
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความคิดของประชาชนต่อการใหบ้ริการ  
การ แพทยฉุ์กเฉิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ซ่ึงผูว้จิยั
ไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยัคร้ังน้ี โดยขอน ามากล่าวเพื่อก าหนดกรอบ
ในการท าวจิยั ดงัน้ี 
 1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 2. แนวคิดและความหมายของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
 3. แนวคิดและความหมายการใหบ้ริการ  
 4. แนวคิดเก่ียวกบัวสัดุและอุปกรณ์ 
 5. บริบทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย  อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 

องค์ความรู้เกีย่วกบัระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินจะไม่เกิดผลดีหากมีความล่าชา้ ผูเ้จบ็ป่วย
ฉุกเฉินจะเสียโอกาสในการอยูร่อดทุกนาทีท่ีผา่นไป และเป็นท่ีทราบกนัดีอีกวา่การล าเลียงขน
ยา้ยผูป่้วยท่ีไม่เหมาะสมจะท าใหอ้นัตรายซ ้ าเติมให้แก่ผูบ้าดเจบ็ และยงัมีหลกัฐานแน่ชดัวา่การ
น าส่งโรงพยาบาลท่ีไม่เหมาะสม ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินไดอ้ยา่งมากอีกดว้ย  
ความพยายามในการจดัระบบบริการท่ีเหมาะสมจึงไดเ้กิดข้ึนเร่ือยมาตั้งแต่อดีตเพื่อแกไ้ข
ขอ้บกพร่องดงักล่าว  

 ประวตัิความเป็นมา 

 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งผลกระทบถึงวถีิชีวติและ
ภาวะสุขภาพของประชาชน รูปแบบการเจบ็ป่วยและเสียชีวติมีอตัราการเกิดมากข้ึน และผู ้
เจบ็ป่วยฉุกเฉินจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริการการแพทยฉุ์กเฉินเพื่อรักษาชีวติ อวยัวะ หรือการ
ท างานของระบบส าคญัในร่างกาย การช่วยเหลือท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพการ
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บาดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุเป็นส่ิงส าคญั การดูแลในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพจะ
ป้องกนัการเสียชีวิตหรือลดความรุนแรงของการบาดเจบ็ได ้
 ส านกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (2547:1-2) กล่าววา่ ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินมีความหมายถึงการจดัใหมี้การระดมทรัพยากรในพื้นท่ีหน่ึง ๆ ใหส้ามารถช่วยเหลือผู ้
อยูอ่าศยัในพื้นท่ีไดมี้โอกาสขอความช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและใน
ภาวะท่ีเกิดภยัพิบติัได ้โดยจดัใหมี้ระบบการรับแจง้เหตุระบบการเขา้ช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน 
ณ จุดท่ีเกิดเหตุระบบการล าเลียงขนยา้ยและการส่งผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินใหแ้ก่โรงพยาบาลท่ี
เหมาะสมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและรวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมงระบบดงักล่าวน้ีควรเป็นการรับผดิ 
ชอบและด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลทอ้งถ่ินนั้น ๆ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ีเป็นระบบท่ีตอ้งมีการดูแลรับผดิชอบโดยแพทยห์รือระบบทาง
การแพทยแ์ละควรเป็นระบบท่ีไม่มีผลประโยชน์ เป็นท่ีตั้งหรือแอบแฝง ในประเทศท่ีพฒันา
แลว้ไดมี้ระบบการล าเลียงขนยา้ยผูป่้วยดว้ยยานพาหนะท่ีเรียกวา่ รถพยาบาลฉุกเฉิน หรือแอมบู
ลานซ์ มานานกวา่หน่ึงร้อยปีมาแลว้ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย องักฤษและ
ประเทศในยโุรปอีกจ านวนมาก แต่การจดัใหเ้กิดเป็นระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินจริง ๆ นั้น 
เร่ิมตน้ในสหรัฐอเมริกา เม่ือปี ค.ศ.1966 และไดมี้การพฒันาปรับปรุงเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 
ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ก็ไดมี้การจดัตั้งและพฒันาในลกัษณะเดียวกนัคือการท าใหมี้การรักษา 
พยาบาลฉุกเฉินท่ีรวดเร็วมีคุณภาพอนัจะส่งผลใหอ้ตัราการเสียชีวติ ความพิการ หรือปัญหาใน
การรักษาพยาบาลลดลง 
 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (2554:2-3) ในช่วงแผนการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ไดมี้การบรรจุแผนงานอุบติัเหตุและสาธารณภยัให้
มีการจดัตั้งและพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในทุกจงัหวดัโดยเนน้ถึงความสามารถใน
การจดัหน่วยบริการมากกวา่การจดัระบบบริการเม่ือส้ินแผนฯ พบวา่ โรงพยาบาลศูนย ์และ
โรงพยาบาลทัว่ไปจ านวนกวา่ 90 แห่งไดจ้ดัใหมี้หน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินไดแ้ต่มี
ขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการเน่ืองจากยงัไม่มี “ระบบ” อยา่งเป็นทางการท่ีมีกฎหมายและระบบ
การเงินการคลงัรองรับในช่วงแผนการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) 
กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดแผนพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินใหล้งไปสู่ระดบั
ชุมชน โดยเนน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและมีความครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศโดยจดัให้มีระบบ
การเงินการคลงัท่ีเหมาะสมรองรับในปีงบประมาณพ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศ
ใหก้ารพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินเป็นนโยบาย 1 ใน 4 ประการของกระทรวง
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สาธารณสุขจดัตั้งส านกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (ศูนยนิ์รนทรกระทรวงสาธารณสุข) 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพฒันาจดังบประมาณในส่วนงบลงทุนจากกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ใหจ้ านวน 10 บาทต่อหวัประชากรท่ีจดทะเบียน (คาดวา่มีประมาณ 42 ลา้น
คน) จ านวนเงินประมาณ 420 ลา้นบาทเพื่อใหเ้ร่ิมด าเนินงานในบางพื้นท่ีและใหแ้ลว้เสร็จ
ขั้นตอนในการพฒันาในระยะเวลา 3 ปีหลงัจากนั้นแลว้จะจดัใหมี้ระบบงบประมาณในการ
บริหารจดัการและด าเนินการระบบโดยมีงบประมาณส่วนหน่ึงจากระบบประกนัสุขภาพ
แห่งชาติและจากแหล่งเงินทุนต่างๆตามความเหมาะสมในอตัรา 18 บาทต่อหวัประชากรทั้ง
ประเทศซ่ึงในแต่ละปีจะตอ้งมีเงินงบประมาณในการสนบัสนุนระบบน้ีปีละ 1,200ลา้นบาท 
และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) เทศบาลต่าง ๆ เขา้มามีส่วนในการจดัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินเพื่อเพิ่ม
ความครอบคลุมของบริการมากกวา่เดิมและประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายข้ึน 
 ในประเทศไทยมีการช่วยเหลือในลกัษณะสังคมสงเคราะห์และการกูภ้ยัโดยควบคู่กบั
การเก็บศพผูเ้สียชีวติในกรณีต่าง ๆ ด าเนินการเช่นมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง ไดก้ระท ามาตั้งแต่พ.ศ. 2480
และมูลนิธิร่วมกตญัญูตั้งแต่พ.ศ. 2513 ซ่ึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือผูป่้วยขั้นตน้และล าเลียงน าส่ง
โรงพยาบาลโดยท่ีบุคลากรยงัไม่มีความรู้ความสามารถและไม่มีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง 
ท าใหถู้กวพิากษว์จิารณ์จากวงการแพทยว์า่ท าใหเ้กิดความพิการและสูญเสียมากกวา่ ต่อมา
ภายหลงัจากมีการปฏิวติัภายใตก้ารน าของพลเอกอาทิตยก์ าลงัเอกไดพ้ฒันากองก าลงัรักษาพระ
นครและจดัใหมี้โทรศพัทส์ายด่วนหมายเลข 123 เพื่อบริการเหตุด่วนแก่ประชาชนไดจ้ดัใหมี้
หน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินข้ึนมีจ านวนประมาณ 40 คนัใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครแต่ไดใ้หบ้ริการไปไม่นานก็ยติุลงดว้ยเหตุผลทางอ านาจและการเมือง 

