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บทคัดย่อ

	 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีโอกาสที่จะรอดชีวิตและลดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้	แต่ปัจจุบัน
มีการเรียกใช้บริการฯ	ค่อนข้างน้อย	การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้	ทัศนคติ	และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการ
แพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเร่งด่วนหรือญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	พ.ศ.	
2558	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559	ในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน	รวม	45	แห่งใน	9	จังหวัด	จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น	2,028	คน	พบว่า	ผู้ป่วยฉุกเฉิน	646	คนมาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	และ	1,382	คนมาด้วยตนเองหรือวิธีอื่น	
เหตุผลหลักของการมาด้วยตนเองหรือวิธีอื่นคือ	เห็นว่ามาด้วยรถส่วนตัวสะดวกกว่า	(ร้อยละ	76.0)	ไม่อยากเสียเวลารอรถ
พยาบาลฉุกเฉินซึ่งอาจมาช้า	(ร้อยละ	31.0)	เป็นช่วงภาวะคับขัน	ตกใจ	จึงไม่ได้นึกถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน	(ร้อยละ	28.9)	ส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการฯ	คือ	(1)	เข้าใจผิดว่ารถพยาบาลฉุกเฉินใช้รับเฉพาะผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน	(2)	
เข้าใจผิดว่าการใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินต้องเสียค่าใช้จ่าย	ส่วนในด้านทัศนคติพบว่า	ผู้ป่วยหรือญาติมีทัศนคติเชิงลบต่อ
การเรียกใช้บริการฯ	ในทุกประเด็น	โดยเฉพาะทัศนคติที่เห็นว่าต้องทนเจ็บป่วยและใช้ยาหรืออุปกรณ์ของตนเท่าที่มีให้ถึงท่ี
สุดก่อน	จึงค่อยโทรหาหรือเรียกใช้บริการ	1669	รวมทั้ง	เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องรีบมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง	เพราะ
รอรถพยาบาลจะช้าและไม่ได้ช่วยอะไร	เหล่านีเ้ป็นทศันคตทิีพ่บในกลุม่ผูไ้ม่เรยีกใช้มากกว่ากลุม่ทีใ่ช้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ	
จากการศึกษาจะพบสาเหตุการไม่เรียกใช้ฯ	เกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดและทัศนคติ	ซึ่งนอกจากการไม่รู้จักระบบการแพทย์
ฉกุเฉินแล้ว	สิง่ส�าคญัหนึง่คอืความไม่รูภ้าวะคกุคามของอาการฉกุเฉนินัน้ๆ	ท�าให้ไม่ตระหนกัต่อประโยชน์ทีจ่ะได้	หากมาด้วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ดังนั้นหน่วยงานระดับพื้นที่	รวมทั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	และกระทรวงสาธารณสุข	จึง
ควรหาแนวทางหรือวิธีการที่ดีในการประชาสัมพันธ์ท่ีเน้นการส่งเสริมความรู้	ปรับทัศนคติต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อ
ส่งเสริมให้การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีมากขึ้น	

 ค�าส�าคัญ:	ความรู้	ทัศนคติการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน,	การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน,	การเจ็บป่วยฉุกเฉิน



ภูมิหลังและเหตุผล

ก ารแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพท่ี
บริการผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการบ�าบัดรักษาช่วง

ก่อนถึงโรงพยาบาลอย่างถูกต้องและทันท่วงที(1)	การมี
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลด
ความสูญเสียได้	ซึ่งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล	(pre-hospital)	นั้น	จะต้องมีประสิทธิภาพ	มี
ความครอบคลุมอย่างเหมาะสม	และเชื่อถือได้	จึงจะท�าให้
ประชาชนเชื่อมั่นในการเรียกใช้บริการ(2)	ระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
มีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	เป็นกลไก

ส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบ	และมีสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ.)	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหาร
จัดการระบบ	ซ่ึงที่ผ่านมาพบว่า	บุคลากรด้านการแพทย์
ฉกุเฉนิและยานพาหนะรบัสง่ผูป้ว่ยฉกุเฉนิมจี�านวนเพิม่มาก
ขึน้	มชีดุปฏบิตักิารฉกุเฉนิทีค่รอบคลมุการใหบ้รกิารฯ	เพิม่
มากขึน้	ส่งผลใหจ้�านวนคร้ังของการออกปฏบัิติการฉกุเฉนิ
เพ่ิมมากข้ึนทุกปี	โดยในปี	พ.ศ.	2560	พบว่า	มีการออก
ปฏบิติัการฉุกเฉินท่ัวประเทศจ�านวน	1.5	ล้านคร้ัง	หรอืเพิม่
ขึน้ประมาณรอ้ยละ	20	เมือ่เทยีบกบัปี	พ.ศ.	2555(3)	อยา่งไร
ก็ตาม	การออกปฏิบัติการฉุกเฉินหรือการเรียกใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินก็ยังถือว่ามีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
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Abstract

