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ค าน า 
 

 การด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือ เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีอาการนี้เป็นจ านวนมากและมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและพิการเพ่ิมขึ้นอีกเช่นกัน  นอกจากนี้การได้รับรู้ว่าผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอาการ 3 โรคนี้เป็นอย่างไร รวมทั้งเพราะเหตุใดผู้สูงอายุ และ
ครอบครัวใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินน้อยกว่าการใช้หน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่ง
สะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบูรณาการการท างาน
ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินเข้าด้วยกัน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อน  นอกจากนี้การเข้าถึง
บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยสื่อประเภทต่าง ๆ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้มากขึ้น  
 ดังนั้น การพัฒนาการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม เป็นการพัฒนาชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมของประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลทรงคุณค่าส าหรับชุมชน  ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นชุดความรู้
ในการพัฒนาชุมชนอ่ืน ๆ ให้เป็นตัวจักรส าคัญในการลดการเสียชีวิตและความพิการของผู้สูงอายุ
ต่อไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้จากความร่วมมือจากผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) หน่วยกู้ชีพ และแกน
น าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมและมีส่วนช่วยในการ
ศึกษาวิจัยและเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงกลุ่ม
อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย ทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งได้รับทั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถขยายผลไปยังกลุ่มอาการหรือกลุ่มวัยอื่นได้  และยังมีอีกหลายส่วน ซึ่งไม่
สามารถกล่าวนามทั้งหมดได้ ณ ที่นี้ คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์
จากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบคุณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงกลุ่มอาการ STROKE , STEMI 
และพลัดตกหกล้ม ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และทันเหตุการณ์ ซึ่งจะน าไปสู่การลดการสูญเสีย
ชีวิตและความพิการ  รวมทั้งได้ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทุกฝุายต้องให้
ความสนใจและร่วมกันค้นหาวิธีการเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเท่า
เทียมและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับกลุ่มวัยอ่ืน ๆ ที่มีเหตุฉุกเฉิน ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะเสี่ยงต่ออาการ STROKE  STEMI และพลัดตกหกล้ม ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจน
เป็นเรื่องที่น่าวิตก  โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง หรืออยู่กันตามล าพังกับคู่สมรส เข้าไม่ถึง
บริการต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนั้น “ชุมชน” จึงเป็นเปูาหมายในการ
ขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่ออาการ STROKE  STEMI และพลัดตกหกล้ม ได้เข้าถึงบริการ
ของรัฐได้อย่างสมศักดิ์ศรี และนอกจากชุมชน แล้วยังมีภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานที่ต้อง    
บูรณาการร่วมกันท างานเพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

รายงานนี้เป็นการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ วิจัย
ทดลองและ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน และ ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือ
พัฒนารูปแบบจ านวน  33 คน  มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือจ านวน 5 ชิ้นงานได้ แก่ โปสเตอร์
เรียกหวอ...ต่อชีวิต , สมุด ส.สมรม,  สื่อสุขภาพหนังตะลุง , การใช้แอฟพลิเคชั่น 1669 และ การตั้ง
ค่าหมายเลขด่วน 5=1699 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุรู้จักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (40.00)  ผู้สูงอายุ ไม่เคยแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (54.67)  ผู้สูงอายุใช้รถส่วนตัว (35.00) เป็นยานพาหนะในการเดินทาง  ผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับปานกลาง และพบว่ารูปแบบชุมชน
การจัดการตนเองได้นั้นต้องประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ บุคคล การฝึกอบรม  การ
สื่อสาร ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยีการรับแจ้งเหตุ   และการมีส่วนร่วม  
 

ข้อค้นพบ 

 1) ผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม ระดับต่ า จึง
เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดการสูญเสียชีวิต หรือมีความพิการ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และประเมินความรู้ของผู้สูงอายุทุกครั้ง  
 2) ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีระบบแอฟพลิเคชั่น 1669 เพ่ือช่วยให้เข้าถึงระบบการแพทย์
ฉุกเฉินได้ง่ายขึ้น แต่ส าหรับผู้สูงอายุหรือครอบครัว ไม่รู้ว่ามีแอฟพลิเคชั่นนี้อยู่ด้วย ส าหรับบางรายรู้
แต่ไม่น ามาใช้เนื่องจากรู้วิธีการในการเข้าถึงแอฟพลิเคชั่นนั้น ๆได้และเหมาะส าหรับโทรศัพท์ประเภท
สมาร์ทโฟน แต่ส าหรับผู้สูงอายุที่ใช้โทรศัพท์แบบปุุมกด ไม่สามารถใช้แอฟพลิเคชั่นนี้ได้  ใน
ขณะเดียวกันมีการตั้งค่าหมายเลขด่วนเพ่ือเรียกบริการ 1669 ได้ แต่ผู้สูงอายุและครอบครัวท าไม่เป็น 
ไม่เข้าใจวิธีการตั้งค่า  



ง 

 3) ผู้สูงอายุรู้จักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
มากกว่าปูายประชาสัมพันธ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน อาจสืบเนื่องมาจาก อสม. เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ
ผู้สูงอายุ เพราะมีหน้าที่ในการดูแลตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพ้ืนที่  
 4) โปสเตอร์เรียกหวอ...ต่อชีวิต เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินได้ดีกว่าเครื่องมือชนิดอื่น เพราะเพราะ โปสเตอร์ มีขนาดใหญ่สามารถติดได้ที่ฝาผนังที่บ้านโดย
เป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน สีสันสวยงามเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ชนิดกระดาษโปสเตอร์เป็นกระดาษ
ชนิดด้าน ท าให้ไม่สะท้อนแสงเมื่อถูกแสงไฟหรือแสงแดด มีข้อความเกี่ยวกับอาการของโรค หมายเลข
ด่วน หมายเลขของท้องถิ่นครบถ้วน  สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 5) ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับปานกลาง 
ทั้ง 3 ด้านคือ   ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ( X = 3.39)  รองลงมาได้แก่ ด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือและสิ่งอ านวย ( X = 3.29)  และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ( X = 3.12)  ซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีระดับความ
พึงพอใจน้อยที่สุด   
 6) “ชุมชน” เป็นพ้ืนฐานส าคัญและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้ประชาชนในชุมชน
สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยกันได้ ขณะเดียวกันยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
เช่น บุคคล การฝึกอบรม  การสื่อสาร ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยีการรับแจ้งเหตุ   และการมีส่วน
ร่วม  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง “ชุมชนจัดการตนเอง” ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น  
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
 1) ปัญหาของผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความส าคัญต่อการเกิด
ภาวะเสี่ยงอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้มซึ่งการจัดระบบกบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพโดยเน้นไปที่ชุมชน  โดยเฉพาะ อสม.และกรรมการชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ใน
กระบวนการดูแล เฝูาระวัง ประเมินผล และติดตาม  
 2) การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนท้องถิ่น จะต้องจัดการโดยการใช้รูปแบบ
การสร้างการเรียนรู้ภายในชุมชนที่ก่อให้เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ 
 3) การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
จะต้องเน้นที่การใช้รูปแบบการกระจายอ านาจจากท้องถิ่นไปยังชุมชน โดยก่อให้เกิดการจัดการตนเอง
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือบริบทของชุมชนท้องถิ่น  
 4) การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนท้องถิ่น  ควรมีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) มาปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างหลักประกันในการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  



จ 

 5) นโยบายและแนวทางการจัดการสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยประชาชนในชุมชน เป็นผู้
ริเริ่มและเรียนรู้ตามบริบทชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม จึงเป็นหลักประกันในการสร้างความยั่งยืนในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
 6) ต้องมีมาตรฐานการด าเนินงานของมูลนิธิ ในการตรวจสอบ รถ คน วิทยุสื่อสาร โดยขึ้น
ทะเบียนทุกคัน และ มีกฎระเบียบรองรับการท างาน 
 7) มีการจัดประชุมชี้แจง  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ
เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  มีตัวอย่างโครงการ การด าเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติผ่าน
ระบบ e-GP และข้อทักท้วงของสตง. ในการด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจัด แยกตามกลุ่มเปูาหมาย เพราะหากจัด
รวมกันอาจได้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรงตามเปูาหมาย 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการรับรู้กลุ่มอาการ STROKE , STEMI และพลัด
ตกหกล้ม  การใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้
บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  2) สร้างเครื่องมือส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  3) พัฒนารูปแบบชุมชนการ
จัดการตนเองส าหรับการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE, 
STEMI, พลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รูปแบบการด าเนินงานวิจัย : การศึกษาครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
วิธีด าเนินการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการ 
STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม  จ านวน 176 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะเสี่ยงต่ออาการ 
STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม จ านวน 134 คน และกลุ่มที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 
33 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ แบบบันทึกการ
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย (อสม.) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และ การรวบรวมข้อมูลเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อย
ละ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา   
ผลการวิจัย : ผู้สูงอายุรู้จักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(40.00)  ผู้สูงอายุไม่เคยแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุ กเฉิน (54.67)  
ผู้สูงอายุใช้รถส่วนตัว (35.00) เป็นยานพาหนะในการเดินทาง ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับปานกลาง ( X = 3.26)  ผู้สูงอายุมีระดับความคิดเห็น
ต่อการเข้าถึงเครื่องมือที่สร้างและพัฒนาที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้มาก
ที่สุดคือ โปสเตอร์เรียกหวอ.. ต่อชีวิต  รองลงมาได้แก่  หมายเลขด่วน สมุด ส.สมรม แอฟพลิเคชั่น 
และ สื่อหนังตะลุง เข้าถึงน้อยที่สุด และพบว่ารูปแบบชุมชนการจัดการตนเองได้นั้นต้องประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ บุคคล การฝึกอบรม  การสื่อสาร ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยีการรับ
แจ้งเหตุและการมีส่วนร่วม  
สรุปและข้อเสนอแนะ : การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ
เพราะสามารถลดการสูญเสียชีวิตและลดความพิการลงได้ แต่ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้รับบริการ รวมทั้งจะต้องมีการบูรณาการการท างานอย่างจริงจังไม่
แยกส่วนเหมือนในปัจจุบัน  
ค าส าคัญ : รูปแบบชุมชนการจัดการตนเอง การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   ผู้สูงอายุที่มี

อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม 
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Abstract 
  

 THE RESEARCH ON “ DEVELOPMENT MODEL OF COMMUNITY SELF – MANAGEMENT IN CASE OF 

ACCESSIBILITY OF THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM FOR ELDERLY PATIENTS WITH STROKE , 
STEMI AND FALLS RISK : A CASE STUDY “ THUNG SONG MUNICIPALITY, NAKHON SI THAMMARAT 

PROVINCE. THE PURPOSES OF THE STUDY WERE: 1. TO EXPLORE OLDER PEOPLE’S PERCEPTION OF 

THEIR HEALTH NEEDS FOLLOWING A STROKE , STEMI AND FALLS. USING THE EMERGENCY MEDICAL 

SERVICES ,THE ELDERLY ARE EVALUATED THE SATISFACTION ON SERVICE, IN THUNG SONG  

MUNICIPALITY, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE. 2. TO DEVELOP TOOLS FOR THE ELDERLY TO GET 

ACCESS TO THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM 3. TO DEVELOP THE MODEL OF COMMUNITY 

SELF MANAGEMENT TO GET ACCESS TO THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM FOR THE ELDERLY 

WITH STROKE , STEMI AND FALLS IN THUNG SONG MUNICIPALITY, NAKHON SI THAMMARAT 

PROVINCE. RESEARCH DESIGN: THIS STUDY IS QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH. RESEARCH 

METHODOLOGY : THERE WERE 300 SAMPLES ; 176 CASES OF THE DIAGNOSED GROUP WITH STROKE , 
STEMI AND FALLS . A GROUP OF 134 CASES HAD AT RISK OF STROKE, STEMI AND FALLS. AND 33 

CASES PARTICIPATED IN THE FOCUS GROUP DISCUSSION. RESEARCH TOOLS WERE QUESTIONNAIRE, SE-MI 

STRUCTURE INTERVIEW AND OBSERVATION. RESULTS WERE RECORDED BY A RESEARCHER AND 

RESEARCHER ASSISTANTS (PUBLIC HEALTH VOLUNTEER) , INCLUDING, THE PARTICIPANT OBSERVATION , 
IN-DEPTH INTERVIEW, FOCUS GROUP DISCUSSION , AND DOCUMENTARY RESEARCH. DATA ANALYSIS AND 

STATISTICS; FREQUENCY, PERCENTAGE, STANDARD DEVIATION, AND CONTENT ANALYSIS. RESEARCH 

RESULT; THE ELDERLY HAVE KNOWLEDGE ABOUT THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES FROM THE PUBLIC 

HEALTH VOLUNTEERS (40.00) , THE ELDERLY NEVER SUGGEST OTHERS TO USE THE EMERGENCY 

MEDICAL SERVICE (54.67), THE ELDERLY HAVE THEIR OWN VEHICLES (35.00) ,THE ELDERLY’S 

SATISFACTION IS IN THE MIDDLE LEVEL (X = 3.26 ) , THE ELDERLY RECOGNIZE THE MEDICAL SERVICE 

SYSTEM BEST FROM CALL AMBULANCE .. THE LIFETIME CARE POSTERS , AND FROM THE HOTLINE SOR 

SOMROM BOOKS , APPLICATIONS AND TALUNG SHOW RESPECTIVELY. THE STUDY FOUND 6 FACTORS; 
PERSON , TRAINING, COMMUNICATION , INFORMATION SYSTEM , NOTIFICATION TECHNOLOGY AND 

PARTICIPATION. RESEARCH SUGGESTS THAT ACCESSIBILITY TO THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES 

SYSTEM CAN REDUCE THE NUMBER OF DEATHS AND PHYSICAL DISABILITIES. SHOULD BE DETAILED 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM FROM THE 

OPERATIONS LEVEL TO THE LEVEL OF MANAGEMENT . TO BE SUCCESSFUL , IT SHOULD BE AN 

INTEGRATED WORK TEAM . KEYWORD : SELF-COMMUNITY MANAGEMENT MODEL , THE ACCESSIBILITY TO 

THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM , STROKE, STEMI AND FALLS IN THE ELDERLY 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน สถานการณ์ประชากรก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง 
โครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสังคมที่เข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" (Aging 
Society) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 17.1 ของประชากรทั้งประเทศ   
ซึ่งเป็นผลมาจากการมีอัตราเจริญพันธุ์และอัตราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว และการลดภาวการณ์ตาย
อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  ท าให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมสูงขึ้น 
ปี พ.ศ.2560  เพศชาย ประมาณ 72.0 ปี เพศหญิง 78.8 ปี และอีกสิบปีข้างหน้าอายุคาดเฉลี่ยฯ ของเพศชาย
ประมาณ 80.2 ปี  และ เพศหญิง ประมาณ 83 ปี (สืบค้นจาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th 
/Gazette.asp (เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560)  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้โครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงไป  นับจากปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมา ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง 
ขณะที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2555 ซึ่งมี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพียงร้อยละ 12.7 จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย และปี พ.ศ.2558-2573  ภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (Aged 
Society) และ ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Completed Aged 
Society) 

จากแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดจากการเสื่อม
ถอยของร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ สูญเสียหน้าที่ เป็นเหตุน ามาซึ่งความเจ็บปุวยและความผิดปกติมากขึ้น
ในผู้สูงอายุ โดยจะพบว่าการเจ็บปุวยของผู้สูงอายุ  มีอาการโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 31.7 
โรคเบาหวาน ร้อยละ 13.3 โรคหัวใจ ร้อยละ 7.0 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ ร้อยละ 1.6 อัมพาต/
อัมพฤกษ์ ร้อยละ 2.5 และโรคมะเร็ง ร้อยละ 0.5 (ลัดดา ด าริการเลิศ ,2558) ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้มีความเป็นไปได้สูงที่ความต้องการด้านการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ิมมาก
ขึ้น ส าหรับข้อมูลระดับชาติของประเทศไทยยังไม่มีการรายงาน แต่จากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า  สถิติผู้ปุวยห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศเพ่ิมข้ึน 1 เท่าตัว จาก 12 ล้าน
ครั้งในปี 2544 เป็น 24 ล้านครั้งในปี 2555 เฉลี่ยนาทีละ 46 ครั้ง (สืบค้นจากhttps://www.hfocus.org 
/content/2012/12/2026 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560) จากข้อมูลวิเคราะห์ได้ว่า มีผู้ใช้บริการห้อง
ฉุกเฉินจ านวนมากขึ้น  ซึ่งหนึ่งในจ านวนเหล่านั้นได้แก่ “ผู้สูงอายุ” ซึ่งสาเหตุหลักที่ผู้สูงอายุใช้บริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การหกล้ม อาการสับสนเฉียบพลัน อาการก าเริบของโรคประจ าตัวที่
เป็นอยู่เดิม การติดเชื้อ โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และระบบไหลเวียนโลหิต ความเจ็บปวดจากการ
พลัดตกหกล้ม จากสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน โรคหัวใจ ความผิดปกติของระบบ

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th
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ประสาทและความผิดปกติของระบบหายใจ  การกระท ารุนแรงต่อผู้สูงอายุ การพลัดตกหกล้ม ใน
ผู้สูงอายุเป็นปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุข จากการศึกษาของอารี ปรมัตถากร (2553) พบว่า การหก
ล้มเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตในเวลา
ต่อมา 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มุ่งเน้นถึงการบริการสุขภาพของประชาชน โดยมีเปูาหมาย 
เพ่ือให้“ประชาชนมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว” แต่การเจ็บปุวยฉุกเฉินของประชาชนนั้น เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้ ประชาชนจ านวนมากที่ต้อง “สูญเสียชีวิตและต้องพิการหรือทุพลภาพ” ไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุ หรือโรคภัยที่เกิดขึ้น กะทันหัน ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลาการช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมกับทีมปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถถ้าสามารถ
เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันเวลา ภายใน 4 - 8 นาทีจะช่วย ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต ณ จุดเกิดเหตุได้ส าเร็จ 
ในช่วงที่ผ่านมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มีแนวคิดที่ จะกระจายการด าเนินการและ
การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินลงในพ้ืนที่ ขณะที่จะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่าง เป็นพลวัตร 
(dynamic change) ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละพ้ืนที่ 

แม้ว่าระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะมีการเรียกใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
จ านวนผู้ปุวยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ิมขึ้นทุกปี โดย
เรียงตามล าดับจ านวนการใช้บริการ ปี 2558 – 2560  จ านวนเหตุที่ได้รับแจ้ง 27,152, 31,284, 
34,365 ครั้ง เรียงตามล าดับการแจ้งเหตุสามอันดับ ในปี 2558 – 2560  ได้แก่ (1) มีการเรียกใช้
บริการผ่านทางหมายเลข Second call ร้อยละ 58.71, 55.15, 58.62 (2) ผ่านทางหมายเลข 1669 
ร้อยละ 18.61, 24.15, 25.36  (3) แจ้งผ่านทางวิทยุสื่อสาร ร้อยละ 22.16 , 19.27, 15.61 ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ปี 2558 – 2560  จ านวนเหตุที่ได้รับแจ้งในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเปรียบเทียบ
กับจ านวนเหตุที่ได้รับแจ้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็น ร้อยละ  3.18, 3.34, 3.26  แม้พบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในประเด็นการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วย
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า ยังต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 19) เรียง
ตามล าดับการแจ้งเหตุ  (1) ผ่านทางวิทยุสื่อสาร ร้อยละ 47.39 , 42.73, 41.93 (2) มีการเรียกใช้
บริการผ่านทาง Second call ร้อยละ 35.46, 35.95, 32.02 (3) มีการเรียกใช้บริการผ่านทาง
หมายเลข 1669 ร้อยละ 16.80, 20.94, 25.33 (ข้อมูลระบบ ITEMS; รายงานสถิติการแพทย์ฉุกเฉิน, 
2560)  

ส าหรับประเภทของเหตุ ( 25 กลุ่มอาการในการคัดแยกของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) 
ที่ให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558 – 2560 เรียง
ตามล าดับ (1) พลัดตกหกล้ม คิดเป็นร้อยละ 8.32, 8.15, 8.24  เทศบาลเมืองทุ่งสงน าส่ง คิดเป็นร้อย
ละ  48.04, 53.21, 45.35 (2) มีอาการไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง หมดสติ  ชั่ววูบ  คิดเป็นร้อยละ  
5.65, 5.09, 4.79  เทศบาลเมืองทุ่งสงน าส่ง คิดเป็นร้อยละ 27.48, 40.74, 38.85 (3) อาการเจ็บ
แน่นหน้าอกหรือหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 5.93, 5.79, 6.08  เทศบาลเมืองทุ่งสงน าส่ง คิดเป็นร้อยละ 
34.88, 33.88, 24.8 (4) มีอาการอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน คิดเป็นร้อยละ 1.41 , 1.21, 
1.23 เทศบาลเมืองทุ่งสงน าส่ง คิดเป็น ร้อยละ 5.16, 26.32, 19.35  (6) หัวใจหยุดเต้น   คิดเป็นร้อย
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ละ 0.42, 0.45, 0.40 เทศบาลเมืองทุ่งสงน าส่ง คิดเป็นร้อยละ 1.11, 20, 22.22 (ข้อมูลระบบ 
ITEMS; รายงานสถิติการแพทย์ฉุกเฉิน, 2560)  

นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มที่สูงขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง 
การลดลงของญาติใกล้ชิดที่จะดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันญาติหรือผู้ดูแล
ต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้านท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ล าพัง ความสามารถในการเข้าถึงบริการ บริบท
ของผู้สูงอายุ ความตระหนักในสุขภาพของตนเอง ความคาดหวังและการรับรู้ต่อระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุ ญาติและชุมชน  นอกจากนี้ผู้สูงอายุ ญาติและผู้ดูแลยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง  สัญญาณเตือนซึ่งท าให้การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลล่าช้า ส่งผลให้ 
ทุพพลภาพ หรืออาการวิกฤติถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการใช้บริการฉุกเฉินทาง
การแพทย์ของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  และสาเหตุในการไม่เรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
โดยพบว่ามีสาเหตุมาจากการไม่ทราบถึงบริการ ไม่ทราบขั้นตอนในการใช้บริการ ไม่เห็นความส าคัญ 
และไม่ไว้วางใจในบริการ  

ในขณะที่ผู้ปุวยที่มีอาการกลุ่มโรค STROKE STEMI และ พลัดตกหกล้ม ถือว่าเป็นภาวการณ์
เจ็บปุวยฉุกเฉิน ต้องได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็ว ชุมชนจึงเป็นกลุ่มที่ อยู่
ใกล้ชิดกับผู้ปุวย จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีกระบวนการช่วยเหลือ การเรียก
ทีมช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นอกจากนี้จากการศึกษาของ ยนตรการ จินะค าปาและ   
ศิวรักษ์ ศิวารมย์ (2560) พบว่า กระบวนการบริหารชุมชนด้วยการส่งต่อความยั่งยืนของชุมชนโดยมี
กระบวนการพัฒนาชุมชนคือ ชุมชนมีเปูาหมาย มีทิศทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สืบทอดไปยัง
คนรุ่นหลัง มีระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญของชุมชนที่สามารถน าไปวางแผนและก าหนดแนวทางการ
พัฒนาจนเกิดแผนพัฒนาชุมชนเองโดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในระดับต าบลที่ครอบคลุมใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เด็ก-เยาวชน ยาเสพติด สามารถปฏิบัติตามแผน
ชุมชนร่วมกันของคนในพ้ืนที่และถูกจัดการแก้ไขตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในการพัฒนาเน้นเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาและติดตามตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม 
ชุมชนมีการจัดการปัญหาในชุมชนโดยใช้ประชาชนเป็นหลัก มีองค์กรชุมชนที่หลากหลายเป็นพ้ืนฐาน
ของการท างานด้านการพัฒนา มีการจัดการทุนชุมชนทั้งทุนทรัพยากรทุนสิ่งแวดล้อม ทุนการเงิน และ
ทุนภูมิปัญญาเกิดระบบสวัสดิการเพ่ือสร้างความมั่นคงเพียงพอต่อชีวิต และการอยู่ร่วมกันของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กรต่างๆในท้องถิ่นสร้างกระบวนการขององค์กรชุมชน 
เกิดการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ระดับต าบล มีระบบการจัดการความรู้ ทางด้านภูมิปัญญาที่เป็น
รูปธรรม มีบทเรียนเพ่ือสื่อสารต่อสาธารณะ และชุมชนอ่ืนต่อไปคนในชุมชนมีความสุข  มีความเป็น
เจ้าของชุมชน มีระเบียบกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน มีความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เกิดความสัมพันธ์ในการร่วมกันของทุกคนในชุมชน สร้างระบบ
การพัฒนาคนจากรุ่นสู่รุ่น มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดต่อเจตนารมณ์  

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น จ านวน 30,561 คน เพศชาย จ านวน 16,685 
คน เพศหญิง จ านวน 20,132 คน มีผู้สูงอายุ จ านวน 3,773 คน เพศชาย จ านวน 1,585 คน เพศ
หญิง จ านวน 2,188 คน คิดเป็น 10.24 ของประชากรทั้งหมด (งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่ง
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สง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560) นอกจากนี้พบว่ามีจ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
(ICD10.; I21-I24.9) ในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2558-2560) มีจ านวนทั้งสิ้น 15 ราย, 19 ราย, 
28 ราย ตามล าดับ มีผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มีจ านวน
ทัง้สิ้น 8 ราย, 10 ราย, 19 ราย ตามล าดับ และจ านวนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (ICD10.; I60-I69) 
ในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2558-2560) มีจ านวนทั้งสิ้น 34 ราย, 43 ราย, 76 ราย ตามล าดับ มี
ผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มีจ านวนทั้งสิ้น 13 ราย, 24 ราย, 59 ราย 
ตามล าดับ (ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง , 2560) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มสถานการณ์โรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง และการได้รับบาดเจ็บของผู้สูงอายุที่มารับ
บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงขึ้น ซึ่งจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ แต่ยังไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรที่
สามารถจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่ านมา อสม. จะได้รับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ แต่ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ  STROKE STEMI และอาการพลัดตก
หกล้มมากเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตของผู้สูงอายุได้ทันท่วงทีและทันเวลา  

ด้วยเหตุผลข้างต้น เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียชีวิตของผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน   ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงบริการ  จึงเป็นเหตุผลให้ทีมวิจัยนี้ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึง
บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกล้ม ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง  และสาเหตุในการเลือกพ้ืนที่เป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เนื่องจาก เทศบาลเมืองทุ่ง
สง ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการวิจัยส าหรับผู้สูงอายุในหลายประเด็น พร้อมทั้งยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
ที่เอ้ือต่อความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ดูแลผู้ปุวยที่เป็นผู้สูงอายุ  ความเข้มแข็งของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน  ความพร้อมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
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1.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
1.3 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกี่ยวกับการรับรู้กลุ่มอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม  การใช้บริการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    

2) เพ่ือสร้างเครื่องมือส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

Input 
- การศึกษา วิเคราะห์

สถานการณ์ผู้สูงอายุ ,
สถานการณ์การเกิดโรค 3 กลุ่ม
โรคในผู้สูงอายุ ,การเรียกใช้
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของผู้สูงอายุ/ชุมชน 

- คัดเลือกชุมชน 1 ชุมชน (ชุมชน
เขาปรีดี) 

- การสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถาม  
การสนทนากลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 

Output 
- อสม./ผู้สูงอายุ/

ชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับอาการน า
ของ 3 กลุ่มโรค 

- มีช่องทางเข้าถึง
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

- เกิดการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย   

 

Process 
- การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ 3 กลุ่มโรค 
- การให้ความรู้ 3 กลุ่มอาการโรค 
- การใช้และประเมินผลการใช้เครื่องมือ

เพ่ือเข้าถึงระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ทั้ง 5 เครื่องมือ 
o โปสเตอร์เรียกหวอ...ต่อชีวิต 
o สมุด ส.สมรม 
o หนังตะลุงสื่อสุขภาพ 
o หมายเลขด่วน= 5= 1669 
o APP 1669  

 

Outcome 
“KPD Model” ชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกล้ม  

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  
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3) เพ่ือพัฒนาชุมชนการจัดการตนเองส าหรับการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
ผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE, STEMI, พลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 
1.4  นิยามศัพท ์

การพัฒนาชุมชนจัดการตนเอง  หมายถึง  การบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ภายในชุมชนเขาปรีดี เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม สามารถเข้าถึง
บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพของ
ผู้สูงอายุ 

อาการ STROKE  หมายถึง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจาก
หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกท าลาย ส่งผลให้
เกิดอาการต่าง ๆ ขึ้น 

อาการ STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ
และมีคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติแบบเอสทียกขึ้น (ST segment elevation) 

อาการพลัดตกหกล้ม หมายถึง การเปลี่ยนต าแหน่งของร่างกายจากการลื่น ถลาหรือตกลง
ไปสู่พ้ืน โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลให้ร่างกายของผู้ปุวยได้รับบาดเจ็บหรือไม่
ได้รับบาดเจ็บก็ได้ทั้งนี้รวมถึงการที่พบว่านอนอยู่บนพื้นโดยไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ 

การเข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการใช้
บริการ มีขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน การให้บริการกระจายทั่วถึง  เจ้าหน้าที่ให้บริการมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีให้บริการ  

การแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้า การ
วิจัย และการปูองกันเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน  

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง ระบบต่าง ๆ  เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  
ผู้สูงอาย ุหมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นที่มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
 