 ลกัษณะการท างานของระบบบริการการแพทย์โดยทัว่ไป 

 เป็นบริการท่ีรัฐจดัให้แก่ประชาชนท่ีไดรั้บบาดเจบ็และเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยไม่คิด
มูลค่า มีระบบการแจง้เหตุท่ีมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงไดง่้าย มีศูนยรั์บแจง้เหตุท่ีสามารถ
ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ โดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และยานพาหนะท่ีมีความพร้อมไปใหก้ารรักษา ณ จุดเกิดเหตุ ภายในเวลาอนัรวดเร็ว โดยมี
มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 
 ส านกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (2549:7-8) กล่าววา่ดา้นกระบวนการเป็น
ขั้นตอนการด าเนินการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินเพื่อก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีแก่ประชาชน
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ผูบ้าดเจบ็และผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ลกัษณะการท างานของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็นระยะ ดงัน้ี 
  1. การเจบ็ป่วยฉุกเฉินและการพบเหตุ (Detection) การเจบ็ป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุท่ี
เกิดข้ึนเกินอยา่งไม่สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ไดแ้มว้า่จะสามารถเตรียมการป้องกนัไดก้็ตาม
การจดัใหมี้ผูท่ี้มีความรู้ในการตดัสินใจแจง้เหตุเม่ือพบเหตุ ซ่ึงผูน้ั้นอาจเป็นผูเ้จบ็ป่วยเองหรือ
คนขา้งเคียงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นมากเพราะวา่ จะสามารถท าใหก้ระบวนการช่วยเหลือมาถึงได้
รวดเร็วตรงกนัขา้มหากล่าชา้นาทีท่ีส าคญัต่อชีวติของผูเ้จ็บป่วยจะหมดไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่
สายเกินแกไ้ขได ้
  2. การแจง้เหตุขอความช่วยเหลือ (Reporting) การแจง้เหตุท่ีรวดเร็วโดยระบบการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและมีหมายเลขท่ีจ าไดง่้ายเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นมากเช่นกนั เพราะวา่เป็น
ประตูเขา้สู่การช่วยเหลือท่ีเป็นระบบแต่ผูแ้จง้เหตุจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูล
ท่ีถูกตอ้งรวมทั้งมีความสามารถในการใหก้ารดูแลขั้นตน้ตามความเหมาะสมอีกดว้ย 
  3. การออกปฏิบติัการของหน่วยการแพทยฉุ์กเฉิน (Response) หน่วยปฏิบติัการซ่ึง
โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั Advanced Life Support กบัระดบั Basic Life Support 
จะตอ้งมีความพร้อมเสมอท่ีจะออกปฏิบติัการตามค าสั่งและจะตอ้งมีมาตรฐานก าหนดระยะ 
เวลาในการออกตวัระยะเวลาเดินทาง โดยศูนยรั์บแจง้เหตุจะตอ้งคดัแยกระดบัความรุนแรงหรือ
ความตอ้งการของเหตุและสั่งการณ์ใหห้น่วยปฏิบติัการท่ีเหมาะสมออกปฏิบติัการ 
  4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Care) หน่วยปฏิบติัการจะท า
การประเมินสภาพแวดลอ้มเพื่อความปลอดภยัของตนและคณะประเมินสภาพผูเ้จบ็ป่วย เพื่อให้
การดูแลรักษาตามความเหมาะสมและใหก้ารรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามท่ีไดรั้บหมอบหมายจาก
แพทยผ์ูค้วบคุมระบบโดยมีหลกัในการดูแลรักษาวา่จะไม่เสียเวลา ณ จุดท่ีเกิดเหตุนานจนเป็น
ผลเสียแก่ผูป่้วยกล่าวคือในผูป่้วยบาดเจบ็จากอุบติัเหตุจะเนน้ความรวดเร็วในการน าส่งมากกวา่
ผูป่้วยฉุกเฉินทางอายุรกรรม 
  5. การล าเลียงขนยา้ยและการดูแลระหวา่งน าส่ง (Care in Transit) หลกัท่ีส าคญัยิง่
ในการล าเลียงขนยา้ยผูเ้จบ็ป่วย คือการไม่ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ซ ้ าเติมแก่ผูเ้จบ็ป่วย ผูล้  าเลียงขน
ยา้ยจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมเทคนิควธีิมาเป็นอยา่งดี ในขณะขนยา้ยจะตอ้งมีการประเมินสภาพ
ผูเ้จบ็ป่วยเป็นระยะ ๆ ปฏิบติัการบางอยา่งอาจกระท าบนรถในขณะล าเลียงขนส่งได ้เช่น การ
ใหส้ารน ้าการดามส่วนท่ีมีความส าคญัล าดบัรองลงมาเป็นตน้ 
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  6. การน าส่งสถานพยาบาล (Transfer to Definitive Care) การน าส่งไปยงัสถานท่ีใด
เป็นการช้ีชะตาชีวติและมีผลต่อผูเ้จบ็ป่วยไดเ้ป็นอยา่งมาก การน าจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจวา่
โรงพยาบาลท่ีจะน าส่งสามารถรักษาผูเ้จบ็ป่วยรายนั้น ๆ ไดเ้หมาะสมดีหรือไม่มิฉะนั้นแลว้ 
เวลาท่ีเสียไปกบัความสามารถท่ีไม่ถึง และความไม่พร้อมของสถานพยาบาลนั้น ๆ จะท าใหเ้กิด
การเสียชีวติพิการหรือปัญหาในการรักษาพยาบาลอยา่งไม่สมควรจะเกิดข้ึน 

