โดยแต่ละข่าวมีเนื้อหา วัตถุประสงค์ รูปแบบ และผลการด าเนินงานดังน้ี 
 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(1) 

16 ส.ค. 62 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ จัดการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุและบริการแพทย์
ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 
2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 
2562 เวลา 09.00 น.  
ณ โรงแรมดิเอม็เพรส อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรู้ใหเ้กิดมมุมองใหม่ ๆ 
เกิดความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
เกิดการสร้างเครือข่ายที่ดีใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึง
พัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการจัดการ
ประชุมวิชาการการ
ด าเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุและบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2562 

- ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  519 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/CHLGGA 

 

https://is.gd/CHLGGA
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
และการป้องกันและลด
อุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) 
6 ก.ย. 62 

ขอเชิญชวนนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
ร่วมการประกวดออกแบบ
สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) 
หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ท่ัวไทย” โดยมี
รายละเอียดเงินรางวัล และ 
QR Code ส าหรับสมัครร่วม
ส่งผลงาน 

นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคล
ประชาชนท่ัวไป 

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 
มีส่วนร่วมในการออกแบบ
สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) 
หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ท่ัวไทย” เพื่อ
เผยแพรค่วามรู้ ความ
เข้าใจ การแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ไปสู่สาธารณะชน 

โปสเตอร ์
ประชาสมัพันธ์  
ขอเชิญชวนนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป อย่าง
ตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  563 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/3FrCKr 

(3) 
17 ก.ย. 62 

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร  
คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ขอเชิญส่งผลงานโครงการ
ประกวดออกแบบสื่อ
สัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ 
“การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
ทั่วไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
พร้อมใบประกาศนยีบัตร 

นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคล
ประชาชนท่ัวไป 

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 
มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ 
(Mascot) หัวข้อ 
“การแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ท่ัวไทย” เพื่อ
เผยแพรค่วามรู้ ความ
เข้าใจ การแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ไปสู่สาธารณะชน 

โปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์  
และรายละเอียดข่าว
เชิญชวนนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป อย่าง
ตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  657 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/eNx5OD 

https://is.gd/3FrCKr
https://is.gd/eNx5OD


 

 
 

73 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(4) 

23 ก.ย. 62 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วม
เปิดสมัมนาเครือข่ายดา้น
การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับนานาชาติ 
เพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข
จากท่ัวโลก 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการสัมมนา
เครือข่ายดา้นการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับ
นานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขจากท่ัวโลก 

- น าเสนอใน
รูปแบบข่าว
ออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  510 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/kudQSa 

(5) 
24 พ.ย. 62 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 
รุ่น ครั้งท่ี 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการช่วยเหลือโดยเฉพาะ
การแจ้งเหตเุพื่อขอความ
ช่วยเหลือกรณีมผีู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ผ่านสาย
ด่วน 1669 รวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินเบื้องต้นได ้

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการจัดอบรม
อาสาฉุกเฉินชุมชน  
5 รุ่น ครั้งท่ี 3 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขจากท่ัวโลก 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  247 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/6SsxKC 
 

https://is.gd/kudQSa
https://is.gd/6SsxKC


 

 
 

74 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(6) 

27 พ.ย. 62 
โรงพยาบาลฝาง จัดอบรม
อาสาสมัครฉุกเฉินพ้ืนท่ี
ต าบลแม่งอนและต าบลโป่ง
น้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของอาสาฉุกเฉินชุมชน 
(อฉช.) และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้
บาดเจ็บ  

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการจัดอบรม
อาสาสมัครฉุกเฉินพ้ืนท่ี
ต าบลแม่งอนและต าบล
โป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ่

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  404 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/Lj2IXX 

(7) 
26 ธ.ค. 62 

โรงพยาบาลอมก๋อย จัด
อบรมการใช้วิทยุสื่อสารฯ
เครือข่ายบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ระดับอ าเภอ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการจัดอบรม
การใช้วิทยุสื่อสารฯ
เครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ
อ าเภอ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  289 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/FygRJu 

https://is.gd/Lj2IXX
https://is.gd/FygRJu


 

 
 

75 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(8) 

29 ธ.ค. 62 
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม
สรุปผลการปฏิบตัิการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ วัน
แรกของการรณรงค์ 7 วัน
อันตราย เกิดอุบตัิเหตุ 8 
ครั้ง ไม่มผีู้เสียชีวิต 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการประชุม
สรุปผลการปฏิบตัิการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ วันแรกของการ
รณรงค์ 7 วันอันตราย  

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  257 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/qOwEIh 

(9) 
3 ม.ค. 63
  

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม
สรุป การปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีการด าเนินการ 
ตั้งแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 
จนถึง 2 มกราคม  
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีสถติิ
การเกิดอุบัตเิหตรุวม 104 
ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 104 ราย  
มีผู้เสียชีวิต 14 ราย สาเหตุ
หลักคือเมาแล้วขับ 
ยานพาหนะที่เกิดเหตสุูงสุด 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงผลสรุป 
การปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2563 ของจังหวัด
เชียงใหม ่
 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  239 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/8PMh8z 
 

https://is.gd/qOwEIh
https://is.gd/8PMh8z


 

 
 

76 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
คือ จักรยานยนต์ โดยที่
ประชุมมีการประเมิน
สถานการณ์พร้อมสรุปและ
ถอดบทเรียนจดุอ่อนทั้งหมด 
เพื่อปรับในการท าแผนรับมือ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
รวมถึง แผนรับมืออุบตัิเหตุใน
ภาพรวม 

(10) 
7 ม.ค. 63 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ เฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณโ์รคติด
เชื้อทางเดินหายใจท่ียังไม่
ทราบสาเหตุ (อู่ฮั่น) พร้อม
สั่งการให้ด่านควบคมุโรคเฝ้า
ระวังคัดกรองอย่างเข้มข้น 
และเตรียมความพร้อม
สถานพยาบาล ในจังหวัด
เชียงใหม่ 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการด าเนินงาน
ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม่ ในการเฝ้า
ระวังและติดตาม
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจท่ียังไม่
ทราบสาเหตุ (อู่ฮั่น) 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทยุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  217 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/VcJLho 

(11) 
27 ม.ค. 63 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ แถลงถึง
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา่ทั่ว

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการด าเนินงาน
ของส านักงาน

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 

https://is.gd/VcJLho


 

 
 

77 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
โลก และแถลงเพิ่มมาตรการ
เฝ้าระวัง ใช้เครือข่ายทั้ง
โรงพยาบาลเอกชน คลินิก 
ร้านขายยา ตลอดจน
มัคคุเทศก์ ช่วยคัดกรอง
นักท่องเที่ยว 

สาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม่ ในการเฝ้า
ระวังและติดตาม
สถานการณ์โรคไวรัสโค
โรน่า 
 

FM100  345 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/dKE3oJ 

(12) 
31 ม.ค. 63 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ช้ีแจงกรณีพบหญิง
ชาวจีนเสียชีวิต ในจังหวัด
เชียงใหม่ ผลตรวจไม่พบเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
2019 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบและมีความเข้าใจท่ี
ตรงกันต่อสถานการณโ์รค
ไวรัสโคโรน่า  
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  172 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/5FPomq 

(13) 
6 ก.พ. 63 

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
แถลงข่าว ความคืบหน้าการ
รักษาผู้ป่วยจากไวรสัโคโรน่า 
และการดูแลความปลอดภัย
ของบุคลากรและประชาชน
ผู้มารบับริการ ยืนยันขณะนี้

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- ก่อให้เกิดความรู้-ความ
เข้าใจท่ีตรงกันต่อ
สถานการณ์การรักษา
ผู้ป่วยท่ีติดเชื้อไวรสัโคโร
นา รวมถึงมาตรการเฝ้า
ระวังการตดิเช้ือในผู้ป่วย
รายอื่น ๆ และบุคลากร
ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมหาราช 

1) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือหลายท่าน
เป็นผู้ยืนยันข้อมลู 
ช้ีแจงสถานการณ์ 
และให้ค าแนะน าถึง
การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้วิธีการ

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 1,021 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/ju0kz3 
 

https://is.gd/dKE3oJ
https://is.gd/5FPomq
https://is.gd/ju0kz3


 

 
 

78 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ผู้ป่วยชาวจีนหายป่วยแล้ว 
และยังไม่มผีู้ติดเชื้อเพิ่ม 

นครเชียงใหม่ และ
ช่องทางการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม 
- ให้ความรู้ในการดูแล
ตัวเองเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อจากไวรัสต่าง ๆ 
- กลุ่มเป้าหมายปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของ
แพทย์ เช่น ทานอาหาร
ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง 
หมั่นล้างมือ รวมทั้งสวม
หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ 

บอกกล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 

(14) 
14 ก.พ. 63 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ส านักงานการวจิัย
แห่งชาติ และกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 
พัฒนาแอปพลิเคชัน คัด
กรองตนเองเบื้องต้นเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงท่ีจะติด
เชื้อโรคโควดิ-19 ภายใต้

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบ และสามารถ
ตรวจคัดกรองเชื้อโรคโค
วิด-19 ด้วยตนเองผ่าน
แอปพลิเคชันคัดกรอง
ตนเองเบื้องต้น 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ผ่าน
เพจ Facebook 
“FM100 เสียง
สื่อสารมวลชน” ซึ่ง
มีภาพอินโฟกราฟิก
ประกอบข่าว โดยมี
ทั้งเนื้อหาข่าว

จ านวนผู้อ่านทาง Facebook  
FM100 เสียงสื่อสำรมวลชน 
9 แสดงควำมรู้สึก  
21 กำรแชร ์(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/hRiMEQ 

https://is.gd/hRiMEQ


 

 
 

79 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
โครงการวิจัยการพัฒนา
ระบบริการเพื่อการดูแล
ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์
และสาธาณสุขอย่างครบ
วงจร 

ภาษาไทยและ
ภาษาจีน 

(15) 
18 ก.พ. 63 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จัด
เสวนา  ผ่าทางตัน...Done 
Together "วิกฤตและ
โอกาส ไวรัสโคโรน่ากับการ
ท่องเที่ยวล้านนา" เพื่อหา 
ทางออกของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นร่วมกันของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการจัดเสวนา  
ผ่าทางตัน...Done 
Together "วิกฤตและ
โอกาส ไวรัสโคโรน่ากับ
การท่องเที่ยวล้านนา" 
เพื่อหาทางออกของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ร่วมกันของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ผ่าน
เพจ Facebook 
“FM100 เสียง
สื่อสารมวลชน”  
ซึ่งมีภาพประกอบ
ข่าว  

จ านวนผู้อ่านทาง Facebook  
FM100 เสียงสื่อสำรมวลชน 
3 แสดงควำมรู้สึก 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/tG5tGm 

(16) 
2 มิ.ย. 63 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ลงพื้นที่แนะ
แนวทางส าหรับศูนยเ์ด็กเล็ก
ตามมาตรการป้องกันโรคโค
วิด 19 เพื่อความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ด ี

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการด าเนินงาน
ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวกับมาตรการ

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100 197 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/o32BX4 

https://is.gd/tG5tGm
https://is.gd/o32BX4
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ป้องกันโรคโควิด 19 ใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

(17) 
2 มิ.ย. 63 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ
โรคตดิต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
ตรวจเยีย่มการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและลดการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ของโรง
ภาพยนตรเ์มเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
หลังมีมาตรการผ่อนคลาย
ระยะที่ 3 โดยทางโรง
ภาพยนตรเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
มี 5 มาตรการหลักในการ
ป้องกันและลดการแพร่ 
กระจายของเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการด าเนินงาน
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ
โรคตดิต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
และทราบถึง 5 มาตรการ
หลักในการป้องกันและลด
การแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
โรงภาพยนตร์เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์  

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  222 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/RJHRTI 

 

(18) 
9 มิ.ย. 63 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วย
โรงพยาบาลสันทราย เข้า
หารือร่วมกับอธิการบดี

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้บริหาร บุคลากร 
และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

- แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงมาตรการรับมือ 
Covid-19 หลังเปิดเทอม 
และการเปิดเมือง

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 

https://is.gd/RJHRTI


 

 
 

81 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้และคณะ
ผู้บริหาร เพื่อเตรียม
มาตรการรับมือ Covid-19 
หลังเปิดเทอม และการเปดิ
เมืองเชียงใหม่ในอนาคตอัน
ใกล ้

เชียงใหม่ในอนาคตอัน
ใกล้จากการหารือร่วมกัน
ระหว่างส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม่ พร้อมด้วย
โรงพยาบาลสันทราย และ
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

FM100  202 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/Cns3Vj 

(19) 
11 มิ.ย. 63 

สถานีวิทยุเสยีงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
จัดเสวนาออนไลน์ New 
Normal ความปรกติใหม่ใน
โลกใบเดมิ ผ่านทางเพจ 
Facebook FM100 เสียง
สื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่ชุมชนในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกดิขึ้น
จากสถานการณ์โรคตดิเช้ือ 
โควิด 2019 

- ประชาชนท่ัวไป - แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์
โรคตดิเช้ือโควิด 2019 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  244 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/kK7IEA 
 

https://is.gd/Cns3Vj
https://is.gd/kK7IEA
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(20) 

11 มิ.ย. 63 
จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ าให้
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 อย่างเคร่งครัด 

- ประชาชนท่ัวไป 
- เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

- แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
อย่างเคร่งครัด 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  334 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/nQh3Vq 

(21) 
12 มิ.ย. 63 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีพระราชทานห้อง
คัดกรองและห้องตรวจเชื้อ
แก่โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
เพือ่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโค
วิด – 19 โดยเริ่มด้วยการ
จัดหาเครื่องมือป้องกันให้
บุคลากรทางการแพทย์ก่อน 
จึงได้พระราชทานห้องคัด
กรองและห้องตรวจเชื้อ 
แบบใช้ภายนอกอาคาร 
(Modular Screening and 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงการ
พระราชทานห้องคัด
กรองและห้องตรวจเชื้อ
แก่โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่จังหวัด
เชียงใหม่เพื่อใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยโควิด – 19 
และทราบถึงการท างาน
ของห้องคัดกรอง 
(Modular Screening 
Unit) 
- เชิญชวนให้ร่วมบริจาค 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  268 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/VmZSBS 
 

https://is.gd/nQh3Vq
https://is.gd/VmZSBS
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
Swab Unit) และห้องตรวจ
เชื้อแบบเคลื่อนที่ (Mobile 
Isolation Unit) แก่
โรงพยาบาล โดยทรงให้
จัดรูปแบบใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละ
โรงพยาบาล 
- การท างานของห้องคัด
กรอง (Modular 
Screening Unit) 
- เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ใน “การให้” โดยบริจาคเงิน
สมทบมลูนิธิชัยพัฒนา 
“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 
19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” 
เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ 
ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
และสิ่งของที่มีความจ าเป็น
ในการรักษาผู้ป่วย 
โควิด-19 
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(22) 

15 มิ.ย. 63 
- แนวคิดจัดการศึกษาช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 สร้าง
อาสาสมัครการศึกษา หรือ 
อสม.การศึกษา หนุนเสริม
การท างานของโรงเรียน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 279 
โรงเรียน ครอบคลมุ 45 
จังหวัด ซึ่งคาดว่า จะมเีด็ก
ได้รับประโยชน์กว่า 80,000 
คน ช่วยเหลือนักเรยีนถึง
ระดับหมู่บ้าน กลุม่บ้าน 
- การคัดเลือกคนท่ีจะมาท า
หน้าท่ีอาสาสมัครการศึกษา 
หรือ อสม.การศึกษา 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิดจัดการศึกษาช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 
สร้างอาสาสมัคร
การศึกษา หรือ อสม.
การศึกษา หนุนเสริม
การท างานของโรงเรียน
พื้นที่ห่างไกล 

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  206 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/4FRHnL 

(23) 
15 มิ.ย. 63 

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
จัดกิจกรรม kickoff “ก้าว
ท้าใจ Season 2 ต้านภยัโค
วิด 19 เขตสุขภาพท่ี 1” 
พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 โดยมี
รายละเอียดการเปดิรับ

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม kickoff 
“ก้าวท้าใจ Season 2 
ต้านภัยโควิด 19 เขต
สุขภาพท่ี 1”  

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  220 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/spymoK 

 

https://is.gd/4FRHnL
https://is.gd/spymoK


 

 
 

85 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ลงทะเบียน การเริ่มสะสม
ระยะทาง และระยะเวลา
จริง และการประกาศผล 
และมอบรางวัล 

- กระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม 

(24) 
16 มิ.ย. 63 

- คณะผู้บริหารจังหวัด
เชียงใหม่พบปะสื่อมวลชน 
พร้อมแถลงสรุปภาพรวม
การด าเนินการแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ COVID-19 
ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่
ผ่านมา หลังสถานการณ์เริ่ม
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
พร้อมเน้นย้ าให้ประชาชน
อย่าประมาท และขอบคณุ
ประชาชนชาวเชียงใหม่ 
- สถานการณด์้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่ 
- ภาวะเศรษฐกิจทางด้าน
การค้าตามมาตรการผ่อน
ปรน 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ภาคธุรกิจ และ
เอกชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 
COVID-19 
 

- ให้ข้อมูลสรุปภาพรวม
การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ 
COVID-19 ของจังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่าน
มา หลังสถานการณเ์ริม่
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น รวมถึงให้ข้อมูล
สถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่ และภาวะ
เศรษฐกิจทางด้าน
การค้าตามมาตรการ
ผ่อนปรน 
- กระตุ้นให้ประชาชน 
ไม่ประมาท ดูแลรักษา
สุขภาพจากการระบาด

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  251 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/7IwKUm 

 

https://is.gd/7IwKUm
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ของเชื้อไวรัสโควิด 
COVID-19 

(25) 
23 มิ.ย. 63 

- ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
แถลงสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการพร้อม
เปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 
2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และเน้นความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาเป็น
ส าคัญ 
- มาตรการป้องกันและ
รองรับการจดัการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของสถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- ให้ข้อมูลความพร้อมใน
การเปิดภาคเรียน ในปี
การศึกษา 2563 ในวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 
รวมถึงมาตรการป้องกัน
และรองรับการจัดการ
เรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของ
สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  213 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/NcEx7L 
 

https://is.gd/NcEx7L
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(26) 

27 มิ.ย. 63 
- รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ถวาย
หน้ากากอนามัย พร้อม
หารือมาตรการเยียวยา
พระสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ ์
โควิด-19 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึง
การหารือ มาตรการ
เยียวยาพระสงฆ์ ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ท่ี
จังหวัดเชียงใหม ่

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  248 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/rOXxW0 

(27) 
26 ก.ค. 63 

แถลงยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ใน
จังหวัดเชียงใหม ่
ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2563 
- ไม่มีผูต้ิดเชื้อรายใหม ่
รวมผูต้ิดเชื้อสะสม 41 ราย 
รักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาล 0 ราย 
รักษาหายแล้ว 40 ราย 
ไม่มผีู้เสียชีวิตรายใหม่ รวม
เสียชีวิต 1 ราย 
- เฝ้าระวังโรคทั้งหมด 4,315 
ราย ไม่พบเชื้อ 4,311 ราย 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึง
สถานการณ์โควดิ-19 ท่ี
จังหวัดเชียงใหม ่

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทาง Facebook  
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน 
13 แสดงความรู้สึก 
1 การแชร์ 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/HfUzCO 

 

(28) 
29 ก.ค. 63 

แถลงยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ใน
จังหวัดเชียงใหม ่
ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึง

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทาง Facebook  
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน 
10 แสดงความรู้สึก 

https://is.gd/rOXxW0
https://is.gd/HfUzCO


 

 
 

88 

ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- ไม่มีผูต้ิดเชื้อรายใหม ่
รวมผูต้ิดเชื้อสะสม 41 ราย 
รักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาล 0 ราย 
รักษาหายแล้ว 40 ราย 
ไม่มผีู้เสียชีวิตรายใหม่  
รวมเสียชีวิต 1 ราย 
- เฝ้าระวังโรคทั้งหมด 4,348 
ราย ไม่พบเชื้อ 4,336 ราย 
รอผลตรวจ 12 ราย 

สถานการณ์โควดิ-19  
ที่จังหวัดเชียงใหม ่

(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/P2E3ey 
 

 

(29) 
30 ก.ค. 63 

แถลงยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ใน
จังหวัดเชียงใหม ่
ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
- ไม่มีผูต้ิดเชื้อรายใหม ่
รวมผูต้ิดเชื้อสะสม 41 ราย 
รักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาล 0 ราย 
รักษาหายแล้ว 40 ราย 
ไม่มผีู้เสียชีวิตรายใหม่  
รวมเสียชีวิต 1 ราย 
- เฝ้าระวังโรคทั้งหมด 4,364 
ราย 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึง
สถานการณ์โควดิ-19 ท่ี
จังหวัดเชียงใหม ่

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทาง Facebook  
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน 
13 แสดงความรู้สึก 
1 การแชร์ 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/h7a3Qn 
 

 

https://is.gd/P2E3ey
https://is.gd/h7a3Qn
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ไม่พบเช้ือ 4,354 ราย 
รอผลตรวจ 10 ราย 

(30) 
31 ก.ค. 63 

- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ประชุมหารือ
การเตรียมความพร้อม 
(Reopen) การส่งเสรมิ
บริการสุขภาพท่ีมีศักยภาพ
สูง (Magnet) เพื่อรองรับ
มาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม ่
- สรุปผลการประชุมและวาง
แผนการด าเนินการเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมใน 4 ผลผลิตหลัก  
ทั้งบริการรักษาพยาบาล 
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการวิชาทาง
การแพทย์ที่มีศักยภาพสูง 
ในการรองรับมาตรการผ่อน

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึง
การประชุมหารือการ
เตรียมความพร้อม 
(Reopen) การส่งเสรมิ
บริการสุขภาพท่ีมี
ศักยภาพสูง (Magnet) 
เพื่อรองรับมาตรการ
ผ่อนปรนของรัฐบาลที่
จังหวัดเชียงใหม ่

- น าเสนอในรูปแบบ
ข่าวออนไลน์ ซึ่งมี
ภาพประกอบข่าว 

จ านวนผู้อ่านทางสถานีวิทย ุ
เสียงสื่อสารมวลชน  
คณะการสื่อสารมวลชน 
FM100  190 view 
(12 ธ.ค. 2563) 
https://is.gd/tZQj5X 

 
 

https://is.gd/tZQj5X
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ล ำดับข่ำว 
 

เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ปรนจากสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมถึงสรุป
โครงการเร่งด่วนส าหรับ
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็น มุมมอง 
และความต้องการ ของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 
เพื่อน าเป็นข้อมูล
ประกอบการเตรยีมความ
พร้อมฯ ต่อไป 
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5. เพลงรณรงค์  

ทางโครงการได้สร้างสรรค์เพลงเพื่อใช้รณรงค์ให้เห็นถึงความส าคัญของการช่วยชีวิตพื้นฐาน 
การเรียกใช้บริการ 1669 และสิทธิ UCEP จ านวน 4 เพลง ดังนี ้
 
