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บทน า 

ภูมหิลงั 

 ในประเทศไทยการเจบ็ป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวกิฤตของแต่ละคน หากไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา อาจท าใหเ้กิดการสูญเสียชีวติ อวยัวะหรือเกิดความบกพร่อง
ในการท างานของอวยัวะส าคญัได ้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินจะไม่เกิดผลดี หากมีความล่าชา้ 
ผูป่้วยฉุกเฉิน จะเสียโอกาสในการอยูร่อดทุกนาทีท่ีผา่นไป และการล าเลียงขนยา้ยผูป่้วยท่ีไม่
เหมาะสม ท าอนัตรายซ ้ าเติมแก่ผูบ้าดเจบ็ และยงัมีหลกัฐานท่ีแน่ชดัวา่ การน าส่งโรงพยาบาล  
ท่ีไม่เหมาะสม ท าอนัตรายซ ้ าเติมแก่ผูป่้วยฉุกเฉินไดอ้ยา่งมากอีกดว้ย จึงมีความพยายามใน  
การจดัระบบบริการท่ีเหมาะสม เร่ือยมาตั้งแต่อดีตเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว 
 ส าหรับนโยบายดา้นสุขภาพจดัอยูใ่นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดา้นสังคมเป็นหลกั 
ซ่ึงนโยบายดา้นสุขภาพดงักล่าวถือไดว้า่เป็นรากฐานของการพฒันาสุขอนามยั  มาตรา 82    
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดร้ะบุวา่ “รัฐตอ้งจดัและส่งเสริมการ
สาธารณสุขใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงพอ” และ
พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน 2551 มาตรา  33 ใหจ้ดัตั้งกองทุนหน่ึงกองทุนเรียกวา่ 
“กองทุนการแพทยฉุ์กเฉิน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉิน 
รวมทั้งอุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชย ใหก้บัผูท่ี้ปฏิบติัการ หน่วยปฏิบติัการหรือสถานพยาบาล     
ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการแพทยฉุ์กเฉิน ทั้งน้ีโดยค านึงถึงการปฏิบติัการฉุกเฉินในพื้นท่ีหรือ   
ภูมิประเทศท่ีไม่มีผูป้ฏิบติัการ หน่วยปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม  
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้บัองคก์ร
ดงักล่าวเป็นผูด้  าเนินงานและบริหารจดัการการแพทยฉุ์กเฉินในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี เป็น
หน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ.  2551 : 8) 
 กระทรวงสาธารณสุขเห็นความส าคญัวา่ ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสเขา้ถึง
โรงพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย และโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จะตอ้งมีรถพยาบาลในพื้นท่ี
ออกใหก้ารรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุทนัที แต่เน่ืองจากทีมบุคลากรทางการแพทยข์าดแคลน 
ประกอบกบัลกัษณะภูมิประเทศ เช่น บา้นของผูเ้จบ็ป่วยอยูห่่างไกลโรงพยาบาล ทีมทางการ 
แพทยไ์ม่ช านาญพื้นท่ี ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการออกให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขโดย
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สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน จึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการแพทยฉุ์กเฉินระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้จากทีมบุคลากรท่ีผา่นการฝึกอบรมในการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยผา่น
การข้ึนทะเบียนและไดรั้บอนุญาตจากสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินเท่านั้น ซ่ึงเรียกวา่อาสาสมคัรกู้
ชีพระดบัต าบล เพื่อออกใหบ้ริการแก่ประชาชนไดท้นัท่วงที จากภารกิจดงักล่าวนั้นหน่วยงาน
ในส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล จะตอ้งมีหนา้ท่ีในการใหก้ารสนบั 
สนุนงบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือต่าง ๆ ในการด าเนินการแก่ทีมอาสาสมคัรกูชี้พระดบั
ต าบลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัใหมี้การด าเนินงานดา้นหน่วยกูชี้พขั้นพื้นฐาน
ระดบัต าบล เพื่อเป็นบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ.  2550 : 7) 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการ เพื่อความ
ส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ใหถึ้งทอ้งถ่ินทุกดา้นรวมทั้งระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ซ่ึง
ภารกิจในงานสาธารณสุขเป็นงานท่ีมีขอบเขตอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในดา้นการรักษาพยาบาล การ
ควบคุมโรค การป้องกนัโรค และการส่งเสริมสุขภาพ เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกเพศ ทุกวยั ทุก
ชนชั้นอาชีพ ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่ประชาชนมีการเจบ็ป่วยดว้ย
โรคร้ายแรงเพิ่มมากข้ึน หรือเสียชีวติจากการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุเพิ่มมากข้ึนจากขอ้มูลปี 2550 
พบวา่ผูเ้จบ็ป่วยเฉล่ียเพิ่มข้ึน 2,778 คนต่อวนั และผูป่้วยฉุกเฉินท่ีตอ้งรีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที
โดยทีมบุคลากรทางการแพทย ์ร้อยละ20 ของผูเ้จบ็ป่วยทั้งหมด ซ่ึงผูป่้วยเหล่าน้ีถา้ไดรั้บความ
ช่วยเหลือท่ีล่าชา้และไม่ถูกวธีิ อาจท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติหรือบางรายอาการของโรคลุกลาม ทั้งท่ี
ผูป่้วยบางรายน่าจะหายไดง่้าย หากไดรั้บการรักษาทนั โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูท่อ้งท่ีท่ี
ห่างไกลจากโรงพยาบาล (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ.  2551 : 1) 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตยไดด้ าเนินการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแก่ประชาชน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ตามนโยบายของนายไพศาล  เคนจนัทร์ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลค า
เตย โดยการสั่งใชอ้าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ีอยูใ่นสังกดั เป็นผูป้ฏิบติังาน
ในการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีส านกังานระบบบริการการ 
แพทยฉุ์กเฉินจงัหวดันครพนม ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยสนบัสนุนการด าเนินงานและบริการจดัการ 
มีศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการโรงพยาบาลนครพนม จงัหวดันครพนม ท าหนา้ท่ีในการรับแจง้
เหตุการณ์เจบ็ป่วยฉุกเฉินจากผูเ้จบ็ป่วยหรือประชาชนผูพ้บเห็น ผา่นหมายเลข 1669 หรือ
ช่องทางอ่ืน ให้ค  าแนะน า การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในภาวะฉุกเฉิน ประสานและสั่งการให้
หน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตามกฎเกณฑแ์ละภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของแพทย ์เพื่อใหผู้เ้จบ็ป่วยไดรั้บการดูแลอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง เหมาะสม และไดพ้ยายาม
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พฒันาคุณภาพของการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหป้ระชาชนทุกคนใน   
เขตพื้นท่ีตั้งหน่วยบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน ไดเ้ขา้ถึงการใหบ้ริการของสถานพยาบาล        
ท่ีมีศกัยภาพสูง โดยการรับ – ส่ง ของเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน  
 ปัจจุบนัการด าเนินงานในดา้นการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ขององคก์ารบริการส่วน
ต าบลค าเตย ไดส้ั่งใชใ้หเ้จา้หนา้ท่ีในสังกดัเป็นผูป้ฏิบติังานในการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน
แก่ประชาชนเน่ืองจากไดร้ะงบัการสั่งใชอ้าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามขอ้
ทกัทว้งจากหน่วยงานตรวจสอบ กรณีจ่ายเงินค่าตอบแทนใหก้บั อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)และไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากประชาชนทัว่ไปและผูท่ี้รับบริการ เช่น ติดต่อหน่วย
บริการไดย้าก ไม่รู้จกัหมายเลขโทรศพัท ์เจา้หนา้ท่ีไม่รับแจง้เหตุ รถใหบ้ริการไม่พร้อม จึงท า
ใหป้ระชาชนไม่ประทบัใจในการบริการ มีการต่อวา่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน นบัวา่เป็นส่ิงส าคญั
ท่ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ขในเร่ืองการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแก่ประชาชนใน
พื้นท่ี ท าใหผู้ว้จิยัในฐานะเป็นหวัหนา้ชุดผูป้ฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉิน องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลค าเตย มีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการการ 
แพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจความ
คิดเห็นและจากการศึกษาในคร้ังน้ี น าไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น 
 3. เพื่อหาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของหน่วยบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 
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สมมติฐานการวจิัย 