 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต าบล 

 ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัต าบลเป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อการแกไ้ขปัญหา
การเสียชีวติ ความพิการ การทุกขท์รมานและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความลา้ในการเขา้ 
ถึงระบบบริการ ความล่าชา้ในการดูแลรักษา การล าเลียงเคล่ือนยา้ยท่ีไม่ถูกวธีิ และการน าส่ง
สถานพยาบาลท่ีไม่เหมาะสม โดยการจดัใหมี้การรับแจง้เหตุ การจดัหน่วยบริการท่ีมีมาตรฐาน
ในพื้นท่ีและพฒันาชุมชนใหเ้ขา้ใจ และเขา้มามีส่วนร่วมในระบบบริการ โดยเนน้ความรวดเร็ว
และความทัว่ถึงในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นระบบท่ีไม่สามารถด าเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึงได ้จะตอ้งพึ่งพาหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนชุมชนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ส านกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (2547 
: 1) รายงานถึงระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระดบัต าบล มีความหมายถึง การจดัให้มีการ
ระดมทรัพยากรในพื้นท่ีหน่ึง ๆ ใหส้ามารถช่วยเหลือผูอ้าศยัในพื้นท่ี และมีโอกาสขอความ
ช่วยเหลือในกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและในภาวะภยัพิบติั ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง ระบบดงักล่าวน้ีควรเป็นการรับผดิชอบและด าเนินการ โดยหน่วยงาน
ท่ีรับผดิชอบดูแลทอ้งถ่ินนั้น ๆ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ี เป็น
ระบบท่ีตอ้งมีการดูแลรับผดิชอบโดยแพทย ์และเป็นระบบท่ีไม่มีประโยชน์เป็นแอบแฝง 
 ส านกังานระบบบริการแพทยฉุ์กเฉิน (2548 : 2) ก าหนดคุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการของ
หน่วยบริการกูชี้พขั้นพื้นฐานระดบัต าบล มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  1. บุคลากรตอ้งผา่นการอบรมอยา่งนอ้ย 16 ชัว่โมง 
  2. อายรุะหวา่ง 18-45 ปี 
  3. จบการศึกษาขั้นต ่าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  4. สามารถขบัรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนตส่์วนบุคล 
  5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
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แนวคดิและความหมายของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 ความหมายของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medical Service = EMS) 
มีนกัวชิาการและผูรู้้หลายท่านไดใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 
 วทิยา  ชาติบญัชาชยั  (2545) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน
หมายถึงระบบบริการผูป่้วยอุบติัเหตุและผูป่้วยฉุกเฉินท่ีประกอบดว้ย ระบบการช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจบ็และผูป่้วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล และระบบการรักษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็ และ
ผูป่้วยฉุกเฉินโรงพยาบาลในเครือข่าย 
 จรัล  ตฤณวุฒิพงษ ์ (2545) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
หมายถึงระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินนอกโรงพยาบาล ทั้งครอบคลุมระบบการจดัการ ใหมี้
บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ระบบแจง้เหตุ ระบบประสานงาน สถานพยาบาล การ
ล าเลียง และส่งต่อ  ผูป่้วยฉุกเฉินและผูบ้าดเจบ็ 
 ศูนยน์เรนทร (2545) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน หมายถึง 
ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินนอกโรงพยาบาล โดยจดัใหมี้บุคลากรเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
ยานพาหนะ ระบบแจง้เหตุ ระบบประสานงาน สถานพยาบาล การล าเลียง และส่งต่อผูป่้วย
ฉุกเฉิน และผูบ้าดเจบ็ไปยงัสถานพยาบาลในเครือข่าย เพื่อใหผู้บ้าดเจบ็และผูป่้วยไดรั้บการ
รักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยา่งทนัที 
 ส านกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (2547 : 1-2) กล่าววา่ ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินมีความหมายถึง  การจดัใหมี้การระดมทรัพยากรในพื้นท่ีหน่ึง ๆ ใหส้ามารถช่วยเหลือผู ้
อยูอ่าศยัในพื้นท่ีไดมี้โอกาสขอความช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและใน
ภาวะท่ีเกิดภยัพิบติัได ้โดยจดัใหมี้ระบบการรับแจง้เหตุระบบการเขา้ช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน 
ณ จุดท่ีเกิดเหตุระบบการล าเลียงขนยา้ยและการส่งผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินใหแ้ก่โรงพยาบาลท่ี
เหมาะสมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและรวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง  
 โดยสรุป ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน หมายถึง ระบบการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็และ
ผูป่้วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยจดัใหมี้บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ระบบแจง้เหตุ 
ระบบประสานงาน สถานพยาบาล การล าเลียง และส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉิน และผูบ้าดเจบ็ไปยงั
สถานพยาบาลในเครือข่าย เพื่อใหผู้บ้าดเจบ็และผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพอยา่งทนัท่วงที 
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แนวคดิและความหมายการให้บริการ 

 1. ความหมายของการให้บริการ 

  นนัทวฒัน์  ปรมานนัท ์(2543) การใหบ้ริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยูใ่น
อ านวยการหรือในควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจดัข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
โดยการจดัระเบียบและควบคุมวธีิการด าเนินการบริการสาธารณะยอ่มจะมีการแกไ้ขเปล่ียน 
แปลงไดเ้สมอเพื่อใหเ้หมาะสมแก่ความจ าเป็นแห่งกาลสมยั ซ่ึงบริการสาธารณะจะตอ้งหยดุ 
ชะงกัลงดว้ยประการใด ๆ ประชาชนยอ่มไดรั้บความเดือดร้อน หรือไดรั้บความเสียหาย และ
เอกชนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการบริการสาธารณะอยา่งเท่าเทียมกนั โดยหลกัการ
ใหบ้ริการสาธารณะ คือ 
   1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ
บริการท่ีองคก์รจดัใหน้ั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดมิใช่
เป็นการจดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแลว้ยงัไม่คุม้ค่ากบัการด าเนินงานนั้น ๆ ดว้ย 
   2. หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือ การใหบ้ริการนั้น ๆ ตอ้งด าเนินไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูใ้หบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังาน 
   3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอยา่ง
เสมอหนา้ และเท่าเทียมกนั ไม่มีการใชสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มใดในลกัษณะแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืนคนอ่ืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั 
   4. หลกัประหยดั ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการ จะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ี
จะไดรั้บ 
  กุลธน  ธนาพงศธร (2538) ไดใ้หค้วามหมายถึงหลกัความสะดวกบริการท่ีจดัให้แก่
ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัไดง่้ายสะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั 
ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระยุง่ยากใจใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป และ
บุคลากรท่ีบริการมีมารยาทท่ีดีในการบริการ 
  ปรัชญา  จนัทราภยั (2542) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การใหบ้ริการสาธารณะจะ
ประกอบ ดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการท่ีส าคญั คือ 
   1. ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากร ไดแ้ก่ บุคลากร ทุน อุปกรณ์ และส่ิงท่ีจะอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
   2. กิจกรรม หรือกระบวนการ หมายถึง วธีิการท่ีจะใชท้รัพยากร 



14 

 

  3. ผลลพัธ์ หรือ ผลผลิต หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการใชท้รัพยากร 
  4. ความเห็นต่อผลกระทบ หมายถึง ความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการท่ี
ไดรั้บ 
 โดยสรุป การบริการ หมายถึง การปฏิบติัดูแลรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่าง ๆ หรือ
การกระท าท่ีเป็นไปดว้ยความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น และผู ้
ใหบ้ริการ ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว บริการอยา่งพอเพียง มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมกบัการบริการ และใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 

 2. ลกัษณะของการบริการ 

  สงคราม  ลีทองดี (2541 : 14 ) อธิบายวา่ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรม ในการส่ง
มอบการบริการจากผูใ้หบ้ริการสู่ผูรั้บบริการ โดยใชอ้กัษรยอ่การบริการ (Service) ไวด้ั้งน้ี 
   S = Smile and Sympathy คือ การยิม้แยม้แจ่มใส ใส่ใจบริการ 
   E = Early Response คือ การสนองต่อความสงคข์องลกคา้อยา่งรวดเร็ว 
   R = Respect คือ การแสดงออกถึงการนบัถือใหเ้กียรติลูกคา้ 
   V = Voluntariness manner คือ การใหบ้ริการแบบเตม็ใจท า 
    I =  Image Enhancing คือ การแสดงออกซ่ึงภาพพจน์ผูใ้ห้บริการ 
   C = Courtesy คือ กริยาอ่อนโยน สุภาพ 
   E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
  วฑูิรย ์ สิมะโชคดี (2541: 254 )  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการงานบริการไว ้ 
ดั้งน้ี 
   1. งานบริการเป็นงานท่ีมีการผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนพร้อมกนั ก าหนดความ
แน่นอน ไม่ได ้ข้ึนอยูก่บัลูกคา้วา่ตอ้งการอะไร ตอ้งการเม่ือเม่ือใด                  
   2. งานบริการเป็นงานท่ีไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหนา้ได ้การมาใชบ้ริการ
หรือไม่ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของผูม้าใชบ้ริการนบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัสินคา้ ไม่มีตวัผลผลิต ส่ิง
ท่ีไดรั้บคือ ความพึงพอใจ ความรู้สึกคุม้ค่าและคุณภาพของการใหบ้ริการ 
   3. งานบริการเป็นงานท่ีไม่มีตวัสินคา้ ไม่มีตวัผลผลิต ส่ิงท่ีไม่ไดรั้บคือ ความพึง
พอใจ ความรู้สึกคุม้ค่า และคุณภาพของงาน 
   4. งานบริการเป็นงานท่ีตอ้งตอบสนองในทนัที ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความพร้อม
ตลอดเวลา 