1.5  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เทศบาลเมืองทุ่งสง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ข้อมูล

ที่เชื่อถือได้น าไปสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอาการ  STROKE , 
STEMI และพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และสามารถขยายผลไปยังระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
พ้ืนที่จนถึงระดับประเทศได้ 

2) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ข้อมูลด้านการให้บริการของหน่วยกู้ชีพและระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนการให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  



7 

3) มีเครื่องมือที่สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพ้ืนที่ 
และสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไปถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บปุวยฉุกเฉินในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มผู้ปุวย
เรื้อรัง กลุ่มผู้พิการ ฯลฯ 

4) ได้ชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถจัดการ
ตนเองได้เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของส าหรับผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอาการ STROKE , 
STEMI และพลัดตกหกล้ม และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืนได้  
 
1.6 ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย 

ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - กันยายน 2561 
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บทท่ี  2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาและพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) แนวคิดเก่ียวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

2) แนวคิดเก่ียวกับชุมชนจัดการตนเอง  
3) แนวคิดและความหมายการให้บริการ  
4) สถานการณ์ท่ัวไปและด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
5) ความรู้เกี่ยวอาการ  STROCK  STEMI และ พลัดตกหกล้ม 

6) บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

7) บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
8) ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง   
9) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System) ได้พัฒนาขึ้น ด้วยเหตุผลเพ่ือลด
จ านวนการตาย การทุกข์ ทรมาน และการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าในการดูแลรักษา 
การล าเลียงเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีรวมถึงการน าส่ง สถานพยาบาลที่ไม่เหมาะสม โดยการจัดระบบรับแจ้ง
เหตุที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการด าเนินงานที่อาศัยความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นและชุมชน และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ร่วมกัน ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบเฉพาะ 
เพ่ือให้มีปฏิบัติการฉุกเฉิน ถูกวิธีทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินไม่ให้สูญเสียชีวิต และลด
ความพิการลงได้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยเริ่มต้นจากการบริการโดยองค์กรการกุศลไม่
แสวงหาผลก าไร โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลักได้มาจากการรับบริจาค ในขณะที่หน่วยงาน
ราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กรมต ารวจ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) ได้
มีส่วนร่วมในการริเริ่มผลักดันให้เกิดการบริการผู้ปุวยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital care) 
แต่ยังมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป จนกระทั่ง พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งส านักงาน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร) ขึ้นภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ผลักดันให้นโยบายการบริการ การแพทย์ฉุกเฉินให้เป็น 1 ใน 4 นโยบายหลักของกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยกู้ชีพประจ าโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเริ่มที่ 7 จังหวัดน าร่อง แล้ว
ขยายผลไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา โดยใช้ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถีเป็นต้นแบบใน
การด าเนินงาน และจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 เพ่ือประสานงาน สื่อสาร และควบคุมสั่งการ ส่วน
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งบประมาณด าเนินการได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะเริ่มแรก แต่รูปแบบ
ยังคงไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 

เพ่ือให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับประโยชน์จากระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงถูก
จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 14 แห่งกฎหมายดังกล่าว ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและสามารถ
บริหารงานตามนโยบายบริหารงานของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ใหม่และมีขอบเขตที่กว้างกว่าเดิม 
หลังพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ประกาศใช้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งเป็น
แกนในการจัดท าแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยอาศัยการประชุมระดมสมองและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและนอกภาคบริการสุขภาพ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 – 2555 พร้อมทั้งเห็นชอบ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและให้จัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณรองรับแผนดังกล่าว เพ่ือ
พัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินของไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2556) 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรและบุคลากรที่
จะให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์แก่ผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยฉุกเฉินทั้งนอกและใน
โรงพยาบาล การรักษาในห้องฉุกเฉินของแต่ละโรงพยาบาลมักเป็นแนวตั้งรับ กล่าวคือ ให้การรักษา
แก่ผู้ปุวยที่มีอาการและมาถึงโรงพยาบาลแล้ว แต่ในบางครั้งผู้ปุวยมีอาการเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล 
ซึ่งถ้าให้การรักษาตั้งแต่ท่ีบ้านหรือ ณ ที่เกิดเหตุก็ย่อมสามารถให้การช่วยชีวิตหรือการรักษาเบื้องต้นที่
ดีได้ก่อนที่จะมีอาการลุกลามรุนแรงมากแล้วเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ในที่นี้จะขอกล่าวถึงระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลเป็นหลัก 

การช่วยเหลือผู้ปุวยก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกใน
สงครามกษัตริย์นโปเลียน พบว่ามีศัลยแพทย์ชื่อว่า บารอน โดมินิค จีน โลเรย์ ได้น าเครื่องมือแพทย์
และแพทย์เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามเป็นครั้งแรก ในระยะแรก ๆ ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินมักถูกจัดตั้งขึ้นในสถานการณ์สงครามที่ต้องล าเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ต่อมาหลักการ
ช่วยเหลือได้น ามาใช้ในยามปรกติจนกระทั่งพัฒนาโครงข่ายทั้งการสื่อสารและหน่วยกู้ชีพอย่าง
กว้างขวางเพ่ือให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 

1. เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ประสบภาวะอันตรายต่อชีวิตและอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่มี
ความส าคัญต่อโอกาสการรอดชีวิต หรือการรักษาการท างานของอวัยวะส าคัญต่อการมีชีวิต  จากการ
ไม่ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะที่ด้อยโอกาส ให้ได้รั บการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่โอกาสการลดภาวะแทรกซ้อนและการรอด
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ชีวิตที่สูงขึ้น โดยมิให้สิทธิการประกันและความสามารถในการจ่ายมาเป็นอุปสรรคในการได้รับการ
ดูแล 

2. เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินที่ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างสุจริตจาก
การถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติโดยมิชอบ 

3. เพ่ือคุ้มครองสังคมให้มีการใช้ทรัพยากร (บุคลากร หน่วยบริการ และเครื่องมือ) ของระบบ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะท างานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยท่ัวไป  
เป็นบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บปุวยฉุกเฉิน โดยไม่คิดมูลค่า มี

ระบบการแจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย มีศูนย์รับแจ้งเหตุที่สามารถให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง ครอบคุลมพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและยานพาหนะที่มีความ
พร้อมไปให้การรักษา ณ จุดเกิดเหตุ ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีมาตรฐานปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  

ส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (2549) กล่าวว่าด้านกระบวนการเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ประชาชนผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บปุวย
ฉุกเฉิน ลักษณะการท างานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นระยะ ดังนี้  

1. การเจ็บปุวยฉุกเฉินและการพบเหตุ (Detection)  การเจ็บปุวยฉุกเฉินเป็นเหตุที่เกิดขึ้น
เกินอย่างไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้แม้ว่าจะสามารถเตรียมการปูองกันได้ก็ตาม การจัดให้มีผู้
ที่มีความรู้ในการตัดสินใจแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุ ซึ่งผู้นั้นอาจเป็นผู้เจ็บปุวยเอง หรือ คนข้างเคียงเป็นเรื่อง
ที่จ าเป็นมาก เพราะว่า จะสามารถท าให้กระบวนการช่วยเหลือมาถึงได้รวดเร็ว ตรงกันข้ามหากล่าช้า
นาทีที่ส าคัญต่อชีวิตของผู้เจ็บปุวยจะหมดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสายเกินแก้ไขได้  

2. การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ (Reporting)  การแจ้งเหตุที่รวดเร็วโดยระบบการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพและมีหมายเลขท่ีจ าได้ง่าย เป็นเรื่องที่จ าเป็นมากเช่นกัน  เพราะว่าเป็นประตูเข้าสู่การ
ช่วยเหลือที่เป็นระบบ ตั้งแต่ผู้แจ้งเหตุจะต้องมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมทั้งมี
ความสามารถในการให้การดูแลขั้นต้นตามความเหมาะสมอีกด้วย  

3. การออกปฏิบัติของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (Response)  หน่วยปฏิบัติการซึ่งทั่วไปจะ
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Advance Life Support  กับระดับ Basic Life Support    จะต้องมี
ความพร้อมเสมอท่ีจะออกปฏิบัติการตามค าสั่งและจะต้องมีมาตรฐานก าหนดระยะเวลาในการออกตัว
ระยะเวลาเดินทาง โดยศูนย์รับแจ้งเหตุจะต้องคัดแยกระดับความรุนแรงหรือความต้องการของเหตุ
และสั่งการณ์ให้หน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสมปฏิบัติการ  

4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Care)  หน่วยปฏิบัติการจะท าการ
ประเมินสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยของตนและคณะประเมินสภาพผู้เจ็บปุวย เพ่ือให้การดูแล
รักษาตามความเหมาะสมและให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ผู้ควบคุม
ระบบโดยมีหลักในการดูแลรักษาว่าจะไม่เสียเวลา ณ จุดที่เกิดเหตุนานจนเป็นผลเสียแก่ผู้ปุวย
กล่าวคือในผู้ปุวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะเน้นความรวดเร็วในการน าส่งมากกว่าผู้ปุวยฉุกเฉินทาง  
อายุรกรรม 

5. การล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง (Care in Transit)  หลักที่ส าคัญยิ่งในการ
ล าเลียงขนย้ายผู้เจ็บปุวย คือ การไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บซ้ าเติมแก่ผู้เจ็บปุวย ผู้ล าเลียงขนย้ายจะต้อง
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ผ่านการฝึกอบรมเทคนิควิธีมาเป็นอย่างดี  ในขณะขนย้ายจะต้องมีการประเมินสภาพผู้เจ็บปุวยเป็น
ระยะๆ ปฏิบัติการบางอย่างกระท าบนรถในขณะล าเลียงขนส่งได้  

6. การน าส่งสถานพยาบาล ( Transfer to Definitive Care) การน าส่งไปยังสถานที่ใด เป็น
การชี้ชะตาชีวิตและมีผลต่อผู้เจ็บปุวยได้เป็นอย่างมาก การน าจะต้องใช้ดุลยพินิจว่าโรงพยาบาลที่จะ
น าส่งสามารถรักษาผู้ เจ็บปุวยรายนั้น ๆ ได้เหมาะสมดีหรือไม่ มิฉะนั้นแล้ว เวลาที่เสียไปกับ
ความสามารถที่ไม่ถึง และความไม่พร้อมของสถานพยาบาลนั้น ๆ จะท าให้เกิดการเสียชีวิต พิการ 
หรือปัญหา ในการรักษาพยาบาลอย่างไม่สมควรจะเกิดขึ้น  

 หลักการทั่วไปในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ประเทศต่าง ๆ ในโลกทั้งยุโรป เอเชีย และอเมริกา ล้วนมีการจัดตั้งระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของตนเองขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละประเทศ ส าหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้ง National Highway Traffic Safety Administration ให้เป็นองค์กร
น าในการก าหนดทิศทางและโครงสร้างในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีองค์ประกอบส าคัญของระบบ 10 ประการ ได้แก่ 

 1. นโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน มีกฎหมายควบคุมการด าเนินงานของระบบโดยรวม 
ตลอดจนกฎหมายที่ก าหนดการสนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงาน นโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. การบริหารทรัพยากร จะต้องมีองค์กรในส่วนกลางท าหน้าที่ประสานงาน วางแผนความ
ต้องการทรัพยากรต่าง ๆ ของทั้งระบบ ตลอดจนวางแผนการบ ารุงรักษาและการบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพของทั้งประเทศ โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ปุวยเป็นอย่างดี 

3. บุคลากรต้องมีปริมาณเพียงพอและผ่านการอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
4. การเคลื่อนย้ายและล าเลียงผู้ปุวยต้องปรับให้เข้ากับสภาพของภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทาง

บก ทางน้ า ทางอากาศ หรือในเมืองที่มีรถติดขัด 

5. โรงพยาบาลที่รองรับผู้ปุวยต้องมีเครือข่ายที่สามารถรองรับผู้ปุวยเพื่อน าส่งได้ถูกต้อง 

6. การติดต่อสื่อสารโดยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ประชาชนสามารถแจ้งข่าวได้ ควรเป็น
หมายเลขเดียวที่รับรู้กันทั่วประเทศ การสื่อสารควรเชื่อมโยงทั่วถึงตั้งแต่การสั่งให้รถออกปฏิบัติการ 
รถสามารถสื่อสารกันเองได้ การสื่อสารจากรถถึงโรงพยาบาล ตลอดจนการสื่อสารระหว่าง
โรงพยาบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือต่าง ๆ  

7. การประชาสัมพันธ์ ท าให้ประชาชนรู้จัก สามารถเรียกใช้บริการ ตลอดจนการให้การศึกษา
เรื่องการปูองกันอุบัติเหตุ 

 8. การควบคุมและก ากับการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่ต้องมีการควบคุมโดยแพทย์และ
ปฏิบัติงานโดยเจ้าพนักงานกู้ชีพ แพทย์มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การ
วางแผน การก าหนดมาตรฐานและแนวทางการด าเนินงาน การควบคุมก ากับ การรับค าปรึกษา การ
ประเมินผล 

 9. ระบบบริการการบาดเจ็บอยู่ในแผนโดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 



12 

10. ระบบประเมินผล  ประเมินผลทั้งเชิงคุณภาพของการรักษาพยาบาล ความคุ้มค่าของการ
ลงทุน การใช้ทรัพยากร ขอบเขตความท่ัวถึงของการให้บริการ นโยบาย แนวทางต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ( สืบค้นจาก http://www.medicthai.com) 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนจัดการตนเอง  
ความหมายและขอบเขตของค าว่า “ชุมชน” 

ในสังคมไทยค าว่า “ชุมชน” ได้ถูกใช้ในความหมายที่แตกต่างกันตามแต่ทัศนะของ
นักวิชาการและผู้รู้แต่ละคน ได้แก่ สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ ให้ความหมายของชุมชนว่า “กลุ่มชนซึ่งรวมกัน
โดยความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จะอาศัยหลักผูกพันทางเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์   ศาสนา
เดียวกันก็ตามที่ท าให้แต่ละคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น” ในความหมายดังกล่าว "เป็น
การที่กลุ่มชนมีความรู้สึกนึกคิด ผลประโยชน์และผูกพันตามเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกัน
โดยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์และบริการทางสังคม
ร่วมกัน” 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ให้ความหมายของชุมชนว่า “ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคมอย่าง
หนึ่งและปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วน
ใหญ่ในชุมชนของตนได้” 

ไพฑูรย์ เครือแก้ว ได้กล่าวว่า “ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ตั้งอยู่เป็นที่เป็นทาง มีขอบเขต
อันเดียวกันและผู้คนเหล่านั้นมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสนใจร่วมกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง มีแนวพฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน” 