1. เพลงน่ีละหนอ 1669 (ภาษาเหนือ) สามารถลิงก์ที่     
    https://www.youtube.com/watch?v=fmJPqWC3n9Q 

 
ภาพที่ 3 เพลง นี่ละหนอ 1669 (ภาษาเหนือ)    
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2. เพลงโอ๊ย 1669 (ภาษากลาง) สามารถลิงกท์ี่      
    https://www.youtube.com/watch?v=x0AHVlpD7qg 

 
ภาพที่ 4 เพลง โอ๊ย 1669 (ภาษากลาง)   

https://www.youtube.com/watch?v=x0AHVlpD7qg
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3. เพลงสิทธิ UCEP 1669 (ภาษาเหนือ) สามารถลิงกท์ี ่   
    https://www.youtube.com/watch?v=yCbMXpbilNo 

 
ภาพที่ 5 เพลง สิทธิ UCEP 1669 (ภาษาเหนือ)  

https://www.youtube.com/watch?v=yCbMXpbilNo
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4. เพลง Respect in your powers สามารถลิงก์ที ่https://bit.ly/3tKyOIx 

 
ภาพที่ 6 เพลง Respect in your powers 

 

https://bit.ly/3tKyOIx
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ทัง้นี้ แต่ละเพลงมเีนื้อหา วัตถุประสงค์ รูปแบบการน าเสนอ และผลการน าไปใช้ดังนี ้

ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
1) เพลง น่ีละ
หนอ 1669 
(ภาษาเหนือ) 

- การมีสติในการ
ด าเนินชีวิต 
- การโทร 1669 เมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน ซึ่งผูโ้ทร
แจ้งต้องควบคุมสติ
ของตนเอง และแจ้ง
รายละเอียดของผู้
ประสบเหต ุ
- 6 อาการฉุกเฉินท่ี
เข้าขั้นวิกฤต ส่งผลต่อ
ชีวิต และควรโทรแจ้ง 
1669 คือ  
1) หัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลัน 
2) มีการรับรู้เปลี่ยนไป 
3) การหายใจผิดปกติ
ทั้งชนิดเฉียบพลันและ
เรื้อรัง 
4) อาการเกี่ยวกับ
ระบบไหลเวยีนโลหิต 

- กลุ่มวัยรุ่น/คนใน
เมือง และประชาชน
ทั่วไป โดยกลุ่มวัยรุ่น 
และคนในเมือง 
จะเน้นรูปแบบเพลง
ภาษาไทยกลาง และ
ในส่วนของประชาชน
ทั่วไปเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มประชาชนท่ีอยู่ 
ในพื้นที่ขอบเขตการ
ด าเนินงาน คือ 
ภาคเหนือ จึงเป็น
เพลงในรูปแบบเพลง
ภาษาท้องถิ่น หรือ
ภาษาเหนือ 

- สร้างการรับรู้ คือ 
หากพบเจอเหตุ
ฉุกเฉิน หรือ
สังเกตเห็นถึง 6 
อาการฉุกเฉินเข้าขั้น
วิกฤต ต้องโทร 1669 
และผูโ้ทรแจ้งต้อง
ควบคุมสติของตนเอง 
และแจ้งรายละเอียด
ของผู้ประสบเหต ุ
- สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้บริการ ทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
ซึ่งมีบริการทีไ่ด้
มาตรฐาน ท้ัง
ทีมงานแพทย์/
พยาบาล และ
อุปกรณ์เครื่องมือ 
พร้อมให้บริการ 24 
ช่ัวโมง เข้าถึงผู้

1) การใช้อารมณ์ขัน 
โดยใน MV แสดงให้
เห็นนักร้อง/ผู้แสดงน า
วัยรุ่น บุคลิกลักษณะ
ร่าเริง แจ่มใส และมี
อารมณ์ขัน ซึ่งดึงดดู
ความสนใจผู้รับชม 
2) MV แสดงให้เห็นถึง
อุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ์ที่ทุกคน
สามารถประสบพบเห็น
ได้ในชีวิตประจ าวัน 
หรือเคยมีประสบการณ์
ร่วมกับ MV และเมื่อ
เป็นเพลงที่ใช้ภาษา
เหนือ ยิ่งท าให้ผู้รับชม
เข้าถึง-เปิดรับเพลงได้
ง่ายตรงใจบุคคล -
ประชาชนในพ้ืนท่ีและ

จ านวนผู้รับชม 
ทางFacebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
133,127 กำรเข้ำถึง 
159,276 กำรรับชม 
15,977 การมีส่วนร่วม 
6,127 ความรู้สึก  
ความคิดเห็นและการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ตัวเย็น หน้าซดี เหงื่อ
ออกมากหมดสต ิ
5) อวัยวะฉีกขาด  
เสียเลือดมาก  
6) อาการชักเกร็ง 
แขนขาอ่อนแรง 
- เหตุผลที่ควรโทร 
1669 เนื่องจากมี
บริการที่ได้มาตรฐาน 
ทั้งทีมงานแพทย์/
พยาบาล และอุปกรณ์
เครื่องมือ พร้อม
ให้บริการ 24 ช่ัวโมง 

ประสบเหตไุด้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา 
- กลุ่มเป้าหมาย
น าไปปฏิบตัิ โดยมี
สติในการด าเนิน
ชีวิต และเมื่อพบเจอ
เหตุฉุกเฉิน หรือ
สังเกตเห็นถึง 6 
อาการฉุกเฉินเข้าข้ัน
วิกฤต ต้องโทร 
1669 และผู้โทรแจ้ง
ต้องควบคุมสติของ
ตนเอง และแจ้ง
รายละเอียดของผู้
ประสบเหต ุ

เกิดการแบ่งปันคลิปใน
สื่อสังคมออนไลน ์
3) MV น าเสนอภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ 
และอุปกรณ์เครื่องมือท่ี
ครบครัน จึงเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือต่อผู้รับชมใน
การตัดสินใจใช้บริการ
แพทยฉ์ุกเฉิน 1669 
4) บทเพลงใช้การ
บอกกล่าวถึงการใช้
บริการทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยใช้
ภาษาเหนือ และมีค า
อ่านภาษาไทยกลาง 
จึงเข้าถึงผู้รับชม  
ผู้รับชมสามารถท า
ความเข้าใจสิ่งท่ี
น าเสนอได้ง่าย 
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ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
2) โอ๊ย 1669 
(ภาษากลาง) 

- การโทร 1669 เมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน ซึ่งผูโ้ทร
แจ้งต้องควบคุมสติ
ของตนเอง และแจ้ง
รายละเอียดของผู้
ประสบเหตเุพื่อให้
ทีมงานประเมินอาการ 
ได้แก่ แจ้งโรค
ประจ าตัวหรืออาการที่
พบ และบอกพิกัดที่
ชัดเจน  
- การประเมินอาการ
เพื่อจ าแนกเหตุฉุกเฉิน 
และไม่ฉุกเฉิน ซึ่ง
สามารถติดต่อทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1) เหตุฉุกเฉิน เช่น รถ
ชน หรือเลือดออกมาก 
ตกจากที่สูง หมดสติ 
โรคหัวใจ 
2) เหตุที่ไม่ฉุกเฉิน แต่

- กลุ่มวัยรุ่น/  
คนในเมือง และ 
ประชาชนท่ัวไป  
โดยกลุม่วัยรุ่น และ
คนในเมือง จะเน้น
รูปแบบเพลง
ภาษาไทยกลาง 

- สร้างการรับรู้ คือ 
หากพบเจอเหตุ
ฉุกเฉิน และไม่
ฉุกเฉิน แต่ส าคญั 
ต้องโทร 1669 และ
ผู้โทรแจ้งต้อง
ควบคุมสติของ
ตนเอง และแจ้ง
รายละเอียดของผู้
ประสบเหต ุ
- สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้บริการ ทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
ซึ่งมีบริการทีไ่ด้
มาตรฐาน ท้ัง
ทีมงานแพทย์/
พยาบาล และ
อุปกรณ์เครื่องมือ 
พร้อมให้บริการ 24 
ช่ัวโมง เข้าถึงผู้

1) MV แสดงให้เห็น
นักร้อง/ผู้แสดงน า
วัยรุ่น บุคลิกลักษณะ
ร่าเริง แจ่มใส และมี
อัธยาศัยดี ซึ่งรับ
บทบาทเป็นทีมแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมคีวาม
พยายามอยู่ใกล้ชิดกับ
ทุกคน เสมือนเป็น
เพื่อนที่ต้องการให้ทุก
คนเห็นความส าคัญ 
และขอให้นึกถึงเป็น
คนแรก หากพบเจอ 
หรือประสบเหตุ
ฉุกเฉิน  
2) MV แสดงให้เห็นถึง
อุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ์ที่ทุกคน
สามารถประสบพบเห็น
ได้ในชีวิตประจ าวัน 
หรือเคยมีประสบการณ์

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
22,244 กำรเข้ำถึง 
15,109 กำรรับชม 
1,855 การมีส่วนร่วม 
785 ความรู้สึก  
ความคิดเห็นและการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ส าคัญ เช่น โรคระบบ
ทางเดินหายใจ หอบ
หืด ความดัน เป็นลม
โดยไม่ทราบสาเหตุ 
ชักไม่หยุด หายใจไม่
ทัน เป็นต้น 
- ทีมแพทย์ฉุกเฉินมือ
อาชีพ ที่มีอัธยาศัยที่ดี 
และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ท่ีครบครัน 
เข้าถึงผู้ประสบเหตุได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
- อธิบายว่า การโทร 
1669 นอกจากเป็น
การเรยีกรถพยาบาล
แล้ว ยังมีการให้
ค าแนะน าในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นต่อผู้
ประสบเหตุอยา่งถูกวิธี 

ประสบเหตไุด้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา 
- กลุ่มเป้าหมาย
น าไปปฏิบตัิ โดยมี
สติในการด าเนิน
ชีวิต และเมื่อพบเจอ
เหตุฉุกเฉิน และไม่
ฉุกเฉิน แต่ส าคญั 
สามารถประเมิน
อาการ และโทร 
1669 และผู้โทรแจ้ง
ต้องควบคุมสติของ
ตนเอง และแจ้ง
รายละเอียดของผู้
ประสบเหต ุ

ร่วมกับ MV และเมื่อ
เป็นเพลงที่ใช้เทคนิค
การร้องแร็พ (Rap) คือ 
การพูดในลักษณะค า
กลอนลงจังหวะเพลง 
ซึ่งเป็นเพลงจังหวะช้าที่
กลุ่มวัยรุ่นรับฟังได้ง่าย 
และเข้ากับยุคสมัย  
3) MV น าเสนอภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ 
และอุปกรณ์เครื่องมือท่ี
ครบครัน สามารถ
เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา จึง
เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อ
ผู้รับชมในการตัดสินใจ
ใช้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 
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ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
3) สิทธิ UCEP 
1669 

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
“สิทธิ UCEP” 
(Universal 
Coverage for 
Emergency 
Patients) คือ สิทธิ
การรักษาตามนโยบาย
รัฐบาล เพื่อคุ้มครอง
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ให้
สามารถเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ 
โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤติ 
หรือสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อยา่ง
ปลอดภัย แต่ไม่เกิน 
72 ช่ัวโมง  
โดยประชาชนคนไทย
ที่เป็น “ผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤติ” ที่เข้าเกณฑ์

- กลุ่มวัยรุ่น/  
คนในเมือง และ 
ประชาชนท่ัวไป  
โดยกลุม่วัยรุ่น และ
คนในเมือง จะเน้น
รูปแบบเพลง
ภาษาไทยกลาง และ
ในส่วนของ
ประชาชนท่ัวไป
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนท่ีอยู่ใน
พื้นที่ขอบเขตการ
ด าเนินงาน คือ 
ภาคเหนือ จึงเป็น
เพลงในรูปแบบเพลง
ภาษาทอ้งถิ่น หรือ
ภาษาเหนือ 

- สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับสิทธิในการ
รักษา USEP เมื่อ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้บริการ ทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
- กลุ่มเป้าหมาย
น าไปปฏิบตัิ  
โดยตระหนักรู้ถึง
สิทธิของตน 

1) การใช้อารมณ์ขัน 
โดยใน MV แสดงให้
เห็นนักร้อง/ผู้แสดงน า
วัยรุ่น บุคลิกลักษณะ
ร่าเริง แจ่มใส และมี
อารมณ์ขัน ซึ่งดึงดดู
ความสนใจผู้รับชม 
2) MV ใช้การน าเสนอ
โดยการแสดงบทบาท
สมมติ แสดงให้เห็นถึง
วิถีชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ และเมื่อ
เป็นเพลงที่ใช้ภาษา
เหนือ ยิ่งท าให้ผู้รับชม
เข้าถึง-เปิดรับเพลงได้
ง่าย ตรงใจบุคคล-
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
และเกดิการแบ่งปัน
คลิปในสื่อสังคม
ออนไลน ์

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
47,937 กำรเข้ำถึง 
26,483 กำรรับชม 
600 ความรู้สึก 
ความคิดเห็นและการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
การคัดแยก มสีิทธิใน
การใช้ “สิทธิ UCEP” 
โดยมี 6 อาการเข็บ
ป่วยฉุกเฉินที่เข้าข่าย
การรักษาโดยสิทธิ 
USEP ได้แก ่
1) หมดสติ ไม่รูส้ึกตัว 
ไม่หายใจ 
2) หายใจเร็ว หอบ
เหนื่อยรุนแรง หายใจ
ติดขัดมเีสียงดัง 
3) เจ็บหน้าอก
เฉียบพลันรุนแรง 
4) ซึมลง เหง่ือแตก 
ตัวเย็น หรือมีการชัก
ร่วม 
5) แขนขาอ่อนแรง
ครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบ
ปัจจุบันทันด่วน หรือ
ชักต่อเนื่องไม่หยุด 

3) บทเพลงใช้การ
บอกกล่าวถึงสิทธิ 
USEP 1669 อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยใช้
ภาษาเหนือ และมีค า
อ่านภาษาไทยกลาง 
จึงเข้าถึงผู้รับชม  
ผู้รับชมสามารถท า
ความเข้าใจสิ่งท่ี
น าเสนอได้ง่าย 
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ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
6) มีอาการอื่นร่วมที่มี
ผลต่อการหายใจ 

4) Respect in 
your powers 
 

ให้ก าลังใจทีมงาน
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
ซึ่งต้องใช้ทั้งก าลังกาย 
ก าลังใจ และความรู้ 
รวมถึงเวลาอันจ ากดั
ในการปฏิบัติงาน 

- ประชาชนท่ัวไป  - สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับสิทธิในการ
รักษา USEP เมื่อ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้บริการ ทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
- กลุ่มเป้าหมาย
น าไปปฏิบตั ิ
โดยตระหนักรู้ถึง
สิทธิของตน 

1) การใช้ภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของทีม
แพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความส าคญั
ของเวลา ความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของ
ทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) MV ใช้การน าเสนอ
โดยใช้นักร้อง ผู้แสดง
ที่ใส่เสื้อคลุมสีขาว 
สลับกับการใส่เสื้อ
คลุมสีด า สื่อถึงความ
เป็นและความตาย  
ซึ่งมีจุดกึ่งกลางคือการ
ได้รับการรักษาท่ี
ทันเวลา 
3) บทเพลงใช้การบอก
กล่าว ให้ก าลังใจทีม
แพทย์ฉุกเฉินอย่าง

- 
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ชื่อเพลง เนื้อหำของเพลง กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ตรงไปตรงมา โดยใช้
ภาษากลาง ผูร้ับชม
สามารถท าความเข้าใจ
สิ่งที่น าเสนอได้ง่าย 
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6. คลิปวิดีทัศน์  

คลิปวิดีทัศน์ที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) วิดีทัศน์ส าหรับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติและดูแลตนเองเมื่อเกิดเหตุหรือ
พบเจอภาวะฉุกเฉิน และ 2) วิดีทัศน์ส าหรับรณรงค์ให้คนใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน ดังนี ้

6.1 วิดีทัศน์ส าหรับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติและดูแลตนเองเมื่อเกิดเหตุหรือพบเจอภาวะฉุกเฉิน จ านวน 10 ช้ิน  
แต่ละวิดีทัศน์มีการน าเสนอโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 - 5 นาที ดังนี ้

1. ทุกคนก็เป็นฮีโรได้แครู่้จัก “CPR” สามารถลิงก์ที ่    
    https://www.facebook.com/watch/?v=469915547280204 

 
ภาพที่ 7 วิดีทัศน์ ทุกคนก็เป็นฮีโรได้แครู่้จัก “CPR”  
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2. แฟนพันธ์แท้ ตอน บทสรุปนาทีชีวิต สามารถลิงกท์ี ่
 https://www.facebook.com/watch/?v=693509448113353 

 

 
ภาพที่ 8 วิดีทัศน์ แฟนพันธ์แท้ ตอน บทสรุปนาทีชีวิต 

 

3. เกิดเหตุฉุกเฉินท าไมต้องเรียก 1669 สามารถลิงกท์ี ่  
 https://www.facebook.com/watch/?v=258671238712685 

 
ภาพที่ 9 วิดีทัศน์ เกิดเหตุฉุกเฉินท าไมต้องเรียก 1669 
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4. ห้องฉุกเฉินความดันลบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สามารถลิงกท์ี ่
https://www.facebook.com/watch/?v=1530419717118074 

 
ภาพที่ 10 วิดีทัศน์ ห้องฉุกเฉินความดันลบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

5. สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลิงก์ท่ี https://bit.ly/3cZ7gJw 

 
ภาพที่ 11 วิดีทัศน์ สิทธิ UCEP เจบ็ป่วยฉุกเฉินไมเ่สยีค่าใช้จ่าย  

https://bit.ly/3cZ7gJw
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6. โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke (แตก ตีบ ตัน) สามารถลิงกท์ี ่https://bit.ly/2Z1tEtM 

 
ภาพที่ 12 วิดีทัศน์ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke (แตก ตีบ ตนั) 

7. 1669 โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น สามารถลิงกท์ี ่https://bit.ly/371dnta 

 
ภาพที่ 13 วิดีทัศน์ 1669 โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น  
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8. วิธีการช่วยเหลือเด็กจมน้ า เรื่อง “แหล่งน้ าใจสลาย” สามารถลิงกท์ี ่https://bit.ly/3tKDaj4 

 
ภาพที่ 14 วิดีทัศน์ วิธีการช่วยเหลอืเด็กจมน้ า เรื่อง “แหล่งน้ าใจสลาย” 

 

9. ความในใจจากปลายสาย (สายด่วน 1669) สามารถลิงกท์ี ่https://bit.ly/2Z43Ih3 

 
ภาพที่ 15 วิดีทัศน์ ความในใจจากปลายสาย (สายด่วน 1669)  
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10. สัมภาษณ์แพทยด์ูแลห้องฉุกเฉิน ท าความเข้าใจ ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉนิ สามารถลิงกท์ี ่
 https://bit.ly/3qdNJcc 

 
ภาพที่ 16 วิดีทัศน์ สัมภาษณ์แพทย์ดูแลห้องฉุกเฉิน ท าความเข้าใจ ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉิน 
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ทั้งนี้ แต่ละคลิปวดิีทัศน์มีเนื้อหา วตัถุประสงค์  รูปแบบการน าเสนอ และผลการน าไปใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
1) ทุกคนก็เป็นฮี
โรได้ แค่รู้จัก 
“CPR” 

- ความส าคัญของการท า 
CPR และการโทร 1669 
เมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ตระหนักและรู้จักการท า 
CPR อีกทั้งการโทร 
1669 เพื่อสามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วยได้
ทันเวลา 
- ขั้นตอนการท า CPR  
(การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน) การประสาน
มือท่ีถูกต้อง/จุดที่
ถูกต้องในการวางมือ/
การกดบรเิวณหนา้อก
ลึก/การนับจังหวะการ
ช่วยชีวิต/การใช้เครื่อง 
AED  

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยง
ที่จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคล
ที่มีหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่
มีความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 
 
 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในความส าคญัของ
การท า CPR และรู้ว่า
ควรท า CPR เมื่อไร และ
ขั้นตอนการท า CPR  
ที่ถูกต้องนั้น ท าอย่างไร 
รวมถึงการตดิต่อ แจ้ง
รายละเอียดต่อทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
- เมื่อรู้ว่าควรท า CPR 
เมื่อไร และท าอย่างไร 
จึงก่อให้เกิดการลงมือ
ปฏิบัติที่ถูกวิธี สามารถ
ช่วยชีวิตของผู้อื่น/เพิ่ม
อัตราการรอดชีวิต 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
ช่วยเหลือชีวิตของ
บุคคลใกล้ชิด รวมถึง
บุคคลอื่น ด้วยการท า 
CPR โดยใช้
สถานการณ์ที่แม่เป็นผู้
ประสบเหตุ ซึ่งแม้ว่า
จะโทรแจ้งทีมแพทย์
ฉุกเฉิน แต่หากไม่มี
การท า CPR ภายใน 4 
นาที อาจท าให้ผู้
ประสบเหตเุสียชีวิตได้  
จึงเป็นการสร้างความ
ตระหนักถึงการท า 
CPR ซึ่งทุกคนควรท า
ให้เป็น 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
842,982 กำรเข้ำถึง 
3,300,547 กำรรับชม 
50,440 การมีส่วนร่วม 
20,578 ความรู้สึก  
ความคิดเห็นและ 
การแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- การแจ้งรายละเอียด
ของผู้ประสบเหตตุ่อทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 

2) คลิปวิดีทัศน์แสดงให้
เห็นถึงสถานการณ์ที่ทุก
คนสามารถประสบ  
มีโอกาสพบเจอได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
การท า CPR ที่ถูกต้อง 
การแจ้งรายละเอยีดที่
ชัดเจนต่อทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 และใช้
เครื่อง AED ตาม
ค าแนะน าของแพทย์ 
จึงจะสามารถช่วยชีวิต
ของผู้อื่น/เพิ่มอัตราการ
รอดชีวิตได ้
3) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ และ
อุปกรณ์เครื่องมือท่ี
ครบครัน สามารถ
เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา  
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
จึงเพ่ิมความน่าเช่ือถือ
ต่อผู้รับชมในการ
ตัดสินใจใช้บริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
4) วิดีทัศน์น าเสนอ
ขั้นตอนการท า CPR 
ในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด รวมถึงการใช้
บริการทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 และใช้
เครื่อง AED ตาม
ค าแนะน า โดยใช้การ
บอกกล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา และมี
ค าอ่านบรรยายล่าง
วิดีทัศน์ ผู้รับชม  
จึงสามารถท าความ
เข้าใจสิ่งท่ีน าเสนอได้
ง่าย 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
2) แฟนพันธ์แท้  
ตอนบทสรุป
นาทีชีวิต 

เมื่อพบผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉินให้โทรหมายเลข 
1669  

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยง
ที่จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคล
ที่มีหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่
มีความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