 Emergency	Medical	Service	(EMS)	can	help	increase	survival	rates	and	reduce	possible	disability	
among	emergency	patients.	However,	the	number	of	calls	for	EMS	is	relatively	low	in	Thailand.	This	 
study	aimed	to	inspect	the	knowledge,	perspective,	and	reasons	of	calling	and	not-calling	the	EMS	by	
patients	or	their	relatives	who	visited	the	emergency	room	in	45	government	and	private	hospitals	from	
December	2015	to	February	2016.	The	hospitals	were	scattered	in	9	provinces	with	the	sample	of	2,028	
patients,	whereby	646	patients	had	called	EMS	and	1,368	came	by	themselves	or	otherwise.	The	key	
reasons	for	not-calling	were:	the	convenience	of	personal	transportation	(76.0%),	avoiding	waiting	time	
for	an	ambulance	(31.0%),	and	anxiety	on	the	emergency	situation	(28.9%).	Most	misconceptions	on	the	
EMS	included:	(1)	Ambulances	were	used	only	for	casualties	from	accidents,	and	(2)	Ambulance	services	
were	not	free.	In	terms	of	perspective,	most	patients	or	relatives	had	negative	views	towards	the	EMS,	
especially	the	idea	that	they	had	to	help	themselves	until	the	condition	was	severe	or	medications	or	
relief	devices	were	unavailable.	Another	view	was	that	the	EMS	was	slower	than	getting	to	the	hospital	
on	own-self.	These	perspectives	were	from	non-users	more	than	users.	In	conclusion,	the	study	indi- 
cated	that	the	causes	of	non-user	involved	misunderstandings,	poor	perspectives,	and	lack	of	awareness	
as	well	as	the	absence	of	knowledge	on	threats	related	to	particular	emergency	conditions.	Hence,			
regional	agencies,	the	National	Institute	of	Emergency	Medicine,	and	the	Ministry	of	Public	Health	should	
discuss	the	solutions	to	raise	public	awareness	and	to	improve	the	perspective	towards	the	EMS,	in	order	
to	promote	more	usage.

 Keywords: knowledge and perspective of emergency medical service, EMS utilization, emergency 
patients
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จ�านวนการคาดการณผ์ูป้ว่ยฉกุเฉนิทีเ่ขา้รบัการรกัษาท่ีหอ้ง
ฉุกเฉินในประเทศไทย	ซึ่งพบเพียงร้อยละ	10-15(4-5)

	 จากสถิติสาธารณสุข	ปี	พ.ศ.	2558	พบว่า	การเจ็บ
ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง	โรคหัวใจขาดเลือด	รวมถึง
อุบัติเหตุทางจราจร	เป็นสาเหตุการตายล�าดับต้นๆ	ของ
ประเทศไทย(6)	 ซึ่งการเจ็บป่วยเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่าง
กะทันหันหรือเกิดแบบฉุกเฉิน	ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอันตราย
ต่อการด�ารงชีวิตหรือการท�างานของอวัยวะส�าคัญ	จ�าเป็น
ต้องได้รับการจัดการและการบ�าบัดรักษาอย่างทันท่วงที
เพือ่ปอ้งกันไม่ให้อาการรนุแรงขึน้หรอืเสยีชีวติ(7)	ดงันัน้การ
จัดการหรือช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยระบบ
บรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิจงึเป็นส่ิงส�าคญัตลอดกระบวนการ	
ตัง้แตก่ารไดร้บัแจง้เหตแุละประเมนิอาการ	การดแูลกอ่นน�า
สง่โรงพยาบาล	(pre-hospital	care)	การชว่ยเหลอืระหวา่ง
น�าสง่	และการน�าสง่ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลได้อยา่งเหมาะ
สม	รวดเร็ว	ซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย
ฉุกเฉินไม่ให้เสียชีวิต	ณ	ที่เกิดเหตุได้มากกว่าร้อยละ	90(8)

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามล�าดับ(9-11)	แต่พบปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�าคัญ	เช่น	ปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บรกิารของชดุปฏบิตักิาร	ความแตกตา่งของปรมิาณ
การให้บริการของแต่ละพื้นที่	ความสับสนกับหมายเลข
สายด่วน	ทั้งน้ี	 เนื่องจากการบริการฉุกเฉินก่อนถึงโรง
พยาบาลของประเทศไทยยังเป็นระบบการจัดบริการของ
รถพยาบาลฉุกเฉินหลายระดับ	(multiple	tier	system)	
ซ่ึงต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่มักเป็นเพียงระดับเดียว	
(single	tier	system)	จึงพบปัญหาการจัดท�ามาตรฐาน
การบริการ	ทั้งยานพาหนะ	อุปกรณ์	ครุภัณฑ์	อีกทั้งยังไม่
พบหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพ	ประสิทธิภาพในการ
จัดบรกิารและผลลพัธท่ี์เกดิข้ึน	และท่ีส�าคญัมข้ีอจ�ากดัด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ(9-10)	ส่วนปัญหาในฝั่งประชาชน	พบว่า	มี
ประมาณร้อยละ	20	ไม่รู้จักสายด่วน	1669	และถึงแม้จะ
รู้จักสายด่วน	1669	แต่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัด
ให้มีและใช้ระบบบริการน้ี	รวมถึงไม่รู้จักบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน	นอกจากนี้	ยังพบว่าประชาชนมีทัศนคติเชิงลบต่อ
รถพยาบาลฉุกเฉินและระบบการแพทยฉุ์กเฉินอกีดว้ย(10-11) 
สาเหตุต่างๆ	ดังกล่าว	อาจเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่
เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินจะใช้วิธีการมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง	
โดยไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ดังนั้น	การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลของการไม่เรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน	รวมไปถึงความรู้	
ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าข้อค้นพบไปใช้พิจารณาหา
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา

	 วิธีการศึกษา	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	(survey	re-
search)	กระท�าในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและฉุกเฉินเร่ง
ด่วนหรือญาติที่พาผู้ป่วยมาใช้บริการ	ณ	ห้องฉุกเฉินในโรง
พยาบาลรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	
พ.ศ.	2558	ถึงเดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559	
	 การเลอืกพืน้ที	่ใชว้ธิกีารสุม่ตัวอยา่งแบบ	2	ชัน้	(two-
stage	stratified	sampling)	โดยขัน้ที	่1	เลือกจังหวดั	โดย
แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น	6	ส่วน	ได้แก่	ภาคเหนือ	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาค
ตะวันตก	ภาคใต้	และกรุงเทพมหานคร	และเลือกจังหวัด
ตัวอย่างแบบเจาะจง	 โดยพิจารณาเลือกจังหวัดที่มีการ
พัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแพทย์ฉุกเฉินตาม
หลักของ	system	building	block	และมีผลงานโดดเด่น	
มีการกระจายตัวของจังหวัดในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ	และ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ	ซึ่งคัดเลือกได้ทั้งส้ิน	9	จังหวัด	
ได้แก่	เชียงใหม่	พิษณุโลก	นครพนม	อุบลราชธานี	สระบุรี	
ราชบุรี	ชลบุรี	สงขลา	และกรุงเทพมหานคร	ขั้นที่	2	เลือก
โรงพยาบาลโดยใชว้ธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย	โดยเลอืกโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	(รพศ./รพท.)	จังหวัดละ	1	แห่ง	
รวม	8	แห่ง	(พิจารณาเลือก	รพศ.	เป็นล�าดับแรก	หากไม่มี	
รพศ.	ในจังหวัดนั้นหรือ	รพศ.	ไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ	
ให้พจิารณาเลอืก	รพท.	เปน็ล�าดบัถดัมา	และหากในจงัหวัด
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นั้นมี	รพท.	มากกว่า	1	แห่ง	ให้สุ่มเลือกอย่างง่าย	โดยวิธี
จับฉลาก)	เลือกโรงพยาบาลชุมชน	(รพช.)	จังหวัดละ	2-3	
แห่ง	รวม	23	แห่ง	เลือกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	(รพม.)	
แบบเจาะจงในจังหวัดที่มี	รพม.	รวม	3	แห่ง	และเลือกโรง
พยาบาลเอกชน	(รพ.	เอกชน)	แบบเจาะจง	โดยพิจารณา	
รพ.	เอกชนขนาดใหญ่ที่เป็นเครือข่ายบริการของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 และยินดีเข้าร่วมโครงการ	
จังหวัดละ	1	แห่ง	รวม	6	แห่ง	(หาก	รพ.	เอกชนขนาดใหญ่
ล�าดับแรกไม่ยินดีเข้าร่วมโครงการจะเลือก	รพ.	ขนาดใหญ่
ในล�าดับถัดมา)
	 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	สุม่เลอืกอยา่งงา่ยตาม
สังกัด	จ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	รพ.วชิรพยาบาล	(โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย	 สังกัดส�านักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร)	
รพ.พระนัง่เกลา้	(สงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	
กระทรวงสาธารณสุข)	รพ.เลิดสิน	 (สังกัดกรมการแพทย์	
กระทรวงสาธารณสขุ)	และ	รพ.บางปะกอก	1	(โรงพยาบาล
เอกชน)
	 กลุ่มตัวอย่างและวิธีสุ่มเลือก	การก�าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง	ใช้สูตรสมการข้างล่างนี้	

  Z2
a/2

PO
 n=
  d2

	 โดยที่	=	1.96	(ค่าคงที่ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%)	
P	=	สัดส่วนของประชาชนที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
ด้วยตนเอง	คิดจากประมาณการการรวบรวมสถิติการให้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินและสถิติผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ี
ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกระดับที่สังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	ในปี	2554(4)	โดยแต่ละจังหวัดมีค่า	
P	ดังนี้	เชียงใหม่	(0.9746)	พิษณุโลก	(0.9789)	นครพนม	
(0.9498)	อุบลราชธานี	 (0.9288)	สระบุรี	 (0.9812)	
ราชบุรี	 (0.9714)	ชลบุรี	 (0.9619)	สงขลา	 (0.9756)	
และกรุงเทพมหานคร	(0.9688),	Q	=	1-P	และ	d	=	ค่า
ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้	ก�าหนดที่	 ร้อยละ	2.5	
(0.025)	และก�าหนดอัตรากรณีการปฏิเสธให้ข้อมูล	หรือ