ในปัจจุบันค าว่า “ชุมชน” ได้ถูกน าไปใช้ในความหมายที่กว้างออกไปจากเดิม เพราะชุมชนได้
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนเดิม ดังที่ ชนินทร์ เจริญกุล ได้ให้ทัศนะว่า “ลักษณะของชุมชน
ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของชุมชนตามลักษณะหน้าที่(Functional Community) มากกว่าที่จะ
เป็นชุมชนลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Geographical Community) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของคนใน
ขอบเขตพ้ืนที่ (Area) จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของเครือข่ายของกลุ่มที่มีกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ 
คล้ายคลึงกัน มีความสนใจร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เช่น ชุมชนมุสลิม ชุมชน จส.100 ใน
กรุงเทพฯ เราไม่สามารถบอกได้ว่าชุมชนนี้อยู่ตรงไหน แต่ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกัน
ชุมชนก็เกิดขึ้นได้” 

ตามทัศนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  ชุมชน หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันใน
การกระท า ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน (Communicate) ความเป็นชุมชนอยู่ที่ความร่วมกัน ความ
เป็นชุมชนอาจเกิดข้ึนในสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น 

1. มีความเป็นชุมชนในครอบครัว 
2. มีความเป็นชุมชนในที่ท างาน 
3. มีความเป็นชุมชนวิชาการ (Academic Community) 
4. มีความเป็นชุมชนสงฆ์ 

http://www.medicthai.com/
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5. มีความเป็นชุมชนทางอากาศ เนื่องจากรวมตัวกันโดยใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน 
6. มีความเป็นชุมชนทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 
ความเป็นกลุ่มก้อนหรือความเป็นชุมชนท าให้กลุ่มมีศักยภาพสูงมากเพราะเป็นกลุ่มก้อนที่มี

วัตถุประสงค์ร่วม มีความรัก มีการกระท าร่วมกัน และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
จากทัศนะของนักวิชาการข้างต้น ความหมายของค าว่าชุมชนมีความแตกต่างกันบ้าง

คล้ายคลึงกันบ้าง แต่เนื่องจากสภาพทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ความหมายของค า
ว่า “ชุมชน” จึงควรจะมีความหมายว่า “ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันหรือต่าง
พ้ืนที่ก็ได้ แต่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น จะต้องมีความสนใจร่วมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธ์
กัน (Relationship) มีการกระท าระหว่างกัน (Interaction) มีความรู้สึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิต
อย่างเดียวกัน” 

ค าว่า “มีพ้ืนฐานชีวิตอย่างเดียวกัน” นั้นหมายความว่า มีสถาบันสังคมหรือมีระบบวัฒนธรรม
ที่ตอบสนองความจ าเป็นเพ่ือการด ารงอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ สถาบันครอบครัว เครือญาติ การเมือง  
การปกครอง ศาสนา ศิลปะ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาจากความหมายนี้ก็พอจะมองเห็นได้ว่าความเป็น“ชุมชน”นั้นไม่ได้อยู่ที่ลักษณะ
กายภาพ (ต้องอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน) หรือขึ้นอยู่กับตัวคนเท่านั้น แต่ปัจจัยชี้ขาดความเป็น
ชุมชนก็คือ “ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนในชุมชนนั้น” 

ฉะนั้นหากกล่าวโดยสรุป “ความเป็นชุมชน” จะพิจารณาได้จากการที่คนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์แบบประสานสอดคล้องกลมกลืนกัน (Harmonious) คือความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) 
ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติจนกระทั่งถึงระดับหมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้านหรือที่
เรียกว่า Supra - village 

ชุมชนที่มีพลังเข้มแข็งนั้นมีความหมายมากยิ่งไปกว่าเพียงแค่การมีหมู่คนมาก ๆ มารวมตัวกัน 
แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ จะท าอย่างไรให้กลุ่มคนที่หลากหลายของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือ
อยู่ในชนบท ได้มาร่วมคิด ร่วมสร้างร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การสร้างชุมชนให้เกิดมีพลังที่
เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น หากมองย้อนกลับให้ลึกลงไปก็จะพบว่า ชุมชนที่มีพลังเข้มแข็งนั้น 
เกิดจากความสมานฉันท์ของปัจเจกบุคคลในชุมชน ระดับปัจเจกบุคคลจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่ง
ในระบบจักรกลทั้งหมด ที่ท างานกันอย่างประสานสอดคล้องและหนุนเนื่องกับฟันเฟืองอ่ืน ๆ เพ่ือให้
ระบบจักรกลทั้งระบบท างานได้ นั่นก็หมายความว่า ฟันเฟืองแต่ละตัวต้องรู้บทบาท หน้าที่ของตัวเอง 
และขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าฟันเฟืองตัวอ่ืน ๆ มีบทบาท หน้าที่อย่างไร ระดับปัจเจกบุคคลจึงมี
ความส าคัญ มีคุณค่าต่อมวลสมาชิกในชุมชน 

องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการตนเอง (ชดชอย วัฒนะ, 2558) และ Creer (2000) 
กล่าวว่า  

1. การตั้งเปูาหมาย (Goal Selection) การตั้งเปูาหมายเป็นความร่วมมือของผูปวยและ
บุคลากรทีมสุขภาพ มีการตอรองและการตัดสินใจรวมกัน  โดยรวมถึงการก าหนดเปาหมายในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่จ าเปนเพ่ือไปสูความส าเร็จในการควบคุมโรคหรือความเจ็บปวย (Creer & 
Holroyd ,1997) ควรกระท าภายหลังบุคคลไดรับการเตรียมความพรอม: ตองเกิดจากการที่บุคคลมี
ความรูเกี่ยวกับโรคและการจัดการกับโรคอยางเพียงพอ: ตองไดรับการใหความรูและฝกทักษะการ
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จัดการตนเอง  ในการควบคุมโรคและความเจ็บปวย จึงจะสามารถก าหนดเปาหมายในการจัดการ
ตนเอง  เพ่ือใหมีภาวะสุขภาพและความผาสุกในชีวิต: เปาหมายควรมีความเปนไปไดจริงอาจก าหนด
เปนเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Collection) เปนการรวบรวมอาการ อาการแสดง
เกี่ยวกับการเจ็บปวย และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  พ้ืนฐานส าคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล  การเฝา
ระวังตนเอง (SELF-MONITORING) หรือการสังเกตตนเอง (SELF-OBSERVATION) การบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง (SELF-RECORDING) การเฝาระวังตนเอง (SELF-MONITORING) หรือการสังเกต
ตนเอง (SELF-OBSERVATION) : เปนปจจัยส าคัญตอการจัดล าดับความส าคัญของปญหา เชน การ
สังเกตวาตนเองมีอาการอะไรที่ผิดปกติไป จากเดิม เกิดขึ้นเมื่อไร เกิดบอยแคไหน อาการรบกวน    
มากนอยแคไหน อาการอะไรที่รบกวนมากที่สุด การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (SELF-RECORDING)  

3. การประมวลและประเมินข้อมูล (Information Processing and Evaluation) ตองมีการ
เรียนรูเกี่ยวกับการตรวจสอบอาการ เปลี่ยนแปลงของตนเอง การประเมินการเปลี่ยนแปลงในแตละ
วันที่ไดเก็บ รวบรวมขอมูลไว สามารถที่จะประเมินผลและตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลที่ได เรียนรูในการ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการเจ็บปวยและหาสาเหตุ พิจารณาเกี่ยวกับปจจัยในการ
จัดการกับความเจ็บปวย 

4. การตัดสินใจ (Decision Making) ผูปวยตองสามารถตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลที่รวบรวม 
ไดเปนพ้ืนฐานหลังจากรวบรวมขอมูล ประมวลผลและประเมินขอมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยของ
ตนเอง โดยผูปวยควรมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ทั้งท่ีซับซอนและไมซับซอน 

5. การลงมือปฏิบัติ (Action) เปนการปฏิบัติทักษะการจัดการตนเองในการ ควบคุมความ
เจ็บปวยหรือความผิดปกติที่เปนผลจากความเจ็บปวย 

6. การสะท้อนการปฏิบัติ (Self-reaction) เปนการประเมินตนเองของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่ลง
มือปฏิบัติวาเปนไปตามเปาหมายที่ตนเองก าหนดไวหรือไม การประเมินความตองการการฝกทักษะ
และความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหบุคคลสามารถคาดการณการปฏิบัติจริงวาตองการฝกทักษะเพ่ิมเติมหรือ
ไมและทราบขอจ ากัดของตนเองในการปฏิบัติเปนการชวยใหทักษะการจัดการตนเองคงอยู มี
ความส าคัญในการใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

นิยาม/ความหมาย ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  
ชุมชนท้องถิ่น  หมายถึง  ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์  
จัดการตนเอง หมายถึง บริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพ่ือแก้ไข

ปัญหา และพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่  เปูาหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตส านึก สาธารณะ รู้
เปูาหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับภาคี 
ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไข ปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดพื้นที่จัดการตนเอง  
1. ชุมชนมีเปูาหมาย ทิศทาง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
2. มีระบบข้อมูล ฐานข้อมูลที่ส าคัญของชุมชนที่สามารถน าไปจัดท าผังพ้ืนที่ ท าแผนพัฒนา

ตนเอง และสื่อสารกับสาธารณะ  
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3. มีแผนของชุมชนที่เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ระดับต าบล ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ที่ครอบคลุม ทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เด็ก/
เยาวชน ยาเสพติด และได้รับการบรรจุเข้าแผนของท้องถิ่น และมีการปฏิบัติตามแผน  

4. ปัญหาร่วมของคนในพื้นที่ ได้รับการยกระดับเชื่อมโยง และถูกจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
และชุมชนตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงานพัฒนา และติดตามตรวจสอบที่
รวมถึงโครงการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  

5. มีรูปธรรมการจัดการปัญหาในชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก มีประเด็นงานพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกเรื่อง และมีองค์กร ชุมชนที่หลากหลาย เป็นพื้นฐานของการท างานพัฒนา  

6. ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชน ทั้งทุนทรัพยากร ทุนสิ่งแวดล้อม 
ทุนเงิน ทุนภูมิปัญญา ระบบสวัสดิการ มีความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งพลังงาน เพียงพอต่อวิถีชีวิต 
การกิน การอยู่ ของชุมชนอย่างยั่งยืน  

7. มีการจัดความสัมพันธ์ของขบวนชุมชนท้องถิ่น ระดับ ท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือกันหลาย
ฝุายและท างานร่วมกันได้ คือการบูรณาการในพ้ืนที่ตั้งแต่ ท้องถิ่น ท้องที่ ขบวนองค์กรชุมชน และ 
หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  

8. ชุมชนรักการเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับต าบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีระบบการ
จัดการความรู้  ชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา รูปธรรมพ้ืนที่และบทเรียน และสื่อสารสู่ชุมชนและ
สาธารณะ  

9. คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ/กติกาการอยู่ร่วมกัน และมี
ความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

10. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสม่ าเสมอ  มีการเชื่อมโยง  เครือข่าย  ผนึกก าลังชุมชนทุก
ระดับ และมีระบบการสร้างและพัฒนา  คนจากรุ่นสู่รุ่น  มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดเจตนารมณ์  

11. มีระบบธรรมาภิบาล  ความน่าเชื่อถือในการด าเนินงาน และมีระบบการตรวจสอบการ
ท างานของชุมชนเอง  

วิธีการส าคัญ/กระบวนการส าคัญท่ีจะไปให้ถึง “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”  
1. ใช้ผู้น าชุมชน คนรุ่นใหม่ และกระบวนการกลุ่ม พูดคุย สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้าง

จิตส านึก อุดมการณ์ ท าความเข้าใจ เปูาหมายร่วมของชุมชน และใช้หลักความเชื่อ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นตัวเชื่อมโยงให้คนเข้ามาร่วมกัน โดยเริ่มต้น การรวมตัวจากกลุ่มเล็กๆ 
ขยายเป็นเครือข่าย และภูมินิเวศน์  

2. ส ารวจปัญหา ศึกษาข้อมูลชุมชนและวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าผังแผนที่การ
ใช้ทรัพยากรร่วมของต าบล และปรับปรุง/ ปรับแผนของชุมชนให้เป็นแผนที่มีชีวิต เป็นแผนที่พัฒนา
ของต าบลที่ สามารถท าได้จริง  

3. ก าหนดประเด็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นจากข้อมูลจริงในพ้ืนที่ ด้านทรัพยากร สวัสดิการ การ
จัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ยกระดับเป็นเปูาหมายร่วม เป็นเครื่องมือของชุมชนท้องถิ่น
ในการ แก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงภาคี  
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4. ใช้สภาองค์กรชุมชนที่เป็นของทุกคน ทุกขบวนชุมชน ในต าบลเชื่อมโยงคนในต าบลและ
ภาคีร่วมพัฒนาและเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนงาน ในพ้ืนที่ต าบล จังหวัด ก าหนดทิศทาง 
เปูาหมาย ท าแผนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง  

5. สร้างพ้ืนที่รูปธรรม ให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ ที่สามารถให้ชุมชน อ่ืนๆ หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ เข้ามา
เรียนรู้ได้ โดยพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชน ที่หลากหลาย ขยายองค์ความรู้ ยกระดับสู่หลักสูตรชุมชน 

6. ประสานภาคีสร้างระบบการท างานร่วมกันของท้องถิ่น อ าเภอ สร้างกลไกร่วมระดับต าบล 
7. กรณีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระดับจังหวัดนอกจาก ด าเนินการตามวิธีข้างต้น ต้องมี

แผนการพัฒนาระดับเมืองร่วมกัน จัดวางบทบาทให้ชัดเจนระหว่างท้องถิ่น ภาคี และชาวบ้าน และ 
เชื่อมโยงการท างานชุมชนกับมิติการท างานด้านอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อาทิ ชนเผ่า ฯลฯ โดยใช้กลไก
การด าเนินงานระดับจังหวัด  

8. ใช้สถานการณ์ปัญหาร้อน ปัญหาร่วม เป็นเครื่องมือรวม กลุ่มคน จัดกระบวนการเรียนรู้ 
จุดประกายความคิดให้กับคนในชุมชน ขยายการท างานให้ครอบคลุมเชิงพ้ืนที่ และเปิดเวทีน าเสนอ
ข้อมูลกับ คนในชุมชนส่วนใหญ่  

9. น าข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบ ข้อมูล ส ารวจข้อมูลชุมชนที่
ส าคัญ ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือศึกษา ความรู้เชิงลึกของชุมชน และจัดท าตัวชี้วัดเปูาหมายการพัฒนา
ชุมชน  

10. จัดท าแผนงานโครงการ แก้ไขปัญหา บูรณาการทุนภายใน ชุมชน บูรณาการแผนงาน
ร่วมหลายภาคส่วนในท้องถิ่น โดยจัดระบบ การท างาน/มีกลไกร่วมพัฒนา เน้นองค์กรชุมชนเป็นหลัก
ในการปฏิบัติ หน่วยงาน/ภาคี เป็นผู้สนับสนุน  

11. พัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นเก่า และสร้างผู้น ารุ่นใหม่ ให้มี ความรู้ ทักษะและความสามารถ ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา และ ใช้แผนชุมชน เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