15 

 

  สรุปไดว้า่ ลกัษณะของการบริการเป็นกระบวนการท่ีแสดงออกถึงการตอบสนอง            
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหนา้ได ้    

 3. องค์ประกอบของงานบริการ 

  กอทเบอร์ก (Gothberg  1986:216  อา้งถึงใน วฑูิรย ์สิมะโชค. 2541: 259 ) ไดใ้ห้
ความเห็นวา่งานบริการตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 
   1. คุณภาพของทรัพยากร ตอ้งเลือกสรรแลว้วา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้และ มีคุณภาพ เช่น มีการอ านวยความสะดวกในการบริการ ในเร่ืองของเวลา สถานท่ี และ
ความเสมอภาค 
   2. คุณภาพของบุคลากรผูใ้ห้บริการ ตอ้งรอบรู้ในงานของตนเอง มีความ
กระตือรือร้น มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
   3. การส่ือสาร สามารถส่ือสารใหผู้ม้ารับบริการใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อสร้าง
ความประทบัใจ ดึงดูดความสนใจผูม้ารับบริการ 
   4. คุณภาพของการใหบ้ริการ 
  ความประทบัใจเป็นส่วนส าคญั ของการใหบ้ริการ ซ่ึงเกิดจากการมารับบริการ ยิง่
ลูกคา้ประทบัใจมากเท่าไร ลูกคา้ยิง่จะรู้สึกวา่การบริการนั้นมีคุณภาพ 
  ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 216 ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการใหบ้ริการมี
คุณภาพ ดั้งน้ี 
   1. การเขา้ถึงลูกคา้ โดยมีการอ านวยความสะดวกดา้นเวลา และสถานท่ี 
   2. การติดต่อส่ือสาร มีการอธิบายลูกคา้ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
   3. ความสามารถบุคลากร นั้นคือบุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานท่ี
รับผดิชอบอยา่งดี 
   4. ความมีน ้าใจ บุคลากรตอ้งมีน ้าใจ และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
   5. ความน่าเช่ือถือ บุคลากรตอ้งสร้างความช่ือมัน่และความไวว้า่งใจ 
   6. การสนองตอบลูกคา้ การบริการตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
   7. ความปลอดภยั การบริการตอ้งปราศจากอนัตาราย และความเส่ียง 
   8. ความไวว้างใจ นั้นคือตอ้งสม ่าเสมอ และถูกตอ้ง 
   9. การสร้างให้เป็นท่ีรู้จกั การบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจะท าให้คาดคะเนถึงคุณภาพได้ 
   10. การเขา้เขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ นั้นคือ ตอ้งพยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้  5. การบริการท่ีมีคุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัส าคญั ดั้งน้ี 
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 ศิริวรรณ และคณะ (2540 : 220 ) กล่าววา่ การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย  
  1. ความเช่ือถือได ้ประกอบดว้ย 
   1.1 ความสม ่าเสมอ 
   1.2 ความพึงพาได ้
  2. การตอบสนอง ประกอบดว้ย 
   2.1 ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 
   2.2 ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการและการอุทิศเวลา 
   2.3 มีการติดต่อประสานงานต่อเน่ือง 
   2.4 ปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อเป็นอยา่งดี 
  3. ความสามารถ ประกอบดว้ย 
   3.1 สามารถในการใหบ้ริการ 
   3.2 สามารถในการส่ือสาร 
   3.3 สามารถในความรู้วชิาการในการใหบ้ริการ 
  4. การเขา้ถึงบริการ ประกอบดว้ย 
   4.1 การใหบ้ริการมีความสะดวก ขั้นตอนไม่สับซอ้นยุง่ยาก 
   4.2 ผูม้าใชบ้ริการใชเ้วลารอนอ้ย 
   4.3 เวลาท่ีใหบ้ริการเหมาะสม 
   4.4 สถานท่ีใหบ้ริการสะดวก 
  5. ความสุภาพอ่อนโยน ประกอบดว้ย 
   5.1 มีความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
   5.2 การตอ้นรับมีความเหมาะสม 
   5.3 ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพดี 
  6. การส่ือสาร ประกอบดว้ย 
   6.1 มีการช้ีแจงขอบเขต และลกัษณะของงาน 
   6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน 
  7. ความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย 
   7.1 ความเท่ียงตรงในการบริการ 
   7.2 ความน่าเช่ือถือในการบริการ 
  8. ความมัน่คง ประกอบดว้ย  
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   8.1 ความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี  
   8.2 ความปลอดภยัของวสัดุ อุปกรณ์ 
  9. ความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 
   9.1 การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
   9.2 แนะน าเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 
   9.3 ใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 
  10. การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ประกอบดว้ย 
   10.1 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ให้พร้อมในการบริการ 
   10.2 มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
   10.3 สถานท่ีใหบ้ริการสะอาด และสวยงาม 