แบบสัมภาษณ์ไม่สมบูรณ์หรือติดตามกลุ่มตัวอย่างไม่ได้	
(non-response	rate)	ร้อยละ	10	ซึ่งจากสมการดังกล่าว
จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ต่�ากว่า	2,011	คน	
	 ก�าหนดจ�านวนกลุม่ตัวอยา่งในแต่ละโรงพยาบาลตาม
สัดส่วนการเข้ารับบริการ	(probability	proportional	to	
size)	จากข้อมูลสถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและ
สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุก
ระดับที่สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ในปี	
2554(4)	ส�าหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
เอกชน	ให้ก�าหนดสัดส่วนเท่ากับ	รพศ./รพท.	
	 ท�าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทุกรายที่มารับบริการ
ที่ห้องฉุกเฉินที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก	ดังนี้	
เกณฑ์การคัดเข้า	 (inclusion	criteria)	ได้แก่	 (1)	ผู้ป่วย
สัญชาติไทยที่มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ทั้งเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่มีอายุต้ังแต่	5	ปี	ขึ้น
ไป	(2)	ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและฉุกเฉินเร่งด่วน	ตามระดับ
การคัดแยกที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	 (ED-triage)	 (re-
suscitation:	level	1,	emergent:	 level	2,	urgent:	
level	3)	 (3)	ผู้ป่วยที่สามารถให้ข้อมูลได้	 (อ่าน	ฟัง	พูด
ภาษาไทย)	แต่หากไม่สามารถให้ข้อมูล	 ให้ญาติที่รู้จัก
ข้อมูลผู้ป่วยเป็นอย่างดีให้ข้อมูลแทน	และ	 (4)	 ผู้ป่วย
ฉุกเฉินท่ีมารับบริการท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินด้วย
ผู้อื่นโทรแจ้ง	1669	หรือน�าส่งโดยทางอื่นๆ	 เช่น	อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	แกนน�าอาสา
สมัครฉุกเฉินชุมชน	(อฉช.)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	 (รพ.สต.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	
คลินิก	 (โดยญาติหรือผู้ป่วยรับรู้สามารถระบุข้อมูลได้)	 มี
เกณฑ์การคัดออก	(exclusion	criteria)	ได้แก่	(1)	ผู้ป่วย 
และญาติที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้	 (2)	ผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก 
โรงพยาบาลอืน่	และ	(3)	ผูป้ว่ยทีส่ง่ตอ่มาจากแผนกอืน่ภายใน 
โรงพยาบาล
	 เครื่องมือ	แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	
(1)	ข้อมูลทั่วไป	 (2)	 เหตุผลการไม่เลือกใช้บริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน	และ	(3)	การรับรู้	ความเข้าใจและทัศนคติ
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ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ได้ตรวจสอบความ
ตรงด้านเนื้อหา	(content	validity)	จากการจัดประชุมผู้
เชี่ยวชาญ	7	ท่าน	จ�านวน	3	ครั้ง	น�าไปทดสอบเก็บข้อมูล
ในโรงพยาบาลนอกเหนือกลุ่มท่ีถูกเลือก	จ�านวน	30	คน	
และทดสอบความเท่ียงหรือความน่าเชื่อถือ	(reliability)	
ของค�าถามการรบัรู	้ความเขา้ใจและทศันคตเิกีย่วกบัระบบ
บรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ	คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของ	Cron-
bach(12)	เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ	0.78
 การวิเคราะห์ข้อมูล	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดง

เหตุผลของการไม่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในลักษณะ
ตา่งๆ	โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา	เชน่	ความถี	่รอ้ยละ	ค่าเฉล่ีย	
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	และเปรยีบเทยีบสดัสว่นโดยใช้สถติ	ิ
Chi-square	test	ระหว่างสองกลุ่ม	ที่ระดับความเช่ือม่ัน
ร้อยละ	95

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป 

	 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่มา

ตารางที่ 1		ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

  มาด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน	 มาด้วยตนเองหรือวิธีอื่น
ลักษณะ
	 	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ

เพศ	 n	=	646	 	 n	=	1,382
	 ชาย	 384	 59.4	 711	 51.4
	 หญิง	 262	 40.6	 671	 48.6

อายุ	 n	=	646	 	 n	=	1,382
	 	 mean	=	53.7	SD	=	21.99	 	 mean	=	53.3	SD	=	21.71
	 5-14	ปี	 13	 2.0	 68	 4.9
	 15-59	ปี	 278	 43.0	 580	 41.9
	 60	ปีขึ้นไป	 355	 55.0	 734	 53.1

สิทธิประกันสุขภาพ	 n	=	641	 	 n	=	1,372
	 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 430	 67.1	 1,027	 74.9
	 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 64	 10.0	 109	 7.9
	 ประกันสังคม	 29	 4.5	 92	 6.7
	 ประกันเอกชน	 32	 5.0	 56	 4.1
	 สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ/อปท.	 36	 5.6	 64	 4.7
	 พรบ.	คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 82	 12.8	 38	 2.8
	 ไม่ใช้สิทธิ์	 10	 1.6	 9	 0.7

ประเภทการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 n	=	646	 	 n	=	1,382
	 ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป	(non-trauma)	 453	 70.1	 1,158	 83.8
	 ผู้ป่วยอุบัติเหตุและบาดเจ็บ	(trauma)	 193	 29.9	 224	 16.2

ระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วย	 n	=	646	 	 n	=	1,382
	 ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน	 349	 54.0	 814	 58.9
	 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต	 297	 46.0	 568	 41.1
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ใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจ�านวน	45	แห่งใน	
9	จังหวัด	มีผู้ให้ข้อมูลจ�านวน	2,028	คน	โดยผู้ให้ข้อมูล	2	
ใน	3	คนนั้น	เป็นญาติหรือคนใกล้ชิด	(ร้อยละ	65.5)	มีร้อย
ละ	34.5	เป็นผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	โดยผู้ให้ข้อมูลทั้งกลุ่มที่มา
ดว้ยการแพทยฉ์กุเฉนิและมาดว้ยตนเองหรอืวธิอีืน่สว่นใหญ่
เป็นผู้ชาย	(ร้อยละ	59.4	และ	51.4)	มีอายุมากกว่า	60	ปี	
(ร้อยละ	55.0	และ	53.1)	ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า	(ร้อยละ	67.1	และ	74.9)	ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้
ปว่ยฉกุเฉนิทัว่ไป	(non-trauma)	(รอ้ยละ	70.1	และ	83.8)	
และเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน	(ร้อยละ	54.0	และ	58.9)	ดัง
ตารางที่	1

2. วิธีการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

	 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินด้วยรถ
พยาบาลมีจ�านวน	646	คน	ส่วนใหญ่มากับรถปฏิบัติการ
แพทย์ฉุกเฉินของ	อปท.	(ร้อยละ	44.9)	มีประมาณ	1	ใน	3	

คนที่มาด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินของ	รพ.	(ร้อยละ	33.3)	อีก
ส่วนหนึง่มาด้วยรถปฏบิติัการแพทยฉุ์กเฉินของมลูนธิ	ิ(รอ้ย
ละ	21.8)	ส่วนกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยตนเองหรือระบบ
อื่น	พบว่า	ส่วนใหญ่มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว	(ร้อยละ	73.4)	
รองลงมา	คอื	มาด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว	รถยนตร์บัจา้ง	
รถแท็กซี่รับจ้าง	(ร้อยละ	12.5,	5.1	และ	3.1)	ตามล�าดับ	
ดังตารางที่	2