12. น าบทเรียนชุดองค์ความรู้ของชุมชน สื่อสารสู่สาธารณะ และบรรจุเป็นหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

สรุปว่าหากชุมชนใดต้องการจัดการตนเอง น่าจะหมายถึง ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์ 
จัดการตนเองโดยบริหาร จัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ชุมชนตนเองไปสู่ชาวชุมชน สู่เปูาหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีจิตส านึกสาธารณะ รู้เปูาหมาย 
เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการ ชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับภาคี ใช้
แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไข ปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง (อับดุลซุโก ดินอะ, 2555) โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ 1) ท าความเขาใจแนวคิดการ
จัดการตนเอง  2) ออกแบบกิจกรรมโดยใชแนวคิดการจัดการตนเองเปนกรอบ  3) ประเมินผลโดย
เครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่สะทอนการจัดการตนเอง 
 
2.3  แนวคิดและความหมายการให้บริการ  

ความหมายของการให้บริการ  
นันทวัฒน์ ปรมานันท์ (2543) การให้บริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในอ านวยการ

หรือในควบคุมของฝุายปกครองที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการจัด
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ระเบียบและควบคุมวิธีการด าเนินการบริการสาธารณะย่อมจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพ่ือให้
เหมาะสมแก่ความจ า  เป็นแห่งกาลสมัย ซึ่งบริการสาธารณะจะต้องหยุดชะงักลงด้วยประการใด ๆ 
ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย และเอกชนมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์
จากการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลักการให้บริการสาธารณะ คือ 

1. ต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่
องค์กรจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออ านวยประโยชน์
และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้น ๆ ด้วย  

2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน  

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้าและ
เท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจาก กลุ่มอ่ืนคนอ่ืน ๆ 
อย่างเห็นได้ชัด 

4. หลักประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่ได้รับ  
กุลธน ธนาพงศธร (2538) ได้ให้ความหมายถึงหลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ 

ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่ายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่
เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป และ บุคลากรที่บริการมี
มารยาทที่ดีในการบริการ 

ปรัชญา จันทราภัย (2542) ได้ให้ความหมายว่า การให้บริการสาธารณะจะประกอบ ด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการที่ส าคัญ คือ  

1. ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร ทุน อุปกรณ์ และสิ่งที่จะอ านวย ความสะดวก
ต่าง ๆ  

2. กิจกรรม หรือกระบวนการ หมายถึง วิธีการที่จะใช้ทรัพยากร 
3. ผลลัพธ์ หรือ ผลผลิต หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนอันเนื่องจากการใช้ทรัพยากร  
4. ความเห็นต่อผลกระทบ หมายถึง ความเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการที่ ได้รับ  
โดยสรุป การบริการ หมายถึง การปฏิบัติดูแลรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ หรือ การ

กระท าที่เป็นไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และผู้ให้บริการต้อง
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว บริการอย่างพอเพียง มีสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
การบริการ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะของการบริการ  
สงคราม ลีทองดี (2541) อธิบายว่า เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งมอบการบริการ

จากผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ โดยใช้อักษรย่อการบริการ ( Service) ไว้ดั้งนี้  
S = Smile and Sympathy คือ การยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ  
E = Early Response คือ การสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว  
R = Respect คือ การแสดงออกถึงการนับถือให้เกียรติลูกค้า  
V = Voluntariness Manner คือ การให้บริการแบบเต็มใจท า 
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I = Image Enhancing คือ การแสดงออกซ่ึงภาพพจน์ผู้ให้บริการ  
C = Courtesy คือ กริยาอ่อนโยน สุภาพ  
E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

 วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541) ได้กล่าวถึงลักษณะของการงานบริการไว้ ดั้งนี้  
1. งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน ก าหนดความแน่นอนไม่ได้ 

ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการอะไร ต้องการเมื่อใด  
2. งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการ หรือไม่ขึ้นอยู่

กับเงือ่นไขของผู้มาใช้บริการ 
3. งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีตัวผลผลิต สิ่งที่ไม่ได้รับคือ ความพึงพอใจ 

ความรู้สึกคุ้มค่า และคุณภาพของงาน 
4. งานบริการเป็นงานที่ต้องตอบสนองในทันที ผู้ให้บริการต้องมีความพร้อมตลอดเวลา 
สรุปได้ว่า ลักษณะของการบริการเป็นกระบวนการที่แสดงออกถึงการตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ 
องค์ประกอบของงานบริการ  
กอทเบอร์ก (Gothberg 1986 อ้างถึงใน วิฑูรย์ สิมะโชค. 2541) ได้ให้ความเห็นว่างาน

บริการต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ  3 ประการ คือ  
1. คุณภาพของทรัพยากร ต้องเลือกสรรแล้วว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และ มี

คุณภาพ เช่น มีการอ านวยความสะดวกในการบริการ ในเรื่องของเวลา สถานที่ และ ความเสมอภาค  
2. คุณภาพของบุคลากรผู้ให้บริการ ต้องรอบรู้ในงานของตนเอง มีความกระตือรือร้น มี

มนุษย์สัมพันธ์ดี  
3. การสื่อสาร สามารถสื่อสารให้ผู้มารับบริการให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างความ

ประทับใจ ดึงดูดความสนใจผู้มารับบริการ  
4. คุณภาพของการให้บริการ ความประทับใจเป็นส่วนส าคัญของการให้บริการ ซึ่งเกิดจาก

การมารับบริการ ยิ่งลูกค้าประทับใจมากเท่าไร ลูกค้ายิ่งจะรู้สึกว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวถึงลักษณะการให้บริการมีคุณภาพ ดังนี้  
1. การเข้าถึงลูกค้า โดยมีการอ านวยความสะดวกด้านเวลา และสถานที่  
2. การติดต่อสื่อสาร มีการอธิบายลูกค้าด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
3. ความสามารถบุคลากร นั้นคือบุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบอย่างดี  
4. ความมีน้ าใจ บุคลากรต้องมีน้ าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
5. ความน่าเชื่อถือ บุคลากรต้องสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจ  
6. การสนองตอบลูกค้า การบริการต้องถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามท่ีลูกค้าต้องการ  
7. ความปลอดภัย การบริการต้องปราศจากอันตาราย และความเสี่ยง  
8. ความไว้วางใจ นั้นคือต้องสม่ าเสมอ และถูกต้อง  
9. การสร้างให้เป็นที่รู้จัก การบริการที่ลูกค้าได้รับจะท าให้คาดคะเนถึงคุณภาพได้  
10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า นั้นคือ ต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของ ลูกค้า 
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สรุปจะเห็นได้ว่า การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ สามารถส่งผลให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการได้
ง่ายขึ้นและจะสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการได้  

 
2.4. สถานการณ์ทั่วไปและด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุข (United Nations Population Funds, 2012) 
ส าหรับข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไป มีจ านวน 8.4 ล้านคน และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2573 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 12.2 
ล้านคน และ 17.7 ล้านคนตามล าดับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุ , 2555) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14ปี) และวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) พบ ว่าประชากร
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดของทารกและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุลดลง
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) และเมื่อจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยพบว่า
ประชากรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีจ านวน 3.3 ล้านคน และจะเพ่ิมจ านวนเป็น 11.6 ล้านคน 
ภายในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่เขตเมือง มีความสะดวกสบายทั้ง ในด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข หรือการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 
2553) ในปี 2558 ประชากรไทยมีจ านวน 65.1 ล้านคน (ไม่นับรวมแรงงานข้ามชาติจากประเทศ 
เพ่ือนบ้านอีกประมาณ 3 ล้านคน) ในจ านวนนี้เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประเด็นส าคัญคือ ขณะนี้ประชากรไทยก าลังสูงวัยขึ้นอย่างเร็วมาก 
ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อย
ละ 10 ประชากรสูงอายุก าลังเพ่ิมข้ึนด้วยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากร
รวมเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุพบว่า เมื่อผู้สูงอายุมีอายุเพ่ิมมากขึ้น ร่างกาย
จะเสื่อมถอยและอ่อนแอลง จิตใจมีการแปรปรวน (นภาภรณ์ หะวานนท์ และธีรวัลย์ วรรธโนทัย, 
2552 และ ประนอม โอทกานนท์, 2554) ในด้านสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุไทย
เป็นโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย โรคดังกล่าวสามารถน าไปสู่ภาวะ
ทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภาวะที่บั่นทอนสุขภาพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้สูงอายุ, 2554) สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดในช่วงบั้นปลายชีวิต คือ ความสุขอันเกิดจากการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ การมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม (ลัดดา 
ด าริการเลิศ, 2555) โดยการมีสุขภาพที่ดี  ย่อมเกิดจากการที่บุคคลท ากิจกรรมที่เป็นระโยชน์และ
ส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ในทางกลับกัน การที่บุคคลมีสุขภาพไม่ดีย่อมเกิดจากการมีพฤติกรรมใน 
การดูแลสุขภาพที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม (Pender, 1996) และนอกจากการที่ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของ
ตนเองแล้ว ยังสามารถรับการดูแลจากบุคคลอื่นได้ด้วย หรือท่ีเรียกว่าการสนับสนุนทางสังคม เป็นการ
กระท าที่ส่งผลในทางบวก มากกว่าทางลบ ซึ่งมีผลให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคลดีขึ้น 



20 

(Cohen and Syme, 1985) ดังนั้น สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันหลักในการท าหน้าที่สนองความ
ต้องการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมแก่ผู้สูงอายุ (เล็ก สมบัติ, 2549) 

การส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายได้ส ารวจความยากล าบากในการท า 
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 10 ด้าน พบว่าผู้สูงอายุหญิงไม่สามารถท ากิจกรรมประจ าวันได้ ในแต่ละ
กิจกรรมมากกว่าผู้สูงอายุชาย การส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายยังพบว่า โรคที่มักพบ
ในผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม โรคถุงลมโปุงพอง/หลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง หลอดเลือดหัวใจ
ตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต  ยังพบว่า ผู้สูงอายุวัยปลายปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
มากกว่าผู้สูงอายุวัยกลาง และวัยต้น และพบว่าผู้สูงอายุหญิงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้สูงอายุชาย ในทุก
กลุ่มอายุ  โรคเบาหวานส่วนมากพบในผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลาง และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
ยกเว้นในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายที่มีสัดส่วนผู้ปุวยโรคเบาหวานชายและหญิงใกล้เคียงกัน นอกจากนี้
จากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 ได้สอบถามผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การหกล้ม พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลหกล้มในช่วงเวลา 6 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ 
ร้อยละ 10 และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลเคยหกล้มร้อยละ 12 สัดส่วนของ ผู้สูงอายุที่หกล้มเพ่ิมสูงขึ้น
ในกลุ่มอายุที่สูงขึ้น และผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีประสบการณ์หกล้มสูงกว่าผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลในทุกกลุ่มอายุ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) 

 
2.5  ความรู้เกี่ยวอาการ  STROCK  STEMI และ พลัดตกหกล้ม 

โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)  
โรคหลอดเลือดสมอง ความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง ตามที่องค์การอนามัยโลกให้   

ค าจ ากัดความไว้ว่า โรคที่มีอาการเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ก่อให้เกิดอาการทางระบบประสาท
จากสมองบางส่วนหรือสมองทั้งหมด โดยอาการนั้นเป็นอยู่นานเกิน 24 ชั่วโมง หรือท าให้เสียชีวิตที่มี
สาเหตุมาจากหลอดเลือดสมอง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายของ อัมพาต ไว้ว่า 
อาการท่ีอวัยวะบางส่วนตาย เช่น แขนขาไม่สามารถเคลื่อนไหว เป็นต้น ส่วนค าว่า อัมพฤกษ์ หมายถึง 
อวัยวะบางส่วนอ่อนแรง โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ – อัมพาต) เป็นโรคที่พบบ่อย และเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย โรคนี้จัดได้ว่าเป็นโรคที่เป็นเหตุให้เสียชีวิตที่ส าคัญ อันดับ
ที่ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 2 ในเพศชาย ทั้งยังเป็นสาเหตุของความพิการและทุพลภาพที่ส าคัญ     
นั่นคือ เมื่อเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัตราตายจะมีร้อยละ 20 ถ้ารอดตายก็จะมีความพิการ ซึ่งต้อง
อาศัยการช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการท ากิจวัตรประจ าวันไปตลอดชีวิตถึงร้อยละ30 อีกร้อยละ50 จะมี
ความพิการด้านการพูด การสื่อสารกับผู้อ่ืน ส าหรับรายที่โชคดีแทบเป็นปกตินั้นจะมีเพียงร้อยละ 20 
เท่านั้น ปัจจุบันผู้ปุวยโรคนี้มีอยู่ประมาณถึงห้าแสนคน 

โรคหลอดเลือดสมองสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองที่เกิด
จากการขาดเลือด (Ischemic stroke) คือมีลิ่มเลือดไปอุดกั้นหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองที่
เกิดจากเลือดออก(Hemorrhagic stroke) ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการดูแลรักษารวมถึงการพยากรณ์
โรคที่แตกต่างกันไป  ทั้ง 2 ชนิดจะท าให้สมองส่วนที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือมีก้อนเลือดออก
สูญเสียการท างานในการควบคุมการท างานของร่างกายอย่างทันทีทันใด ท าให้เกิดอาการดังต่อไปนี้  

1) อาการอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก  
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2) ตามองไม่เห็นภาพซีกใดซีกหนึ่งหรือทั้งหมด 

3) มองเห็นภาพซ้อน  
4) มีความผิดปกติของการใช้ภาษา เช่น พูดไม่คล่อง ใช้ภาษาผิดหรือไม่เข้าใจภาษา 

5) เวียนศีรษะ บ้านหมุน  
6) ปวดศีรษะรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 

7) พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว กลืนล าบาก  
8) ความจ าเสื่อม หรือหลงลืมอย่างทันทีทันใด  
9) ซึม หมดสติ 
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยน

ไม่ได้ ได้แก่ 

1. อายุ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุด โดยอุบัติการณ์จะเพ่ิมข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน 

2. เพศ เกือบทุกช่วงอายุ เพศชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง 

3. เชื้อชาติ คนผิวด ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนผิวขาว 

4. พันธุกรรม พบว่าผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้
มากกว่าคนปกต ิ

ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ 
1. โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญรองลงมาจากอายุ โดยเพ่ิมความเสี่ยงทั้งใน

กรณีขาดเลือดและแบบเลือดออก 

2. โรคเบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญรองจากภาวะความดันโลหิตสูง 

3. โรคหัวใจ ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แบบ Atrial Fibrillation (AF) ความผิดปกติ
ของลิ้นหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจตาย รวมถึง ความผิดปกติของหลอดเลือดแดง
ใหญ่ที่คอ (Carotid Artery) 

4. ภาวะไขมันในเลือดสูง 

5. การสูบบุหรี่  มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นทั้งผู้สูบเองและผู้ที่ ได้สัมผัสควันบุหรี่ เป็นประจ า 
(Second-hand Smoker) 