แนวคดิและความหมายของวสัดุและอปุกรณ์ 

 ส านกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (2548 : 22) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทัว่ไปของรถ
ฉุกเฉินไว ้ดงัน้ี รถตูห้รือรถท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ขนาดมาตรฐานของรถพยาบาลสีขาว
ตลอดทั้งคนัภายในรถมีกระจกกั้นระหวา่งห้องคนขบักบัห้องผูป่้วย  และมีเคร่ืองปรับอากาศ
ระบบฟ้าหลงัคามีอุปกรณ์รักษาพยาบาลและช่วยชีวติฉุกเฉิน ดงัน้ี 
 1. อุปกรณ์ประจ ารถภายในห้องผูป่้วย 
  1.1  เปลนอนส าหรับผูป่้วย ขนาดมาตรฐาน 
  1.2 ชุดใหอ้อกซิเจน สามารถใชรั้กษาผูป่้วยติดต่อกนัไดน้านไม่นอยกวา่  1  ชัว่โมง 
  1.3 ชุดเคร่ืองดูดเสมหะ  ระบบไฟฟ้า 
  1.4 เกา้อ้ีส าหรับพยาบาล 
  1.5  ตูเ้ก็บเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์
  1.6  อุปกรณ์แขวนขวดน ้าเกลือ 
 2. อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินและเวชภณัฑ ์(CPR kit) 
  2.1 เคร่ืองวดัแรงดนัโลหิต (Sphygmomanometer) 
  2.2 เคร่ืองฟังหนา้อก  (Stethoscope) 
  2.3  เคร่ืองช่วยหายใจและผายปอด (Portable Respirator  or Ambubag) 
  2.4  เคร่ืองตรวจส่องภายในหลอดเสียงและหลอดลม (Laryngoscope  and 
Endotracheal tube)  
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  2.5 ชุดผา้ตดัเล็ก  (Minor  Surgical set) 
  2.6  เวชภณัฑแ์ละยาฉุกเฉินรถพยาบาลและอุปกรณ์ ตอ้งอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้
และใหค้วามปลอดภยั 
 สรุปไดว้า่ รถพยาบาลจ าเป็นมากในการล าเลียงผูป่้วยหรือขนส่งผูป่้วยฉุกเฉินจาก
อุบติัเหตุมายงัสถานพยาบาลอยา่งรวดเร็วและปลอดภยัโดยระหวา่งการล าเลียงหรือขนส่งนั้น  
ผูป่้วยฉุกเฉินจะไดรั้บการดูแล  บ าบดั รักษา ตามขอบเขต  ความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติัการจน
เตม็ขีดความสามรถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัการเสียชีวติหรือรุนแรงของความเจบ็ป่วย
ฉุกเฉินนั้น 
 ดารณี  จามจุรี (2548 : 42) การบริหารจดัการพยาบาลฉุกเฉินประกอบดว้ยการจดัการ
อุปกรณ์ และเวชภณัฑป์ระจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน ส าหรับการใหบ้ริการรักษาพยาบาลทั้งในกรณี
ปกติและฉุกเฉิน หลกัการจดัอุปกรณ์และเวชภณัฑป์ระจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน มุง้เนน้ความ
จ าเป็นของการตอ้งมีอุปกรณ์และเวชภณัฑ ์ส าหรับการให้บริการเบ้ืองตน้ท่ีมิไดก้ระท าใน
โรงพยาบาล เพื่อรักษาชีวติและป้องกนัความพิการในผูป่้วย สอดคลอ้งกบัความสามรถและ
ขอบเขตุการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีไปกบัรถพยาบาลฉุกเฉิน การจดัอุปกรณ์และเวชภณัฑ์
ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. อุปกรณ์พื้นฐานประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน 
   1.1 หมอน ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ท่ีนอน หรือเปลนอน 
   1.2 แกว้น ้า น ้าด่ืม 
   1.3 อุปกณ์ป้องกนัส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานเช่น แวน่ตา เส้ือกนัเป้ือน ผา้กนั
เป้ือน ถุงมือ หนา้กากกนัเป้ือน 
  2. อุปกรณ์ส าหรับเคล่ือนยา้ยผูป่้วย เปลตกั เปลส าหรับเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
  3. อุปกรณ์ส าหรับช่วยหายใจ เช่น หนา้กากช่วยหายใจ ขนาดท่ีเหมาะส าหรับเด็ก
และผูใ้หญ่ 
  4. อุปกรณ์ห้ออกซิเจน เช่น ถงัออกซิเจน ควรมีไวอ้ยา่งนอ้ย 2 ถงั โดยท่ีถงัหน่ึงติด
ไวใ้นรถ ส่วนอีถงัหน่ึงถงัขนาดเล็กสามารถเคล่ือนยา้ยไป ณ จุดเกิดเหตุได ้
  5. อุปกรณ์ฟืนคืนชีพ ไดแ้ก่ ไมก้ระดานรองหลงัส าหรับกดหนา้อก 
  6. อุปกรณ์ช่วยดามและเขา้เผือกชัว่คราว ไดแ้ก่ ไมร้องดามแขนขาขนาดต่าง ๆ ไม้
รอดามล าตวั เฝือกอ่อนส าหรับดามกระดูกสันหลงัและล าตวั 
  7. อุปกรณ์ส าหรับท าแผล เช่น ชุดท าแผล ผา้พนัแผล ขนาดต่าง ๆ พราสเตอร์ 
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 ทองหล่อ  เดชไทย (2545) กล่าววา่ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อาจเรียกรวมกนัวา่
“พสัดุ” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีจ  าเป็นทั้งปวงท่ีจดัหาไวใ้นหน่วยงานเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดว้ยการพิจารณาอายกุารใชง้านเป็นหลกั คือ 
  ครุภณัฑ์ หมายถึง เคร่ืองใชแ้ละส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีอายกุารใชง้านนาน มีความคงทน 
ถาวรและส่วนใหญ่มีราคาค่อนขา้งแพง เม่ือเทียบราคาต่อหน่วย 
  วสัดุ หมายถึง เคร่ืองใชแ้ละส่ิงของส้ินเปลืองต่าง ๆ ท่ีมีอายกุารใชง้านสั้นและมี 
ราคาถูก เม่ือเทียบราคาต่อหน่วย 
 ประจกัร  บวัผนั (2552) กล่าววา่ วสัดุอุปกรณ์ ถือวา่เป็นทรัพยากรทางการบริหาร 
ท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการใหไ้ดม้าตามขอ้ก าหนด  
(Specification) เพราะประสิทธิภาพของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร จะมีประสิทธิภาพ
ตอ้งมาจากการก าหนดขอ้ก าหนดและการไดม้าตามเง่ือนไขของขอ้ก าหนดก่อน นอกจากนั้น
ผูใ้ชว้สัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ตอ้งมีการใชอ้ยา่งประหยดั มีการดูแลรักษาท่ีถูกตอ้ง และ
เม่ือมีการช ารุดเสียหายตอ้งมีการซ่อมแซมรักษาท่ีถูกวธีิตลอดจนตอ้งมีกระบวนการในการ
บริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สรุป ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์มีความส าคญัต่อการบริหารงานเพราะเป็นปัจจยัท่ี 
บุคลากรสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานโดยตอ้งบริหารจดัการใหไ้ดต้าม
ขอ้ก าหนดเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

บริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย 

1. ทีต่ั้ง 

  ต าบลค าเตย ตั้งอยูใ่นเขตต าบลค าเตย อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม ท่ี
ละติจูดท่ี 104  41' 15 " ลองติดจูดท่ี 17 12' 06" โดยห่างจากอ าเภอเมืองนครพนมประมาณ 
25 กิโลเมตร อยูห่่างจากจงัหวดันครพนม 30 กิโลเมตรอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร 760 
กิโลเมตร 
ประวติัศาสตร์และความเป็นมาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตยองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ค าเตย เดิมคือสภาต าบลค าเตย ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2518 ในสมยั  มรว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมทย ์เป็น
นายกรัฐมนตรี โดยมีนายพายพั สบายใจ เป็นปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย คนแรก  
และมีนายเสาแกว้  โคตรที ก านนัต าบลค าเตย เป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่งและ 
มีสมาชิกสภาต าบลจ านวน 18 คน ( ผูใ้หญ่บา้น ทั้ง 18 หมู่บา้นเป็นสมาชิกสภาต าบลโดย
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ต าแหน่ง ต่อมาไดมี้ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2538 ท าใหส้ภาต าบลท่ีมีอยูเ่ดิมมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และสภาต าบลค าเตยไดย้กฐานะจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย  ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ลงราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป ท่ี 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวนัท่ี 
25ธนัวาคม  2539 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 2 มีนาคม 2540 จนถึงปัจจุบนั  

 2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  1. นายสังวาล  ดว้งยา  ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  พ.ศ. 2546 - 2548 
  2. นายไพศาล  เคนจนัทร์ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  พ.ศ. 2548 – 2552 
  3. นายจนัทรจร  มองบุญ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  พ.ศ. 2552- 2556 
  4.นายไพศาล  เคนจนัทร์ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั 

 3. เน้ือที่ 

  ต าบลค าเตยมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,875 ไร่
โดยแยกเป็น ดงัน้ี  
  3.1  พื้นท่ีท าการเกษตร 28,087.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
  3.2  พื้นท่ีป่าไม ้23,406.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
  3.3 พื้นท่ีสาธารณะ 7,356.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
  3.4  พื้นท่ีสร้างท่ีอยูอ่าศยั 6,687.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
  3.5  พื้นท่ีอ่ืน ๆ สถานท่ีราชการ ร้านคา้ อาคารพาณิชย ์เหมืองหินขาวฯ 1,337.5 ไร่ 
คิดเป็น ร้อยละ 2 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

