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บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
และเปรียบเทียบความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม สิทธิการรักษา รายได้ ประวัติการรับบริการ และการมารับบริการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลาที่มีกลุ่มอายุในช่วง 15-70ปี ที่
สามารถอ่าน หรือเขียนหนังสือได้ จ านวน 192 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power สุ่ม
ตัวอย่างจากทุกหน่วยให้ได้รับการเลือกเท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 
การรับรู้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และความต้องการต่อบริการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .817 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่า t- test - F-test ผลการวิจัยพบว่า 

1.ความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลาอยู่ในระดับมาก (  =2.70 , SD =0.34) 

2. ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีประวัติการมารรับบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
การมารับบริการที่โรงพยาบาลลควนเนียง รายได้ และสิทธิผู้ป่วย มีความต้องการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้รับผิดชอบระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและน าผลการวิจัยไปพัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการ  ผู้รับบริการ  บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การรับรู้ 
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บทน า 
 การเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการสูญเสียและเป็นสาเหตุของ      
การตายอันดับ 2 ของประชากรไทย ซึ่งจ านวนผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 
โดย ในปี พ .ศ .2561 มี ผู้ เสี ยชี วิ ตจ านวน  22,491คน  ซึ่ งลดลงจากปี พ .ศ .2559 จ านวน  2,000 คน              
(ศูนย์อ านวยการปลอดภัยทางถนน,2561)  หากในผู้ป่วยเหล่านี้  ถ้ามีการช่วยเหลือเบื้อต้นที่ดี มีการ
เคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและถูกต้องจะมีโอกาสรอดชีวิตและลดความพิการได้  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึง
เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกฉิน ซึ่งระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินใน
ประเทศไทย เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2535  โดยจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นและต่อมาในปี 2537 
โรงพยาบาลราชวิถีได้จัดตั้งศูนย์กู้ชีพนเรนทร และได้ขยายด าเนินงานสู่ โรงพยาบาลศูนย์จนครบทุกแห่งในปี 
2540 และครบทุกโรงพยาบาลทั่วไปในปี 2543 (สุพรรวดี ภิญโญ และคณะ,2554) 

จังหวัดสงขลา  ได้เป็นต้นแบบของ 7 จังหวัดที่ให้ได้รับด าเนินการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง และเท่าเทียม   จากการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในปี 2560 และ 2561ได้ออกปฏิบัติการจ านวน 32,828 
และ 41,078 ตามล าดับ(รายงานสถิติการแพทย์ฉุกเฉินInformation technology for Emergency Medical 
System : ITEMS,2562) 

โรงพยาบาลควนเนียง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีการให้บริการทั่วทั้งอ าเภอควนเนียง  
ซึ่งมีกู้ชีพของเทศบาล, อบต. และกู้ภัยของมูลนิธิฯ จ านวนแค่ 4 หน่วย การออกให้บริการบางพ้ืนที่จึงไม่ทั่วถึง 
และเกิดความล่าช้าในการบริการ   เนื่องจากยังไม่หน่วยให้บริการในบางต าบล    จึงท าให้ประชาชนไม่ได้ การ
รับรู้ถึงใกรให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่นั้น  ส่งผลให้มีการใช้บริการยังน้อยมากในอ าเภอควนเนียง ดัง
ข้อมูลนี้  ในปี 2560 มีจ านวน 111 เคส  ปี2561 มีจ านวน  123 เคส    

จากความส าคัญข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่
เข้าถึงประชาชน และมีหน่วยกู้ชีพท่ียังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกตาบลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลควนเนียง  
และผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการรับรู้และคความต้องการเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของพ้ืนที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอ าเภอ
ควนเนียง 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัด

สงขลา  
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม สิทธิการรักษา รายได้ ประวัติการรับบริการ และการมารับบริการ 
สมมติฐาน 

1. ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาที่มีสิทธิการรักษาต่างกัน จะมีความต้องการต่อการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินแตกต่างกัน 

2. ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาที่มีรายได้ต่างกัน  จะมีความต้องการต่อการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินแตกต่างกัน 

3. ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาที่มีประวัติการรับบริการต่างกัน  จะมีความต้องการต่อการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินแตกต่างกัน 

4. ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาที่มีการมารับบริการต่างกัน จะมีความต้องการต่อการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินแตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ

และเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยไม่คิดมูลค่า มีระบบการแจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย มีศูนย์รับแจ้งเหตุ
สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยบุคลากรที่มีความรู้และยานพาหนะที่มีความ
พร้อมไปให้การรักษา ณ จุดเกิดเหตุ ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติ งานที่มีคุณภาพซึ่ง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่ส าคัญตามห่วงโซ่ของระบบบริการดังต่อไปนี้ (ศรวณีย์ ทนุชิตและคณะ, 2561) 

1.การป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้น(Prevention)  
2) การปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล(Pre-hospital  care 
3) การปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล(In  hospital  care 
4) การปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างส่งต่อโรงพยาบาลอ่ืน(Inter  facility  transfer  care)  
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีลักษณะการท างานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 6 ระยะ

หรือเรียกว่า“Star of Life” โดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะ (อัจฉริยะแพงมา, 2555) ดังนี้ 
1) การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการพบเหตุ(Detection)การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถ

คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ถึงแม้ว่าจะสามารถป้องกันได้ก็ตามการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเกิดได้กับทุกคนโดยผู้นั้นอาจ
เป็นผู้เจ็บป่วยเองหรือคนรอบข้าง 

2) การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ(Reporting) การแจ้งเหตุที่รวดเร็วโดยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และมีหมายเลขท่ีจ าได้ง่ายเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมากเช่นกัน  

3) การออกปฏิบัติการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน(Response) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินต้องมีความพร้อม
เสมอท่ีจะออกปฏิบัติการตามค าสั่งและจะต้องมีมาตรฐานก าหนดระยะเวลาในการออกตัวระยะเวลาเดินทาง 

 4) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุ  (On scene  care) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจะประเมิน
สภาพแวดล้อมและจัดการความปลอดภัยส าหรับตนและทีมผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นเข้าประเมินสภาพผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เพ่ือให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสมและให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ควบคุม
ระบบ  
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5) การล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง (Care  in  transit) หลักท่ีส าคัญยิ่งในการ 
ล าเลียงขนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินคือการไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บซ้ าเติมต่อผู้เจ็บป่วยผู้ล าเลียงขนย้าย 

6) การน าส่งสถานพยาบาล(Transfer  to  Definitive  care) จะต้องใช้ดุลยพินิจว่าโรงพยาบาลที่จะน าส่ง
สามารถรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินรายนั้นๆได้เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยหรือผุ้บาดเจ็บได้รับการดูแลที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
                                 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอควนเนียง จังหวัดสขลา ที่มีอายุ 15-60  ปีบริบรูณ์  จ านวน 

19,748 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือ ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ใช้ Test family เลือก F-test, 

Statistical test เลือก ANOVA: Fixed Effects, Omnibus, Oneway ก าหนดค่าอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size) 
= 0.25 (จุฬาลักษณ์ บารมี, 2551) ค่าความคลาดเคลื่อน (Alpha) เท่ากับ 0.05 และค่า Power เท่ากับ 0.8 ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 192 คน ใช้วิธีการวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยก าหนดสัดส่วน (Non Proportional 
Stratified Random  Sampling) ตามประชากรแต่ละต าบล  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเรื่อง การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ควนเนียง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ และสิทธิการรักษา  
 สว่นที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ประกอบด้วยข้อค าถาม 9ข้อ สอบถามความรู้
ของประชาชนต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีจ านวน 11 ข้อ ถามถึงความต้องการว่า
ต้องการมาก ปานกลางและต้องการน้อย

การรับรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
สิทธิการรักษา  
รายได้  
ประวัติการรับบริการ  
การมารับบริการ 
 

ความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ของประชาชนในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ 
โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
แบบสอบถามชุดนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  (Content Validity) โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  1 คน หัวหน้า
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลควนเนียง 1คน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ที่ปฏิบัติงานห้องอุบิเหตุ-
ฉุกเฉิน 1 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุ  เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .817 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไปให้กับประชาชนในอ าเภอควนเนียง โดยสุ่มตัวอย่าง