6. อ่ืน ๆ ได้แก่ เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน โรคอ้วน การขาดการออกก าลังกาย 
การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด ขาดการพักผ่อน เครียดอยู่เสมอ 
เป็นต้น 

การปูองกันโรคหลอดเลือดสมอง สามารถท าได้โดย  
1) ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี วัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง เจาะเลือดตรวจระดับ

น้ าตาลและไขมันในเลือด เป็นระยะตามที่แพทย์แนะน า ตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของหัวใจ
หรอืไม่ ถ้าผิดปกติต้องควบคุมและติดตามการรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

2) เลิกสูบบุหรี่ พบว่าการเลิกสูบบุหรี่สามารถลดโอกาสเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
ครึ่งหนึ่ง 

3) ลดน้ าหนักถ้ามีน้ าหนักเกิน 

4) ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
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5) ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ 

6) ในรายที่มีความเสี่ยงอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ แพทย์
อาจแนะน าให้รับประทานยากันเลือดแข็งตัวเพ่ือปูองกันอัมพาต ควรปฏิบัติตัวและติดตามการรักษา
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

7) ในรายที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน ต้องรับประทานยาปูองกันการเกิดซ้ าตาม
ค าแนะน า 

8) ถ้ามีอาการท่ีสงสัยว่าอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าวข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที  
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน(Acute Myocardial Infarction ชื่อย่อ AMI หรือ Acute 

Coronary Syndrome ชื่อย่อ ACS) หรือ “Heart Attack” เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและของโลก จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ.2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือด หัวใจเป็นจ านวนถึง 7.2 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของสาเหตุการตาย
ทั้งหมด ส าหรับอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมองในไทย
ประมาณปีละ 37,000 ราย เปรียบเทียบกับในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ปุวยใหม่ที่เป็น Acute MI มากกว่า 
1 ล้านคนต่อปี ประมาณว่า คนอเมริกามีอุบัติการณ์ Acute MI ทุก 25 วินาที ในระหว่างปี พ.ศ.
2548-2552 คนไทยปุวยเป็นโรคหัวใจ ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,185 รายต่อวัน โดยเป็น
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประมาณ 470 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน การเสียชีวิตเฉียบพลัน
จากโรคหัวใจหรือ Sudden Cardiac Death (SCD) คือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงหลังจาก
เกิดอาการของโรคหัวใจ เช่น อาการแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น ผู้ปุวยโรคหัวใจจ านวนประมาณ 
ร้อยละ 48-63  หรือประมาณครึ่งหนึ่ง จะเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ในประเทศไทยมีการศึกษาพบว่า
ประมาณร้อยละ 45 ของการเสียชีวิตเฉียบพลันเป็นจากโรคหลอดเลือดหัวใจ อย่างไรก็ตามจากการ
รวบรวมรายงานจากต่างประเทศ พบว่าร้อยละ 80 มีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 15  มี
สาเหตุจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการและหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ก าเนิดและอีก ร้อยละ 5 ไม่รู้สาเหตุ 
SCD จะพบอุบัติการณ์ในผู้สูงวัยมากกว่า และในรายที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพบว่า ร้อยละ 50 ของ
ผู้ชาย และ ร้อยละ 63 ของผู้หญิงที่เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ ไม่เคยมีอาการมาก่อน ส าหรับ
ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จะมีอัตราตายเฉียบพลันสูงกว่าคนอ่ืนประมาณ 4-6 เท่า โรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เกิดจากการตีบหรืออุดตันเฉียบพลันของหลอดเลือดแดง หัวใจมีการ
จ าแนก เป็น 2 ช นิ ด โ ด ย ดู จ า ก ผ ล ก า ร ต ร ว จ ค ลื่น ไฟฟูาหั ว ใ จ ห รือ ECG  (Electrocardiography)     
เป็นแบบ ST elevation MI (STEMI) ซึ่งหลอดเลือดมีการอุดตันร้อยละ 100 และ แบบ Non-ST 
elevation MI (NSTEMI และ Unstable angina) ซึ่งหลอดเลือดมีการตีบที่รุนแรงจากการจัดท า
โครงการลงทะเบียนผู้ปุวย Thai Acute Coronary Syndrome Registry (TACSR ครั้งที่ 1) จัดท า
โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร จดหมาย
เหตุการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในปีพ.ศ. 2550 โดยมีการเก็บข้อมูล ผู้ปุวยตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึง 31 ตุลาคม 2548 เป็นเวลาประมาณ 3 ปี จากโรงพยาบาลทั้งหมด 17 
แห่ง ในประเทศไทย มีจ านวนผู้ปุวยทั้งหมด 3,973 คน จ าแนกเป็นผู้ปุวย STEMI  ร้อยละ 40.9  และ 
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NSTEMI  ร้อยละ 34.9 และ Unstable Angina ร้อยละ 21.1 พบว่าอัตราตายของผู้ปุวย STEMI ใน
ไทยสูงถึงรอ้ยละ 17 เทียบกับ ร้อยละ 7-10 จากการลงทะเบียนผู้ปุวยในยุโรปและอเมริกา   

ข้อมูลด้านการรักษาผู้ปุวย STEMI ใน Thai Registry in Acute Coronary Syndrome 
(TASCR) ซึ่งได้ลงตีพิมพ์ในวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2555 ผู้ปุวยได้ยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 42.6  ได้รับการท า Primary PCI  ร้อยละ 24.7  ถ้า
สามารถเปิดหลอดเลือดหัวใจไม่ให้ตายหรือ ขาด เลือดเป็นบริเวณกว้าง ท าให้ลดอัตราการเสียชีวิต
และผลแทรกซ้อน เช่น หัวใจล้มเหลว แต่ผู้ปุวยส่วนหนึ่งประมาณ ร้อยละ 30-50 เสียชีวิตก่อนมาถึง
โรงพยาบาล เนื่องจากอาจจะเสียชีวิตที่บ้าน ที่ท างาน หรือในสถานพยาบาล ที่ไม่สามารถท า Primary 
PCI ปัจจุบันนี้มีผู้ปุวยสูงอายุและเป็น ACS จ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ปุวยกลุ่มนี้มีอัตราการตายสูง และ
มีข้อจ ากัดในการใช้ยาละลายลิ่มเลือด การท า Primary PCI จึงมีประโยชน์อย่างมากในผู้ปุวยสูงอายุ
ซึ่งจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

การปูองกันและรักษาโรคหรือภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ (จากการศึกษา 
Inter Heart Study ซึ่งได้แก่  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การสูบ
บุหรี่ ความเครียด การไม่ออกก าลังกาย การไม่กินผักผลไม้ โรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome)) 
จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชนถึงอาการของโรค วิธีปฏิบัติตัว ตลอดจนให้ทราบว่าเมื่อมีอาการจะต้องไป
สถานพยาบาลแห่งใด รวมถึงมีทีมงาน (Heart Team) ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล
ห้องสวนหัวใจ พยาบาลห้องผู้ปุวยหนักหัวใจ และระบบเครือข่าย การส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ 
จะท าให้ผู้ปุวยฉุกเฉินโรคหัวใจมีอัตราตาย และผลแทรกซ้อนที่ลดลง การพัฒนาช่องทางด่วน (Fast 
Track) ส าหรับผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) เป็นมาตรฐานการดูแลรักษาในระดับ
มาตรฐานสากล การก าหนดให้มีช่องทางด่วนขึ้นในระบบเพ่ือให้ผู้ปุวย STEMI ได้รับการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา  

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  
สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของ

ประชากรไทย และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรแสนคน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 - 2558 พบว่า 
ผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มปีละมากกว่า 2 ,000 คน และในจ านวนนั้นเป็นผู้สูงอายุร้อยละ 50 
และเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงกว่าเพศหญิง 3.4 เท่า และจากรายงานการ
ส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่าเพศชายร้อยละ 60 หกล้มบริเวณนอกบ้าน 
ขณะเดินทาง เช่น ถนนในซอย บนสะพาน บนรถเมล์ และในสถานที่ท างาน ไร่ นา ส่วนเพศหญิง
มากกว่าครึ่ง หกล้มในตัวบ้านและบริเวณบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ า เป็นต้น (ส านักโรค
ไมต่ิดต่อ , 2560) 

ในปี  พ.ศ.2557 มีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 2 ,007 คน หรือเฉลี่ยวันละ 6 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากถึง 909 คนหรือเฉลี่ยวันละ 3 คน สาเหตุของการพลัดตกหกล้มส่วนใหญ่เกิด
จากพ้ืนลื่น  สะดุดสิ่งกีดขวาง การเสียการทรงตัว พ้ืนต่างระดับ หน้ามืดวิงเวียน และสาเหตุมาจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น ถูกกระแทก ตกบันได เป็นต้น   นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการ
พลัดตกหกล้ม เช่น 1) ปัจจัยเสี่ยงด้านร่างกาย และความสามารถที่ลดลง เช่น การมอง การเดิน การ
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ทรงตัว การรับรู้ และการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น ไขข้ออักเสบ กระดูกพรุน ภาวะซึมเศร้า 
สมองเสื่อม  เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และพาร์กินสัน เป็นต้น 2) ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม เช่น 
การใช้ยาที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม  ได้แก่ ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาลดความดันโลหิต 
และยาขับปัสสาวะ หรือได้รับยาตั้งแต่ 4 ชนิดขึ้นไป  การดื่มแอลกอฮอล์ที่เกินพอดี ขาดการออก
ก าลังกาย การสวมใส่รองเท้าและเสื้อผ้าที่ไม่พอดี เป็นต้น  3) ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืน
และบันไดลื่น  พ้ืนต่างระดับ ไม่เรียบ แสงสว่างไม่เพียงพอ มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีราวจับบริเวณบ้าน บันได 
และห้องน้ า  และ 4) ปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้และระดับการศึกษาสัมพันธภาพ
ในสังคม และการเข้าถึงบริการสุขภาพและสังคมน้อย รวมถึงขาดการสนับสนุนจากชุมชน 

การปูองกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและรู้สถานะความเสี่ยงสุขภาพ

ของตนเอง ฝึกการเดิน และการออกก าลังกาย เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เน้นฝึกการทรงตัว
และการเคลื่อนไหว เช่น โยคะ ไทเก๊ก เป็นต้น  ควรเปลี่ยนท่าช้า ๆ เพ่ือปูองกันความดันตกในท่ายืน 
ขณะลุกนั่งหรือยืนทุกครั้ง  ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน  กรณีที่มีความบกพร่องในการเดินหรือการทรงตัว 
เช่น โครงเหล็กช่วยเดิน ไม้เท้าเป็นต้น  สวมใส่เสื้อผ้า ควรสวมรองเท้าที่มีขนาดพอดี รองเท้าส้นเตี้ย 
ขอบมน หุ้มส้น พ้ืนรองเท้าควรมีดอกยางไม่ลื่น  ปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือรับ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยา การมองเห็น การเดิน การทรงตัวและการเคลื่อนไหว เข้ารับการรักษา 
หากมีอาการผิดปกติจากการเจ็บปุวยและโรคประจ าตัว  และหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จ าเป็น ควร
ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง  

การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือปูองกันการพลัดตกหกล้ม 

1. ที่พักอาศัย ผู้สูงอายุควรอาศัยในบ้านชั้นเดียว กรณีบ้าน 2 ชั้น ควรจัดให้
ผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่าง  

2. สวิตซ์ไฟ ควรอยู่ในระดับสูงจากพ้ืน 120 เซนติเมตร และปลั๊กไฟควรอยู่สูงอายุ 
35-90 เซนติเมตร  

3. บันไดมีราวจับ 2 ข้าง สูงจากพ้ืน 80 เซนติเมตร บันไดลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 
เซนติเมตร ลูกนอนไม่เกิน 28 เซนติเมตร มีแถบสีบอกชั้นบันไดที่ชัดเจนและไม่
ลื่น 

4. ห้องนอนควรใช้เตียงที่มีความสูง ระดับข้อพับเข่า (40-45 เซนติเมตร ) เพ่ือให้
ลุกขึ้นได้สะดวก 

5. ความสูงของโต๊ะหรือที่ท าครัว ควรสูงประมาณ 85-90 เซนติเมตร สมารถหยิบ
อุปกรณ์ได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องก้ม เอ้ือม และปีน ฯลฯ 

6. ห้องน้ า ควรอยู่ติดกับห้องนอน พ้ืนไม่ลื่น มีความลาดเอียงเพียงพอไปยังท่อ
ระบายน้ าเพ่ือไม่ให้น้ าขัง มีราวจับ  มีที่นั่งส าหรับอาบน้ าสูง 40-45 เซนติเมตร
ใช้โถส้วมแบบซักโครกหรือนั่งราบ ไม่มีธรณีประตู และผู้สูงอายุไม่ควรใส่กลอน
ประตูขณะใช้ห้องน้ า 

7. มีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน  โดยเฉพาะบริเวณทางเดิน 
บันได และห้องน้ า 
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8. พ้ืนและทางเดิน เรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่เปียก ไม่มีสิ่งกีดขวาง หลักเลี่ยงการ
ยกระดับสูงต่ าไม่เท่ากัน ไม่ควรมีธรณีประตู และประตูควรใช้ลูกบิดหรือมือจับ
ประตูแบบคันโยกและเป็นประตูแบบบานเลื่อน  
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และพัฒนาสาธารณสุข จึงได้น าเอาการสาธารณสุขมูลฐานมา 
เป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติฉบับที่ 4 (2520-
2524) เป็นต้นมา โดยสนับสนุนให้มีการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
และ ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง ซึ่งมี   
ตัวจักรส าคัญในการด าเนินงาน คือ ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ต่อมาในปี 2535 ได้มีการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีเพียงระดับเดียวคือ   
อสม. ที่ต่างก็เสียสละแรงกายแรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้โดยมิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น (ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
ภาคใต้, 2554) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อ
ประชาชนในหมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา อสม. 
จึงเพ่ิมจ านวนมากขึ้นตามล าดับจนครอบคลุมหมู่บ้านในชนบทและชุมชนเมืองกว่า 8 แสนคน แม้ว่า
พลังของ อสม. อาจจะดูเล็กน้อยดั่งเม็ดกรวดเม็ดทรายเมื่อยามกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชน   
ต่าง ๆ แต่เมื่อมีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นชมรมฯ พลังเหล่านี้ก็มีความมั่นคงดั่งภูผา พร้อมที่จะต่อสู้
และก้าวน าไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน 

ประเภทและจ านวน 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานเพียง

ประเภทเดียว คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย 
(Change Agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะน าเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝูาระวังและปูองกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขต
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด การส่งต่อผู้ปุวยไปรับบริการ การฟ้ืนฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยก าหนดจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน 
โดยเฉลี่ย ดังนี้ พ้ืนที่ชนบท : อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรือน ส าหรับพ้ืนที่เขตเมือง  เขตชุมชน
หนาแน่น (ชุมชนตลาด) ไม่มี อสม.  เขตชุมชนแออัด อสม. 1 คน ต่อ 20 - 30 หลังคาเรือน และเขต
ชุมชนชานเมือง อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรือน 
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ดังนั้น ในหมู่บ้าน/ชุมชนหนึ่ง ๆ อาจมีจ านวน อสม. ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ านวนหลังคาเรือน
ของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยทั่วไปจะมี อสม. ประมาณ 10 - 20 คนต่อหมู่บ้าน 

คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
....  1) เป็นบุคคลที่ชาวบ้านในละแวกหรือคุ้นยอมรับและเชื่อถือ 
....  2) สมัครใจและเต็มใจช่วยเหลือชุมชนด้วยความเสียสละ 
....  3) มีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเหลือชุมชน (อยู่ประจ าในหมู่บ้าน ไม่ย้ายถิ่นในระยะเวลา 
1 - 2 ปี) และมีความคล่องตัวในการประสานงาน 
....  4) อ่านออกเขียนได้ 
....  5) เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพัฒนาสุขภาพ และการพัฒนาชุมชน 
....  6) ไม่ควรเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ  

วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ให้ใช้วิธีการประชาธิปไตยในการคัดเลือกบุคคลเป็น อสม. โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดประชุมกรรมการหมู่บ้าน อสม. ทุกคนในหมู่บ้านและ
ผู้น าอ่ืน ๆ เพ่ือชี้แจงให้ทราบถึงบทบาทของ อสม. และจ านวน อสม. มอบหมายให้กรรมการหมู่บ้าน 
อสม. และผู้น าดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสรรหา อสม. 