 4. สภาพภูมิประเทศ 

  4.1  ต าบลค าเตย มีลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้
สลบักบัทุ่งหญา้ เหมาะแก่การท าการเกษตร และ เล้ียงสัตว ์โดยมีป่าไมท่ี้เกิดเองตามธรรมชาติ
เป็นจ านวนมาก เช่น ป่าเตง็รัง ป่าไผ ่ป่าเบญจพรรณ เป็นตน้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ปริมาณน ้าฝน ฝนตกเฉล่ีย มากกวา่ 2,000 ม.ม./ปี แต่ขาดแหล่งเก็บน ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้  
ลกัษณะภูมิอากาศต าบลค าเตยมีลกัษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู ดงัน้ี 
   4.1.1 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ - เมษายน 
   4.1.2 ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 
   4.1.3 ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม  
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 5. อาณาเขตติดต่อดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลหนองญาติ ต าบลโพธ์ิตาก อ าเภอเมือง 
  ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลโพนแพง  ชต าบลนาถ่อนอ.ธาตุพนมต าบลนางาม อ.เรณูนคร 
  ทิศตะวนัออกติดต่อ ต าบลขามเฒ่า ต าบลดงขวาง ต าบลบา้นกลางอ าเภอเมือง 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลกุตาไก ้ต าบลนามะเขืออ.ปลาปาก 

 6. เขตการปกครอง 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย มีเขตการปกครองทั้งหมด  18  หมู่บา้น  ดงัน้ี 
  1. บา้นหนองดินแดง หมู่ท่ี 1   2. บา้นโพนสวรรค ์หมู่ท่ี 2 
  3. บา้นวงัไฮ หมู่ท่ี 3      4. บา้นค าเตย หมู่ท่ี 4 
  5. บา้นค าเตย หมู่ท่ี 5     6. บา้นค าเตย หมู่ท่ี 6 
  7. บา้นโพนป่าหวา้น หมู่ท่ี 7   8. บา้นทุ่งมน หมู่ท่ี 8 
  9. บา้นดอนแดง หมู่ท่ี 9     10. บา้นโพนคอ้ หมู่ท่ี 10 
  11. บา้นหนองยาว หมู่ท่ี 11    12. บา้นหนองกุง หมู่ท่ี 12 
  13. บา้นดอนแดง หมู่ท่ี 13    14. บา้นเจริญทอง หมู่ท่ี 14 
  15. บา้นดอนแดง หมู่ท่ี 15    16. บา้นค าเตย หมู่ท่ี 16 
  17. บา้นทุ่งมน หมู่ท่ี 17     18. บา้นโพนสวรรค ์หมู่ท่ี 18 

 7. ประชากร 

  จ านวนประชากรต าบลค าเตยประจ าปี พ.ศ. 2557 แยกตามรายหมู่บา้น ดงัน้ี 

ตารางที ่1  จ านวนประชากรต าบลค าเตย (ฝ่ายทะเบียนและบตัร อ าเภอเมืองนครพนม : 2557) 
 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวน จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ครัวเรือน (หลงั) ชาย(คน) หญงิ(คน) รวม(คน) 

1 บา้นหนองดินแดง 153 250 286 536 
 2 บา้นโพนสวรรค ์ 146 306 297 603 
 3 บา้นวงัไฮ 145 329 296 625 
 4 บา้นค าเคย 281 490 418 908 
 5 บา้นค าเตย 221 494 455 949 
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หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวน จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ครัวเรือน (หลงั) ชาย(คน) หญงิ(คน) รวม(คน) 

6 บา้นค าเตย 224 320 316 636 
 7 บา้นโพนป่าหวา้น 133 276 281 557 
 8 บา้นทุ่งมน 207 457 485 942 
 9 บา้นดอนแดง 205 438 442 880 
 10 บา้นโพนคอ้ 243 474 446 920 
 11 บา้นหนองยาว 159 322 337 659 
 12 บา้นหนองกุง 62 136 119 255 
 13 บา้นดอนแดง 179 343 342 685 
 14 บา้นเจริญทอง 195 400 390 790 
 15 บา้นดอนแดง 184 397 387 784 
 16 บา้นค าเตย 116 179 168 347 
 17 บา้นทุ่งมน 131 275 302 577 
 18 บา้นโพนสวรรค ์ 162 321 373 694 
 รวม   3,146 6,207 6,140 12,347   

 

 8. สภาพทางเศรษฐกจิ 

  8.1 การประกอบอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ  80  เปอร์เซ็นต ์ และบางส่วน 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป  ประมาณ  15  เปอร์เซ็นต ์   คา้ขาย  ประมาณ  3  เปอร์เซ็นต ์  รับ
ราชการประมาณ  2  เปอร์เซ็นต์ 
  8.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย 
   8.2.1 ป้ัมน ้ามนัขนาดเล็กและก๊าซ 8 แห่ง    
   8.2.2 ป้ัมหลอด 2 แห่ง 
   8.2.3 โรงสีขา้วขนาดเล็ก 45 แห่ง       
   8.2.4 ร้านอาหาร 12 แห่ง 
   8.2.5 ร้านคา้ 68 แห่ง           
     8.2.6 สหกรณ์ร้านคา้/ ร้านคา้ชุมชน 5 แห่ง 
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   8.2.7 ร้านซ่อมรถ / อู่ซ่อมรถ 9 แห่ง         
   8.2.8 รถเร่ขาย 2 คนั   
   8.2.9 ร้านรับซ้ือขา้วเปลือก 1 แห่ง         
   8.2.10 ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง 2 แห่ง 
   8.2.11 ร้านผลิตถงัขยะจากยางรถยนต ์1 แห่ง   
   8.2.12 ร้านเสริมสวย 3 แห่ง 
   8.2.13 โรงเล้ียงหมู 1 แห่ง              
   8.2.14 ร้านรับซ้ือของเก่า 1 แห่ง 
   8.2.15 คลินิกหรือสถานบริการทางการแพทย ์1 แห่ง 

 9. สภาพทางสังคม 

  9.1 การศึกษามีโรงเรียน จ านวน ทั้งส้ิน 9 แห่ง แยกเป็น 
   9.1.1 โรงเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 
   9.1.2 โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนค าเตยอุปถมัภ(์ม.1 - 6) 
   9.1.3 โรงเรียนมธัยมศึกษาน าร่อง 1 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นดอนแดง (ป. 1 – ม. 3)  
   9.1.4 ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 8 แห่ง 
   9.1.5 ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น 18 แห่ง 
  9.2 สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 
   9.2.1 วดั/ส านกัสงฆ ์จ านวน 19 แห่ง 
   9.2.2 ดอนปู่ตา จ านวน 7 แห่ง 
   9.2.3 สภาวฒันธรรม จ านวน 1 แห่ง 
  9.3 บริการสาธารณสุข 
   9.1.1 สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 1 แห่ง คือ สถานพยาบาลหมอจิบา้นโพนคอ้    
   9.1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบา้นดอนแดง พื้นท่ีรับผดิชอบคือ หมู่ท่ี  
7,9,13,14,15 
   9.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบา้นค าเตย พื้นท่ีรับผดิชอบคือ หมู่ท่ี 
4,5,6,16,10,2,18 
   9.1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบา้นทุ่งมน พื้นท่ีรับผดิชอบคือ หมู่ท่ี   
8,17,11,1,12,3 
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  9.4 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
   9.4.1 สถานีต ารวจชุมชนต าบลค าเตย จ านวน 1 แห่ง 
     9.4.2 มีสมาชิกอาสาสมคัรต ารวจชุมชน จ านวนทั้งส้ิน 54 นาย 
   9.4.3 ศูนย ์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน 1 แห่ง 
      9.4.4 มีสมาชิก อปพร. จ านวนทั้งส้ิน 218 นาย 
   9.4.5 ศูนยก์ูชี้พต าบล / หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูภ้ยั (EMS/OTOS) จ านวน 1 แห่ง      
       โดยมีทีมปฏิบติัการ จ านวน 8 ทีม กระจายครอบคลุมทั้ง 18 หมู่บา้น  
   9.4.6 มีรถบรรทุกน ้าอเนกประสงคแ์บบดบัเพลิงได ้ขนาด 210 แรงมา้ ความจุ 
6,00 ลิตร จ านวน 1 คนั  
   9.4.7 มีรถบรรทุกขยะแบบเทอดัทา้ย ขนาด 6 ตวั 6 ลอ้ จ านวน 1 คนั 