3. เหตุผลของการไม่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

	 กลุ่มผู้ท่ีมาด้วยตนเองหรือวิธีอื่นจ�านวน	1,382	คน 
นั้น	พบว่าส่วนใหญ่ให้เหตุผลหลักที่ไม่เรียกใช้บริการการ
แพทยฉ์กุเฉนิ	ไดแ้ก่	(1)	เหน็วา่มาดว้ยรถสว่นตวัสะดวกกวา่	
(ร้อยละ	76.0)	(2)	ไม่อยากเสียเวลารอรถพยาบาลฉุกเฉิน
ซึ่งอาจมาช้า	(ร้อยละ	31.0)	(3)	เป็นช่วงภาวะคับขัน	ตกใจ	
จึงไม่ได้นึกถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน	(ร้อยละ	28.9)	(4)	รู้สึกว่า
อาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อย	(ร้อยละ	19.9)	และ	(5)	

ตารางที่ 2		วิธีการที่ผู้ป่วยฉุกเฉินมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

	 วิธีการมารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 จำานวน	 ร้อยละ

มาด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน	 n	=	646
	 รถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล	 215	 33.3
	 รถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของ	อปท.	 290	 44.9
	 รถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิ	 141	 21.8

มาด้วยตนเองและระบบอื่น	 n	=	1,382
	 รถยนต์ส่วนตัว	 1,014	 73.4
	 รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	 173	 12.5
	 รถสามล้อเครื่อง/ซาเล้งส่วนตัว	 18	 1.3
	 เดินมาเอง	 5	 0.4
	 รถยนต์รับจ้าง	 70	 5.1
	 รถแท็กซี่รับจ้าง	 42	 3.1
	 รถจักรยานยนต์รับจ้าง	 20	 1.4
	 รถสามล้อเครื่อง/ซาเล้งรับจ้าง	 14	 1.0
	 มาด้วยหน่วยงานอื่นๆ	11	คน	ได้แก่	รถต�ารวจน�าส่ง	(5),	กู้ชีพ	นอกระบบ	(1),	รถพยาบาล	 11	 0.8
	 ของโรงงาน	(2),	รถยนต์บริษัท	(1),	รถโรงเรียน	(1),	รถเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	(1)
	 ไม่ระบุ	 15	 1.0
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เป็นเพราะไม่รู้จักการแจ้งรถพยาบาลฉุกเฉินผ่าน	1669	
(ร้อยละ	19.2)	ดังภาพท่ี	1	และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน
เหตุผลการไม่เรียกใช้บริการฯ	ระหว่างผู้ป่วย	trauma	กับ
ผูป้ว่ย	non-trauma	พบวา่ผูป่้วย	trauma	ให้เหตผุลเพราะ
มาด้วยรถส่วนตัวสะดวกกว่า	และเพราะไม่รู้จักการแจ้งรถ
พยาบาลฉุกเฉินผ่าน	1669	น้อยกว่าผู้ป่วย	non-trauma	
ซึง่ใหเ้หตผุลวา่	เปน็ชว่งภาวะคบัขัน	ตกใจ	จงึไมไ่ด้นกึถงึรถ
พยาบาลฉุกเฉินมากกว่าผู้ป่วย	trauma	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	ดังภาพที่	2

4. ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ

	 จากการสอบถามผูป้ว่ยหรอืญาตทิีม่ารบับรกิารฯ	พบ
ว่า	มีข้อมูลท่ีเข้าใจผิดในสัดส่วนท่ีสูง	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	
(1)	เข้าใจว่ารถพยาบาลฉุกเฉินใช้รับเฉพาะผู้บาดเจ็บจาก
อบุตัเิหตเุทา่นัน้	(รอ้ยละ	23.7)	(2)	เขา้ใจวา่การใชบ้รกิารรถ
พยาบาลฉุกเฉินต้องเสียค่าใช้จ่าย	(ร้อยละ	19.0)	(3)	เข้าใจ

ภาพที่ 1		เหตุผลที่ผู้ป่วยฉุกเฉินมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินด้วยตนเองและวิธีอื่น	(n	=	1,381)

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	p-value	<	0.05

ภาพที่ 2	 เหตุผลทีผู้่ป่วยฉกุเฉนิมาดว้ยตนเองและวธิอีืน่	จ�าแนกตามสาเหตขุองการมาใชบ้รกิารทีห่อ้งฉุกเฉนิ	(trauma,	n	=	223;	non-trau-
ma,	n	=	1,158)

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



ว่ารถพยาบาลฉุกเฉินน�าส่งผู้ป่วยอย่างเดียว	ไม่มีเครื่องมือ
ช่วยเหลือเบื้องต้น	(ร้อยละ	15.5)	(4)	เข้าใจว่าการรักษา
เบื้องต้นบนรถพยาบาลฉุกเฉินเสี่ยงต่อการติดโรค	 (ร้อย
ละ	14.6)	และ	(5)	เข้าใจว่าทุกครั้งที่รถพยาบาลฉุกเฉินมา
รับ	จะไม่มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มาด้วย	(ร้อยละ	13.2)	
ดังภาพที่	3	และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนความเข้าใจผิด
ระหว่างผู้ที่มาด้วยตนเองหรือวิธีอื่นกับผู้ที่มาด้วยบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน	พบว่า	ผู้ที่มาด้วยตนเองหรือวิธีอื่นมี
สัดส่วนความเขา้ใจผิดวา่	(1)	รถพยาบาลฉุกเฉินใชรั้บเฉพาะ
ผู้บาดเจ็บจากอบุติัเหตุเท่านัน้	(2)	เข้าใจผิดวา่การใชบ้รกิาร
รถพยาบาลฉกุเฉนิตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย	(3)	เขา้ใจผดิวา่การน�า
สง่ดว้ยรถพยาบาลฉกุเฉนิ	ยิง่ท�าใหอ้าการทรดุหนกั	สงูกวา่ผู้
ทีม่าดว้ยบรกิารการแพทยฉ์กุเฉินอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ
ดังภาพที่	4