- ก่อให้เกิดความ
ตระหนัก และลงมือ
ปฏิบัติ เมื่อพบผู้ป่วยใน
ภาวะฉุกเฉินให้โทร
หมายเลข 1669 สาย
ด่วนแห่งชีวิต 
 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความตระหนักถึงการ
ติดต่อทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 โดย
จ าลองสถานการณ์
เป็นเกมโชว์ และ
แสดงละครสอดแทรก
อารมณ์ขันเพื่อดึงดูด
ความสนใจ ในการรอ
ค าตอบท่ีถูกต้อง 
จากนั้นเปลี่ยนจาก
อารมณ์ขันเป็น
เหตุการณ์วิกฤต ซึ่ง
ค าตอบ อาจหมายถึง
เวลา และชีวิตของ
บุคคลอันเป็นที่รัก 
2) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งมี
ความน่าเชื่อถือต่อผู้

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook 
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
12,670 กำรเข้ำถึง 
3,833 กำรรับชม 
1,451 การมีส่วนร่วม 
569 ความรู้สึก  
ความคิดเห็นและ 
การแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
รับชมในการตดัสินใจ
ใช้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 

3) เกิดเหตุ
ฉุกเฉินท าไมต้อง
เรียก 1669 

- ข้อดีของการใช้บริการ 
1669 เมื่อประสบเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถช่วย
ลดอาการบาดเจ็บได้
มากกว่าการน าผู้ประสบ
เหตุไปส่งโรงพยาบาล
ด้วยตนเอง 
- อธิบายว่า การโทร 
1669 นอกจากเป็นการ
เรียกรถพยาบาลแล้ว ยัง
มีการให้ค าแนะน าใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นต่อผู้ประสบเหตุ
อย่างถูกวิธี 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยง
ที่จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคล
ที่มีหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่
มีความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 
 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้บริการ 
1669 เมื่อประสบเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถช่วย
ลดอาการบาดเจ็บได้
มากกว่าการน าผู้ประสบ
เหตุไปส่งโรงพยาบาล
ด้วยตนเอง  
- สร้างการรับรู้ว่า การ
ติดต่อทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ไม่ได้เป็นเพียง
การเรยีกรถพยาบาล
เท่านั้น แต่ยังสามารถ
ได้รับค าแนะน าในการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ต่อผู้ประสบเหตุอย่างถูก
วิธี 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความตระหนักถึงการ
ตดิต่อทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 เพื่อรับ
ค าแนะน าในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นต่อผู้
ประสบเหตุอยา่งถูกวิธี 
ซึ่งช่วยลดอาการ
บาดเจ็บได้มากกว่า
การน าผู้ประสบเหตุไป
ส่งโรงพยาบาลด้วย
ตนเอง โดยใช้การ
น าเสนอด้วยภาพ
ความอบอุ่นใน
ครอบครัวระหว่างพ่อ 
และลูกชาย  

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
10,694 กำรเข้ำถึง 
4,218 กำรรับชม 
1,496 การมีส่วนร่วม 
691 ความรู้สึก 
ความคิดเห็นและ 
การแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- ส่งผลให้เกดิการปฏิบัติ 
เมื่อพบเหตุฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายจะใช้
บริการทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

2) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งมี
ความน่าเชื่อถือต่อผู้
รับชมในการตดัสินใจ
ใช้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
3) บุคลากรทาง
การแพทย์อธิบายการ
ให้บริการทีมแพทย์
ฉุกเฉิน และกล่าวถึง
การปฐมพยาบาลที่ผดิ
วิธีของคนไทย อย่าง
ตรงไปตรงมา และมี
ค าอ่านบรรยายล่าง
วิดีทัศน์ ผู้รับชมจึง
สามารถท าความ
เข้าใจสิ่งท่ีน าเสนอได้
ง่าย 

4) ห้องฉุกเฉิน
ความดันลบ 

ห้องฉุกเฉินแรงดันลบ
โรงพยาบาลมหาราชนคร

- ประชาชนท่ัวไป - ก่อใหเ้กิดความรู้ ความ
เข้าใจว่า ห้องฉุกเฉิน

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
ก่อให้เกิดความรู้ 

จ านวนผู้รับชมทาง 
Facebook แพทย์
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
โรงพยาบาล
มหาราชนคร
เชียงใหม ่

เชียงใหม่ สร้างขึ้นเพื่อ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 โดยมีการ
ควบคุมการไหลเวียนและ
ความดันของอากาศ
ภายในห้องเพื่อป้องกัน
การรั่วไหลของเชื้อโรค 
โดยเป็นโครงการที่มีความ 
ท้าทาย เนื่องจากต้อง
สร้างแข่งกับเวลาด้วยการ
สร้างห้องฉุกเฉินแรงดัน
ลบภายใน 20 วัน จาก
เดิมที่ใช้เวลา 3-4 เดือน  
ด้วยความร่วมมือของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สมาคมศิษย์เก่า
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

แรงดันลบ คืออะไร มี
เหตุผล ความจ าเป็นที่
ต้องเป็นแรงดันลบมี
หลักการท างานอย่างไร 
ทีมงานผู้สร้างและความ
ท้าทายในการสรา้งห้อง
ฉุกเฉินแรงดันลบภายใน 
20 วัน 
- สร้างความเชื่อมั่นต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัส
โควิด-19 โดยไม่แพร่เช้ือ
ออกมาภายนอกเพิ่มเติม 
การบ าบัดฆ่าเช้ือใน
อากาศด้วยเทคนิค HEPA 
และ UVC ร่วมกับโอโซน 
 

ความเข้าใจว่า ห้อง
ฉุกเฉินแรงดันลบ คือ
อะไร มเีหตผุล ความ
จ าเป็นที่ต้องเป็น
แรงดันลบ มีหลักการ
ท างานอย่างไร 
ทีมงานผู้สร้างและ
ความท้าทายในการ
สร้างห้องฉุกเฉิน
แรงดันลบภายใน  
20 วัน  
2) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอภาพทีมงาน
วิศวกร ซึ่งมีความ
น่าเชื่อถือในการ
ออกแบบและสร้าง
ห้องฉุกเฉินแรงดันลบ  
3) ทีมงานวิศวกร 
อธิบายเหตผุลความ
จ าเป็นที่ต้องเป็น
แรงดันลบ หลักการ

ฉุกเฉิน 1669  
8,023 กำรเข้ำถึง 
2,711 กำรรับชม 
977 การมีส่วนร่วม 
377 ความรู้สึก  
ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
และภาคประชาชนท่ี
ร่วมสมทบทุน มูลนิธิ
โรงพยาบาลสวนดอก 

ท างาน และความท้า
ทายในการสรา้งห้อง
ฉุกเฉินแรงดันลบ 
อย่างตรงไปตรงมา 
และมีค าอ่านบรรยาย
ล่างวิดีทัศน์ ผู้รับชมจึง
สามารถท าความ
เข้าใจสิ่งท่ีน าเสนอได้
ง่าย 

5) สิทธิ UCEP 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สิทธิ UCEP คือ สิทธิ
การรักษาตามนโยบาย
ของรัฐ สามารถเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อยา่ง
ปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 
ช่ัวโมง.โดยใหส้ิทธิ
เฉพาะกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตที่ประเมิน 
โดยแพทย์ ยกตัวอย่าง

- ประชาชนท่ัวไป - ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิ UCEP คือ 
สิทธิการรักษาตาม
นโยบายของรัฐ สามารถ
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ
สามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างปลอดภัย แต่ไม่
เกิน 72 ช่ัวโมง กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
และกลุม่ 6 อาการวิกฤต 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความตระหนักถึงสิทธิ 
UCEP คือ สิทธิการ
รักษาตามนโยบายของ
รัฐ สามารถเข้ารบัการ
รักษาในโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุดโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย โดยใช้การ
แสดงละครสอดแทรก
อารมณ์ขันเพื่อดึงดูด
ความสนใจ  

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
10,097 กำรเข้ำถึง 
3,428 กำรรับชม 
729 การมีส่วนร่วม 
334 ความรู้สึก  
ความคิดเห็นและ 
การแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
เช่น การเกิดอุบัติทาง
ถนน เส้นเลือดในสมอง
ตีบอาการอัมพฤกษ์
อัมพาต อาการเจ็บแน่น
หน้าอก ตกต้นไม้แขนขา
หัก จมน้ า หรือถูกงูพิษ
กัด แต่ไม่ใช่โรคที่เป็นมา
นานอย่างโรคเบาหวาน 
โรคความดัน โรคไขมัน
เรื้อรัง หากแพทย์
ประเมินความเสี่ยงแล้ว 
ในกรณีที่มีอาการ 
เข้าข่าย 6 อาการ จะจัด
รถฉุกเฉินมารับและน า
ตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้
ที่สุด 

- สร้างทัศนคติที่ดตี่อ
การใช้สิทธิ UCEP  
โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายจะเลือก
ติดต่อทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

2) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งมี
ความน่าเชื่อถือต่อผู้
รับชมในการตดัสินใจ
ใช้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
3) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอสิทธิ UCEP 
อย่างตรงไปตรงมา 

6) โรคหลอด
เลือดสมอง หรือ 
Stroke  
(แตก ตีบ ตัน) 

- สังเกตอาการปากเบี้ยว 
พูดไม่ชัด แขนขาอ่อน
แรงครึ่งซีก คือสัญญาณ
ของโรคอัมพฤกษ์ 
อัมพาต 

- ประชาชนท่ัวไป - ก่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจในการสังเกต
อาการของโรคหลอด
เลือดสมอง หรือ Stroke 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความรู้ ความเข้าใจใน
การสังเกตอาการของ

จ านวนผู้รับชม ทาง 
Facebook แพทย์
ฉุกเฉิน 1669  
16,415 กำรเข้ำถึง 
5,273 กำรรับชม 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- มีเวลาเพียง 3 ช่ัวโมง  
ในการให้ความช่วยเหลือ 
ควร โทร 1669 เพื่อน า
ตัวส่งโรงพยาบาลทันท ี

- สร้างความตระหนักถึง
การน าตัวผูป้่วยส่งถึงทีม
แพทย์ให้ทันเวลา ไมเ่กิน 
3 ช่ัวโมง และตระหนัก
ว่าคนรอบตัวของผู้รับชม
ก็อาจมีความเสี่ยงเป็น
โรคหลอดเลือดสมองได้ 
- ตอกย้ าการสังเกตอาการ
โดยใช้หลักการ FAST 
ปากเบี้ยว แขนขาอ่อน
แรงครึ่งซีก พดูไม่ชดั มี
เวลาช่วยเหลือจ ากัด 

โรคหลอดเลือดสมอง 
หรือ Stroke 
2) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ 
ทีมงาน 1669 ซึ่ง
แสดงสีหน้าท่ีจริงจัง 
ในการให้ความ
ช่วยเหลือโดยค านึงถึง
เวลาเป็นสิ่งส าคญั 

1,416 การมีส่วนร่วม 
737 ความรู้สึก  
ความคิดเห็นและ 
การแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

7) 1669 โทรฟรี
แต่อย่าโทรเล่น 

- สถิติการโทรก่อกวน 
1669 มากกว่า 10,000 
สายต่อปี เฉลี่ยสายละ 
1-2 นาที รวม 20,000 
นาทีที่สูญเสียไป ซึ่งเป็น
เวลาที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้ถึง 666 
คน ต่อปี 

- ประชาชนท่ัวไป - ก่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจในการใช้
บริการ 1669 
โดยตระหนักว่าหมายเลข 
1669 โทรฟรี แต่ไม่ควร
โทรก่อกวน เพราะในช่วง
เวลาดังกลา่วอาจมผีู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือ
จริง 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความตระหนักถึง
ผลกระทบของการ
โทรก่อกวนทีมงาน 
1669 โดยเริ่มต้นด้วย
ความตลกขบขันของผู้
โทรก่อกวนก่อนน า
สถานการณ์เข้าสู่

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
25,816 กำรเข้ำถึง 
7,422 กำรรับชม 
1,857 การมีส่วนร่วม 
798 ความรู้สึก  
ความคิดเห็นและ 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- อธิบายว่า 1669 โทร
ฟรี แต่อย่าโทรเล่น 

- สร้างทัศนคติ การมี
ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
- ลดการโทรก่อกวนสาย
ด่วน 1669 

ความจริงจังของ
ทีมงาน 1669 โดย
น าเสนอภาพผู้ประสบ
เหตุฉุกเฉิน ภาพความ
เดือดร้อน และความ
สูญเสีย รวมถึงการ
อ้างอิงสถิติการโทร
ก่อกวน 1669 
มากกว่า 10,000 สาย 
ต่อปี เฉลี่ยสายละ 1-2 
นาที รวม 20,000 
นาทีที่สูญเสียไป ซึ่ง
เป็นเวลาทีส่ามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุได้ถึง 666 คน  
ต่อป ี
2) คลิปวิดีทัศน์
น าเสนอภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ 
ทีมงาน 1669 ซึ่ง
แสดงสีหน้าท่ีจริงจัง 

การแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
และแสดงถึงการ
ควบคุมอารมณ์จาก
การมีผูโ้ทรก่อกวนอยู่
บ่อยครั้ง 

8) วิธีการ
ช่วยเหลือเด็ก
จมน้ า เรื่อง 
“แหล่งน้ าใจ
สลาย” 

- การเอาชีวิตรอด คือ  
การตั้งสติ พยายาม
ลอยตัวหรือมองหาที่ยึด
เกาะ 
- การช่วยเหลือท่ีถูกวิธี 
ผู้ช่วยเหลือควรท าให้ถูก
วิธี เพือ่เลี่ยงการเกดิ
อุบัติเหตุซ้ าซ้อนจากการ
กระโดดลงไปช่วยเหลือ 
โดยใช้วิธีการ "ตะโกน 
โยน ยื่น" และไม่อุ้มผู้
จมน้ าพาดบ่า 
- ขั้นตอนการฟื้นคืนชีพ 
ผู้ที่จมน้ า 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานช่วงอายุระหว่าง 
5-9 ปี 

- ให้ความรู้และสรา้ง
ความตระหนักถึงการ
เอาชีวิตรอดของผู้ที่จะ
จมน้ า และการให้ความ
ช่วยเหลือและฟื้นคืนชีพ
ผู้จมน้ า 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ท้ังผู้ที่
จะจมน้ า และผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือ  

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความตระหนักถึงการ
เอาชีวิตรอดของผู้ที่จะ
จมน้ า และการให้
ความช่วยเหลือและ
ฟื้นคืนชีพผู้จมน้ าโดย
น าเสนอบทบาทสมมติ
ถึงความสูญเสีย  
จากการที่บุตรหลาย
เสียชีวิตจากการจมน้ า 
2) น าเสนออย่าง
ตรงไปตรงมา 

- 

9) ความในใจ
จากปลายสาย  
(สายด่วน 1669) 

- กระบวนการท างาน
ของผู้ท าหน้าที่ Call 
Center 1669 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึง
กระบวนการท างานของ

1) ใช้บุคคลที่
น่าเชื่อถือ โดยเป็น
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ

- 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- ความยากของผู้ท า
หน้าท่ี Call Center 
1669 
- ช่วงเวลาในการท างาน 
- กรณีเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่าง 
- ปัญหาจากการรับแจ้ง
เหตุเท็จ 

ผู้ท าหน้าที่ Call Center 
1669 
- สร้างความกระหนักต่อ
ประชาชนท่ัวไป ในการ
ไม่โทรเล่น หรือแจ้งเหตุ
เท็จต่อทีมงาน 1669 
เนื่องจากในช่วงเวลา
ดังกล่าว อาจมีผูป้ระสบ
เหตุฉุกเฉินและต้องการ
ความช่วยเหลือ 

หน้าท่ีรับแจ้งอาการ
บาดเจ็บฉุกเฉิน 1669 
และเป็นผู้ยืนยันข้อมลู 
รวมถึงวิธีการปฏิบตัิที่
ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
 

10) สัมภาษณ์
แพทย์ดแูลห้อง
ฉุกเฉิน  
ท าความเข้าใจ 
ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉิน 

การคัดแยกผู้ป่วยตาม
ระดับความเร่งด่วนและ
การส่งตรวจสามารถ
จ าแนกได้ 5 ระดับตามสี 
ดังนี้  
1) สีแดง คือ ผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต ต้องไดร้ับ
การตรวจรักษาทันทีเพื่อ
ช่วยชีวิต 
2) สีชมพู คือ ผู้ป่วย
ฉุกเฉินหนัก ตรวจหลังสี

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการคดัแยก
ผู้ป่วยตามระดับความ
เร่งด่วนและการส่งตรวจ
สามารถจ าแนกได้  
5 ระดับตามส ี
- ต้องการให้เกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการ
ท างาน และความ
เร่งด่วนท่ีแพทย์จัดล าดับ 
เพื่อเพ่ิมโอกาสการรอด

1) ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ 
โดยเป็นบคุลากรทาง
การแพทย์เป็นผูย้ืนยัน
ข้อมูล รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2) ใช้วิธีการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
39,183 การเข้าถึง 
19,4280 การรับชม 
1,632 การมีส่วนร่วม 
1,361 ความรู้สึก  
271 ความคิดเห็น 
และการแชร ์
(11 ก.พ. 2564) 
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ชื่อคลิป เนื้อหำของสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
แดงหรือภายใน 10 นาท ี
3) สีเหลือง คือ ผู้ป่วย
ฉุกเฉินเร่งด่วน ตรวจหลัง
สีชมพูหรือภายใน 30นาที 
4) สีเขียว คือ ผู้ป่วยไม่
รุนแรง ตรวจหลังสเีหลือง
หรือภายใน 60 นาที 
5) สีขาว คือ ผู้ป่วยทั่วไป 
เข้ารับการตรวจ OPD ใน
เวลาราชการ 

ชีวิตให้ผู้ป่วยได้รับ 
การรักษาอย่างทันท่วงท ี
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6.2 คลิปวิดีทัศน์ส าหรับรณรงค์ให้คนใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินในรูปแบบกระชับและชัดเจนทางการสื่อสาร จ านวน 5 ช้ิน โดยแต่ละคลิปมีการน าเสนอโดยใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที ดังนี ้
 
1. อุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร 1669 (Happy New Year) สามารถลิงกท์ี ่      
    https://www.facebook.com/watch/?v=435653117340163 

 

 
ภาพที่ 17 วิดีทัศน์ อุบัติเหตุฉุกเฉนิ โทร 1669 (Happy New Year)   

https://www.facebook.com/watch/?v=435653117340163
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2. อาหารอ่อน งอนหมอ | ป้อลูกฉุกเฉิน สามารถลิงกท์ี ่https://bit.ly/2OrIEPB 
 

 
ภาพที่ 18 วิดีทัศน์ อาหารอ่อน งอนหมอ | ป้อลูกฉุกเฉิน 
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3. แอปอะหยังเก๊าะป้อ | ป้อลูกฉกุเฉิน สามารถลิงก์ที ่https://bit.ly/3d1Mr0a 
 

 
ภาพที่ 19 วิดีทัศน์ แอปอะหยังเก๊าะป้อ | ป้อลูกฉุกเฉิน  

https://bit.ly/3d1Mr0a
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4. หลบก าเต๊อะ | ป้อลูกฉุกเฉิน สามารถลิงกท์ี ่https://bit.ly/3rHoqzK 

 

 
ภาพที่ 20 วิดีทัศน์ หลบก าเต๊อะ | ป้อลูกฉุกเฉิน 
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5. โทรหาแหน่เด๊อ | ป้อลูกฉุกเฉิน สามารถลิงกท์ี ่https://bit.ly/3rHy5Gs 

 

 
ภาพที่ 21 วิดีทัศน์ โทรหาแหน่เดอ๊ | ป้อลูกฉกุเฉิน 
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ทั้งนี้ แต่ละคลิปมีเนื้อหา วัตถุประสงค์ รูปแบบการน าเสนอ และผลการน าไปใช้ ดังนี้ 

ชื่อคลิป 
เนื้อหำของสื่อ 
(content) 

กลุ่มเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค ์

ของสื่อ 
รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

1) อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
โทร 1669  
(Happy New 
Year) 

- การขับขี่อย่าง
ระมัดระวัง ไม่
ประมาท ในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
- หากพบเหตุฉุกเฉิน
ให้โทรแจ้ง 1669 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างความ
ตระหนักถึงความไม่
ประมาท การขับขี่
อย่างระมัดระวัง 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
- แจ้งให้
กลุ่มเป้าหมายทราบ
ว่า หากพบเหตุ
ฉุกเฉินให้โทรแจ้ง 
1669 
 

1) คลิปวิดีทัศนน์ี้ กระตุ้นให้
ผู้รับชมเกดิความตระหนักถึง
ความไม่ประมาท การขับขี่
อย่างระมัดระวัง โดยน าเสนอ
ว่าอุบัติเหตสุามารถเกิดขึ้นได้
เพียงเสี้ยววินาที เกิดได้ทุกท่ี
และทุกเมื่อ 
2) คลิปวิดีทัศน์น าเสนอภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ 
ทีมงาน 1669 ซึ่งแสดงถึง
ความพร้อมในการให้บริการ 
ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
6,029 กำรเข้ำถึง 
1,323 กำรรับชม 
238 การมีส่วนร่วม 
113 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

2) อาหารอ่อน 
งอนหมอ| ป้อลูก
ฉุกเฉิน 

-ห้องฉุกเฉิน รับตรวจ
โรคที่มีอาการฉุกเฉิน
ต้องรักษาอย่าง
เร่งด่วนมีแพทย์ 
พยาบาล และ
บุคลากรวิชาชีพต่าง 
ๆ ในจ านวนที่จ ากัด 
จึงให้ความส าคญัใน

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงการ
ให้บริการของห้อง
ฉุกเฉิน ซึ่งมีการ
ให้บริการเรียง
ตามล าดับอาการทีม่ี
ความวิกฤต 
- สร้างความตระหนัก 
และเน้นย้ าให้เกิดการ

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ กระตุ้นให้
ผู้รับชมเกดิความตระหนัก
ถึงการให้บริการของห้อง
ฉุกเฉิน ซึ่งมีการให้บริการ
เรียงตามล าดับอาการที่มี
ความวิกฤต โดยใช้การแสดง
ละคร ในบทบาทพ่อ และ
ลูก ซึ่งใช้ภาษาเหนือ และ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
9,648 กำรเข้ำถึง 
3,411 กำรรับชม 
766 การมีส่วนร่วม 
308 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 



 

 
 

129 

ชื่อคลิป 
เนื้อหำของสื่อ 
(content) 

กลุ่มเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค ์

ของสื่อ 
รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

การรักษาตามอาการ
วิกฤต ดังนี้  
1) ผู้ป่วยสีแดง คือ  
มีภาวะวิกฤตต้อง
ได้รับการรักษาทันที  
2) ผู้ป่วยสีเหลือง คือ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 
ต้องรีบรักษาเพื่อลด
ความรุนแรง/ ลด
อาการแทรกซ้อน 
3) ผู้ป่วยสีเขียว คือ 
ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่
รุนแรง ยังสามารถรอ
รับการรักษาใน
ระยะเวลาหนึ่งได ้
4) ผู้ป่วยสีขาว คือ 
ผู้ป่วยท่ัวไป ซึ่งเข้ารับ
การรักษาในเวลาท า
การปกติได ้
5) ผู้ป่วยสีด า คือ 
ผู้ใช้บริการ