 1. ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ประชาชนท่ีไดรั้บบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีมี เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ   
รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตจ์ากกรอบแนวคิดของสมศกัด์ิ  ทะนวนรัมย ์
(2551) และการด าเนินงานระบบการแพทยฉุ์กเฉินในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถาบนั
การแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ.  2554) มาเป็นแนวทางในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครพนม  
  1.1 ดา้นบุคลากร 
  1.2 ดา้นการใหบ้ริการ 
  1.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

 2. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

  พื้นท่ีในการวจิยั คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครพนมจ านวน 18  หมู่บา้น 

 3. ขอบเขตระยะเวลา 

  ผูว้จิยัจะด าเนินการวิจยั ฃระหวา่งเดือน  ธนัวาคม 2556 –  กุมภาพนัธ์  2557 

 4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  4.1 ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม จ านวน 12,347 คน (ส านกัทะเบียนอ าเภอเมือง
นครพนม.  2557) 
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  4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลค าเตย อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครพนม จ านวน 12,347  คน (ฐานขอ้มูลส านกัทะเบียนอ าเภอเมืองนครพนม 
,2557) โดยใชสู้ตร ทาโร่  ยามาเน่ (Yamane.  1976 : 727) ดงัน้ี ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
387.44 คนโดยการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 388 คน   

ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
  1. ตัวแปรอสิระไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น 
  2. ตัวแปรตามคือการปฏิบติังานบริการการแพทยฉุ์กเฉินไดแ้ก่ 
   2.1 ดา้นบุคลากร 
   2.2 ดา้นการใหบ้ริการ 
   2.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ระดบัความคิดเห็น หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
การแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย 

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบล หมายถึง หน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย ไดป้ระกาศจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 

3. หน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉิน หมายถึง หน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลค าเตย   

4. บุคลากร หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ ในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 

5. การใหบ้ริการ หมายถึง การใหบ้ริการของหน่วยกูชี้พฉุกฉินขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลค าเตย 

6. วสัดุอุปกรณ์หมายถึง รถกูชี้พ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และช่วยชีวติฉุกเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวจิยัท าใหท้ราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ไดรั้บรู้ถึงปัญหา 
ขอ้เสนอแนะ และไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปเสนอแนะแก่บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงานของรัฐ เอกชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  
 
 
 