ภาพที่ 3	ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	(n	=	2,027)

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	p-value	<	0.05,	

ภาพที่ 4	 ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จ�าแนกตามวิธีการมารับบริการ	(มาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	n	=	646,	มาด้วย
ตนเองหรือวิธีอื่น	n	=	1,381)
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*มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	p-value	<	0.05

ภาพที่ 6	 ทัศนคติเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จ�าแนกตามวิธีการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน	(มาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	n=	646,	
มาด้วยตนเองหรือวิธีอื่น	n	=	1,381)

ภาพที่ 5 	ทัศนคติเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	(n	=	2,026)

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



5. ทัศนคติเกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

	 จากการสอบถามผู้ป่วยหรือญาติที่มารับบริการฯ	
พบว่า	มีทัศนคติเกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็น
อุปสรรคตอ่การเรยีกใชบ้รกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ	5	ล�าดับแรก 
ไดแ้ก่	(1)	เหน็วา่	ตอ้งทนเจบ็ป่วยและใชย้าหรอือปุกรณข์อง
ตนเทา่ทีม่ใีหถ้งึทีส่ดุกอ่น	จงึคอ่ยโทรหาหรอืเรยีกใช้บรกิาร	
1669	(ร้อยละ	79.6)	(2)	เห็นว่า	เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ต้องรีบมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง	เพราะขืนรอรถพยาบาล
จะมาช้า	และไม่ได้ช่วยอะไร	(ร้อยละ	78.4)	(3)	คิดว่ารถ
พยาบาลมนีอ้ย	อยากใหไ้ปรบัคนเจบ็ปว่ยทีอ่าการหนกักวา่	
(ร้อยละ	63.4)	 (4)	 เห็นว่า	ไม่สามารถเข้าถึงรถพยาบาล
ฉุกเฉินได้เลย	ดังนั้น	 เมื่อถึงภาวะคับขันหรือตกใจ	จึงไม่
นึกถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน	(ร้อยละ	57.8)	และ	(5)	เห็นว่า	
การแจ้งข้อมูลเจ็บป่วยและบอกสถานที่เกิดเหตุมีความ
ยุ่งยาก	(ร้อยละ	27.5)	ดังภาพที่	5	และเมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนทัศนคติระหว่างผู้ที่มาด้วยตนเองหรือวิธีอ่ืนกับผู้
ที่มาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	พบว่าผู้ที่มาด้วยตนเอง
หรือวิธีอ่ืนมีสัดส่วนทัศนคติเชิงลบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสูงกว่าผู้ที่มาด้วยบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิอยา่งมนียัส�าคัญทางสถติเิกอืบทกุประเด็น	
ดังภาพที่	6

วิจารณ์

	 จากการศึกษานี้ที่พบว่า	ผู้ที่มาด้วยตนเองหรือวิธี
อื่นให้เหตุผลที่ไม่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินว่า	มาด้วยรถ
ส่วนตัวสะดวกกว่า	(ร้อยละ	76)	ไม่อยากเสียเวลารอ	(ร้อย
ละ	31)	อยู่ในช่วงภาวะคับขัน	ตกใจ	ไม่นึกถึงรถพยาบาล	
(ร้อยละ	28.9)	สอดคล้องกับการศึกษาของ	ณัชชา	หาญ
สุทธิเวชกุลและคณะ(13)	รวมทั้งการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย	ST	
elevation	myocardial	 infarction	(STEMI)	ที่มาด้วย
ตนเองของพชัราภรณ	์อุน่เตจะ๊	และ	ศริอิร	สนิธุ(14)	เชน่เดยีว
กบัการศกึษาในตา่งประเทศ	ทีพ่บเหตผุลการไม่ใช้บริการฯ	
ในลักษณะเดียวกัน	โดยเฉพาะเหตุผลที่ว่า	มาโรงพยาบาล
ดว้ยรถสว่นตวัสะดวกกวา่	และคดิวา่การใชร้ถสว่นตวัจะถงึ

โรงพยาบาลเร็วกว่า	สะท้อนได้ว่า	การประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ชาติ	และกองสาธารณสุขฉุกเฉิน	กระทรวงสาธารณสุข	ยัง
ไม่มากพอ	ไม่ทั่วถึง	หรือประชาสัมพันธ์ได้ไม่ดีพอ	มีผลให้
ประชาชนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้รับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการมาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ที่นอกเหนือจาก
เร่ืองความเร็วแล้ว	การแพทย์ฉุกเฉินยังมีการช่วยเหลือ
เบื้องต้นระหว่างการน�าส่ง	การประสานความร่วมมือเพื่อ
ชว่ยเหลือระหวา่งศนูยร์บัแจง้เหตแุละสัง่การ	ชดุปฏบิตักิาร
ฉุกเฉินและโรงพยาบาลทีร่อรบัผูป้ว่ย	ซ่ึงการชว่ยเหลอืหรอื
ปฏิบัติการดังกล่าวจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติไม่ให้
เสียชีวิต	ณ	ที่เกิดเหตุได้กว่าร้อยละ	98(8)