ทุกหน่วยให้ได้รับการเลือกเท่ากัน ซึ่งใช้ตารางสุ่มโดยอาศัยความน่าจะเป็น แล้วจึงด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ.2562  โดยน าแบบสอบถามทั้งหมด 192 ชุด ไปแจกแต่ละต าบล  
และจ านวนที่เก็บได้คือ  178 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะห์การรับรู้ต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัด

สงขลาโดยใช้จ านวนและร้อยละ  
3. วิเคราะห์ความต้องการต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัด

สงขลาโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑ์การแบ่งระดับความต้องการโดยใช้
คะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ าสุดหารด้วยช่วงชั้นที่ต้องการดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66  หมายถงึ ความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.67 – 2.33  หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.00  หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมาก 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนใน 

อ าเภอควนเนียง จ าแนกตามสิทธิการรักษา สถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test)  
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนใน 

อ าเภอควนเนียง จ าแนกตามรายได้ ประวัติการรับบริการ และการมารับบริการที่เป็น โดยสถิติค่าที ( t- 
test)  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและ
ค่ามัธยฐานพบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และค่ามัธยฐานเท่ากับ 2.81 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันจึงถือได้
ว่า ข้อมูลความต้องการระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ   
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 53 29.8 
     หญิง 125 70.2 
อายุ   

      =36.60  ปี       SD = 13.57 ปี       Min = 15 ปี       Max = 68  ปี 
รายได ้   
      เพียงพอ 111 62.4 
     ไม่เพียงพอ 65 36.5 
สิทธิการรักษา   
      ช าระเงินเอง 22 12.4 
      บัตรทอง 99 55.6 
       อ่ืนๆ 57 32.0 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.2 รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 29.8  โดยส่วน
ใหญ่อายุเฉลี่ย36.60 ปี  รายได้ส่วยใหญ่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 62.4 และสิทธิการรักษาส่วนใหญ่เป็น
สิทธิบัตรทอง คิดเป็นร้อยละ 55.6  

 
2. ความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการต่อการบริการแพทย์ฉุกฉิน  
ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 

ความต้องการ  SD ระดับ 
1. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายอ าเภอควนเนียง สามารถช่วย
ท่านและครอบครัวได้ในยามฉุกเฉิน 

2.61 0.55 มาก 

2.รถพยาบาลจะไปถึงอย่างรวดเร็วภายใน 10นาที หลังจากที่ท่านโทรตาม 2.49 0.65 มาก 
3. หมายเลข 1669 เป็นเบอร์โทรจ าได้ง่าย ในเวลาที่ฉุกเฉิน   2.85 0.37 มาก 
4. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายอ าเภอควนเนียง จะให้บริการ
ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในอ าเภอควนเนียง 

2.67 0.47 มาก 

5.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายอ าเภอควนเนียง จะให้การ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุได้ปลอดภัยและ ทันเวลา 

2.66 0.54 มาก 

6. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายอ าเภอควนเนียง สามารถ
น าส่ง รพ.ได้อย่างปลอดภัย 

2.78 0.42 มาก 

7. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายอ าเภอ
ควนเนียง จะไม่เกิดความพิการหรือเสียชีวิต 

2.57 0.55 มาก 
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ความต้องการ  SD ระดับ 
8.รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของเครือข่ายอ าเภอควนเนียง มีอุปกรณ์
ครบถ้วนพร้อมใช้งาน 

2.68 0.49 มาก 

9.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายอ าเภอควนเนียงจะ พร้อม
ให้บริการ 24  ชั่วโมง 

2.75 0.47 มาก 

10.บุคลากรทีมแพทย์ฉุกเฉินมีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ซับซ้อนรุนแรงได้ 

2.79 0.44 มาก 

11.บุคคลากรการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายอ าเภอควนเนียง ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ 