ปฏิบัติ คือ หากมี
อาการเจ็บป่วยไม่
รุนแรง ควรไป
โรงพยาบาล พบ
แพทย์ในช่วงเวลา
กลางวัน 
 

สอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ  
2) คลิปวิดีทัศน์น าเสนอโดย
เรียงล าดับเรื่องราวเพื่อ
ดึงดูดให้ผูร้ับชมตดิตามว่า 
เรื่องราวจะด าเนินไปใน
ทิศทางใด 
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ชื่อคลิป 
เนื้อหำของสื่อ 
(content) 

กลุ่มเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค ์

ของสื่อ 
รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

สาธารณสุขอ่ืนไม่
จ าเป็นต้องใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน 

3) แอปอะหยัง 
เก๊าะป้อ | ป้อลูก
ฉุกเฉิน 

- แอปพลิเคชัน 
EMS 1669 ช่อง
ทางการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ระบุ
พิกัดต าแหน่งที่อยู ่
ของผู้ป่วยได้อย่าง
แม่นย า พร้อม
วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
- ฟังก์ชัน และ
ขั้นตอนการใช้งาน
ของแอปพลิเคชันฯ  
- ข้อดีของการใช้ 
แอปพลิเคชัน EMS 
1669  

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ถึงฟังก์ชัน 
และขั้นตอนการใช้
งานของแอปพลิเคชัน 
EMS 1669 
- สร้างความตระหนัก 
และเน้นย้ าให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ การตดิตั้ง
แอปพลิเคชัน EMS 
1669 ในอุปกรณ์
ติดต่อสื่อสาร และ
ปฏิบัติตามค าแนะน า 
หรือการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นตาม
ค าแนะน าของแอป
พลิเคชันฯ 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ กระตุ้นให้
ผู้รับชมเกดิความตระหนัก
ถึงฟังก์ชัน และขั้นตอนการ
ใช้งานของแอปพลิเคชัน 
EMS 1669 โดยใช้การแสดง
ละคร ในบทบาทพ่อ และ
ลูก ซึ่งใช้ภาษาเหนือ และ
สอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ  
2) คลิปวิดีทัศน์น าเสนอโดย
การอธิบายขั้นตอนการใช้ 
แอปพลิเคชัน EMS 1669
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
3,471 กำรเข้ำถึง 
1,244 กำรรับชม 
282 การมีส่วนร่วม 
128 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

4) หลบก าเต๊อะ | 
ป้อลูกฉุกเฉิน 

- กรณีที่มีรถพยาบาล
ขอทางมา แนะน าให้
ให้ทางรถพยาบาล 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ในการให้
ทางรถพยาบาล 

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ กระตุ้นให้
ผู้รับชมมีการปฏิบตัิที่
ถูกต้องในการให้ทาง

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,928 กำรเข้ำถึง 
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ชื่อคลิป 
เนื้อหำของสื่อ 
(content) 

กลุ่มเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค ์

ของสื่อ 
รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

โดยหากขับข่ีอยู่
ในทางด้านซ้ายให้
หลบทางซ้าย หากอยู่
ทางด้านขวาให้หลบ
ทางด้านขวา พร้อม
เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้
สัญญาณ 

- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
ให้ทางรถพยาบาล 
โดยหากขับข่ีอยู่
ในทางด้านซ้ายให้
หลบทางซ้าย หากอยู่
ทางด้านขวาให้หลบ
ทางด้านขวา พร้อม
เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้
สัญญาณ  

รถพยาบาล โดยใช้การแสดง
ละคร ในบทบาทพ่อ และ
ลูก ซึ่งใช้ภาษาเหนือ และ
สอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ  
2) คลิปวิดีทัศน์น าเสนอโดย
เรียงล าดับเรื่องราวเพื่อ
ดึงดูดใหผู้ร้ับชมตดิตามว่า 
เรื่องราวจะด าเนินไปใน
ทิศทางใด 

 583 กำรรับชม 
108 การมีส่วนร่วม 
47 ความรู้สึก ความคดิเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

5) โทรหาแหน่เด๊อ 
| ป้อลูกฉุกเฉิน 

- หากเกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
สามารถโทรแจ้งขอ
ความช่วยเหลือได้ที่
สายด่วน 1669 
บริการฟรี 24 ช่ัวโมง 
- ขั้นตอนการโทร
แจ้งสายด่วน 1669 
มีหลัก 9 ข้อ เพื่อให้
การช่วยเหลือเป็นไป

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ในการ
โทรแจ้งขอความ
ช่วยเหลือได้ที่สาย
ด่วน 1669 
- ตอ้งการให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องใน
การโทรแจ้งขอความ
ช่วยเหลือได้ที่สาย
ด่วน1669 โดยมี
หลัก 9 ข้อ ที่ต้อง
ปฏิบัติและแจ้ง

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ กระตุ้นให้
ผู้รับชมมีการปฏิบตัิที่
ถูกต้องในการโทรแจ้งขอ
ความช่วยเหลือได้ทีส่ายด่วน 
1669 โดยใช้การแสดงละคร
ในบทบาทพ่อ และลูก ซึ่งใช้
ภาษาเหนือ และสอดแทรก
อารมณ์ขันเพื่อดึงดูดความ
สนใจ  
2) คลิปวิดีทัศน์น าเสนอโดย
เรียงล าดับเรื่องราวเพื่อ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
9,057 กำรเข้ำถึง 
 2,790 กำรรับชม 
543 การมีส่วนร่วม 
156 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อคลิป 
เนื้อหำของสื่อ 
(content) 

กลุ่มเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค ์

ของสื่อ 
รูปแบบกำรน ำเสนอ 

ประสิทธิภำพของสื่อ 
(เชิงปริมำณ) 

อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที 

รายละเอียด เพื่อให้
การช่วยเหลือเป็นไป
อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที 

ดึงดูดให้ผูร้ับชมตดิตามว่า 
เรื่องราวจะด าเนินไปใน
ทิศทางใด และสอดแทรก
การอธิบายขั้นตอนการโทร
แจ้ง 1669 
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7. สื่ออินโฟกรำฟิก (Infographic)  

สื่ออินโฟกราฟิกสรุปความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 25 ช้ิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
Infographic ตัวท่ี 1: หลักกำรท ำ CPR เบ้ืองต้น 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนัก หลักการ และขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary 
Resuscitaion: CPR)  ที่ถูกต้อง  

เนื้อหา: ข้ันตอน แนวทางการปฏบิัติ และระยะเวลาในการท า CPR ที่ถูกวิธี  
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: ตุลาคม 2562 
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ภาพที ่22 Infographic ตัวที่ 1: หลักการท า CPR เบื้องต้น 
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Infographic ตัวท่ี 2: กำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติอย่ำงถูกต้อง 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ  
(Automated external defibrillator: AED) 
เนื้อหา: เครื่อง และวิธีการใช้เครื่อง AED  
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: ตุลาคม 2562 
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ภาพที่ 23 Infographic ตัวที่ 2: การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติอยา่งถูกต้อง 
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Infographic ตัวท่ี 3: ท ำไมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แล้วต้องโทร 1669 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกใช้บริการ 1669  
เนื้อหา: ความส าคัญและผลลัพธ์ที่ดีเมื่อเรียกใช้บริการ 1669 มารับ ณ จุดเกดิเหต ุ
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: ธันวาคม 2562 

 

 
ภาพที่ 24 Infographic ตัวที่ 3: ท าไมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แล้วต้องโทร 1669  
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Infographic ตัวท่ี 4 : ข้ำงในรถฉุกเฉินมีอะไรบ้ำงนะ 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถพยาบาลฉุกเฉนิ   
เนื้อหา: อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: พฤศจิกายน 2562 

 

 
ภาพที่ 25 Infographic ตัวที่ 4 : ข้างในรถฉุกเฉินมีอะไรบ้างนะ 

  



 

139 
 

Infographic ตัวท่ี 5: 6 อำกำรเข้ำข่ำยฉุกเฉิน ใช้สิทธิ UCEP 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ UCEP 
เนื้อหา: สิทธิ UCEP และอาการฉกุเฉินท่ีสามารถใช้สิทธิ UCEP ได้  
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: พฤศจิกายน 2562 

 

 
 

ภาพที่ 26 Infographic ตัวที่ 5: 6 อาการเข้าข่ายฉุกเฉิน ใช้สิทธิ UCEP  
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Infographic ตัวท่ี 6: ขั้นตอนกำรแจ้งรถฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการสายดว่น 1669  
เนื้อหา: ข้ันตอนการแจ้งเหตุเบื้องต้นต่อเจ้าหนา้ที่ 1669 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: ธันวาคม 2562 
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ภาพที่ 27 Infographic ตัวที่ 6: ข้ันตอนการแจ้งรถฉุกเฉิน 
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Infographic ตัวท่ี 7: ห้องฉุกเฉินมีไว้ท ำอะไรกันแน ่

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับห้องฉุกเฉิน (Emergency room: ER)  
เนื้อหา: ความส าคัญและระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของห้องฉุกเฉิน 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: ธันวาคม 2562 

 

 
ภาพที่ 28 Infographic ตัวที่ 7: ห้องฉุกเฉินมีไว้ท าอะไรกันแน ่  



 

143 
 

Infographic ตัวท่ี 8: เบอร์โทรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 

วัตถุประสงค์: เพือ่สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถฉุกเฉิน 1669  
เนื้อหา: หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1669 และหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนทางการแพทย์อื่น ๆ 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มกราคม 2563 

 

 
ภาพที่ 29 Infographic ตัวที่ 8: เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย ์  
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Infographic ตัวท่ี 9: ไขข้อสงสยัรถพยำบำลฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน  
เนื้อหา: ไขข้อสงสยัเกี่ยวกับรถพยาบาลฉุกเฉิน ได้แก ่

1) รถพยาบาลฉุกเฉินรับแจ้งทั้งอุบัติเหตุ และอาการเจ็บป่วยฉุกเฉนิ 
2) โรค หรืออาการที่ควรโทร 1669 คือ อาการเจ็บป่วยปานกลาง รนุแรง ถึงวิกฤต 
3) สามารถโทรเรียกรถพยาบาลฉกุเฉินท่ีหมายเลข 1669  
4) บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
5) ไม่ควรใช้รถส่วนตัวน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 

ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มกราคม 2563 
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ภาพที่ 30 Infographic ตัวที่ 9: ไขข้อสงสัยรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 
 
  



 

146 
 

Infographic ตัวท่ี 10: ประเภทรถพยำบำลฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของรถพยาบาลฉุกเฉนิในประเทศไทย  
เนื้อหา: ประเภทของรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งแบ่งตามความพร้อมของอุปกรณ์ ประเภทของรถ และชุด    
ปฏิบัติการฉุกเฉินแต่ละระดับ 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มกราคม 2563 
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ภาพที่ 31 Infographic ตัวที่ 10: ประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน  
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Infographic ตัวท่ี 11: โรคหลอดเลือดสมอง 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) 
เนื้อหา: อาการและอาการแสดง ปัจจัยเสี่ยง และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการของโรคเส้นเลือดในสมอง 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มกราคม 2563 

 
ภาพที่ 32 Infographic ตัวที่ 11: โรคหลอดเลือดสมอง  
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Infographic ตัวท่ี 12: กำรให้ทำงรถฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนักและให้แนวทางการปฏิบัติขณะพบเจอรถพยาบาลฉุกเฉิน 
เนื้อหา: ความส าคัญและวิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลฉกุเฉิน 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: กุมภาพันธ์ 2563 

 
ภาพที่ 33 Infographic ตัวที่ 12: การให้ทางรถฉุกเฉิน  
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Infographic ตัวท่ี 13: สัญญำณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับอาการแสดงและข้อปฏิบตัิเมื่อเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง  
เนื้อหา: อาการแสดง และข้อปฏบิตัิเมื่อเกดิอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพที่ 34 Infographic ตัวที่ 13: สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง  
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Infographic ตัวท่ี 14 : กำรบำดเจ็บของกระดูกสนัหลัง (Spinal Cord Injury) 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ ความรุนแรง และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิด 
การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง  
เนื้อหา: สาเหตุ อาการ ความรุนแรง และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและ  
ไขสันหลัง 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: กุมภาพันธ์ 2563 

 
ภาพที่ 35 Infographic ตัวที่ 14 : การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง (Spinal Cord Injury)  
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Infographic ตัวท่ี 15: วิธีกำรใช้แอปพลิเคชนั 1669 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและใหค้วามรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน 1669 
เนื้อหา: แอปพลิเคชัน “EMS1669” และวิธีการใช้ 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 

 

 
 

ภาพที่ 36 Infographic ตัวที่ 15: วิธีการใช้แอปพลิเคชัน 1669  
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Infographic ตัวท่ี 16: กำรคัดแยกผู้ป่วยตำมระดับควำมเร่งด่วน 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วนและการส่งตรวจ 
เนื้อหา: ประเภทผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วน โดยจ าแนกเป็น 5 ระดับสี  
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มนีาคม 2563 

 

 
ภาพที่ 37 Infographic ตัวที่ 16: การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วน  
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Infographic ตัวท่ี 17: ขอควำมร่วมมือกำรเข้ำเยี่ยมผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์: เพื่อแจ้งข้อมูลและขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการและญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในการ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครดั 
เนื้อหา: วิธีการปฏิบตัิในการเข้าเยีย่มผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 

 

 
ภาพที่ 38 Infographic ตัวที่ 17: ขอความร่วมมือการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย  
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Infographic ตัวท่ี 18: ข้อดีของแอปพลิเคชัน 1669 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้แอปพลิเคชัน “EMS1669”  
เนื้อหา: ข้อดีของการใช้แอปพลิเคชัน “EMS1669” 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 

 

 
ภาพที่ 39 Infographic ตัวที่ 18: ข้อดีของแอปพลิเคชัน 1669  
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Infographic ตัวท่ี 19: ระวังภัยเด็กจมน้ ำ 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนักและวิธีการใหค้วามช่วยเหลือเมื่อเด็กจมน้ า 
เนื้อหา: สถิติการเกิดการจมน้ าในเด็ก วิธีการช่วยเหลือและขั้นตอนการฟื้นคืนชีพเมื่อเด็กจมน้ า 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 

 

 
ภาพที่ 40 Infographic ตัวที่ 19: ระวังภัยเด็กจมน้ า  
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Infographic ตัวท่ี 20: ไฟดับ ไฟร่ัว เร่ืองท่ีต้องระวังหน้ำฝน 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตอย่างถูกวิธี 
เนื้อหา: การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตอย่างถูกวิธี 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 
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ภาพที่ 41 Infographic ตัวที่ 20: ไฟดับ ไฟรั่ว เรื่องที่ต้องระวังหน้าฝน  
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Infographic ตัวท่ี 21: คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
เนื้อหา: วิธกีารปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 
 

 
ภาพที่ 42 Infographic ตัวที่ 21: คู่มือปฏิบัตเิมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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Infographic ตัวท่ี 22: กำรปฐมพยำบำลที่เข้ำใจกันผิด 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลที่คนมักเข้าใจผิด และวิธีการปฐมพยาบาลที่
ถูกต้อง 
เนื้อหา: วิธีการปฐมพยาบาลที่คนมักเข้าใจผิด และวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 
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ภาพที่ 43 Infographic ตัวที่ 22: การปฐมพยาบาลที่เข้าใจกันผิด  
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Infographic ตัวท่ี 23: อันตรำยที่มำกับหน้ำฝน 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้สถานการณ์ที่พบบ่อยในฤดูฝนและการป้องกัน 
เนื้อหา: สถานการณ์ที่พบบ่อยในฤดูฝน เช่น ไฟช็อต ฟ้าผ่า แมลงสัตว์มีพิษกัด และการป้องกัน 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 
ตัวอย่างสื่อท่ีจะจดัท า: 
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ภาพที่ 44 Infographic ตัวที่ 23: อันตรายที่มากับหน้าฝน  
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Infographic ตัวท่ี 24: กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นส ำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับผู้ที่มีอาการโรคหอบหืด โรคหัวใจ     
                  โรคความดันสูงและโรคลมชัก 
เนื้อหา: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับผู้ที่มีอาการโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันสูง และโรคลมชัก 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มีนาคม 2563 
 

 
ภาพที่ 45 Infographic ตัวที่ 24: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรบัผู้ป่วยฉุกเฉิน  
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Infographic ตัวท่ี 25: กำรห้ำมเลือด 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการห้ามเลือด  
เนื้อหา: วิธีการห้ามเลือดในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
ช่วงเวลาที่ลงสื่อ: มกราคม 2563 
 

 
ภาพที่ 46 Infographic ตัวที่ 25: การห้ามเลือด  
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166 

ทั้งนี้ แต่ละสื่อมีกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบการน าเสนอ และผลการน าสื่อไปใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(1) การท า CPR 
เบื้องต้น 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการท า CPR และ
ขั้นตอนการรับมือหากเกิด
เหตุฉุกเฉิน รวมถึงการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนที่
รถพยาบาลจะมารับ 
- ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้องในการท า CPR 
และรับมือหากเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายไล่เรียงเป็น
ล าดับขั้นตอนการ
รับมือหากเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งใช้ภาพ
การ์ตูนในการสื่อสาร 
รวมถึงมีการอธิบาย
เพิ่มเตมิในค าบรรยาย
ของแต่ละภาพ เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(2) การใช้เครื่อง 
AED 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 

- ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในข้ันตอนการใช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติ AED 
- ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้องในการใช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิกซึ่ง
อธิบายไลเ่รียงเป็น
ล าดับขั้นตอนการใช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติ AED  
ซึ่งใช้ภาพการ์ตูนในการ
สื่อสาร รวมถึงมีการ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

อัตโนมัติ AED ร่วมกับการ
โทรแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

อธิบายเพิ่มเตมิในค า
บรรยายของแต่ละภาพ 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

(3) เจ็บป่วย
ฉุกเฉินท าไมต้อง
โทร 1669 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

- ให้ความรู้ และคลายข้อ
สงสัยว่า ท าไมเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ต้องโทร 1669 
- ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
บริการทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติ 
คือ หากมีผู้เจบ็ป่วยฉุกเฉิน
กลุ่มเป้าหมายจะโทรแจ้งทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายเหตผุลที่
กลุ่มเป้าหมายควรใช้
บริการ 1669 ซึ่งใช้
ภาพการ์ตูนในการ
สื่อสาร รวมถึงมีการ
อธิบายเพิ่มเตมิในค า
บรรยายของแต่ละ
ภาพ เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(4) มีอะไรในรถ
ฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ปว่ย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 
 
 
 

- ให้ความรู้ และคลายข้อ
สงสัยในเรื่องเครื่องมือ-
อุปกรณ์ภายในรถฉุกเฉิน  

1) น าเสนอด้วยภาพ
วีดิโอแบบ 360 องศา 
เสมือนผู้รับชมได้อยู่
ภายในรถฉุกเฉินจริง ๆ 
พร้อมแถบค าอธิบาย
เครื่องมือ อุปกรณ์
ช่วยชีวิตภายในรถ
ฉุกเฉินซึ่งเป็นการคลาย
ข้อสงสัยและเปิด
ประสบการณ์ของผู้
รับชมหลายคนที่ไมเ่คย
ทราบ หรืออยากทราบ
ว่าภายในรถฉุกเฉินเป็น
อย่างไร ประกอบด้วย
เครื่องมืออะไรบ้าง 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
รวมถึงการน าเสนอ
ด้วยวีดิโอแบบ 360 
องศา เสมือนผูร้ับชม
ได้อยู่ภายในรถฉุกเฉิน 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
จริง ๆ น้ัน เป็นมุมมอง
ใหม่ ซึ่งสร้างการรับรู้ 
และดึงดดูความสนใจ
ของผู้รับชม 

(5) 6 อาการเข้า
ข่ายฉุกเฉินใช้สิทธ์ิ 
UCEP 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 
 
 
 

- ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่อง
สิทธิ UCEP สิทธิการรักษา
ตามนโยบายของรัฐ 
สามารถเข้ารักษาในรพ.ทุก
แห่งที่ใกล้ที่สุดฟรี ! และ
สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่าง
ปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชม. 
- ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
บริการทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ หากมผีู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน และมี
อาการเข้าข่าย 6 อาการ
วิกฤตกลุ่มเปา้หมายจะ

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายเรื่องสิทธิ 
UCEP สิทธิการรักษา
ตามนโยบายของรัฐ ซึ่ง
ใช้ภาพการ์ตูนในการ
สื่อสาร รวมถึงมีการ
อธิบายเพิ่มเตมิในโพสต์ 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
โทรแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

(6) ขัน้ตอนการ
เรียกรถฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การให้ข้อมูลต่อทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ หากพบเจอ
เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายจะโทรแจ้ง
ข้อมูล รายละเอยีดต่อทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายขั้นตอน 
และรายละเอียดข้อมลู
ที่ต้องแจ้งต่อทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 ซึ่งมี
ภาพประกอบ และ
ค าอธิบายเป็นล าดับ
ขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(7) ห้องฉุกเฉินมี
ไว้ท าอะไร 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ข้อมูลความรู้ และไข
ข้อสงสัยเกี่ยวกับห้อง
ฉุกเฉิน ล าดับอาการวิกฤต
ฉุกเฉิน 5 ระดับ และ 6 
อาการที่เข้าข่ายฉุกเฉิน 
- ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
มีทัศนคติที่ดีต่อขั้นตอนการ

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับห้อง
ฉุกเฉิน ล าดับอาการ
วิกฤตฉุกเฉิน 5 ระดับ 
และ 6 อาการที่เข้า
ข่ายฉุกเฉินซึ่งใช้ภาพ
การ์ตูน และสีในการ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ท างานของบุคลากรห้อง
ฉุกเฉิน ซึ่งแพทย์จะรักษา
ตามล าดับอาการวิกฤต
ฉุกเฉิน 

สื่อสารเป็นล าดับขั้น 
รวมถึงมีการอธิบาย
เพิ่มเตมิในโพสต์ 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
ท าความเข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

(8) เบอร์โทรฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ ในเรื่อง
หมายเลขโทรศัพท์สาย
ด่วนทางการแพทย์ที่ควรรู ้
- ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายบันทึก
หมายเลขดังกล่าวไว้ ใน
การรับมือหากเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายหมายเลข
โทรศัพท์สายด่วน 
ทางการแพทย์ซึ่งมีภาพ 
และค าอธิบายสายด่วน
แต่ละหมายเลข 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(9) ไขข้อสงสัย
รถพยาบาลฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ ไขขอ้สงสยั
เกี่ยวกับการใช้บริการ
รถพยาบาลฉุกเฉิน 
- ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายรายข้อ
ค าถาม ข้อสงสัย
เกี่ยวกับรถพยาบาล
ฉุกเฉิน  