 10. บริการพืน้ฐาน 

  การคมนาคมการคมนาคมโดยรถโดยสารประจ าทาง และรถยนตส่์วนตวั เส้นทาง
คมนาคมมี 2 เส้นทางคือ 
  เส้นทางท่ี 1 ถนนสายหนองญาติ – นาแก  
  เส้นทางท่ี 2 ถนนสายนครพนม - ธาตุพนม 
 เส้นทางการคมนาคม ประมาณ ร้อยละ 60 ยงัเป็นถนนลูกรังโดยเฉพาะเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บา้นและเช่ือมต่อระหวา่งหมู่บา้น  
 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
  -  ท่ีท าการไปรษณีย(์สาขายอ่ย) จ านวน 1 แห่ง 
  -  โทรศพัทส์าธารณะ จ านวน 57 แห่ง 
  -  เสารับสัญญาณโทรศพัท ์จ านวน 3 แห่ง 
 การไฟฟ้าทุกหมู่บา้นมีไฟฟ้าใช ้แต่ยงัไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีสร้างใหม่ และ
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บา้น หมู่บา้นละ 5 หลอด ติดตั้งโดยการไฟฟ้าแต่
ยงัไม่ทัว่ถึงครบทุกหมู่บา้น 

 11. แหล่งน า้ธรรมชาติ 

  11.1 ล าหว้ยท่ีส าคญั มี 9 สาย ไดแ้ก่  
   11.1.1 ล าหว้ยบงัฮวก มีพื้นท่ีครอบคลุม หมู่ท่ี 7,1,13,4,5,6,16 
   11.1.2 ล าหว้ยชะโนด มีพื้นท่ีครอบคลุม หมู่ท่ี 2,18,10,4 
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   11.1.3 ล าหว้ยยาง มีพื้นท่ีครอบคลุม หมู่ท่ี 12,3 
   11.1.4 ล าหว้ยข้ีหมู มีพื้นท่ีครอบคลุม หมู่ท่ี 4,9,15 
   11.1.5 ล าหว้ยสายหนองแสง มีพื้นท่ีครอบคลุม หมู่ท่ี 9,13 
   11.1.6 ล าหว้ยวงัหนามแท่ง มีพื้นท่ีครอบคลุมหมู่ท่ี 15 
   11.1.7 ล ้าหว้ยบ่อนอ้ย มีพื้นท่ีครอบคลุมหมู่ท่ี 14 
   11.1.8 ล าหว้ยกุดขา้วปุ้น มีพื้นท่ีครอบคลุม หมู่ท่ี 11 
   11.1.9 ล าหว้ยวงัซุ่ง มีพื้นท่ีครอบคลุม หมู่ท่ี 11 
  11.2 บึง หนอง และอ่ืน ๆ จ านวนมากกวา่ 30 แห่ง 

 12. แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 

  12.1 ฝายน ้าลน้ 10 แห่ง ไดแ้ก่  
   12.1.1 ฝายน ้าลม้ป่าค าเด่ือ หมู่ท่ี 1 
   12.1.2 ฝายน ้าลน้หว้ยยาง หมู่ท่ี 3 
   12.1.3 ฝายน ้าลน้หว้ยข้ีหมู หมู่ท่ี 4 
   12.1.4 ฝายน ้าลน้หว้ยบงัฮวก หมู่ท่ี 7 
   12.1.5 ฝายน ้าลน้หนองขามป้อม หมู่ท่ี 8 
   12.1.6 ฝายน ้าลน้ล ้าหว้ยชะโนด หมู่ท่ี 10 
   12.1.7 ฝายน ้าลน้ค าตาสิงห์ หมู่ท่ี 12 
   12.1.8 ฝายน ้าลน้หว้ยสามประก่อ หมู่ท่ี 13 
   12.1.9 ฝายน ้าลน้ค าตาเปรม หมู่ท่ี 14  
   12.1.10 ฝายน ้าลน้บ่อนอ้ย หมู่ท่ี 14 
   12.1.11 บ่อน ้าต้ืน 30 แห่ง 
   12.1.12 บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ 16 แห่ง 
   12.1.13  ประปาหมู่บา้น 15 แห่ง ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 

 13. ข้อมูลอ่ืน ๆ  

  13.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
   13.1.1 ป่าไมใ้นท่ีสาธารณะมีประมาณ 7,000 ไร่   
   13.1.2 หินสวยงาม หมู่ท่ี 2,4,5,10,18 
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  13.2 มวลชนจดัตั้ง 
   - ลูกเสือชาวบา้น 2 รุ่น จ านวน 280 คน 
  13.3 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของต าบล 
   13.3.1 ต าบลค าเตยมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไดแ้ก่ 
    1) ฝายน ้าลน้บา้นวงัไฮ บา้นวงัไฮ หมู่ท่ี 3 
    2) ดอนปู่ตาบา้นค าเตย บา้นค าเตยหมู่ท่ี 5 
    3) ส านกัสงฆด์งมะไฟ บา้นค าเตยหมู่ท่ี 6 

 14. ประเด็นการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย 

  14.1  ประเด็นการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย มี  8  ดา้น ดงัน้ี 
   14.1.1 ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
   14.1.2 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
   14.1.3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
   14.1.4 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
   14.1.5 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ 
   14.1.6 ดา้นการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   14.1.7 ดา้นการพฒันาการเมือง การบริหาร 
   14.1.8 ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนา  วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวาระ
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตยมี ดงัน้ี 
    1) พฒันาประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติดีข้ึน 
    2) สร้างรายได ้สร้างโอกาสใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
    3) สร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดีองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย ได้
ประกาศสงครามกบั 3 เร่ืองหลกั ดงัน้ี 
     3.1) สงครามเอาชนะความยากจน 
     3.2) สงครามเอาชนะยาเสพติด 
     33) สงครามเอาชนะการทุจริต คอรัปชัน่ 