	 ในส่วนของเหตุผลอื่นๆ	 ท่ีผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหตุผลใน
การไม่ใช้บริการฯ	เช่น	“อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไม่
รุนแรง	คิดว่าไม่จ�าเป็นต้องเรียกรถพยาบาลมารับ	(ร้อยละ 
20)	ซึ่งพบสัดส่วนน้อยกว่าการศึกษาของ	ณัชชา	หาญ
สุทธิเวชกุลและคณะ(13)	 (ร้อยละ	25)	สะท้อนได้ว่าผู้ป่วย
หรือญาติยังไม่สามารถประเมินอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้	
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย	STEMI(14)	ที่พบว่า
ประมาณร้อยละ	3.7	ที่ให้เหตุผลว่าอาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยไม่รุนแรง	คิดว่าไม่จ�าเป็นต้องเรียกรถพยาบาลมา
รับ	หรือแม้แต่การศึกษาในผู้ป่วย	stroke(15)	และ	Amy	
Knowlton	และคณะ(16)	ที่พบในลักษณะเดียวกัน	ดังนั้น	
การส่งเสริมความรู้ในการประเมินอาการเบื้องต้นแก่กลุ่ม
เสีย่งหรอืประชาชนทัว่ไป	จงึเปน็สิง่ทีค่วรด�าเนนิการ	เพือ่ให้
เกดิการใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินมากขึน้ทัง้ในกลุม่ผูป่้วย
หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสประสบกับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
	 เหตุผลอื่นๆ	ที่ไม่ใช้บริการ	เช่น	กลัวเสียค่าใช้จ่าย	คิด
ว่ามีความยุ่งยากในการระบุรายละเอียดตอนโทรแจ้งเหตุ	
1669	เกรงใจเจา้หนา้ที	่คดิวา่จะไดร้บับรกิารไมเ่ปน็ไปตาม
ทีค่าดหวงั	มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ	1-5	เปน็ไปตามเหตุผล
จากการสนทนากลุ่มในการศกึษาของกติติพงศ	์พลเสนและ
คณะ(17)	ทีพ่บในลักษณะเดยีวกนั	เชน่	กลวัเสียคา่ใชจ้า่ย	คดิ
ว่ามีความยุ่งยากในการโทรแจ้ง	1669	นอกจากนั้น	การ
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ศึกษาดังกล่าวยังระบุเหตุผลอื่นๆ	เช่น	กลัวเสียงไซเรนรถ 
กู้ชีพ	อายเพื่อนบ้าน	รถกู้ชีพเคยเป็นรถขนศพ	ที่เกิดเหตุ
อยู่ใกล้โรงพยาบาล	กลัวการเกิดอุบัติเหตุเพราะเจ้าหน้าที่
ขับรถกู้ชีพเร็วมาก
	 ส�าหรับเหตุผลท่ีไม่ใช้บริการฯ	เพราะ	“ไม่รู้จักเลข
หมายการแจ้งเหตุ	1669”	การศึกษานี้พบร้อยละ	19.2	ซึ่ง
นอ้ยกวา่ของ	ณชัชา	หาญสทุธเิวชกลุและคณะ(13)	สวุรรณด	ี
ภิญโญและคณะ(18)	 ท่ีพบมากถึงร้อยละ	50	และ	60	ตาม
ล�าดบั	ในขณะทีก่ารศกึษาของ	พชัราภรณ	์อุน่เตจะ๊	และ	ศริิ
อร	สินธุ(14)	ที่พบว่ากลุ่มผู้ป่วย	STEMI	หรือญาติ	ให้เหตุผล
เพราะไม่รู้จักเลขหมายการแจ้งเหตุ	1669	มากถึงร้อยละ	
77.2	อย่างไรก็ตาม	ทั้ง	3	การศึกษานี้	ได้กระท�าการศึกษา
ก่อนปี	พ.ศ.	2555	จึงอาจเป็นไปได้ว่า	ในช่วงหลังได้มีการ
ประชาสมัพนัธเ์ลขหมาย	1669	มากขึน้	จงึท�าใหป้ระชาชน
รู้จักมากยิ่งขึ้น
	 อาจถือได้ว่าประเทศไทยมีการส�ารวจความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉินน้อยมาก	โดยส่วน
ทีม่จีะเปน็ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาในภาพรวมหรอืเปน็การ
ศึกษาเชิงคุณภาพ(9-11,13,19-20)	ที่ระบุว่าประชาชนยังไม่รู้จัก
บริการทางการแพทย์	เช่น	ยังคิดว่าการใช้บริการต้องเสีย
ค่าใชจ้า่ย	รถพยาบาลมารบัเฉพาะบางกรณีหรือบางคน	รวม
ทั้งระบุว่าไม่รู้จัก	1669	มีความสับสนกับเลขหมายฉุกเฉิน	
1669	หรอืถงึแมรู้จ้กัแตย่งัไมเ่ขา้ใจวตัถปุระสงคห์รอืวธิกีาร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน	นอกจากนั้น	ก็มีการศึกษาในระดับพื้นท่ี	
ของ	สุพรรณี	ภิญโญและคณะ(18)	ที่พบว่ามากกว่าร้อยละ	
60	ของญาตแิละผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารทีแ่ผนกอบุตัเิหตแุละ
ฉุกเฉิน	รพ.พระจอมเกล้า	เข้าใจว่าการน�าส่งบริการการ
แพทยฉ์กุเฉนิจะปลอดภยักวา่การน�าสง่เอง	เข้าใจวา่การมา
ดว้ยรถพยาบาลจะไดร้บัการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้	รถพยาบาล
ฉุกเฉินสามารถเรียกใช้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	แต่ส�าหรับ
ความเข้าใจวา่มาดว้ยบริการจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย	ใชบ้ริการ
ได้เป็นบางพื้นที่	ไม่สามารถใช้เบอร์	1669	ได้ทั่วประเทศ	
เหล่านี้มีสัดส่วนความเข้าใจผิดประมาณร้อยละ	30-60	
	 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	การ