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ดีต่อการใช้บริการทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ หากมผีู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน และมี
อาการเจ็บป่วยปานกลาง
ถึงวิกฤตกลุ่มเป้าหมายจะ
โทรแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(10) ประเภทรถ
ฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยของประชาชน 

- ให้ความรู้ ในเรื่อง
ประเภทของรถฉุกเฉิน 
1669 ในประเทศไทย  
ซึ่งแบ่งตามความพร้อม
ของอุปกรณ์ ประเภทของ
รถ และบุคลากรภายในรถ 
เพื่อรองรับการออกเหตุ
ฉุกเฉินแต่ละระดับ 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายไล่เรียง
ประเภทของรถฉุกเฉิน 
จากรถที่รองรับเหตุ
ฉุกเฉินท่ีมีระดับการ 
บาดเจ็บไม่วิกฤติ  
(สีเขียว) อาการระดับ
ปานกลาง (สีเหลือง) 
ไปจนถึงอาการ
บาดเจ็บที่วิกฤติหนัก
หรือก าลังยื้อชีวิต  
(สีแดง) ซึ่งมีภาพ และ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
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22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ค าอธิบายขีด
ความสามารถของรถ 
และระดับความ
เชี่ยวชาญของทีมงาน
ที่เดินทางไปพร้อมกับ
รถเพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

(11) โรคเส้นเลือด
ในสมองตีบ 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

- ให้ความรู้ และตระหนัก
ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิดโรคเส้นเลือดในสมอง 
และการสังเกตอาการของ
โรคเส้นเลือดในสมองด้วย
หลัก FAST STROKE 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ หากสังเกตเห็น
ถึงอาการของโรคเส้นเลือด
ในสมอง กลุ่มเป้าหมายจะ

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายการสังเกต
อาการของโรคเส้น
เลือดในสมองด้วยหลัก 
FAST STROKE และ
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
โรคเส้นเลือดในสมอง 
ซึ่งมีภาพประกอบ 
และค าอธิบายเพื่อให้
ผู้อ่านสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 



 

174 
 

ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

โทรแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

(12) การให้ทางรถ
ฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างความตระหนักและ
ให้แนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อให้ทางรถฉุกเฉินน าตัว
ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไดเ้ร็ว
ที่สุด  
- ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติตนเพื่อให้ทางรถ
ฉุกเฉินน าตัวผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลไดเ้ร็วท่ีสดุ  

1) คลิปวิดีทัศน์นี้ 
กระตุ้นใหผู้้รับชมเกดิ
ความตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตนเพื่อให้ทาง
รถฉุกเฉินน าตัวผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาลได้เร็ว
ที่สุด โดยน าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหวแนว
ทางการปฏิบัติเมื่อเห็น
รถฉุกเฉิน โดยมีซาวด์
เอฟเฟกต์ที่เร่งเร้า 
และอินโฟกราฟิกท่ี
ดึงดูดความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2) คลิปวิดีทัศน์ใช้การ
พรรณนาใหเ้ห็นภาพ 
ร่วมกับการบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(13) อาการ/ข้อ
ควรปฏิบัติของ 
Stroke 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

- ให้ความรู้ และตระหนัก
ในเรื่องโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) รวมถึง
สัญญาณเตือน หรืออาการ
ที่สามารถสังเกตเห็นได ้
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติ 
คือ หากสังเกตเห็นถึง
อาการของโรคหลอดเลือด
สมอง กลุ่มเปา้หมายจะโทร
แจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ภายในเวลาไมเ่กิน 3 ช่ัวโมง 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายสัญญาณ
เตือน หรืออาการที่
สามารถสังเกตเห็นได้
ของโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) ซึ่งมี
ภาพประกอบ และ
ค าอธิบายเพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(14) Spinal Cord 
Injury บาดเจ็บของ
กระดูกสันหลัง 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคญัของกระดูกสัน
หลัง สาเหตุ อาการของ
การบาดเจ็บของกระดูก
สันหลังและไขสันหลัง 
และขั้นตอนการรับมือเมื่อ
พบเจอผู้ป่วย 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ เมื่อพบเจอ

1) ใช้การอธิบายการ
บาดเจ็บของกระดูกสัน
หลังและไขสันหลัง 
(Spinal Cord Injury) 
ซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่
พบเจอได้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึง
ความส าคญัของกระดูก
สันหลัง สาเหตุ อาการ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ผู้ป่วยท่ีมีอาการบาดเจ็บ
ของกระดูกสันหลังและไข
สันหลัง กลุม่เป้าหมายจะ
โทรแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 

ของการบาดเจ็บของ
กระดูกสันหลังและไข
สันหลัง และขั้นตอน
การรับมือเมื่อพบเจอ
ผู้ป่วย โดยอธิบายแยก
ในแต่ละประเด็น 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

(15) วิธีการใช้
แอปพลิเคชัน 
1669 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 
 

- ให้ข้อมูลความรู้เกีย่วกับ
“EMS1669” แอปพลิเค
ชันช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่ง
ควรมีตดิมือถือไวส้ าหรับ
เรียกรถพยาบาล 
- ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ 
“EMS1669” แอปพลิเคชัน
ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน 
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติ 
คือ หากมีผู้เจบ็ป่วยฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายใช้ 

1) ใช้สื่อวีดิโอกราฟิก
ซึ่งอธิบายวิธีการใช้
แอปพลิเคชัน 
“EMS1669” เพื่อช่วย
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งใช้
ภาพการ์ตูนในการ
สื่อสาร รวมถึงมีการ
อธิบายเพิ่มเตมิใน
โพสต์ ระบุขั้นตอนการ
ท างานของแอปพลิเค
ชัน เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
 แอปพลิเคชัน ในการติดต่อ

กับทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

(16) สีกับความ
เร่งด่วนของเคส 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคดัแยกผู้ป่วย
ตามระดับความเร่งด่วน
และการส่งตรวจสามารถ
จ าแนกได้ 5 ระดับตามส ี
- ต้องการให้เกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการ
ท างาน และความเร่งด่วน
ที่แพทย์จัดล าดับ เพื่อเพ่ิม
โอกาสการรอดชีวิตให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที 

1) ใช้อินโฟกราฟิกใน
การอธิบายเกี่ยวกับ
การคัดแยกผู้ป่วยตาม
ระดับความเร่งด่วน
และการส่งตรวจ
สามารถจ าแนกได้ 5 
ระดับตามสี อธิบาย
โดยใช้การแบ่งค า
บรรยายตามสีและ
ระดับความเร่งด่วนใน
การไดร้ับการรักษา 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(17) ขอความ
ร่วมมือการเข้า
เยี่ยมผู้ป่วย 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 
หรือบุคคลทีม่ีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภาวะฉุกเฉิน  
- ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่
มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 

- แจ้งข้อมูล และขอความ
ร่วมมือผูเ้ข้ารับบริการและ
ญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยม
ผู้ป่วย ในการปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าของบุคลากร

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายการปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของ
บุคลากรทาง
การแพทย์อย่าง
เคร่งครดั โดยมีข้อ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น  



 

178 
 

ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ทางการแพทย์อย่าง
เคร่งครดั 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้ารับบริการและญาติที่
ต้องการเข้าเยีย่มผูป้่วย 
ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
บุคลากรทางการแพทย์
อย่างเคร่งครัด 

ปฏิบัติ จ านวน 7 ข้อ 
ซึ่งมีภาพประกอบ 
และค าอธิบายเพื่อให้
ผู้อ่านสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(18) ข้อดีของแอพ 
1669 ตรวจสอบ
รถฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้เกี่ยวกับแอป
พลิเคชัน “EMS1669” ซึ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งต่อ
ผู้ประสบเหตุ และทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 
- ต้องการให้เกิดทัศนคติที่
ดีต่อการมีแอปพลิเคชัน
ช่วยชีวิตในโทรศัพท์มือถือ  
- ต้องการให้เกิดการปฏิบัติ 
คือ การดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชัน “EMS1669” 
ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ 

1) ใช้อินโฟกราฟิกในการ
อธิบายข้อดีของ แอป
พลิเคชัน “EMS1669” 
อธิบายโดยใช้ภาพ 
การ์ตูน และค าบรรยาย 
ตามล าดับ 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และการแชร์ (12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
หรืออุปกรณ์ทีส่ามารถ
สื่อสารกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน
ได้ในยามวิกฤต 

(19) ระวังภัยเด็ก
จมน้ า 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
ช่วงอายุระหว่าง 5-9 ปี 

- ให้ความรู้และสรา้งความ
ตระหนักถึงสถติิเด็กที่
จมน้ าเสียชีวิต ในประเทศ
ไทย เฉลีย่ปีละ 904 คน 
เท่ากับวันละ 2.5 คน 
รวมถึงการเอาชีวิตรอด
ของผู้ที่จะจมน้ า และการ
ให้ความช่วยเหลือและฟื้น
คืนชีพผู้จมน้ า 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ท้ังผู้ที่จะ
จมน้ า และผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ  

1) ใช้อินโฟกราฟิกใน
การอธิบายสถติิเด็กที่
จมน้ าเสียชีวิตใน
ประเทศไทย รวมถึง
การเอาชีวิตรอดของผู้
ที่จะจมน้ า และการให้
ความช่วยเหลือและ
ฟื้นคืนชีพผู้จมน้ า 
อธิบายโดยใช้ภาพ
การ์ตูน และค า
บรรยาย ตามล าดับขั้น 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึกความคิดเห็น
และการแชร์  
(12 ธ.ค. 2563) 

(20) ไฟดับ ไฟรั่ว 
เรื่องที่ต้องระวัง
หน้าฝน 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟดับ 
ไฟรั่ว เรื่องที่ต้องระวังหน้า
ฝน 
- ต้องการให้เกิดการ
ปฏิบัติ คือ การรบัมือและ

1) ใช้อินโฟกราฟิกใน
การอธิบายกรณีไฟดับ 
ไฟรั่ว เรื่องที่ต้องระวัง
หน้าฝน รวมถึง
ขั้นตอนการช่วยเหลือ

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อต 
อย่างถูกวิธีกลุ่มเป้าหมาย
จะโทรแจ้งทีมแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 รวมถึง การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
และไม่ปฏิบตัิสิ่งที่มีความ
เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต 

ผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตอย่าง
ถูกวิธี สิ่งท่ีควร
ตรวจสอบ เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากการใช้
ไฟฟ้า และสิ่งที่ไม่ควร
ท า อธิบายโดยใช้ภาพ
การ์ตูน และค า
บรรยาย ตามล าดับที
ละประเด็น 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา 

และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(21) คู่มือปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ และเตรยีม
ความพร้อม กรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
- ต้องการให้เกิดการจดจ า
และปฏิบตัิ คือ หากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายจะมีวิธีการ
ปฐมพยาบาล และการ
รับมือท่ีถูกต้อง โทรแจ้ง
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึง่อธิบายกรณี
เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ี
อาจพบเจอได้บ่อยครั้ง 
ซึ่งมีภาพประกอบ 
และค าอธิบายเพื่อให้
ผู้อ่านสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
(22) การปฐม
พยาบาลที่เข้าใจ
กันผิด ๆ 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้ 10 วิธีการ
ปฐมพยาบาลที่คนมัก
เข้าใจผิด และวิธีการปฐม
พยาบาลที่ถูกต้อง 
- ต้องการให้เกิดการจดจ า
และปฏิบตัิ คือ หากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายจะมีวิธีการ
ปฐมพยาบาล และการ
รับมือท่ีถูกต้อง โทรแจ้ง
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบาย10 วิธีการ
ปฐมพยาบาลที่คนมัก
เข้าใจผิด ซึ่งมี
ภาพประกอบ และ
ค าอธิบายวิธีการปฐม
พยาบาลที่ถูกต้อง
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
ท าความเข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 

(23) อันตรายที่มา
กับหน้าฝน 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้เกี่ยวกับ 4 
รูปแบบอันตรายที่มากับ
หน้าฝน 
- ต้องการให้เกิดการจดจ า
และปฏิบตัิ การรับมืออย่าง
ถูกต้องกลุ่มเป้าหมาย 
จะสามารถป้องกันตนเอง
จากอันตรายและ 
ปฐมพยาบาลด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง  

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก 
ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับ 4 
รูปแบบอันตรายที่มากับ
หน้าฝน รวมถึงวิธีการ
ป้องกัน หลีกเลี่ยงและ
วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ซึ่งมี
ภาพประกอบ และ
ค าอธิบายที่ชัดเจน 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท า

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
 
 

ความเข้าใจได้ง่าย  
โดยเป็นสื่ออินโฟกราฟิก
ต่อเนื่องจากกิจกรรม
ร่วมสนุกค้นหาค าที่ซ่อน
อยู่ในภาพ ร่วมชิงของ
รางวัล ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย
มีส่วนร่วมกับโครงการฯ 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

(24) การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
ส าหรับผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ส าหรับผู้ที่มีอาการโรค
หอบหืด โรคหัวใจ โรค
ความดันสูง โรคลมชัก 
- ต้องการให้เกิดการจดจ า
และปฏิบตัิ คือ หากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายจะสามารถ 
ปฐมพยาบาลด้วยวิธีการที่

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งอธิบายการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
ส าหรับผู้ที่มีอาการโรค
หอบหืด โรคหัวใจ โรค
ความดันสูง โรคลมชัก 
ซึ่งมีภาพประกอบ 
และค าอธิบายที่
ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย 

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ถูกต้อง และโทรแจ้งทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 

2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

(25) การห้าม
เลือด 

- ประชาชนท่ัวไป - ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ห้ามเลือด 
- ต้องการให้เกิดการจดจ า
และปฏิบตัิ คือ หากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมายจะสามารถ
ห้ามเลือดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง และโทรแจ้งทีม
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 

1) ใช้สื่ออินโฟกราฟิกซึ่ง
อธิบายการห้ามเลือด 
ซึ่งมีภาพประกอบ และ
ค าอธิบายที่ชัดเจน 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย 
2) ใช้การบอกกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา  

จ านวนผู้รับชมทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
263,324 กำรเข้ำถึง 
22,655 การมีส่วนร่วม 
8,421 ความรู้สึก ความคิดเห็น
และการแชร ์
(12 ธ.ค. 2563) 
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8. ภำพประกอบบทควำม 
 ภาพประกอบบทความเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวม 21 ช้ิน โดยมีรายละเอียดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และผลการน าไปใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
1) จะดีไหม หากโทรเรียก 
1669 แล้วรู้ว่ารถกู้ชีพน้ัน
เดินทางมาถึงไหน เพราะ
เวลาของคนไข้และญาติ
มักจะเดินไวเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการเครื่องวัด
สัญญาณชีพพ้ืนฐาน
และระบบการระบุ
พิกัดพร้อมการสื่อสาร
แบบไรส้ายส าหรับรถ
ฉุกเฉิน จัดอบรมและ
ทดสอบ ติดตั้งเครื่อง 
GPS ส าหรับรถกู้ชีพ
ฉุกเฉินระดบั FR และ
รถกู้ชีพฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลสันทราย 
จ านวนทั้งสิ้น 20 
เครื่อง ณ โรงพยาบาล
สันทราย อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ่

- ประชาชนท่ัวไป - สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การจัดอบรมและ
ทดสอบ ติดตั้งเครื่อง 
GPS ส าหรับรถกู้ชีพ
ฉุกเฉินระดบั FR และ
รถกู้ชีพฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลสันทราย 
ซึ่งสามารถระบุพิกัด
รถกู้ชีพพร้อมการ
สื่อสารแบบไร้สาย 
- ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้บริการสาย
ด่วน 1669 ซึ่งมี
ยานพาหนะที่มีความ
พร้อมในการให้ความ

1) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ
และสร้างความ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
การโทรเรียก 
1669 แล้ว
สามารถรู้ได้ว่ารถ
กู้ชีพน้ันเดินทาง
มาถึงไหน โดยมี
ลิงก์ท่ีเชื่อมต่อไป
ยังเว็บไซต์ของ
โครงการมุ่งเน้น
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
2,946 กำรเข้ำถึง 
98 ความรู้สึก 
8 การแชร์ 
6 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 
ระบุพิกัดรถได ้

นวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่าง
ครบวงจรฯ ซึ่งมี
ภาพข่าวน าเสนอ
เพิ่มเตมิ 
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้การ
บอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา  

2) CMUgency เครื่องวัด
สัญญาณชีพพ้ืนฐานในรถ
ฉุกเฉิน พร้อมทดลองใช้แล้ว 
น าร่องที่โรงพยาบาลสัน
ทราย จ.เชียงใหม ่
 

 

สถาบันวิศวกรรมชีว
การแพทย์ และ
โรงพยาบาลสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  
ได้ร่วมกันพัฒนา
เครื่องวัดสญัญาณชีพ
พื้นฐานท่ีสามารถวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการ
พัฒนาเครื่องวัด
สัญญาณชีพพ้ืนฐานที่
สามารถวัดคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ ชีพจรและความ
ดันโลหติและความ
เข้มข้นของออกซิเจนที่

1) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ 
และเกดิความ
ตื่นตัวว่า
CMUgency 
เครื่องวัดสญัญาณ
ชีพพ้ืนฐานในรถ

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,292 กำรเข้ำถึง 
36 ความรู้สึก 
1 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ชีพจรและความดัน
โลหิตและความเข้มข้น
ของออกซิเจนที่
สามารถส่งสญัญาณ  
ผ่านมือถือ และระบุ
พิกัด GPS ได้ส าหรับรถ
ฉุกเฉิน มี Platform  
ที่พร้อมจัดการข้อมลู
และการสื่อสารระหว่าง
ผู้ใช้ทั้งระบบ ตั้งแต่
ผู้ป่วยผู้ประสบเหตุ  
รถฉุกเฉิน และบคุลากร
ทางการแพทย์  
ซึ่งสามารถดึงข้อมูล
สัญญาณชีพท่ีส่งจาก
เครื่อง เช่ือมเข้า
ฐานข้อมูลในระบบของ
ทางโรงพยาบาลได ้

สามารถส่งสญัญาณ 
ผ่านมือถือ และระบุ
พิกัด GPS ได้ส าหรับ
รถฉุกเฉิน 
- แจ้งให้ทราบว่า 
CMUgency เครื่องวัด
สัญญาณชีพพ้ืนฐานใน
รถฉุกเฉิน พร้อมทดลอง
ใช้แล้ว 
- ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้บริการสาย
ด่วน 1669 ซึ่งมี
ยานพาหนะที่มีความ
พร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 
ระบุพิกัดรถได ้

ฉุกเฉินพร้อม
ทดลองใช้แล้ว  
ซึ่งมทีั้งเครื่องวัด
สัญญาณชีพ
พื้นฐานและระบบ
การระบุพิกดั
พร้อมการสื่อสาร
แบบไรส้ายส าหรับ
รถฉุกเฉิน 
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

3) จากโครงงานของเด็ก  
ม.ต้น สู่แนวทางการ
ช่วยเหลือสังคม ภาวะหัวใจ

- ข้อมูลผู้รเิริ่ม
โครงงาน คือ น้องนะ
โม ปิตุภมูิ ชัยเจรญิ

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ริเริ่ม

1) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ล้มเหลวเฉียบพลัน มีเวลา
ช่วยเหลือใน 4 นาท ี

 

วรรณ นักเรียนช้ัน ม.3 
โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อน ๆ 
ได้มีความคิดที่จะเริม่
ช่วยเหลือสังคมเพื่อส่ง
ต่อลมหายใจให้กับ
ผู้ป่วยโดยสร้างเว็บ 
www.aed4all.net 
เพื่อรวบรวมพิกัด
เครื่อง AED ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้เรา
สามารถค้นหาเครื่อง 
AED ได้ เมื่อเกดิเหตุ
ฉุกเฉินไม่คาดคิด
ส าหรับผู้ที่มสีภาวะ
หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน 
- รายละเอียดเว็บไซต์ 
www.aed4all.net 
เป็นเว็บแพลตฟอร์มที่

โครงงานสรา้งเว็บไซต์ 
www.aed4all.net 
เพื่อรวบรวมพิกัด
เครื่อง AED ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้เรา
สามารถค้นหาเครื่อง 
AED ได้ เมื่อเกดิเหตุ
ฉุกเฉินไม่คาดคิด
ส าหรับผู้ที่มสีภาวะ
หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน 
- แจ้งให้ทราบและ
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย
ใช้ เว็บไซต์ 
www.aed4all.net 
เพื่อรวบรวม ค้นหาพิกดั
เครื่อง AED ในจังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได ้
- กระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากภาค

เกิดความสนใจถึง
ข้อมูลผูร้ิเริม่
โครงงาน ซึ่งเป็น
นักเรียนช้ัน ม.3  
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ได้มีความคิดเริ่ม
ช่วยเหลือสังคมเพื่อ
ส่งต่อลมหายใจ
ให้กับผู้ป่วย และ
สร้างความตื่นตัวต่อ
การใช้งานเว็บไซต์ 
www.aed4all.net 
เพื่อรวบรวม ค้นหา
พิกัดเครื่อง AED ใน
จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ได ้
2) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
ใช้การบอกกล่าว

5,931 กำรเข้ำถึง 
156 ความรู้สึก 
13 การแชร์ 
4 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
รวบรวมต าแหน่งและ
รายละเอียดของเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้า 
(AED) ในจังหวัด
เชียงใหม่ ช่วยลดการ
สูญเสีย ลดเวลาในการ
เข้าถึงเครื่อง AED 
กรณีเกดิเหตุภาวะ
หัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน และ ผู้คน
ทั่วไปท่ีเข้าชมเว็บไซต์ 
สามารถเพิ่มข้อมลู 
สถานท่ี ต าแหน่งของ
เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าไดด้้วยตนเอง 
- ขั้นตอนการเป็นส่วน
หนึ่ง ของการช่วยชีวิต 
1) ถ่ายภาพสถานท่ี 
AED 

ประชาชน และ
ภาคเอกชน ในการ
ร่วมช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุฉุกเฉิน 
โดยแบ่งปันข้อมูลพิกดั 
ต าแหน่งเครื่อง AED  

กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
2) ปักหมุดและ
บรรยายจุดที่พบเครื่อง 
AED แบบละเอียด 
3.ส่งต่อใน Facebook 
พร้อม #AED4ALL 
หรือ ส่งข้อมูลเข้า 
Inbox AED4ALLหรือ 
แจ้งขอ้มูลเพิ่มเติมที่ 
https://bit.ly/2WFGJrc 

4) “ขับรถพยาบาลปลอดภัย 
ส่งคนไข้ถึงมือหมอ”  
การน าส่งคนไข ้
ผู้ป่วยฉุกเฉินแบบเร่งด่วน 
“ความปลอดภัย”  
ถือเป็นเรื่องส าคญัที่สุด 

 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายพนักงานขับ
รถพยาบาลในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานขับรถพยาบาล 
มีความตระหนักในการ
ขับรถพยาบาลปลอดภัย 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
พนักงานขับ
รถพยาบาลในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 
รวมถึงรายละเอียด
หลักสตูรเตรียมความ