 15. ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย เป็น องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก มีขีด
ความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหบ้ริการประชาชนในเขตพื้นท่ีการปกครองไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพและเตม็ความสามารถ โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารงาน อตัราก าลงับุคลากร
ขององคก์รสถานะการคลงั และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ
และอยูใ่นสภาพท่ีพร้อม ใชง้าน มี ดงัน้ี 
    1. การรวมกลุ่มของประชาชน 
   การรวมกลุ่มท่ีส าคญัในต าบลค าเตย มีจ านวนทั้งส้ิน 103 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
ยอ่ยได ้ดงัน้ี  
   1.1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ,กลุ่มเกษตรกร 31 กลุ่ม 
   1.2 กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์18 กลุ่ม 
   1.3 กลุ่มกองทุนหมู่บา้น 18 กลุ่ม 
   1.4 กลุ่มแม่บา้น 18 กลุ่ม 
   1.5 กลุ่ม สตรีประจ าหมู่บา้น 18 กลุ่ม 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 ละมยั  มัน่คง (2540) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ผลของโครงการฝึกอบรมต่อการพฒันา
คุณภาพงานบริการของบุคลากรระดบัปฏิบติัการ โรงพยาบาลหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์ 
ผลการวจิยั พบวา่ หลงัการทดลองบุคลากร ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมมีการเปล่ียนความคาดหวงัใน
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลดีของการปฏิบติัตามโครงการฝึกอบรม ดีข้ึนกวา่
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.001) และระดบัความพึงพอใจของหวัหนา้งาน
และของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการบริการของบุคลากรระดบัการปฏิบติัการทั้งในดา้นการ
ปฏิบติังาน และระดบับุคลิกภาพ ภายหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p>0.001) 
 อดิศกัด์ิ  ผลิตผลกาพิมพแ์ละคณะ (2550:บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ระบบ
จดัตั้งระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินประเทศพฒันากบัประเทศไทย พบวา่ โดยภาพรวม
การจดัตั้งระบบบริการประเทศไทยหน่วยบริการท่ีท าหนา้ท่ีใหก้ารดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วย ณ 
จุดเกิดเหตูอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงพบวา่ ดา้นการสนบัสนุนทางวชิาการรวมทั้งการตรวจสอบ
สภาพจากโรงพยาบาลท่ีชุมชน ตั้งอยูใ่นการจดัตั้งและข้ึนทะเบียนหน่วยกูชี้พอยูใ่นระดบัดีมาก
ท่ีสุด ตลอดจนบุคลากรท่ีปฏิบติัในหน่วยกูชี้พนั้นพื้นฐานจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ท่ีส านกัระบบบริการการแพทยก์ าหนด และมีการควบคุมปฏิบติัการ 
แพทยพ์บวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจดัตั้งหน่วยกูชี้พเพื่อสอดคลอ้งกบัการพฒันา
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และการกระจายอ านาจอยูใ่นระดบัปานกลาง และการจดังบประมาณสนบัสนุนจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ในการจดัตั้งหน่วยกูชี้พขั้นพื้นฐานและการจดัระบบบริหารจดัการของหน่วย
บริการท าหนา้ท่ีใหก้ารดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วย  ณ  จุดเกิดเหตุในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 สมศกัด์ิ  ทะนวนรัมย ์ (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการบริการกูชี้พบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบวา่  
  1. ดา้นบุคลากร พบวา่ประชาชนมีระดบัความตอ้งการและความคิดเห็นวา่ บุคลากร
ท่ีบริการกูชี้พ มีมารยาทดี สุภาพ เรียบร้อย ในการปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉินมากท่ีสุด ร้อยละ 
98.0 บุคลากรท่ีมาบริการรถกูชี้พบริการแพทยฉุ์กเฉิน มีการซกัถามญาติของผูป่้วยสาเหตุของ
การป่วยรวมถึงการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ร้อยละ 96 และนอ้ยท่ีสุด ควรปรับปรุงเก่ียวกบัมารยาท
ของผูป้ฏิบติังานรถกูชี้พแพทยฉุ์กเฉิน ร้อยละ 2.0 
  2. ดา้นการบริการ พบวา่ ประชาชนมีระดบัความตอ้งการและความเห็นวา่ ความ 
หมายขอบเขตการรับ-ส่งผูป่้วย และไม่ควรจ ากดัพื้นท่ีในการรับ-ส่งผูป่้วยใหอ้ยูภ่ายในจงัหวดั
มากท่ีสุด ร้อยละ100.0 รองลงมาพึงพอใจและประทบัใจในการบริการรถกูชี้พบริการแพทย์
ฉุกเฉิน แต่ควรปรับปรุงความเร็วกบัการขบัข่ียานพาหนะ ร้อยละ 8.0 
  3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ประชาชนมีระดบัความตอ้งการและความเห็นวา่ ควรท า
ความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในรถกูชี้พ โดยการฆ่าเช่ือทุกวนัเพื่อป้องกนัโรคติดต่อและการติด
เช้ือของผูป่้วย มากท่ีสุด ร้อยละ 100.0 รองลงมาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือองคก์ารบริหารมี
ส่วนรับผดิชอบในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ ร้อยละ 98.0 และนอ้ยท่ีสุดไม่มีความจ าเป็นตอ้งรับผดิ 
ชอบ เน่ืองจากเกิดอุบติัเหตุ ร้อยละ 2.0  
 กนัติมาภรณ์  ววิตัน์ตระกูล และคณะ (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบ
การด าเนินการของหน่วยงานการบริการการแพทยฉุ์กเฉินในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาฬสินธ์ุ การวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน 
งานของหน่วยบริการแพทยฉุ์กเฉิน  2) สร้างรูปแบบการพฒันาการด าเนินงานของหน่วยบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน  3) ประเมินรูปแบบการพฒันาการด าเนินงานของหน่วยบริการแพทยฉุ์กเฉิน  
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งมีนยัความส าคญัท่ีระดบั 
0.05 เรียงตามล าดบัอิทธิพลจากมากไปหานอ้ย คือ ปัจจยัด้านการพฒันาบุคลากรและทีมงาน 
ปัจจยัการพฒันาดา้นระบบงาน โดยรูปแบบการพฒันาไดก้ าหนดกิจกรรมในการพฒันาหน่วย
บริการแพทยฉุ์กเฉินในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 13 กิจกรรม  (1) ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบติัการในการช่วยเหล่ือเบ้ืองตน้  (2) ศึกษาดูงาน  (3) การฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาล
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กาฬสินธ์ุ  (4) การซอ้มแผนรับมืออุบติัเหตุหมู่ร่วมกบัเครือข่าย  (5) การมีท่ีปรึกษา  (6) การจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  (7) การจดัประชุมช้ีแจงนโยบาย  (8) การก าหนดโครงสร้าง บทบาท 
หนา้ท่ี  (9) จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน  (10) การประชาสัมพนัธ์  (11) การประชุม
คณะกรรมการพฒันาระบบบริการแพทยฉุ์กเฉินสัญจร  (12) การนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน  
(13) การสร้างแรงจูงใจ เม่ือประเมินรูปแบบการพฒันาการด าเนินงานของหน่วยบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ 5 แห่ง พบวา่  ผลการ
ด าเนินงานและคุณภาพการใหบ้ริการผูป่้วยในพื้นท่ีรับผิดชอบก่อนและหลงัการทดลอง  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อินทนนท ์ อินทนพ  และคณะ  (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการประเมินผลการจดัการ
ระบบการแพทยก่์อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินเบ้ืองตน้ ในสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ของจงัหวดัร้อยเอด็  ผลจากการประเมินพบวา่ บริบทของการ
จดัระบบการแพทยก่์อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินในสังกดัองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ ความเช่ือดา้นการเจบ็ป่วยและดา้น
เศรษฐกิจชุมชน มีกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือต่อการด าเนินการจดัตั้งหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินมี
อาสาสมคัรกลุ่มอ่ืน ๆ สามารถช่วยเหลือผูป่้วยเบ้ืองตน้ ก่อนหน่วยกูชี้พหลกัจะมาถึงท่ีเกิดเหตุ
ไดอ้ยา่งดี ในดา้นปัจจยัน าเขา้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่ิงส าคญัสามารถสนบัสนุน
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อยา่งเพียงพอในดา้นกระบวนการ ระบบการแจง้เหตุและการส่ือสาร  
เป็นหมายเลขท่ีจ าไดง่้ายและสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางซ่ึงส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมากท่ีสุด (ร้อยละ  88.1) ในดา้นผลผลิต การจดัระบบการแพทยก่์อนถึง
โรงพยาบาลของหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีมาตรฐาน 
การเสียชีวติและความพิการได ้มีความสะดวก รวดเร็ว ท าใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการ
จดัระบบการแพทยฉุ์กเฉินระดบัมากท่ีสุด ตอ้งการใหมี้การจดับริการเช่นน้ีต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  การวจิยัเร่ือง ระดบัความคิดของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ผูว้จิยัก าหนดกรอบโดยปรับจาก
ผลงานของสมศกัด์ิ  ทะนวนรัมย ์ไดศึ้กษาการบริการรถกูชี้พบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์         
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การใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครพนม 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นการบริการ 
- ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น 