2.81 0.40 มาก 

จากตาราง 2 พบว่าความต้องการต่อการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอวนเนียง 
จังหวัดสงขลา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของหมายเลข 1669 ที่สามารถจ าได้ง่าย(  2.85 , SD 
0.37) รองลงมาคือ ความต้องการในด้านการให้บริการด้วยความเต็มใจของเจ้าหน้าที่(  2.81 , SD 0.40)  
ในส่วนของความต้องการที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ ด้านความรวดรวดเร็วในการออกให้บริการหลังจกที่มี
การขอความช่วยเหลือ(  2.49 , SD 0.65) 
3. การรับรู้ต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ขอการรับรู้ต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนใน
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ข้อที่ การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
1. รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือหมายเลข 1669 หรือไม่ 

รู้ 
ไม่รู้ 
ไม่แน่ใจ 

 
157 
16 
1 

 
88.2 

9 
0.6 

2. เบอร์โทรศัพท์บริการการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องเสียโทรศัพท์หรือไม่ 
ไม่เสีย 
เสีย 
ไม่แน่ใจ 
 

 
116 
5 
51 

 
65.2 
2.8 
28.7 

3. การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
ไม่จ่าย 
จ่าย 
ไม่แน่ใจ 

 
93 
11 
69 

 
55.2 
6.2 
38.8 

4. บริการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24  ชั่วโมง 
ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ 

 
151 
7 
16 

 
84.8 
3.9 
9.0 

5. เมื่อมีการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน แล้วรถพยาบาลจะมาถึงในเวลาอันรวดเร็ว 
ใช่ 
ไม่ใช่ 

 
86 
17 

 
48.3 
9.6 
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ข้อที่ การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่แน่ใจ 71 39.9 

6. การบริการแพทย์ฉุกเฉินปลอดภัยกว่าการน าส่งด้วยตนเอง 
ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ 

 
128 
5 
41 

 
71.9 
2.8 
23.0 

7. การบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการได้ทุกพ้ืนที่ 
ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ 

 
124 
9 
41 

 
69.7 
5.1 
23.0 

8. การบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะให้การช่วยเหลือเบื้อต้นขณะน าส่ง 
           ใช ่
           ไม่ใช่ 
           ไม่แน่ใจ 

 
153 
2 
19 

 
86 
1.1 
10.7 

9. เมื่อมีการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ท่านทราบหรือไม่ว่า รถจากหน่วยงานใดจะ
ไปรับท่าน 

รู้ 
ไม่รู้ 
ไม่แน่ใจ 

 
 

81 
38 
55 

 
 

45.5 
21.3 
3.9 

  
 
 
4. เปรียบเทียบความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอ าเภอควนเนียง  
จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม สิทธิการรักษา รายได้ ประวัติการรับบริการ และการมารับบริการ 

ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประวัติการรับบริการ การมารับบริการ 
และรายได้ 

 n  SD t df p-value 
ประวัติการรับบริการ 
เคยใช้บริการ 82 2.68 0.36 -7.89 171 0.431 
ไม่เคยใช้บริการ 91 2.71 0.32    
การมารับบริการ 
รถส่วนตัว 139 2.68 0.35 -1.51 171 0.131 
ใช้บริการรถ 1669 34 2.78 0.29    

รายได้ 
เพียงพอ 107 2.66 0.36 -1.632 154.83 0.105 
ไม่เพียงพอ 65 2.75     
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จากตารางพบว่า ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีประวัติการมารรับบริการแพทย์
ฉุกเฉิน การมารับบริการที่โรงพยาบาลลควนเนียง และรายได้ มีความต้องการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่
แตกต่างกัน 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสิทธิการรักษา 
สิทธิการรักษา n  SD 

ช าระเงินเอง 22 2.77 0.23 
บัตรทอง 96 2.69 0.35 
จ่ายตรง/ประกันสังคม 55 2.68 0.37 
 

ตาราง 6 ความแปรปรวนของความต้องการบริการจ าแนกตามสิทธิผู้ป่วย 
ความ

แปรปรวน 
ss df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.123 2 0.062 0.52 0.59 
ภายในกลุ่ม 20.116 170 0.118   

รวม 20.239 172    
จากตารางพบว่า ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีสิทธิการรรักษาต่างกัน มีความ