1) น าเสนอด้วย
ภาพ ประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ ถึง
การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายพนักงาน
ขับรถพยาบาลใน
สังกัดส านักงาน

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
2,006 กำรเข้ำถึง 
91 ความรู้สึก 
6 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 

https://bit.ly/2WFGJrc
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
สามารถให้บริการแก่
ประชาชนท่ีเจ็บป่วย 
โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผูป้่วย 
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน
บนรถพยาบาล และ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ร่วมกับรถพยาบาล
อย่างสูงสุด 
- หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี ได้แก่ การจดั
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การปฐมพยาบาลและ
ช่วยปฏิบัติการแพทย์
ขั้นพื้นฐานและการ
ประชุม Focus group 
โครงการยกระดับ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

พร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และก่อให้เกิดทัศนคติ
ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีต่อการให้บริการ
ของทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
และรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 
 

สาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม่  
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ของพนักงานขับ
รถพยาบาล เพื่อร่วม
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเรื่อง มาตรการ
รถพยาบาลปลอดภัย 
และวางแนวทาง
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

5) ชาวเชียงใหม่อุ่นใจ  
5 โรงพยาบาลแม่ข่าย  
ผนึกก าลัง ร่วมพัฒนาระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 

5 โรงพยาบาลแม่ข่าย 
ได้แก่ โรงพยาบาล 
นครพิงค์ และ
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลฝาง 
โรงพยาบาลสันป่าตอง 
โรงพยาบาลจอมทอง 
ได้ร่วมพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบการ
บริการการแพทย์
ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บใน
ภาวะฉุกเฉินอย่างบรูณา
การ เพื่อเพิ่ม

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการ
พัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบการบริการ
การแพทย์ผู้ป่วย/
ผู้บาดเจ็บในภาวะ
ฉุกเฉินอย่างบูรณาการ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบบริการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบ
วงจร 
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และก่อให้เกิดทัศนคติ

1) น าเสนอด้วย
ภาพ ประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ ถึง
ความร่วมมือใน
การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบ
การบริการ
การแพทย์ผู้ป่วย/
ผู้บาดเจ็บในภาวะ
ฉุกเฉินอย่างบูรณา
การ จาก 5 
โรงพยาบาลแม่

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,505 กำรเข้ำถึง 
60 ความรู้สึก 
2 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ประสิทธิภาพของระบบ
บริการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินอย่างครบวงจร
และครอบคลุมในระบบ
บริการสุขภาพใน
จังหวัดเชียงใหม่และ
การส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่
ชุมชน ท้ังนี้ เพื่อสร้าง
ต้นแบบของการ
จัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินก่อน
จะน าไปขยายผลใน
พื้นที่ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนและทั่วประเทศ 

ทีด่ีของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีต่อการให้บริการ
ของทีมแพทย์ฉุกเฉิน  

ข่ายในจังหวดั
เชียงใหม ่
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

6) “จะดีแค่ไหน 
หากผู้สูงอายเุจ็บป่วยฉุกเฉิน 
แล้วคนในชุมชนช่วยได้” 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว คณะแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จัดอบรมอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน 5 รุ่น ซึ่งเป็น
การจัดอบรมภายใต้
โครงการ การพัฒนา

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การจัดอบรมภายใต้
โครงการ การพัฒนา
ระบบและศักยภาพ
ของอาสาฉุกเฉินชุมชน
ในเขตเมืองเพื่อการ

1) น าเสนอด้วย
ภาพประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ ถึง
การจัดอบรม
ภายใต้โครงการ 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
2,738 กำรเข้ำถึง 
185 ความรู้สึก 
12 การแชร์ 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ระบบและศักยภาพ
ของอาสาฉุกเฉินชุมชน
ในเขตเมืองเพื่อการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉินใน
ผู้สูงอายุ ในรูปแบบ
การจัดอบรมบรรยาย
และฝึกปฏิบัติให้แก่
ผู้สูงอายุรวมไปถึง
อาสาสมัครในชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อม
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
เกิดขึ้น 

ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉินใน
ผู้สูงอาย ุ
 

การพัฒนาระบบ
และศักยภาพของ
อาสาฉุกเฉินชุมชน
ในเขตเมืองเพื่อ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินใน
ผู้สูงอาย ุ
2) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
ใช้การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 

1 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 

7) “เพราะ CPR ได้  
จึงท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอด
ชีวิตมากขึ้น” 

 

โครงการสร้างพื้นฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝัง
รากลึกในระดับ
ประชาชน จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งพื้นฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝัง
รากลึกในระดับ

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งพื้นฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝัง
รากลึกในระดับ
ประชาชน และจดั

1) น าเสนอด้วย
ภาพประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจถึง
การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
3,028 กำรเข้ำถึง 
198 ความรู้สึก 
17 การแชร์ 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ประชาชน และจดั
อบรมครู ก ส าหรับ 
บุคลากรทางการแพทย์
และโรงพยาบาลทั้ง 4 
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
นครพิงค์ และ
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลฝาง 
โรงพยาบาลสันป่าตอง 
โรงพยาบาลจอมทอง 
โรงพยาบาลสันทราย 
ซึ่งเป็นการอบรมท า 
CPR ระยะสั้น สร้าง
มาตรฐานทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบตัิผูเ้ข้าอบรมที่
เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์สามารถ
ถ่ายทอดต่อไปยังครู 
อาจารย์ ใน
สถาบันการศึกษา 

อบรมครู ก ส าหรับ 
บุคลากรทางการแพทย์
และโรงพยาบาลทั้ง 4 
แห่ง 

2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

4 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
อาสาสมัครชุมชน ผู้น า
หมู่บ้าน โค้ชนักกีฬา 
บุคลากรที่อยู่ประจ าใน
สายท่องเที่ยว รวมถึง
สถานท่ี ท่ีมีคนอาศัยอยู่
เป็นจ านวนมาก  

8) จะกี่งานวิ่งก็ไม่หวั่น ถ้ามี
ข้อมูลสุขภาพบน BIB เพื่อ
การป้องกันและช่วยเหลือ
เมื่อนักว่ิงเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระหว่างการแข่งขัน 

 

โครงการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยและ
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง 
สร้างต้นแบบการจัด
งานวิ่ง และพัฒนา
แอปพลิเคชันข้อมูล
สุขภาพส าหรับนักวิ่ง
บน BIB เพื่อทีมแพทย์
ฉุกเฉินจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลประวตัิ
เสี่ยงของนักว่ิงได้ทันที
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใน

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การจัดโครงการพัฒนา
ระบบความปลอดภัย
และความรอบรูด้้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉนิส าหรับนักวิ่ง 
- สร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ต้นแบบการจดังานว่ิง 
และแอปพลเิคชัน
ข้อมูลสุขภาพส าหรับ
นักว่ิงบน BIB เพื่อทีม
แพทย์ฉุกเฉินจะ

1) น าเสนอด้วย
ภาพ ประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ ถึง
การจัดโครงการฯ 
และวัตถุประสงค์
ของโครงการ
ดังกล่าว 
2) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
ใช้การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
893 กำรเข้ำถึง 
22 ความรู้สึก 
1 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ระหว่างวิ่ง โดยศูนย์
นวัตกรรมและการ
จัดการความรู้ 
วิทยาลัยศลิปะ สื่อ
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 
- เพื่อสร้างระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพ
เฉพาะเจาะจงส าหรับ
นักว่ิง เพื่อการป้องกัน
และช่วยเหลือเมื่อนัก
วิ่งเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระหว่างการแข่งขัน 
- สร้างแอปพลิเคชัน 
ภาคสนามส าหรับ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ด้านการช่วยชีวิต
เบื้องต้น (CPR) 
ส าหรับภาคสนาม
จ าเพาะกับงานวิ่ง

สามารถเข้าถึงข้อมูล
ประวัติเสี่ยงของนักว่ิง
ได้ทันทีเมื่อเกดิเหตุ
ฉุกเฉินในระหว่างวิ่ง 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
พร้อมระบบวเิคราะห์
และการปฏิบัติการ
วางแผนเชิงป้องกัน 
- สร้างสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning) ด้านการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 
โดยเฉพาะเจาะจงกับ
กลุ่มนักวิ่ง และ ระบบ
การเรยีนรู้ครบวงจร 
- จัดประชาสมัพันธ์
ข้อมูลเชิงสุขภาพด้าน
การช่วยชีวิตเบื้องต้น 
(CPR) ภาคสนาม
ส าหรับผู้เข้าร่วมงานว่ิง
หรือบุคคลทั่วไปเพื่อให้
เข้าถึงระบบฐานข้อมลู
สุขภาพส าหรับนักวิ่ง 
และสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning) ด้านการ
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 
ท าให้ได้ฐานข้อมลู
สุขภาพเฉพาะเจาะจง
ส าหรับนักวิ่งรวมทั้งสิ้น 
17,489 ราย เกิดแอป
พลิเคชันภาคสนาม
ส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิต
เบื้องต้น
(Application42one9
5 : Track & Medic) 
และได้ระบบการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบ
วงจร 
https://research.42o
ne95.com/learning/) 

9) “จ านวนหมอไม่เพียงพอ  
application ช่วยได้” 

 

Speedy ER 
Application ส าหรับ
พยาบาลคัดกรองและ
ผู้บริหารในโรงพยาบาล
สันป่าตอง โดยวิทยาลัย

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน 
การคัดกรองผู้ป่วย

1) น าเสนอด้วย
ภาพ ประกอบ
บทความข่าว และ
หัวข้อข่าวท่ี

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,322 กำรเข้ำถึง 
40 ความรู้สึก 

https://research.42one95.com/learning/
https://research.42one95.com/learning/
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ร่วมกับ โรงพยาบาลสัน
ป่าตอง ร่วมกันพัฒนา
แอปพลิเคชัน การคัด
กรองผู้ป่วยฉกุเฉินท่ี
ห้องฉุกเฉิน (Triage) 
เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนจากทักษะ
ผู้ให้บริการที่แตกต่าง
กันโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่
ขาดแคลนบุคลากรทีม่ี
ความช านาญ ท้ังนี้ เพื่อ
ศึกษาวิธีการและแนว
ทางการคัดกรองระดับ
ความฉุกเฉินตามล าดับ
ความรุนแรงของอาการ 
พัฒนาระบบการ
ค านวณค่าคะแนนวิกฤติ
และท าการแจ้งเตรยีม

ฉุกเฉินท่ีห้องฉุกเฉิน 
(Triage) เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนจาก
ทักษะผู้ให้บริการที่
แตกต่างกันโดยเฉพาะ 
ในพื้นที่ท่ีขาดแคลน
บุคลากรที่มคีวาม
ช านาญ 

กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ  
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

6 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ความพร้อมไปยัง 
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

10) ปุ่มเดียว สามารถต่อลม
หายใจให้ผูสู้งอายุได ้

 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
และศักยภาพของ
อาสาฉุกเฉิน ชุมชนใน
เขตเมืองเพื่อการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉินใน
ผู้สูงอายุ โดย ภาควิชา
เวชศาสตร์ครอบครัว 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
พัฒนาระบบและ
เครื่องมือการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน ให้ผู้สูงอายุใช้
แจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยพัฒนา
ระบบการแจ้งเตือน
และการเข้าถึงเพื่อ
ช่วยเหลือ โดยความ
ร่วมมือกับเทศบาล

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบและ
เครื่องมือการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน ให้ผู้สูงอายุใช้
แจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินรวมถึงความ
ร่วมมือของ
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 
และต าบลสุเทพ และ
การท างานของ ASA 
Application และ
เว็บไซต์ ส าหรบั
อาสาสมัคร 

1) น าเสนอด้วย
ภาพ ประกอบ
บทความข่าว และ
หัวข้อข่าวท่ี
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ  
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,637 กำรเข้ำถึง 
58 ความรู้สึก 
8 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ต าบลสุเทพ โดยได้
จัดท าอุปกรณ์แจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน จ านวน 30 อัน 
เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็น
ผู้ใช้งานกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน และจดัท า 
ASA Application 
และเว็บไซต์ ส าหรับ
อาสาสมัคร โดยจะส่ง
สัญญาณไปยังศูนย์ 
1669 ของเทศบาล
ต าบลสุเทพ ท าให้
สามารถเข้าท าการ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุได้
อย่างทันท่วงที 

11) ถ้าท่ีบ้านคุณ มีผู้สูงอายุ 
ภาวะกระดูกพรุน กระดูกข้อ
สะโพกหัก ประมาทไมไ่ด้!!! 

 

โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสู้งอายุท่ีเป็น
กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย
สูงอายุทีมีกระดูก
สะโพกหักโดย
อาสาสมัครสาธารณสุข

- ประชาชนท่ัวไป 
- ญาติผู้ป่วย หรือ
บุคคลที่มีหน้าท่ี
ดูแลผูป้่วย 
- ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานส่วน

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสู้งอายุที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย
สูงอายุทีมีกระดูก

1) น าเสนอด้วย
ภาพ ประกอบ
บทความข่าว และ
หัวข้อข่าวท่ี
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ  

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,326 กำรเข้ำถึง 
41 ความรู้สึก 
3 การแชร์ 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
และผูดู้แลในพื้นที่
จังหวัดน่าน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีม
ชุมชน จิตอาสา อสม. 
ผู้ป่วย/ญาติและผู้ดูแล 
มีความรู้และเข้าใจใน
ภาวะโรคกระดูกพรุน 
โรคกระดูกข้อสะโพกหัก
และเรื่องการป้องกัน
พลัดตกหกล้ม ให้
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การดูแลในการป้องกัน
การเกิดภาวะกระดูก
พรุนท่ีเหมาะสม มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
ได้รับการดูแล เอาใจใส่
จากชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ท้องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

สะโพกหัก  
โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้ดูแล
ในพื้นที่จังหวัดน่าน 
- กระตุ้นเตือนให้บตุร
หลาน และคนใน
ชุมชนเฝ้าระวังและลด
ความเสีย่งต่อการพลดั
ตกหกล้ม น ามาสู่
อาการกระดูกข้อ
สะโพกหักในผู้สูงอาย ุ

2) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มี
ความน่าเชื่อถือ
เป็นผู้ยืนยันข้อมลู 
และวิธีการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง 
3) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 

12) นาทีทองของการ
ช่วยชีวิตมันสั้นมาก 

- นาทีทองของการ
ช่วยชีวิต หากเกิน 4-8 

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ

1) น าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหว

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 

 

นาทีก็อาจไม่สามารถ
ช่วยชีวิตได ้
- ปัจจุบัน ยอด
เสียชีวิตคนไทยเกือบ 
30% ของแต่ละปี  
มีสาเหตุหลักอยู่ 3 
โรค ได้แก่ โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคเส้น
เลือดในสมองแตกหรือ
ตีบ และอุบัตเิหตุ
จราจร ท้ัง 3 สาเหตุ 
ท าให้สูญเสียประชากร
ไม่ว่าจะเป็น เด็ก 
ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ
ประมาณ 1 ใน 3 จึง
เป็นที่มาของการริเริ่ม
โครงการ 
- ที่มา รายละเอียดและ
ความคาดหวังของ
โครงการพัฒนาระบบ
บริการ การดูแลภาวะ

ที่มา รายละเอียด และ
ความคาดหวังของ
โครงการพัฒนาระบบ
บริการ การดูแลภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจร (พบฉ.) 
 

ประกอบบทความ
ข่าว และใช้หัวข้อ
ข่าวซึ่งกระตุ้นให้
ผู้รับชมเกดิความ
สนใจ  
2) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มี
ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นผู้รเิริ่ม
โครงการเป็นผู้
ยืนยันข้อมูล และ
วิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง 
3) ใช้การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 

แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
2,135 กำรเข้ำถึง 
79 ความรู้สึก 
16 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจร (พบฉ.) 
SECSI : Smart 
Emergency Care 
Services Integration 
โดย ศ.เกยีรตคิุณ นพ.
สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 
ประธานบรหิาร
แผนงานระบบบริการ
สุขภาพ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

13) แพทย์ฉุกเฉิน 1669: 
ฝึก CPR สรา้งพื้นฐานการ
ช่วยชีวิตประชาชน 

 

ฝึก CPR สรา้งพื้นฐาน
การช่วยชีวิตประชาชน 
เพราะ “ยิ่งมีคนท า 
CPR เป็น มากข้ึน
เท่าไหร่ โอกาสรอดชีวิต
ก็สูงข้ึนเท่านั้น”  
โดยเป็นโครงการต่อ
ยอดอบรม CPR ระดับ

- ประชาชนท่ัวไป 
 

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
โครงการต่อยอดอบรม 
CPR ระดับประชาชน 
โดยภาควิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1) น าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหว
การฝึกอบรมท า 
CPR ประกอบ
บทความข่าว  
2) ใช้การบอก
กล่าว

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,606 กำรเข้ำถึง 
87 ความรู้สึก 
14 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 



 

205 
 

ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ประชาชน โดยภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จัดอบรม ครู ข.  
ในเครือข่ายโรงพยาบาล
จอมทอง และ
โรงพยาบาลฝาง เพื่อ
ขยายผลสู่ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนท่ี 

จัดอบรม ครู ข. ใน
เครือข่ายโรงพยาบาล
จอมทอง และ
โรงพยาบาลฝาง  

กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

14) นักเรียนในประเทศไทย 
ควรไดเ้รียนด้าน 
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

โครงการพัฒนา
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินเพื่อให้นักเรียน
สามารถมีพื้นฐานใน
การปฐมพยาบาล ช่วย
ท า CPR และสามารถ
ใช้เครื่อง AED ได้ เพื่อ
เตรียมพร้อมกับการ
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพบ

- ประชาชนท่ัวไป 
- หน่วยงาน
ภาครัฐ 

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ที่มา วัตถุประสงค์ 
ความส าคญั และ
ความคาดหวัง และผล
ของการด าเนินงาน
ของโครงการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้และ
กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ด้านแพทย์

1) น าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหว
ประกอบบทความ
ข่าว และใช้หัวข้อ
ข่าวซึ่งกระตุ้นให้
ผู้รับชมเกดิความ
สนใจ  
2) สื่อสารโดย 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ผ่านศึกสงเคราะห์ 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
7,492 กำรเข้ำถึง 
594 ความรู้สึก 
50 การแชร์ 
124 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
เจอเหตุซึ่งหน้า และ
ท าการเข้าช่วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที 
“โครงการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้และกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูด้้าน
แพทย์ฉุกเฉิน เชิง
สร้างสรรค์อยา่งมีส่วน
ร่วม จังหวัดเชียงราย” 
โดย ผอ.เกรียงศักดิ์  
ยุทโท ผู้อ านวยการ
โรงเรียนผ่านศึก
สงเคราะห์ 1 จังหวัด
เชียงราย  
มีเป้าหมายเพื่อวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้และกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูด้้าน
การแพทย์ฉุกเฉินเชิง
สร้างสรรค์อยา่งมีส่วน

ฉุกเฉิน เชิงสร้างสรรค์
อย่างมีส่วนร่วม 
จังหวัดเชียงราย 
- กระตุ้นให้หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา
บรรจุเป็นหลักสูตร
ส าหรับสอนนักเรยีน 

1 จังหวัดเชียงราย  
เป็นผู้รเิริ่ม
โครงการ และเป็น
ผู้ยืนยันข้อมลู  
3) ใช้การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ร่วมจังหวัดเชียงราย 
พัฒนาต้นแบบหลักสูตร 
รูปแบบ รวมถึงวิธีหรือ
กระบวนการการจัดการ
เรียนรูด้้านการแพทย์
ฉุกเฉินในสถานศึกษา
เชิงสร้างสรรคส์ าหรับ
นักเรียนท้ังในและนอก
ห้องเรียน โดยน าไปใช้
น าร่องในโรงเรียน
ต้นแบบและติดตาม
ประเมินผลแบบเสริม
พลังด้วยกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่าง
มีส่วนร่วมและผลักดัน
ขยายผลการใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง
โครงการได้มีการพัฒนา 
ปรับปรุง ออกแบบ
หลักสตูร รวมถึง
แนวทางและ
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ
น ามาถ่ายทอดความรู้
เชิงสร้างสรรคส์ู่การน า
ร่องไปใช้ในโรงเรียน
ต้นแบบ จ านวน 9 แห่ง 
โดยมีการทดสอบ
โปรแกรมการเรียนรู้
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้นักเรียนได้มสี่วนร่วม
ในการพัฒนา 
นอกจากน้ียังมีการ
จัดท าเว็บไซต์ 
www.ems4children.
com เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ ท าบท
ทดสอบความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน 

15) เราอยากเห็นระบบ
สุขภาพเป็นแบบไหน ?  
#ระบบสุขภาพขึ้นอยู่กับ

ข้อมูลการพัฒนา และ
การทดลองใช้ 
CMUgency เครื่องวดั

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลการพัฒนา และ

1) น าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหว
ประกอบบทความ

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
พวกเราทุกคน “ถ้าไม่เริ่มท า
วันน้ี ก็จะไม่เกดิระบบ
สุขภาพท่ีดไีด้” 

 
 

สัญญาณชีพพ้ืนฐานใน
รถฉุกเฉิน ภายใต้
โครงการพัฒนา
เครื่องวัดสญัญาณชีพ 
พื้นฐานการระบุพิกดั
และการสื่อสารไร้สาย  
โดยโรงพยาบาลสัน
ทราย ร่วมกับสถาบัน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยร่วมกันพัฒนา
เครื่องวัดสญัญาณชีพ
พื้นฐานท่ีสามารถวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร
และความดันโลหิตและ
ความเข้มข้นของ
ออกซิเจนที่สามารถส่ง
สัญญาณ ผ่านมือถือ 
และระบุพิกัด GPS ได้
ส าหรับรถฉุกเฉิน มี 
Platform ที่พร้อม

การทดลองใช้ 
CMUgency เครื่องวัด
สัญญาณชีพพ้ืนฐานใน
รถฉุกเฉินท่ีสามารถส่ง
สัญญาณ ผ่านมือถือ 
และระบุพิกัด GPS ได้
ส าหรับรถฉุกเฉิน ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนท้ังในเขต
เมืองและในพื้นที่
ห่างไกล รวมถึงปัญหา 
และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
 

ข่าว และใช้หัวข้อ
ข่าวซึ่งกระตุ้นให้
ผู้รับชมเกดิความ
สนใจ  
2) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มี
ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นผู้ให้ข้อมูล
การพัฒนา และได้
ทดลองใช้ 
CMUgency 
เครื่องวัดสญัญาณ
ชีพพ้ืนฐานในรถ
ฉุกเฉิน ภายใต้
โครงการพัฒนา
เครื่องวัดสญัญาณ
ชีพ พื้นฐานการ
ระบุพิกัดและการ
สื่อสารไรส้าย  
เป็นผู้ให้ข้อมูล 

แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
1,169 กำรเข้ำถึง 
33 ความรู้สึก 
3 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
จัดการข้อมลูและการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
ผู้ใช้ทั้งระบบ ตั้งแต่
ผู้ป่วย ผู้ประสบเหตุ  
รถฉุกเฉิน และบคุลากร
ทางการแพทย์  
ซึ่งสามารถดึงข้อมูล
สัญญาณชีพท่ีส่งจาก
เครื่อง เช่ือมเข้า
ฐานข้อมูลในระบบของ
ทางโรงพยาบาลได ้

3) ใช้การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 

16) แค่ 4 นาทีในโอกาสการ
ช่วยชีวิต จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่า
เครื่อง AED อยู่ท่ีไหนบ้าง 

 

- ข้อมูลผู้รเิริ่ม
โครงงาน คือ น้องนะ
โม ปิตุภมูิ ชัยเจรญิ
วรรณ นักเรียนช้ัน ม.3 
โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อน ๆ 
ได้มีความคิดที่จะเริม่
ช่วยเหลือสังคมเพื่อส่ง
ต่อลมหายใจให้กับ

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ริเริ่ม
โครงงานสรา้งเว็บไซต์ 
www.aed4all.net 
เพื่อรวบรวมพิกัด
เครื่อง AED ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้เรา
สามารถค้นหาเครื่อง 
AED ได้ เมื่อเกดิเหตุ

1) ภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบกับแถบ
ค าอธิบายในแต่ละ
ประเด็น กระตุ้น
ให้ผู้รับชมเกดิ
ความสนใจใน
เนื้อหาท่ีน าเสนอ 
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
4,487 กำรเข้ำถึง 
165 ความรู้สึก 
25 การแชร์ 
11 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ผู้ป่วยโดยสร้างเว็บ 
www.aed4all.net 
เพื่อรวบรวมพิกัด
เครื่อง AED ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้เรา
สามารถค้นหาเครื่อง 
AED ได้ เมื่อเกดิเหตุ
ฉุกเฉินไม่คาดคิด
ส าหรับผู้ที่มสีภาวะ
หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน 
- รายละเอียดเว็บไซต์ 
www.aed4all.net 
เป็นเว็บแพลตฟอร์มที่
รวบรวมต าแหน่งและ
รายละเอียดของเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้า 
(AED) ในจังหวัด
เชียงใหม่ ช่วยลดการ
สูญเสีย ลดเวลาในการ
เข้าถึงเครื่อง AED กรณี

ฉุกเฉินไม่คาดคิด
ส าหรับผู้ที่มสีภาวะ
หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน 
- แจ้งให้ทราบ  
และกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายใช้ 
เว็บไซต์ 
www.aed4all.net 
เพื่อรวบรวม ค้นหา
พิกัดเครื่อง AED ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินได ้
- กระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน และ
ภาคเอกชน ในการ
ร่วมช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุฉุกเฉิน 
โดยแบ่งปันข้อมูลพิกดั 
ต าแหน่งเครื่อง AED  

กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 
โดยผู้ริเริ่ม
โครงงาน 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
เกิดเหตุภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเฉียบพลันและ 
ผู้คนท่ัวไปที่เข้าชม
เว็บไซต์ สามารถเพิ่ม
ข้อมูล สถานท่ี ต าแหน่ง
ของเครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าไดด้้วยตนเอง 
- ขั้นตอนการเป็นส่วน
หนึ่ง ของการช่วยชีวิต 
1) ถ่ายภาพสถานท่ี 
AED 
2) ปักหมุดและ
บรรยายจุดที่พบเครื่อง 
AED แบบละเอียด 
3) ส่งต่อใน Facebook 
พร้อม #AED4ALL หรือ
ส่งข้อมูลเข้า Inbox 
AED4ALLหรือ แจ้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
https://bit.ly/2WFGJrc 

https://bit.ly/2WFGJrc
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
- แผน/แนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคต 
ซึ่งผู้ริเริ่มโครงการ
ต้องการให้เกิดความ
ร่วมมือ และการใช้งาน
เว็บไซตค์รอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย 

17) “สิ่งที่ส าคัญที่สุดของ
การพัฒนาระบบ คือการได้
ต่อลมหายใจให้ชีวิตผู้ป่วย”

 

สถาบันวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ร่วมกับโรงพยาบาลสัน
ทราย ไดร้่วมกันพัฒนา
เครื่องวัดสญัญาณชีพ
พื้นฐานท่ีสามารถวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร
และความดันโลหิตและ
ความเข้มข้นของ
ออกซิเจนที่สามารถส่ง
สัญญาณ ผ่านมือถือ 
และระบุพิกัด GPS ได้
ส าหรับรถฉุกเฉิน  

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลการพัฒนาการ
ทดลองใช้ และการ
ท างานของเครื่อง 
CMUgency เครื่องวัด
สัญญาณชีพพ้ืนฐานใน
รถฉุกเฉินท่ีสามารถส่ง
สัญญาณ ผ่านมือถือ 
และระบุพิกัด GPS ได้
ส าหรับรถฉุกเฉิน  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนท้ังในเขต
เมืองและในพื้นที่

1) น าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหว
ประกอบบทความ
ข่าว และตัวอย่าง
เครื่องวัดสญัญาณ
ชีพพ้ืนฐานในรถ
ฉุกเฉิน โดยใช้
หัวข้อข่าวซึ่ง
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ  
2) ใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มี
ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นผู้พัฒนา

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
3,934 กำรเข้ำถึง 
287 ความรู้สึก 
24 การแชร์ 
21 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
มี Platform ที่พร้อม
จัดการข้อมลูและการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
ผู้ใช้ทั้งระบบ ตั้งแต่
ผู้ป่วย ผู้ประสบเหตุ  
รถฉุกเฉิน และบคุลากร
ทางการแพทย์  
ซึ่งสามารถดึงข้อมูล
สัญญาณชีพท่ีส่งจาก
เครื่อง เช่ือมเข้า
ฐานข้อมูลในระบบของ
ทางโรงพยาบาลได ้
- ความคาดหวังในการ
พัฒนา และผลิตเครื่อง 
CMUgency เครื่องวัด
สัญญาณชีพพ้ืนฐานใน
รถฉุกเฉินท่ีสามารถส่ง
สัญญาณ ผ่านมือถือ 
และระบุพิกัด GPS ได้
ส าหรับรถฉุกเฉิน 

ห่างไกล รวมถึงต้นทุน 
ปัญหา และอุปสรรค
ในการด าเนินงาน และ
ความคาดหวังต่อการ
ผลิตและความร่วมมือ
ในอนาคต 

และจัดท า 
CMUgency เป็น
ผู้ให้ข้อมูล 
3) ใช้การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
รวมถึงความร่วมมือ
จากภาคเอกชน 

18) ครู ก ครู ข ไม่ใช่ครู
สอนภาษาไทย แต่เป็นครู
สอนฟื้นคืนชีพให้กับผู้คนใน
สภาวะวิกฤติและฉุกเฉินด้วย
การท า CPR 

 

ข้อมูลโครงการสร้าง
พื้นฐานการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพให้ฝังรากลึกในระดับ
ประชาชน ที่สามารถ
สร้างแกนน าท่ีมีความรู้
ทางด้านการ CPR ที่น า
ความรู้ไปถ่ายทอด
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
วงการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในการกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้ในท่ีสุด โดยมี ครู ก 
เกิดขึ้น จ านวน 60 คน 
เป็นตัวแทนจาก
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลจอมทอง 
โรงพยาบาลสันป่าตอง
โรงพยาบาลสันทราย 
และ โรงพยาบาลฝาง 
ท าให้เกิดการขยายพื้นท่ี

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลโครงการสร้าง
พื้นฐานการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพให้ฝังรากลึกใน
ระดับประชาชนโดยมี 
แกนน าท่ีมีความรู้
ทางด้านการ CPR ที่
น าความรูไ้ปถ่ายทอด
เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับวงการการแพทย์
ฉุกเฉินในการกู้ชีพ
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ในท่ีสดุ 
คือ ครู ก ตัวแทนจาก
โรงพยาบาล จ านวน 
60 คน และครู ข ทีม
วิทยากร จ านวน 60 
คน 

1) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ ว่า 
ครู ก. ครู ข. คือ
อะไร มีความส าคัญ
อย่างไรต่อการน า
ความรู้ทางด้านการ 
CPR ที่น าความรูไ้ป
ถ่ายทอดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับวงการ
การแพทย์ฉุกเฉินใน
การกู้ชีพผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้ในที่สดุ 
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
2,113 กำรเข้ำถึง 
108 ความรู้สึก 
8 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
โครงการมายังระดับ
ชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น
และสามารถให้การการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพได้ถกูต้อง 
ลดการสูญเสยีและเพิ่ม
โอกาสรอดชีวิตของ
ผู้ป่วย และสรา้ง
เครือข่ายในการให้
ความรู้และช่วยฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้นในชุมชน 
ขั้นตอนการท างานเริม่
จากประชุมทบทวน
สถานการณ์ด้านระบาด
วิทยาของการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในกลุ่มประชากร
และพื้นที่ต่าง ๆ มีการ
คัดเลือกแกนน า
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ประชาชนท่ีมีโอกาสอยู่
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น ผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง NCDs, บุคลากร
หน่วยงานท่ีให้บริการ
ประชาชนจ านวนมาก  
มีการประชุมทีม
วิทยากร (ครู ข 60 คน) 
เพื่อวางแผนจะจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการช่วย
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่
แกนน าประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ จ านวน 10 รุ่น 
รุ่นละ 90 คน รวม 900 
คน จาก 4 อ าเภอ คือ 
สันป่าตอง ฝาง  
สันทราย และจอมทอง 

19) อมก๋อย ลุยสอนท า 
CPR ให้ประชาชนกว่า 350 
คน ใน 7 ต าบล 

โครงการพัฒนา
อาสาสมัครฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลอมก๋อย 
จัดอบรมการช่วยฟ้ืน

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย  

1) ภาพประกอบ
บทความข่าว 
กระตุ้นใหผู้้รับชม
เกิดความสนใจ 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
728 กำรเข้ำถึง 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 

 

คืนชีพข้ันพ้ืนฐานและ
ท าการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมายให้
สามารถท าการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
และท าการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 350 คน 
ครบทั้ง 7 ต าบล ได้แก่ 
อบต.นาเกียน อบต.
ม่อนจอง อบต.แม่ตื่น 
อบต.สบโขง 

การจัดอบรมการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
และท าการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ถึง
ความตั้งใจและการ
เตรียมความพร้อมใน
การรับมืออาการ
เจ็บป่วยของผู้ป่วย 
โดยหน่วยงานทางด้าน
การแพทย์ในอ าเภอ
อมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม ่

และตื่นตัวต่อการ
สอนท า CPR  
2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

43 ความรู้สึก 
1 การแชร์ 
1 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 

20) สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ รุกหน้าจัดอบรม
การบริบาล ฟ้ืนฟูสภาพ

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
จัดอบรมการพัฒนา
ศักยภาพการบริบาล

1) น าเสนอด้วย
ภาพประกอบ
บทความข่าว  

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
356 กำรเข้ำถึง 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
ผู้ป่วยระยะกลาง 

 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
จัดอบรมการพัฒนา
ศักยภาพการบริบาล
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
ระยะกลาง (IMC) 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบบริการการ
บริบาลฟื้นฟูผูป้่วย
ระยะกลาง จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสห
สาขาวิชาชีพให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และสมรรถนะในการ
ให้บริการบรบิาลฟื้นฟู
ผู้ป่วยระยะกลาง 
พัฒนาระบบบริการ
บริบาลฟื้นฟูผูป้่วย
ระยะกลางในจังหวัด
เชียงใหม่ ให้ผู้ป่วยท่ี

ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
ระยะกลาง (IMC) 
จังหวัดเชียงใหม ่
- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ถึง
ความตั้งใจและการ
เตรียมความพร้อมใน
การรับมืออาการ
เจ็บป่วยของผู้ป่วย 
โดยทีมแพทย ์

2) ภาพประกอบ
บทความข่าวใช้
การบอกกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 

15 ความรู้สึก 
0 การแชร์ 
0 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
พ้นระยะการดูแล
ภาวะฉุกเฉิน ได้รับ
การดูแลต่อเนื่องตาม
มาตรฐาน  

21) ทุกวันน้ีมีผู้ป่วยหัวใจ
หยุดเต้น 100 คน มีเพียง 1 
คน ที่สามารถกลับบ้านได ้

 

ปัจจุบันมีผู้ป่วยหัวใจ
หยุดเต้นวันละไมต่่ ากว่า 
10 คน ซึ่ง 10 คนนี้ มี
เพียง 1 คนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือนอก
โรงพยาบาล 100 คน มี
เพียง 1 คน ท่ีสามารถ
กลับบ้านได้ เพราะเหตุ
นี้ การท า CPR ช่วยฟ้ืน
คืนชีพ จึงส าคัญ
โครงการสร้างพื้นฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝัง
รากลึกในระดับ
ประชาชน  
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม ่

- สร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
โครงการสร้างพื้นฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพให้
ฝังรากลึกในระดับ
ประชาชน 
- สร้างความตระหนัก
ถึงการช่วยชีวิต ด้วย
การท า CPR 
- ระบุช่องทางในการ
ติดต่อขอเข้ารับการ
อบรมการท า CPR 
ผ่านเพจ CPR CMU 

1) น าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหว  
2) ใช้การบอก
กล่าว
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างตรงไปตรงมา 
โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มี
ความน่าเชื่อถือ 

จ านวนผู้รับชม 
ทาง Facebook  
แพทย์ฉุกเฉิน 1669  
10,948 กำรเข้ำถึง 
358 ความรู้สึก 
65 การแชร์ 
9 ความคิดเห็น 
(29 ต.ค. 2563) 
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
น าโดย ผศ.ดร.นพ.บวร 
วิทยช านาญกุล ภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เป็นโครงการที่สร้าง
แกนน าท่ีมีความรู้
ทางด้านการ CPR  
ท าให้น าความรูไ้ป
ถ่ายทอดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับวงการ
การแพทย์ฉุกเฉินมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะใน 
การชว่ยฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้นและสามารถให้
การการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ได้ถูกต้องลดการสูญเสีย
และเพิ่มโอกาสรอดชีวิต
ของผู้ป่วย และสร้าง
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ชื่อสื่อ เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของสื่อ 
รูปแบบกำร

น ำเสนอ 
ประสิทธิภำพของสื่อ 

(เชิงปริมำณ) 
เครือข่ายในการให้
ความรู้และช่วยฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้นในชุมชนได้ 
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9. Fan-page Facebook  

 ได้จัดท าเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก ภาพประกอบบทความข่าว และสื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และข่าวสารและกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

 
ภาพที่ 47 ตัวอย่างหน้าเพจ Facebook “แพทย์ฉกุเฉิน SECSI CMU 1669” 
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างข้อมูลเพจ Facebook “แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” 

ผลจากการท าเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669”  พบว่า ปัจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
มียอดผู้ติดตามเพจจ านวน 36,626 คน โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 56 และเพศชายร้อยละ 44 ซึ่งมีช่วงอายุ
อยู่ที่ 25-44 ปีมากที่สุด (ภาพที่ 49) ทั้งนี้ ผู้ติดตามส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยมากที่สุดจ านวน 25,138 
คน โดยอาศัยอยู่ในจังหวักรุงเทพมหานครมากที่สุดจ านวน 3,929 คน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 2,399 คน จังหวัดนนทบุรีจ านวน 731 คน จังหวัดนครราชสีมาจ านวน 665 คน จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 625 คน และจังหวัดชลบุรี จ านวน 608 คน ตามล าดับ (ภาพท่ี 50) 



 

225 

 

นอกจากนี้ ยังพบว่ามียอดกดถูกใจ (like) เพจ จ านวนทั้งสิ้น 25,383 ไลก์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอด
กดไลก์ของเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 0.29 และมีโพสต์ที่ได้รับความนิยม 3 ล าดับ ดังแสดงในภาพที่  
51-53 

 

 
ภาพที่ 49 แสดงร้อยละของเพศและอายุของผู้ตดิตาม  

Fan-page Facebook “แพทย์ฉกุเฉิน SECSI CMU 1669”  
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ภาพที่ 50 แสดงจ านวนของผู้ติดตาม Fan-page Facebook  
“แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” จ าแนกตามที่อยู่อาศัย 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่างโพสต์ที่ไดร้ับความนิยมของ Fan-page Facebook  
“แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” (1) 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างโพสต์ที่ไดร้ับความนิยมของ Fan-page Facebook 

“แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” (2) 
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ภาพที่ 53 ตัวอย่างโพสต์ที่ไดร้ับความนิยมของ Fan-page Facebook 

“แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” (3) 
  

เมื่อเปรียบเทียบการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อแต่ละประเภท พบว่า สื่อคลิปวิดีทัศน์สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รองลงมาคือ สื่ออินโฟกราฟิก และสื่อเพลงรณรงค์ โดยคลิปวิดีทัศน์ที่มี 
ผู้รับชมมากที่สุด คือ คลิปตอนที่ 1 ทุกคนก็เป็นฮีโรได้แค่รู้จัก “CPR” มีการเข้าถึงผ่านเพจเฟซบุ๊ก  
“แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669” จ านวน 842,982 ครั้ง มีการรับชม จ านวน 3,300,547 ครั้ง และ 
มีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์รวมจ านวน 20,578 ครั้ง (12 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
นอกจากน้ี ยังมีเพจเฟซบุ๊กอ่ืนที่แชร์คลิปดังกล่าวไปยังเพจของตน ได้แก่ เพจ Drama-addict ซึ่งสร้างการ
มีส่วนร่วมในเพจดังกล่าวจ านวน 2,200 ครั้ง เพจกองปราบปราม สร้างการมีส่วนร่วมในเพจจ านวน 1,100 
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ครั้ง เพจศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพชรบุรี สร้างการมีส่วนร่วมในเพจ จ านวน 163 ครั้ง เพจ PRswu 
(เพจหลักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) สร้างการมีส่วนร่วมในเพจจ านวน 128 ครั้ง และเพจพ่อหมี  
สร้างการมีส่วนร่วมในเพจจ านวน 106 ครั้ง ตามล าดับ (ภาพท่ี 54) 

    

 
ภาพที่ 54 แสดงรูปการแชร์คลิปวดิีทัศน์ใน Fan-page Facebook  

 

 ส าหรับสื่ออินโฟกราฟิกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด คือ อินโฟกราฟิกเรื่อง การท า CPR 
เบื้องต้น โดยมีการเข้าถึงจ านวน 261,280 ครั้ง และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์  
รวมจ านวน 8,423 ครั้ง (12 ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการแชร์สื่อ 
อินโฟกราฟิกดังกล่าว ได้แก่ เพจศูนย์กู้ชีพ อบต.ฝายแก้ว เพจหน่วยกู้ชีพ อบต. อวน เพจงานสุขศึกษา 
โรงพยาบาลพบพระ เพจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง เพจงานสาธารณสุข และงาน
กองทุนสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมพู เพจติวสอบนักวิชาการสาธารณสุข และเพจศูนย ์
อปพร.เทศบาลเมืองเพชรบุรี ป้องกันภัยเพชรบุรี  

 ส าหรับสื่อเพลงรณรงค์ พบว่า เพลงนี่ล่ะหนอ 1669 มีการเข้าถึงมากที่สุดจ านวน 133,127 ครั้ง 
และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์รวมจ านวน 6 ,127 ครั้ง (12 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
โดยมีเพจเฟซบุ๊กอื่นที่แชร์คลิปดังกล่าวไปยังเพจของตน ได้แก่ เพจสมาคมกู้ภัยแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 53 ครั้ง เพจ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ สร้างการ
มีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 49 ครั้ง เพจหน่วยกู้ภัยอโสก จุดบริการค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ สร้างการมี
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ส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 23 ครั้ง เพจ เล่าขวัญเมืองน่าน สร้างการมีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 
18 ครั้ง และเพจหน่วยกู้ชีพ อบต. อวน สร้างการมีส่วนร่วมในเพจดังกล่าว จ านวน 8 ครั้ง ตามล าดับ   
(ภาพท่ี 55) 

 
ภาพที่ 55 แสดงรูปการแชร์เพลงนี่ล่ะหนอ 1669 ใน Fan-page Facebook  

 

จากการพัฒนาและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  
2.  ประชาชนเกิดความตระหนักเฝ้าระวัง เรียนรู้การแก้สถานการณ์ฉุกเฉินในเบื้องต้น  
3.  สามารถใช้บริการเกี่ยวกับระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน 
4.  การสื่อสารมีส่วนท าให้ลดเหตุฉุกเฉิน/ลดอัตราการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5.  การสื่อสารมีส่วนช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
6.  ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการ 1669 เพิ่มมากขึ้น 
7.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบริการห้องฉุกเฉิน 
8.  มีสื่อที่ให้ความรู้และพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทาง  

 การแพทย์ 
9.  บุคลากรและหน่วยงานด้านการบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
10. ผู้ให้บริการด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาศักยภาพและความรู้ของตนเอง 
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บทที่ 4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
โครงการ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการ

เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาการสื่อสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรูข้องประชาชนในการพัฒนาระบบบรกิารเพื่อการดูแลภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 แผนกิจกรรม คือ  
1) การศึกษาสถาณการณ์ปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 2) การประกวด
ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” และ 3) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
ได้แก่ 1) รายการวิทยุ/Podcast จ านวน 30 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีความยาว 10 นาที  2) สปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อาการฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจ านวน 20 
ช้ิน 3) รายการบทความข่าววิทยุ จ านวน 30 ข่าว 4) เพลงรณรงค์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการช่วยชีวิตพื้นฐาน การเรียกใช้บริการ 1669 และสิทธิ UCEP จ านวน 4 เพลง 5) คลิป
วิดีทัศน์ ส าหรับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการรับรูแ้ละความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การปฏิบัติและดูแลตนเองเมื่อเกิดเหตุหรือพบเจอภาวะฉุกเฉิน จ านวน 10 ช้ิน และวิดีทัศน์ส าหรับรณรงค์
ให้คนใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจ านวน 5 ช้ิน 6) อินโฟกราฟิก (Infographic) 
สรุปความรู้ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 25 ช้ิน  
7) ภาพประกอบบทความเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวม 21 ช้ิน และ  
8) Fan-page Facebook “แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669”  