ศกึษาครัง้นีส้ะทอ้นไดว้า่	มทีศันคตหิลายประเดน็ทีแ่สดงให้
เหน็วา่การรบัรูโ้อกาสเสีย่ง	การรบัรูค้วามรนุแรงของอาการ	
การรบัรูป้ระโยชนท่ี์จะได้รบัของการมาด้วยการบรกิารการ
แพทย์ฉุกเฉินยังไม่ดีเท่าที่ควร	เช่น	เห็นว่าเมื่อมีอาการเจ็บ
ป่วยไม่รุนแรง	มียาหรืออุปกรณ์บรรเทาอาการอยู่แล้ว	จึง
ไม่อยากใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน	สามารถมาเองได้	 (ร้อยละ	
79.6)	เห็นว่า	หากเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องรีบมาโรงพยาบาล
ให้เร็วที่สุด	ไม่อยากรอ	(ร้อยละ	78.4)	เห็นว่า	รถพยาบาล
มนีอ้ย	อยากใหไ้ปรบัคนเจบ็ปว่ยทีอ่าการหนกักวา่	(รอ้ยละ	
63.4)	เหน็วา่	ไมส่ามารถเข้าถึงรถพยาบาลฉุกเฉินไดเ้ลย	ดงั
นั้น	เมื่อถึงภาวะคับขันหรือตกใจ	 จึงไม่นึกถึงรถพยาบาล
ฉุกเฉิน	(ร้อยละ	57.8)	ซึ่งทัศนคติเหล่านี้	ถือเป็นอุปสรรค
ส�าคัญต่อการตัดสินใจเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	
นอกจากนั้นการศึกษาของ	Nichole	Bosson	และคณะ(21) 
กพ็บทศันคตทิีเ่ปน็อปุสรรคการใชบ้รกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ
ในลักษณะเดียวกัน	โดยพบว่า	การไปใช้บริการด้วยวิธีของ
ตนเอง	เช่น	ใช้รถยนต์ส่วนตัว	รถรับจ้าง	สะดวกและถึงโรง
พยาบาลเร็วกว่า	คิดว่ารถพยาบาลฉุกเฉินรับเฉพาะคนที่มี
อาการรนุแรง	และเกดิอบุตัเิหตทุีถ่นน	รวมถงึการศกึษาของ	
Adam	L.	Brown	และคณะ(22)	ที่พบว่าผู้ป่วย	chest	pain	
ทีไ่มใ่ชบ้รกิารฯ	เพราะเชือ่วา่การไป	รพ.	และไดร้บัการดแูล
จากแพทย์เร็วมากที่สุดเท่าไร	จะท�าให้ปลอดภัยมากขึ้น	
	 ตามหลักแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ	(health	
belief	model:	HBM)(23)	 เชื่อว่าบุคคลจะปฏิบัติตามค�า
แนะน�าเพื่อป้องกันและจัดการกับปัญหานั้นๆ	ต้องเกิด
จากการตระหนัก	รับรู้	และกลัวภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้น
กับตัวเอง	โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับ	ดังนั้น	หาก
พิจารณาจากแบบแผนความเชื่อดังกล่าวนี้	 ถึงแม้การปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพจะตอ้งใชเ้วลานาน	แตห่นว่ยงานท่ี
เกีย่วขอ้ง	โดยเฉพาะในระดบัพืน้ทีท่ีใ่กลช้ดิและเขา้ใจบรบิท
ทางสังคมของประชาชน	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายาม
ท�าให้ประชาชนมีความรู้	ความเข้าใจ	และมีทัศนคติที่ดี
ต่อบริการนี้	 โดยเฉพาะประเด็นการรับรู้ความรุนแรงของ
อาการที่ควรจะเรียกใช้บริการและการรับรู้ประโยชน์ที่จะ
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ได้รับหากเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อยุติ

	 จากสาเหตขุองการไมเ่รยีกใชบ้รกิารการแพทยฉุ์กเฉิน	
ที่เกิดจากความเข้าใจผิดและทัศนคติด้านลบที่ส�ารวจได้
ในการศึกษานี้	แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ
เรียกใช้บริการ	ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สถาบัน
การแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาต	ิกระทรวงสาธารณสขุ	ส�านกังาน
สาธารณสุขจังหวัด	ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน	ควรร่วมกัน
ค้นหามาตรการและแนวทางรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ทีมุ่ง่เนน้
การสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการแพทย์ฉุกเฉิน	
เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัทศันคตจิากเชงิลบเปน็เชงิบวก	เปน็การ
ส่งเสริมให้มีการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

	 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยการอนุเคราะห์อย่าง
ดียิ่งจากผู้เก่ียวข้อง	ได้แก่	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน	ผู้บริหารใน	อปท.	ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานต่างๆ	ใน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	
และผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิทกุระดบั	รวมถงึอาสาฉกุเฉนิชมุชน	
อกีทัง้ขอขอบคณุกลุม่ผูป่้วยและญาติทีใ่ห้ขอ้มลูส�าหรบัการ
ศึกษาวิจัยนี้	ขอบคุณผู้ประสานงานจังหวัดจากส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกท่านท่ีมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ
ประสาน	 เร่งรัด	ติดตามการเก็บข้อมูล	และท่ีส�าคัญขอ
ขอบคณุผูว้จิยัภาคสนามจาก	9	จงัหวดั	45	โรงพยาบาลทกุ
ท่าน	รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่อนุเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ
และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้
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