ต้องการการบริการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นระบบที่มีการด าเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
ด าเนินงานในการดูแลในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณจุดเกิดเหตุจจนถึงน าส่ง
สถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย และลดภาวะแทรกซ้อน โดยส่วนใหญ่ที่มีความต้องการในความสะดวก 
เป็นการริการที่ช่วยให้นึกถึงเวลาเจ็บป่วยที่ง่ายรองลงมาเป็นในส่วนของการให้บริ การที่เกิดความเต็มใจ
บริการจากผู้ให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการท างาน สามารถดูแลช่วยเหลือให้พ้นจาก
ภาวะเจ็บป่วยได ้  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่า หน้าที่หลักของพยาบาลคือการตอบสนองความต้องการเพ่ือให้
ผู้ป่วยสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านจากภาวะเจ็บป่วยไปสู่สุขภาวะได้ และในส่วนที่ประชาชนมีความต้องการ
ปานกลางและน้อย เป็นในส่วนการบริการที่ช่วยลดความพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดจากความเชื่อมั่น 
หรือประสบการณ์ ของคนนั้นๆ ซึ่งจากงานวิจัยความต้องการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในกลุ่มทุกกลุ่ม
อายุ เพศ รายได้ รวมทั้งสิทธิการรักษาที่พ่ึงมีอยู่นั้น ย่อมมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน การรับ รู้ ในการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้คต่างกันในแต่ละเรื่อง ซึ่งในส่วนที่มีการรับรู้
สูงสุด คือ รับรู้ว่ามีบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือหมายเลข 1669 ที่จะช่วยในยามเจ็บป่วย ในส่วนที่มีการ
รับรู้น้อยคือ ไม่ทราบว่าหากมีการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว จะได้รับการบริการจากหน่วยงาน
ใด ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
(สุพรรณวดี และคณะ,2554) 

ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีประวัติการมารับบริการแพทย์ฉุกเฉินต่างกัน มี
ความต้องการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ว่าจะมาด้วยรถส่วนตัวหรือการเรียกใช้บริการ 
1669  ก็ยังมีความต้องการการบริการ ที่สามารถช่วยให้พ้นจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยได้
คาดคิดมาก่อน ฉะนั้นหากการเรียกใช้บริการ1669 ท าให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นจากการบริการแล้ว .
การบริการอย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้
มีระบบรองรับที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย ยานพาหนะพร้อมออก
ปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ ระบบสื่อสาร ระบบข้อมูล ตลอดจนพัฒนาทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความพร้อม มีทักษะในการปฏิบัติการด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรภา ขุนทองแก้ว,(2562). 

ประชาชนในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีรายได้ ต่างกันมีความต้องการบริการแพทย์
ฉุกเฉิน ไม่แตกต่างกัน มนุษย์ทุกคนย่อมแสวงหาความปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง ตามทฤษฎีของ
มาสโลว์ ซึ่งไม่ว่ารายได้จะเพียงพอหรือไม่เพียงพอ หากได้รับความปลอดภัย ปราศจากทุกข์ต่างๆ ยอม
ต้องการการบริการอยู่แล้วนั่นเอง ซึ่งรวมถึงในสิทธิการรักษาของแต่ละคนก็เช่นกัน  ความต้องการด้านการ
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ทุกคนล้วนต้องการมากเช่นกัน  ซึ่งสุขภาพจิตและกายท่ีดีนั้น จะช่วยให้การด าเนิน
ชีวิตในแต่ละวันจะเป็นไปอย่างราบรื่น  
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 

ใช้ผลการวิจัยเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
ควนเนียง ให้สารมารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคFast track ให้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินมากข้ึน ซึ่ง
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อาจท าได้โดยจัดประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ข้อมูล สะท้อนปัญหา หาวิธีการแก้ไข และผลักดันให้มีFR.ทุก
ต าบล 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาระบบการให้บริการ การสร้างภาคีเครือข่าย 
การพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสร้างระบบรองรับการให้บริการ 

2.หากมีการน าไปพัฒนาแล้ว ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในบริการ หลังจากได้มีการพัฒนา
ระบบ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ อาจารย์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา คุณจรัสศรี จันทร์เส้ง หัวหน้างานอุบัติตุเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลควนเนียง 
และพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินทุกท่าน รวมทั้ง อสม. แต่ละต าบลในอ าเภอควนเนียง 
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