ผลการศึกษาพบว่า สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด คือ สื่อคลิปวิดีทัศน์ รองลงมา 
คือ สื่ออินโฟกราฟิก และสื่อเพลงรณรงค์ ตามล าดับ โดยพบว่า สื่อคลิปวิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นสื่อที่มีองค์ประกอบของสื่อหลายชนิดร่วมกัน  
ทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท าให้สามารถส่งข้อมูลหรือสาธิตวิธีการเพื่อการลงมือปฏิบัติไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลิปที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด คือ คลิปตอนที่ 
1 ทุกคนก็เป็นฮีโรได้แค่รู้จัก “CPR” มีการเข้าถึงผ่านเพจเฟซบุ๊ก แพทย์ฉุกเฉิน 1669 จ านวน 842,982 
ครั้ง มีการรับชม จ านวน 3,300,547 ครั้ง และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์  
รวมจ านวน 20,578 ครั้ง (12 ธ.ค. 2563) ในขณะที่สื่ออินโฟกราฟิกได้รับความนิยมรองลงมา เนื่องจาก
เป็นสื่อที่สามารถสรุป อธิบาย หรือจ าแนกข้อมูลที่มีความซับซ้อน ให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจได้
โดยง่าย โดยใช้การอธิบายข้อมูลไล่เรียงเป็นล าดับขั้นตอน รวมถึงมีการใช้องค์ประกอบสื่อที่หลากหลาย 
และมีความแปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวแบบ  
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360 องศา รวมถึงการใช้โทนสีในการสื่อสารเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมของกลุ่มเ ป้าหมาย  
และมีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมในค าบรรยายของแต่ละภาพ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
โดยอินโฟกราฟิกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด คือ เรื่อง การท า CPR เบื้องต้น มีการเข้าถึง จ านวน 
261,280 ครั้ง และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์ รวมจ านวน 8,423 ครั้ง และสื่อเพลง
รณรงค์ เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากเช่นกัน โดยเพลงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด คือ  
เพลงนี่ล่ะหนอ 1669 มีการเข้าถึง จ านวน 133,127 ครั้ง และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ  
การแชร์ รวมจ านวน 6,127 ครั้ง ซึ่งมีการสอดแทรกอารมณ์ขันจากนักร้อง/ผู้แสดงน าที่มีบุคลิกลักษณะ 
ร่าเริง แจ่มใส และมีอารมณ์ขัน ซึ่งดึงดูดความสนใจผู้รับชม รวมถึงบทเพลงใช้การบอกกล่าวถึงการใช้
บริการทีมแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อย่างตรงไปตรงมา โดยใช้ภาษาเหนือ และบรรยายค าอ่านภาษาไทยกลาง
ประกอบ จึงสามารถเข้าถึงผู้รับชมในพื้นที่ และท าให้เกิดการส่งต่อข้อมูลอย่างแพร่หลาย  

 จากผลการศึกษาจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์  
โดยการใช้สื่อหลายชนิดร่วมกันในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ โดยค านึงถึงบริบททาง
สังคม ลักษณะทางประชากรในแต่ละพื้นท่ี ช่วงวัย รวมถึงชาติพันธ์ ค่านิยม และความเชื่อ ในการสื่อสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

1) ในด้านเอกสารขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์ต้องใช้เวลาในการประสานงานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งเกิดความล่าช้า ท าให้อาจจะไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
และไม่สามารถควบคุมได้ 

2)  จากการแพร่ระบาดของเ ช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่  2019 (Covid-19)  ท า ให ้
การด าเนินงานต้องถูกเลื่อนและยกเลิก เช่น การออกกองเพื่อถ่ายท าเนื่องจากต้องถูกจ ากัดเรื่องจ านวนคน  
การใช้สถานท่ีในโรงพยาบาล การขอความร่วมมือผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ เนื่องจาก ในช่วงโควิดเป็นช่วง
ที่ทุกโรงพยาบาลหน่วยร่วมต้องเร่งด าเนินการและอยู่ในมาตรการความปลอดภัยของรัฐบาล ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการหลายอย่างได้ รวมไปถึงการลงพื้นที่ชุมชน ช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไปออนไลน์
มากกว่า on ground ต้องปรับแผนการด าเนินงานในหลายขั้นตอน 

3) ในการสอบถามข้อมูลของผู้ที่ติดตามเพจ บางครั้งก็ต้องอาศัยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์มา
ช่วยตอบค าถามที่ถูกต้อง ซึ่งทีมงานเป็นเพียงผู้ผลิตสื่อและให้ข่าวสารของแต่ละโครงการ รวมไปถึงความ
เข้าใจผิดของประชาชนที่เข้ามาแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสอบถามทาง inbox แต่ก็ได้รับการแก้ปัญหาอย่าง
ทันท่วงที เนื่องจากต้องอธิบายว่า เพจเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลความรู้เพียงเท่านั้น รวมไปถึงความขัดแย้งของ
ผู้ป่วยกบัโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ท่ีไม่ใช่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือภาคเหนือ แต่ถูก Feedback มายังหน้า
เพจ หรือร้องเรียนการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งอยูเ่หนือการควบคุมและการจัดการของทางทีมงานผู้ด าเนินงาน
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โครงการรวมถึงโครงการใหญ่ด้วย ซึ่งทั้งนี้จึงต้องปรึกษาหารือกับทีมหัวหน้าโครงการใหญ่อยู่ตลอดและ
ต้องเพิ่มเรื่องผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลการตอบค าถามรวมถึงการตรวจสอบเนื้อหา (content) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาสื่ออย่างต่อเนื่องและทันกับยุคสมัยนั้น เพื่อให้เกิดการเข้าถึงในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง  

2. ควรมีการผลิตสื่อหรือมีการน าเสนอข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อยกระดับความตระหนักรู้ไปสู่ทัศนคติที่ดีและการโน้มน้าวใจให้ประชาชนปฏิบัติตาม 
 3. ควรด าเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สื่อที่ได้ผลิตแล้วต่อเนื่องเพื่อขยายการเข้าถึงสื่อที่มีอยู่  
โดยน าไปเผยแพร่ซ้ าในช่องทางที่หลากหลาย เช่น การน าสปอตรณรงค์จ านวน 20 ช้ิน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเผยแพร่สู่ชุมชนผ่านหอกระจายข่าวเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง เป็นต้น 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 1,167 Like +1,211.24% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 31 ต.ค. 63) 1,256 Like +1,311.24% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 1,205 Followers +1,253.93% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 31 ต.ค. 63) 1,294 Followers +1,353.93% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 286,328 +396.58% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 114,841 +618.52% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 1,211.24% เมื่อเปรียบเทียบ

กับเดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนตุลาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 1,256 ไลก์ ส าหรับในเดือนตุลาคม  
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 396.58% และจ านวนการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 618.52%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงจ านวน 66.75% และเพศชาย 33.17% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุ 25-33 ปี  
คิดเป็น 35.96% รองลงมา คือ อายุ 18-24 ปี คิดเป็น 25.06% และอายุ 35-44 ปี คิดเป็น 22.11% 
ตามล าดับ 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ เพศ อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
1 หญิง 

 
 
 
 
 
 
 

13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

29 
180 
313 
196 
86 
22 
13 
839 

3.45 
21.45 
37.3 
23.36 
10.25 
2.64 
1.55 
100 

2 ชาย 13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

11 
135 
139 
82 
31 
11 
8 

417 

2.64 
32.37 
33.33 
19.66 
7.43 
2.63 
1.92 
100 

3 ไม่ระบุเพศ 25-34 ปี 
รวม 

1 
1 

100 
100 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Post ที่ 1 ประชาสัมพันธ์ประกวดแข่งขันออกแบบ Mascot 
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Post ที่ 2 เชิญชวนร่วมโหวตผลงาน Mascot ที่ช่ืนชอบ 
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Post ที่ 3 Content Share ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
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Post ที่ 4 ประกาศผลการประกวดออกแบบ Mascot ประจ าโครงการ 
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Post ที่ 5 ประชาสัมพันธ์การอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน 
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Post ที่ 6 Content Share วิกฤตขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 2,199 Like +88.40% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 30 พ.ย. 63) 3,454 Like +175.22 % 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 10,435 Followers +865.97% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 30 พ.ย. 63) 11,640 Followers +798.84% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 1,197,359 +318.18% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 142,807 +24.35% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 88.4% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤศจิกายน มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 3 ,454 ไลก์ ส าหรับในเดือน
พฤศจิกายน เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 318.18% และ
จ านวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 24.35%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุก๊แฟนเพจ  
 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงจ านวน 61.7% และเพศชาย 35.12% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 25-33 ปี  
คิดเป็น 35.29% รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็น 27.65% และอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 18.07% 
ตามล าดับ 

 

 

 

ล ำดับที ่ เพศ อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
1 หญิง 

 
 
 
 
 
 
 

13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

37 
376 
762 
582 
263 
83 
28 

2,131 

1.74 
17.64 
35.76 
27.31 
12.34 
3.9 
1.31 
100 

2 ชาย 13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

22 
248 
457 
373 
49 
41 
23 

1,213 

1.81 
20.45 
37.68 
30.75 
4.04 
3.38 
1.9 
100 

3 ไม่ระบุเพศ 25-34 ปี 
รวม 

4 
3 
3 
10 

40 
30 
30 
100 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Post ที่ 1 Content Share แบคทีเรียกินเนื้อคน 

 
 

Post ที ่2 Content Share อุบัติเหตุช่วงลอยกระทง 
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Post ที่ 3 Content Share วิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีของติดคอ ส าลัก ต้องท าอย่างไร 

 
 

Post ที่ 4 Video ทุกคนก็เป็นฮโีรไ่ด้ แค่รู้จัก CPR 
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Post ที่ 5 Infographic ขั้นตอนการท า CPR 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 777 Like -183.01% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 31 ธ.ค. 63) 4,619 Like +33.73% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 2,926 Followers -256.63% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 31 ธ.ค. 63) 15,477 Followers +32.96% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 15,337 -7,707.00% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 417,103 +192.07% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 33.73% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนธันวาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 4 ,619 ไลก์ ส าหรับในเดือนธันวาคม 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 7,707.00% ในขณะที่จ านวน 
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 192.07%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จ านวน 63.3% และเพศชาย 36.4% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 25-33 ปี 
คิดเป็น 36.78% รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็น 27.21% และอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 18.35% 
ตามล าดับ 

 

 

 

ล ำดับที ่ เพศ อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
1 หญิง 

 
 
 
 
 
 
 

13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

40 
547 

1,099 
768 
334 
105 
33 

2,926 

1.37 
18.69 
37.56 
26.25 
11.41 
3.59 
1.13 
100 

2 ชาย 13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

25 
301 
596 
485 
193 
53 
29 

1,682 

1.49 
17.91 
35.43 
28.83 
11.47 
3.15 
1.72 
100 

3 ไม่ระบุเพศ 25-34 ปี 
รวม 

4 
4 
3 
11 

36.36 
36.36 
27.28 
100 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Post ที่ 1 Content Share แนะน าดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลีย่น 

 
Post ที่ 2 Content Share ขั้นตอนการท า CPR 
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Post ที่ 3 Video เทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669  
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 220 Like -253.18% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 31 ม.ค. 63) 4,839 Like +4.76% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 396 Followers -638.89% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 31 ม.ค. 63) 15,873 Followers +2.56% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 4,937 -210.65% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 96,964 -330.16% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 4.76% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนมกราคม มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 4 ,839 ไลก์ ส าหรับในเดือนมกราคม 
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดอืนที่ผ่านมา 210.65% และจ านวนการมีส่วนรว่ม
ของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจลดลง 330.16%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จ านวน 63.% และเพศชาย 36.8% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมากคืออายุช่วง 25-34 ปี  
คิดเป็น 37% รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็น 27.11% และอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 18.43% ตามล าดับ 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ เพศ อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
1 หญิง 

 
 
 
 
 
 
 

13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

42 
572 

1,146 
803 
346 
107 
33 

3,049 

1.38 
18.76 
37.59 
26.34 
11.35 
3.51 
1.08 
100 

2 ชาย 13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

27 
320 
641 
504 
199 
56 
32 

1,779 

1.52 
17.99 
36.03 
28.33 
11.19 
3.15 
1.80 
100 

3 ไม่ระบุ
เพศ 

25-34 ปี 
รวม 

3 
5 
3 
11 

27.27 
45.45 
27.27 
100 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Post ที่ 1 Content Share 5 วิธีรับมือฝุ่นพิษที่ควรบอกต่อ 

 
Post ที่ 2 Content Share วิธีป้องกันและเฝา้ระวัง “โคโรนา” ไวรสัสายพันธ์ุใหม ่
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 112 Like -96.43% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 29 ก.พ. 63) 4,951 Like +2.31% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 152 Followers -160.53% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 29 ก.พ. 63) 16,025 Followers +0.96% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 51,106 +935.16% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 37,872 -156.03% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 2.31% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 4,951 ไลก์ ส าหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 935.16% และจ านวนการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจลดลง 156.03%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

 

 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงจ านวน 62.73% และเพศชาย 37.04% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมากคืออายุช่วง 25-34 ปี 
คิดเป็น 36.78% รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็น 27.21% และอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 18.36% 
ตามล าดับ 

  

 

ล ำดับที ่ เพศ อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
1 หญิง 

 
 
 
 
 
 
 

13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

41 
575 

1,172 
816 
355 
113 
34 

3,106 

1.32 
18.51 
37.73 
26.27 
11.43 
3.64 
1.09 
100 

2 ชาย 13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

27 
322 
660 
521 
209 
60 
35 

1,834 

1.47 
17.56 
35.99 
28.41 
11.40 
3.27 
1.91 
100 

3 ไม่ระบุเพศ 25-34 ปี 
รวม 

3 
5 
2 
1 
11 

27.27 
45.45 
18.18 
9.09 
100 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Post ที่ 1 VR360 อุปกรณ์ภายในรถฉุกเฉิน 

 
Post ที่ 2 Content Share ความรู้ในการเอาตัวรอดจากเหตุกราดยงิ 
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Post ที่ 3 แบบคัดกรองตนเองส าหรับผูส้งสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด – 19 
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Post ที่ 4 ผลส ารวจความคิดเห็นของคนเชียงใหม่กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 146 Like +30.36% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 31 ม.ีค. 63) 5,097 Like +2.95% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 105 Followers -44.76% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 31 มี.ค. 63) 16,130 Followers +0.66% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 44,873 -13.89% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 44,422 +17.30% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 2.95% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนมีนาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจท้ังสิ้น 5,097 ไลก์ ส าหรับในเดือนมีนาคมเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 13.89% และจ านวนการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 17.30%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

 

 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิงจ านวน 62.72% และเพศชาย 37.06% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมากคืออายุช่วง  
25-34 ปี คิดเป็น 37.04% รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็น 27.17% และอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 
18.01% ตามล าดับ 

  

 

ล ำดับที ่ เพศ อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
1 หญิง 

 
 
 
 
 
 
 

13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

39 
587 
1210 
840 
368 
119 
34 

3,197 

1.22 
18.36 
37.85 
26.27 
11.51 
3.72 
1.06 
100 

2 ชาย 13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

26 
331 
675 
540 
216 
64 
37 

1,889 

1.38 
17.52 
35.73 
28.59 
11.43 
3.39 
1.96 
100 

3 ไม่ระบุเพศ 25-34 ปี 
รวม 

3 
5 
2 
1 
11 

27.27 
45.45 
18.18 
9.09 
100 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Post ที่ 1 วิธีการรับมือ Covid-19 ส าหรับผูป้ระกอบการ 

 
Post ที่ 2 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) 
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Post ที่ 3 เจ็บป่วยฉุกเฉินท าไมตอ้งโทร 1669 

 
Post ที่ 4 Video จ าลองภมูิคุ้มกนัของร่างกาย 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน เมษำยน พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 254 Like +73.97% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 30 เม.ย. 63) 5,351 Like +4.98% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 427 Followers +306.67% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 30 เม.ย. 63) 16557 Followers +2.65% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 177,552 +295.68% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 171,105 +285.18% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 4.98% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนเมษายน มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 5 ,351 ไลก์ ส าหรับในเดือนเมษายน 
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 295.68% และจ านวนการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 285.18%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงจ านวน 62.04% และเพศชาย 37.77% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมากคืออายุช่วง 25-34 ปี 
คิดเป็น 37.18% รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็น 27.19% และอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 18.04% 
ตามล าดับ 

 

  

ล ำดับที ่ เพศ อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
1 หญิง 

 
 
 
 
 
 
 

13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

36 
609 
1259 
877 
378 
122 
35 

3,316 

1.09 
18.37 
37.97 
26.45 
11.40 
3.68 
1.06 
100 

2 ชาย 13-17 ปี 
18-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 
55-64 ปี 
65+ ปี 
รวม 

27 
356 
730 
578 
223 
68 
39 

2,021 

1.34 
17.62 
36.12 
17.43 
11.03 
3.68 
1.06 
100 

3 ไม่ระบุเพศ 25-34 ปี 
รวม 

4 
6 
2 
1 
13 

30.77 
0.18 
15.38 
7.69 
100 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Post ที่ 1  6 อาการวิกฤต สิทธิ UCEP 
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Post ที่ 2 April Fool’s Day โพสต์ แชร์ ข่าวเท็จ 

  



 

271 

 

Post ที่ 3 วิดิโอเจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร 1669 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 9,977 Like +3,827.95% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 31 พ.ค. 63) 15,328 Like +186.45% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 9,986 Followers +2,238.64% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 31 พ.ค. 63) 26,543 Followers +60.31% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 74,987 -56.76% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 986,058 +476.29% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 186.45% เมื่อเปรียบเทียบ 

กับเดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนเมษายน มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 15 ,328 ไลก์ ส าหรับในเดือน
พฤษภาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 56.76% และจ านวน
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 476.29%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

เพศ,อายุ ยอดนิยม เมือง ยอดนิยม  

เพศหญิง อายุ 25-34 เชียงใหม ่

 
 

 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 61% และเพศชาย 39% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 25-34 ปี 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 11 โพสต์  

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 1 
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ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 2 

 

 



 

278 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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สื่อที่ด ำเนินกำรผลิตและเผยแพร่ทั้งหมด 11 โพสต์ 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 354 Like -2,718.36% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 30 ม.ิย. 63) 15,682 Like +2.31% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 374 Followers -2,570.05% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 30 มิ.ย. 63) 26,917 Followers +1.41% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 81,644 +8.88% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 832,510 -18.44% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 2.31% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤษภาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 15,682 ไลก์ ส าหรับในเดือนมิถุนายน
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 8.88% และจ านวนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจลดลง 18.44%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 

เพศ,อำยุ ยอดนิยม เมือง ยอดนิยม  

เพศหญิง อำยุ 25-34 เชียงใหม ่

 

 
จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง จ านวน 54% และเพศชาย 46% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 25-34 ปี 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 12 โพสต์  

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 1 
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ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 2 
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ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 

 

 

  



 

287 

 

สื่อที่ด ำเนินกำรผลิตและเผยแพร่ทั้งหมด 12 โพสต์ 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 202 Like -75.25% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 31 ก.ค. 63) 15,884 Like +1.29% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 205 Followers -82.44% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 31 ก.ค. 63) 27,122 Followers +0.76% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 96,871 +18.65% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 103,429 -704.91% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 1.29% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนมิกรกฎาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 15 ,884 ไลก์ ส าหรับในเดือน
กรกฏาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 18.65% และจ านวน
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจลดลง 704.91%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

เพศ,อำยุ ยอดนิยม เมือง ยอดนิยม  

เพศหญิง อำยุ 25-34 เชียงใหม่ 

 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จ านวน 52% และเพศชาย 48% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 25-34 ปี
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 17 โพสต์  

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 1 

 

 



 

292 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 2 

 
 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 3 

 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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สื่อที่ด ำเนินกำรผลิตและเผยแพร่ทั้งหมด 17 โพสต์ 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563 

 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 6,244 Like +2991.09% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 31 ส.ค. 63) 22,128 Like +39.31% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 6,176 Followers +2,912.68% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 31 ส.ค. 63) 33,298 Followers +22.77% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 64,407 -50.40% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 344,581 +233.16% 

 

จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 1,541% เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนกันยายน มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 25,094 ไลก์ ส าหรับในเดือนตุลาคม  
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 50.40% และจ านวนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 233.16%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

เพศ,อำยุ ยอดนิยม เมือง ยอดนิยม 

เพศหญิง อำยุ 25-34 เชียงใหม่ 

 

 
จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉนิ 1669” ส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิงจ านวน 52% และเพศชาย 48% โดยอายุของกลุ่มผูต้ิดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 25-34 ปี 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 13 โพสต์ 

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 1 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 2 

 



 

301 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 3 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 155 Like -1992.90% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 30 ก.ย. 63) 22,283 Like +0.70% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 174 Followers -3,449.43% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 30 ก.ย 63) 33,472 Followers +0.52% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 59,792 -7.72% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 108,911 -216.39% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 0.70% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนกันยายน มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 22,283 ไลก์ ส าหรับในเดือนกันยายน  
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 7.72% และจ านวนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจลดลง 216.39%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

เพศ,อำยุ ยอดนิยม เมือง ยอดนิยม  

เพศชำย อำยุ 25-34 เชียงใหม่ 

 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย จ านวน 51% และเพศหญิง จ านวน 49% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 
25-34 ปี 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 7 โพสต์  

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 1 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 2 
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ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 3 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 1,943 Like +1,153.55% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 30 ก.ย. 63) 24,226 Like +8.72% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 1,919 Followers +1,002.87% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 30 ก.ย 63) 35,391 Followers +5.73% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 124,795 +108.72% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 153,365 +40.82% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 8.72% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนตุลาคม มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 24,226 ไลก์ ส าหรับในเดือนตุลาคม  
เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 108.72% และจ านวนการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 40.82%  
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ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

เพศ,อำยุ ยอดนิยม เมือง ยอดนิยม  

เพศหญิง อำยุ 35-44 เชียงรำย 

 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 54 และเพศชาย 46% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 35-44 ปี 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 27 โพสต์  

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 27 โพสต์  

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 1 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 2 

 



 

316 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 3 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Fan-page Facebook ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง 

1 จ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 1,084 Like -79.24% 

ยอดไลก์เพจปัจจุบนั (วันที่ 30 พ.ย. 63) 25,310 Like +4.47% 

2 จ านวนผู้ตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม ่ 1,127 Followers -70.28% 

3 ยอดผู้ติดตำมเพจปัจจุบัน (วันที่ 30 พ.ย 63) 36,518 Followers +3.18% 

4 จ านวนการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 164,861 +32.11% 

5 จ านวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 225,836 +47.25% 

 
จากการด าเนินการพบว่าจ านวนยอดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 4.47% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤศจิกายน มีจ านวนยอดไลก์เพจทั้งสิ้น 25,310 ไลก์ ส าหรับในเดือน
พฤศจิกายน เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 32.11% และจ านวน
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น 47.25%  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

319 

 

ส่วนที่ 2 ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

เพศ,อำยุ ยอดนิยม เมือง ยอดนิยม  

เพศหญิง อำยุ 55-64 เชียงใหม่ 

 

 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แพทย์ฉุกเฉิน 1669” ส่วนใหญ ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 77% และเพศชาย 23% โดยอายุของกลุ่มผู้ติดตามส่วนมาก คือ อายุช่วง 25-34 ปี 
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ส่วนที่ 3 ผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

จ ำนวนสือ่ที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 14 โพสต์  

ประเภทโพสต์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 1 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 2 

 

ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 
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โพสต์ยอดนิยมอันดับ 3 
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ควำมคิดเห็นและกำรแชร์ยอดนิยม 

 