2) แบ่งละแวกหรือคุ้มบ้านออกเป็นคุ้มละ 8 - 15 หลังคาเรือน สอบถามหาผู้สมัคร
ใจและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด คัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็น อสม. ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 1 คน ให้
คณะผู้ด าเนินการสรรหา อสม. จัดประชุมหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนครอบครัวในละแวกหรือคุ้ม   
นั้น ๆ เพ่ือลงมติโดยใช้เสียงส่วนใหญ่คัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเป็น อสม. ประจ าละแวกบ้าน
หรือคุ้ม  

อนึ่ง การคัดเลือก อสม. สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้านมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน แต่ต้องเป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวมและมีข้ันตอนที่โปร่งใส 

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
อสม. มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงาน
สาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน ด ารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  

1) เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมาย
เพ่ือนบ้านมารับบริการสาธารณสุข แจ้งข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่ส าคัญ หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้ว 
แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องส าคัญ เช่น เรื่องโรคระบาดหรือ
โรคติดต่อต่าง ๆ รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.  

2) เป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การใช้สถานบริการสาธารณสุขและการใช้ยา การรักษาอนามัยของ
ร่างกาย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ าสะอาด โภชนาการและ
สุขาภิบาลอาหาร การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อประจ าถิ่น การอนามัยแม่และเด็กและการ
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วางแผนครอบครัว การดูแลรักษาและปูองกันสุขภาพเหงือกและฟัน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต 
การปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ การปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุ  อุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 
การปูองกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
การจัดหายาจ าเป็นไว้ใช้ในชุมชน และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย ฯลฯ  

3) เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่งต่อผู้ปุวยและการติดตาม
ดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณา
สุขได้ตรวจแล้ว และจ่ายถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบาดแผลสด 
กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ 

4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. โดยมีกิจกรรมที่ควรด าเนินการ ได้แก่ จัดท า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน  ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน  ให้บริการที่
จ าเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 

.5) เฝูาระวังและปูองกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝูาระวังปัญหา
โภชนาการโดยการชั่งน้ าหนักเด็กและร่วมแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝูา
ระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามก าหนด 
เฝูาระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดาน าเด็กไปรับวัคซีนตามก าหนด และเฝูา
ระวังเรื่องโรคติดต่อประจ าถิ่น โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น 

6) เป็นผู้น าในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้
งบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ  

7) เป็นแกนน าในการชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของ
ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการ จปฐ. (ความจ าเป็นพ้ืนฐาน) และรวมกลุ่มในการ
พัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ  

8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนน าใน
การประสานงานกับกลุ่มผู้น าชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กระตุ้นให้มีการวางแผน
และด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
 จะเห็นได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกลุ่มคนจิตอาสาที่สามารถ
สนับสนุนการท างานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี เป็นบุคคลในพ้ืนที่ที่รู้จักคนและพ้ืนที่เป็นอย่างดี ซึ่งที่
ผ่านมา อสม. เป็นตัวจักรส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ใน
ลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป  
 
2.7 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่จะต้อง
จัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และก าหนดว่าการก ากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็น มี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา มี
อ านาจหน้าที่ในเรื่องการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล และมาตรา 17 
(19) ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดเพ่ือ
การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงสามารถท าการรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินได้
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรือภายนอกสถานพยาบาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กั บความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
มาบังคับใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามหน้าที่ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยฉุกเฉิน
ตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เห็นว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ย่อมรับรู้ถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาส การจัดบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2547 โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(หน่วยกู้ชีพ) คอยให้บริการประชาชนในเขตปกครอง ในระยะแรกไม่ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 60 ได้จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (หน่วยกู้
ชีพ) คอยให้บริการประชาชนในพื้นท่ี  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 ยังคงรอรับการช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เนื่องจากรอแนวทางการด าเนินงานที่สามารถใช้
อ้างอิงกับหน่วยตรวจสอบได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงร่วมกับคณะท างานพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น 
คณะท างานได้จัดท า (ร่าง) แนวทางการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพรวมทั้งได้ตอบข้อหารือการด าเนินงาน ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้ประสานงานขอความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมได้แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ โดย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารเช้า 
และค่าด าเนินการให้โรงพยาบาลที่จะเป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือและเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยเบื้องต้น” ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (มนปริยา สุดโต, 2553 ) 

ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ที่ 
มุ่งเน้นให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์มากขึ้น เพ่ือลดและปูองกันความสูญเสียจากภาวะฉุกเฉินที่อาจท าให้ผู้ปุวยฉุกเฉินต้อง
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สูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการท างานของอวัยวะส าคัญ รวมทั้งท าให้การบาดเจ็บ
หรืออาการปุวยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควรทั้ งในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยมีคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การแพทย์ฉุกเฉิน และมี
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการ ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันอย่างยั่งยืน ปัจจุบันพบว่าในแต่ละจังหวัดมีการบริหารจัดการค่อนข้าง
แตกต่างกัน ประกอบกับแนวโน้มของปริมาณงานจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบ
ที่ประชาชนมีการรับรู้และแจ้งขอความ ช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้น และการพัฒนาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ปกติทั่วไป และพ้ืนที่พิเศษ ที่เข้าถึงยากหรือพ้ืนที่เฉพาะ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ิม
มากขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 33 วรรค 2 โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนคร /เทศบาลเมือง/เทศบาล  ต าบล/ อบต. ที่ผ่านมามี
ดังนี้  

1. มีการจัดหา สนับสนุน ยานพาหนะหรืออุปกรณ์เพ่ือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน
ให้แก่องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิเอกชน อปท.อื่น ๆ เป็นต้น 

2. มีการด าเนินการจัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ ฉุกเฉินใน
พ้ืนที ่ 

3. มีการจัดท าข้อตกลงกับองค์กรหน่วยงานอ่ืนให้มาจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใน
พ้ืนที ่ 

4. มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินใน
พ้ืนที่รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

แนวทางการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบาดเจ็บและการแพทย์
ฉุกเฉิน  

ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล (2556) ได้เสนอบทบาทผู้น าควรมองเห็นไว้ว่า  
1. ความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น หากผู้น าไม่เพิกเฉยต่อปัญหาและความจ าเป็นใน

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพ้ืนที่ การเข้าถึงบริการจะถูกน ามาวิเคราะห์และ
น าไปสู่การปรับปรุงเชิงระบบ  

2. การจัดการโครงสร้างแผนการท างานรองรับการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจะท าให้
ปัญหางานฝากงานไม่มีเจ้าของลดน้อยลง อีกทั้งช่วยลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินการเมื่อ
เกิดกรณีการถ่ายโอนอ านาจ 

3. ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะด้าน
งบประมาณและก าลังคน  



30 

4. ระบบสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน การออกหน่วยปฏิบัติการเป็นงานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย
ในชีวิต หากผู้น าเล็งเห็นปัญหาและช่วยเหลือสนับสนุนได้ย่อมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสร้าง
เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างก าลังใจ และต่อยอดความรู้  

5. โอกาสในการท างานเพ่ือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต. ล้วนแล้วแต่ท างานเพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์ การจัดบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท าแล้วได้ใจประชาชน  

6. ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายการท างานอย่างโดดเดี่ยวอาจก่อให้เกิดความส าเร็จได้ยาก 
การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หรือตัวบุคคล โดยการพูดคุยตกลง เพ่ือสร้างประโยชน์ร่วมกัน
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น การร่วมเป็นกองทุนเพ่ือจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
หรือการร่วมสมทบจากภาคประชาชน ล้วนแล้วแต่เกิดจากการสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันการด าเนินการต่าง ๆ ก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การท างานใน
รูปแบบเครือข่ายยังท าให้ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก “พ่ีเลี้ยง” ได้แก่ สสจ. โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน 

 
2.8 บริบทและลักษณะทั่วไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ต าแหน่งที่ตั้งของทุ่งสงอยู่กึ่งกลางคาบสมุทรมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทย
กับทะเลอันดามัน ท าให้ทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร ในสมัยอาณาจักรตาม
พรลิงค์ และสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือร่องรอยชุมชน
โบราณที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่ต าบลหนองหงส์ สันนิษฐานว่า เส้นทางคาบสมุทรเส้นนี้
เริ่มต้นจากปากแม่น้ ากันตัง กองเรือ สินค้าที่มาจากอินเ9ดีย ลังกา หรือชาวตรัง จะล่องเรือเข้ามาตาม
แม่น้ ากันตัง ผ่านมาทางคลองท่าหลวง เข้าคลองวังหีบ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน ขึ้นบกที่บริเวณวัด
ชัยชุมพล เมืองทุ่งสง แล้วเดินทางเท้าเข้าอ าเภอร่อนพิบูลย์ข้ามคลองเสาธงเข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช 
ในยุคสมัยนี้ทุ่งสงคงมีฐานะเป็นชุมชน ไม่ขยายใหญ่โตขนาดเมืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทุ่งสงเจริญ
ขึ้นเป็นล าดับ จนกระทั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2440 เมืองแห่งนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น    
อ าเภอขึ้นกับนครศรีธรรมราช คนเก่าเล่าว่า ชุมชนแรกของเมืองทุ่งสงตั้งอยู่บริเวณตลาดใน ริมคลอง
ท่าเลาใกล้ ๆ บริเวณหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟ
สายใต้ โดยทางรถไฟซึ่งมีการสร้างและเปิดใช้งานเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาส าเร็จเสร็จสิ้น 
ตลอดสายในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เลือกทุ่งสง (ต าบลปากแพรก ) เป็นสถานีชุมทางใหญ่ เป็นจุดรวมและ
จุดจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่าง ๆ ของภาคใต้ การเป็นชุมทางรถไฟนี้ท าให้จุดศูนย์กลางของเมืองที่เคย
อยู่บริเวณตลาดใน ย้ายไปอยู่ริมทางรถไฟและบริเวณโดยรอบเมืองทุ่งสงเป็นชุมชนที่มีแนวโน้มการ
ขยายตัวสูงและเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของจังหวัด เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
จากปัจจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่มจากการเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซึ่งมีผลให้เกิด
การค้าและการบริการตามมา แม้ว่าในระยะหลังการเป็นชุมทางรถไฟจะลดบทบาท ความส าคัญลง
บ้างเนื่องจากการเปิดเส้นทางการคมนาคมทางบกสายใหม่ ๆ หลังจากปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ซึ่ง   
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ท าให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนทางรถยนต์ที่ส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดต่อกับพ้ืนที่
จังหวัดทางฝั่งทะเลทางตะวันตกของภาคใต้อีกด้วยเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม ชุมทางรถไฟการ
คมนาคมทางรถยนต์ที่สะดวกเป็นชุมทางรถยนต์ที่ส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการติดต่อ
กับพ้ืนที่จังหวัดทางฝั่งทะเลทางตะวันตกของภาคใต้อีกด้วย  นอกจากนี้ ชุมชนทุ่งสงยังเป็นที่ตั้งของ
ส่วนราชการหลายหน่วยงานทั้งระดับเขตและระดับจังหวัดท าให้ชุมชนนี้เจริญขึ้นอย่าง รวดเร็ว เสน่ห์
ของเมืองทุ่งสงก็เป็นศูนย์กลางของอาหารเลิศรสนานาชนิด ท าให้นักเดินทางต้องแวะชิม ปัจจุบันทุ่งสง
เป็นเมืองใหญ่ ที่มีความเจริญและคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วสารทิศ ตัวเมืองทุ่งสงตั้งอยู่ในเขต     
ต าบลปากแพรก ถนนชนปรีดาถือว่าเป็นเส้นทางการจราจรหลัก เพราะมีร้านค้าทั้งสองฟากถนน รวม
พ้ืนที่ปัจจุบัน 7.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,481.25 ไร่ (ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสงทั้งหมด) มี
ประชากร 30,561 คน (ข้อมูล ณ 21 ตุลาคม 2559) 

ประวัติเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ต าบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลพบลปากแพรก " 

โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2483 มี " นายเนย ศิลปรัศมี " เป็น
นายกเทศมนตรีคนแรก และได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547  

ปัจจุบันเทศบาลเมืองทุ่งสง มีพ้ืนที่ 7.17 ตารางกิโลเมตร เครื่องหมายเทศบาลเป็นรูปเจดีย์
ตั้งอยู่บนภูเขา ความหมาย รูปเจดีย์เป็นปูชนียวัตถุทางศาสนาที่ส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสภาพท้องที่อ าเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นที่ตั้งเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบและ 
สลับซับซ้อน จึงใช้รูปเจดีย์ตั้งอยู่บนภูเขาเป็นตราเครื่องหมายประจ าเทศบาล 

 
 
 
 

 

   
 
 

 
ภาพที่ 2 เครื่องหมายประจ าเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
ที่ตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง  
เมืองทุ่งสง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ เป็นพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่

เกษตรกรรมประมาณ 1,957.11 ไร่ และมีภูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ ภูเขาแจ่ม ภูเขาชัยชุมพล 
ภูเขาปรีดี ภูเขาราบ ระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 747 กิโลเมตร วัดระยะทางจาก
เส้นทางรถไฟได้ 773 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลนาหลวงเสน  
ทิศใต้ ติดกับต าบลชะมาย  
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลถ้ าใหญ่  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลชะมาย  
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย ต าบลปากแพรก  
ลักษณะภูมิประเทศ  
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา

และที่ราบหุบเขา ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขาสูงใหญ่ที่ส าคัญคือ เทือกเขาหลวงและเขาเหมนที่เป็นต้นน้ า  
ของสายน้ าขนาดเล็กต่าง ๆ ซึ่งไหลผ่านเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แก่ คลองท่าเลา คลองตม 
คลองท่าแพและคลองท่าโหลน 

ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศของอ าเภอทุ่งสง สามารถแบ่งออกได้ 2 ฤดู คือ  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ ยนฤดูมรสุม 

หลังจากสิ้นฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายนและเดือน
พฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 27.44 องศา เซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 85.5 มิลลิเมตร  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศ ไทย ท าให้ฝนตกทั่วไป ในช่วงฤดูฝนยังมีช่วงความกดอากาศต่ าปกคลุมภาคใต้เป็น
ระยะ ๆ อีกด้วย ดังนั้นจึงท าให้ฝนตกมาก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันออกของภาคใต้ จึงท าให้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่ าง
เต็มที่ ท าให้ฝนตกมากในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ด้วยเหตุนี้ อ าเภอทุ่งสง จึงไม่มีหน้าหนาว มี
เพียงฤดูร้อน และฤดูฝนที่ยาวนานมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 27.27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 234.85 
มิลลิเมตร 

เขตการปกครอง  
เทศบาลเมืองทุ่งสงประกอบด้วยชุมชน จ านวน 20 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตลาดใน 

ชุมชนทุ่งสง-ห้วย ยอด ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ชุมชนเปรมประชา ชุมชนราชบริพาร ชุมชนยุทธศาสตร์ 
ชุมชนบ้านในหวัง ชุมชนท่าแพ เหนือ ชุมชนท่าแพใต้ ชุมชนเสริมชาติ ชุมชนสะพานเหล็ก ชุมชนหลัง
โรงพยาบาลทุ่งสง ชุมชนประชาอุทิศ ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล ชุมชนบ้านนาเหนือ ชุมชนบ้านพัก
รถไฟทุ่งสง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านโดมทองธานี ชุมชนเขาปรีดี ชุมชนตลาดสด 
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ภาพที่ 3  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อชุมชน จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จ านวน
ประชากร

ทั้งหมด(คน) 
1 ชุมชนสะพานเหล็ก 288 442 505 947 
2 ชุมชนท่าแพเหนือ 528 495 638 1,233 
3 ชุมชนเขาปรีดี 486 792 901 1,693 
4 ชุมชนเปรมประชา 259 306 346 652 
5 ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 205 209 219 428 
6 ชุมชนยุทธศาสตร์ 1,523 2,215 2,761 4,976 
7 ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง 366 385 361 746 
8 ชุมชนราชบริพาร 261 313 374 687 
9 ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 376 563 630 1,193 
10 ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 623 935 1,135 2,070 
11 ชุมชนบ้านนาเหนือ 681 612 669 1,281 
12  ชุมชนเสริมชาติ 558 1,267 1,328 2,595 
13 ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 471 482 596 1,078 
14 ชุมชนตลาดสด 171 189 203 392 



34 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อชุมชน จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จ านวน
ประชากร

ทั้งหมด(คน) 
15 ชุมชนท่าแพใต้ 350 451 479 930 
16 ชุมชนประชาอุทิศ 661 866 999 1,855 
17 ชุมชนโดมทอง (ท่าแพ) 112 156 159 315 
18 ชุมชนบ้านในหวัง 277 437 462 899 
19 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 680 856 1,039 1,895 
20 ชุมชนตลาดใน 313 522 613 1,135 
21 ไม่ก าหนดชุมชน 1,796 1,613 1,948 3,561 

รวม 10,968 14,196 16,365 30,561 
 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองทุ่งสง (ข้อมูล ณ 21 ตุลาคม 2559) 
 

การศึกษา  
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จ านวน 5 โรงเรียน การศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 1 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ ดังนี้  

1. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  
2. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  
3. โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  
5. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
6. โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชุมพล  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี 

สาธารณสุข  
ส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงไม่

เกิน 10 กม. ประกอบด้วย (ข้อมูลจากงานศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล      
เมืองทุ่งสง) 

1.โรงพยาบาลทุ่งสง (ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลระยะห่างประมาณ 7-8 กม.ประชาชนในเขต
เทศบาลใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้และมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งสงตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
1 แห่ง มีบุคลากร จ านวน 641 คน 

2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง มีบุคลากร  จ านวน 16 คน  
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีบุคลากร จ านวน 6 คน  
4. ศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชน จ านวน 19 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 264 คน

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 40 คน และ ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 13 คน 
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หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

หน่วยงานภาครัฐ 
1. โรงพยาบาลทุ่งสง 
2. โรงพยาบาลรถไฟ 

หน่วยงานเอกชน 
1. ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (คลินิกชุมชนอบอุ่น) บริการโดยเอกชน รับ

เฉพาะผู้ปุวยนอก 
2. โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง จ านวน 25 เตียง 
3. ศูนย์ชันสูตรโรค จ านวน 2 แห่ง 
4. คลินิกรักษาโรคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 31 แห่ง 
5. ศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 19 แห่ง 
6. คลินิกรักษาฟัน จ านวน 7 แห่ง 
7. ร้านเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน จ านวน 10 แห่ง 

ขอบเขตการบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. บริการประชาชนทุกกลุ่มอายุแบบองค์รวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุม

กิจกรรมดังนี้ 
- บริการด้านการรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และส่งต่อ 
- บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
- บริการด้านปูองกันโรค 
- บริการด้านชันสูตร 
- บริการด้านทันตกรรม 
- บริการระบบให้ค าปรึกษา 
- จัดบริการอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของ

ประชาชน 
2. บริการประชาชนนอกเขตรับผิดชอบที่มารับบริการ 
3. บริการขึ้นทะเบียนบัตรทอง 
ระบบเศรษฐกิจ  
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง จากอดีต มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จนกระทั่งเกิดวิกฤติทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในสภาวะที่ถดถอยตั้งแต่ปี 2540 เป็น
ต้นมาและส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง ซึ่งอดีตการค้าและการลงทุนขยายตัวเพ่ิมขึ้น
และชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานและการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล และส่งผลให้รายรับ
หมวดภาษีอากรลดลง ปัจจุบัน ปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจเมืองทุ่งสงยังอยู่ในระดับลดลง เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคายางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของท้องถิ่นทุ่งสง ราคาลดลง ภาค
การใช้จ่ายของประชาชนในเมืองทุ่งสง  จึงมีการลดลงของรายได้/ประชากร รายได้เฉลี่ยของประชากร
ในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ย 30,000 บาทต่อคนต่อปี (เฉพาะในชุมชน 20 ชุมชน ไม่รวมย่านการค้า) 
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การท่องเที่ยว  
1. ถ้ าตลอดหรือที่ชาวทุ่งสงเรียกว่าถ้ าหลอด 
2. พระซ าปอกง หรือ หลวงพ่อโต และ พระโพธิสัตว์กวนอิม 
3. สวนพฤกษาสิรินธร 
4. หลาดชุมทางทุ่งสง  
5. สวนสาธารณะ ร.5 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและเป็นชุมชนเขตเมือง และเป็นศูนย์กลาง

การคมนาคมและการกระจายสินค้า  จึงมีจ านวนผู้ปุวยฉุกเฉิน ผู้บาดเจ็บ จ านวนมากที่เข้ารับบริการ
รักษาพยาบาล แต่เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และมีการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง และมีความเสมอภาค ได้มีนโยบายร่วมของ 5 กระทรวงหลักในการจัดตั้ง “หนึ่งต าบลหนึ่ง
หน่วยกู้ชีพ” 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2550 จาก
นโยบายของผู้บริหารที่ต้องการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ และน าส่งโรงพยาบาลล่าช้า ไม่มีคนดูแล
ระหว่างน าส่ง ท าให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความพร้อมให้ด าเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากเทศบาล
เมืองทุ่งสงไม่มีรถ คนและอุปกรณ์ ในระยะเริ่มต้น มีการเรียกใช้บริการจากมูลนิธิในอ าเภอทุ่งสง โดย
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการอบรม แต่เป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ต่อมาได้มีการจ้าง
เหมาบริการ มูลนิธิให้มาด าเนินการโดยไม่ได้มีการอบรมบุคลากรและตรวจสอบรถกู้ชีพ โดย
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ในการจ้างเหมาบริการ ต่อมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ จัดท า พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2551 โดยมีการก าหนดมาตรฐานบุคลลากร, รถกู้ชีพ และมาตรฐานด้านการศึกษา โดยทีมกู้ชีพ
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครกู้ชีพ 24 ชั่วโมง และมีการตรวจมาตรฐานรถกู้ชีพ และมี
ระเบียบในการด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดย
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว ในการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้
แก่อาสาสมัครกู้ชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บ  และแจ้งให้อาสาสมัครกู้ชีพเข้า
รับการตรวจรถกู้ชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมของรถ วัสดุอุปกรณ์ และท าให้พร้อมในการให้บริการ ผล
การให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีแนวโน้มในการเรียกใช้บริการ
เพ่ิมมากข้ึน  ดังตารางต่อไปนี้ 
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ปี พ.ศ. 
ผลการด าเนินงาน 

ต่อเดือน ต่อปี 
2555 54 648 
2556 70 840 
2557 67 804 
2558 79 957 
2559 87 1,044 
2560 88 1,049 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการโดยประเมินผลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลที่น าส่งผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บ ย้อนหลัง 3 ปี 
 

ปี พ.ศ. 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนการออก
ปฏิบัติการ (ราย) 

คุณภาพการน าส่ง  (ราย) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

2558 957 931 26 
2559 1,044 1,025 19 
2560 1,049 1,044 5 

 
ร่วมให้ข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมก่อนด าเนินโครงการ 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้มีนโยบายและได้จัดท า TOR  ร่วมกับทางส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดตั้ งหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งสงและเริ่มให้บริการเมื่อ          
พ.ศ. 2550 มีการเบิกจ่ายเงินโดยโอนเงินให้กับเทศบาลและเบิกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน จนถึง 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จากการประชุมคณะกรรมการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด แจ้งว่า
การเบิกจ่ายนั้นผิดหลักการ ให้ท าเป็นจ้างเหมาบริการซึ่งจะถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

ร่วมตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบ โครงการและกิจกรรม 
แจ้งผู้บริหารทราบ หาข้อมูลราคากลางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และให้จัดท าโครงการ 

และแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตและราคากลาง และด าเนินการตามระเบียบการจ้างเหมา
บริการการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

มีจ านวนมูลนิธิในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีจ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิประชาร่วมใจ  
ทุ่งสง, มูลนิธิใต้เต็กเซียงตึ้ง, มูลนิธิสยามร่วมใจปูุอินทร์, มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์, กู้ภัยทุ่งสง,       
กู้ภัยเมตตาประชารักษ์ และกู้ภัยใต้กตัญญู     

ร่วมด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม 
หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งสงที่เข้าร่วมด าเนินการ โดยยื่นซองประกวดราคาตามระเบียบ

พัสดุฯ ในปีพ.ศ. 2560 ต่อมามีการปรับปรุง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ.2560 ได้มีการด าเนินการตามระเบียบฯ ในปีงบประมาณ 2561 ราคากลาง เป็นราคาที่เคยซื้อ
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หรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ผลที่ได้ เป็นการจ้างเหมาเป็นรายๆ ละ 550 
บาท  โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับค่าชดเชยบริการจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นรายๆ 
ละ 350 บาท ผลจากการด าเนินการได้มี นายประยูร  ทองเนื้อเก้า ได้เข้ามาด าเนินการจ้างเหมา
บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี พ.ศ.2561 

สถานการณ์และ 3 กลุ่มอาการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีจ านวนยอดประชากรทั้งสิ้น จ านวน 36 ,817 คน เพศชาย จ านวน 

16,685 คน เพศหญิง จ านวน 20,132 คน มีผู้สูงอายุ จ านวน 3,773 คน เพศชาย จ านวน 1,585 คน 
เพศหญิง จ านวน 2,188 คน คิดเป็น 10.24 ของประชากรทั้งหมด (งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560) นอกจากนี้พบว่ามีจ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน (ICD10.; I21-I24.9) ในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2558-2560) มีจ านวนทั้งสิ้น 15 ราย, 
19 ราย, 28 ราย ตามล าดับ มีผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
มีจ านวนทั้งสิ้น 8 ราย, 10 ราย, 19 ราย ตามล าดับ และจ านวนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (ICD10.; 
I60-I69) ในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2558-2560) มีจ านวนทั้งสิ้น 34 ราย, 43 ราย, 76 ราย 
ตามล าดับ มีผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มีจ านวนทั้งสิ้น 
13 ราย, 24 ราย, 59 ราย ตามล าดับ (ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองงทุ่งสง, 2560) จะเห็นได้ว่า
แนวโน้มสถานการณ์โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง และการได้รับ
บาดเจ็บของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงขึ้น ซึ่งจะมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ แต่ยังไม่มี
เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรที่สามารถจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่าน
มา อสม. จะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ แต่ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ  STROKE 
STEMI และ อาการพลัดตกหกล้มมากเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตของผู้สูงอายุได้ทันท่วงทีและ
ทันเวลา  
 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพาโดยการมีส่วนร่วมระหว่าง ครอบครัว ชุมชน และองค์กรรัฐ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ  
ผู้ดูแล เครือข่ายชุมชน และบุคคลากรทีมสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ในแต่
ละกลุ่มประมาณ 8-10 คน เพ่ือหาปัญหาและความต้องการให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา ระบบ
สนับสนุนและบริการที่มีอยู่ ระยะที่ 2 ประชุมกลุ่มเพ่ือพัฒนารูปแบบของระบบบริการ การวิเคราะห์   
ข้อมูลใช้การตรวจสอบในกลุ่มระหว่างกลุ่ม จนกระทั่งได้รูปแบบบริการ น าไปทดลองกับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพาใน 3 ชุมชน ผลการวิจัย พบว่าการน ารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานโดยมีอาสาสมัครเป็นผู้ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง ครอบครัว 
ชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุขไปทดลองใช้ พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจสูงกว่าก่อนให้บริการ
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p<0.05) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลเข้าถึงบริการได้สูงขึ้นกว่าก่อนให้บริการอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุและความพึงพอใจในบริการ
ของผู้ดูแลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะ ระบบริการสุขภาพที่พัฒนาขึ้น
นี้มีประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการร่วมคิด ร่วมท าใน
กลุ่มท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบบริการนี้ต่อไป  

นิลุบล วินิจสรและคณะ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรค
เรื้อรังในชุมชนเมือง โดยการมีสวนรวมของชุมชน  กรณีศึกษาชุมชนบางขะแยง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มรับรู้ปัญหาสุขภาพ และผลกระทบที่เกิดจากการ
เจ็บปุวยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังแก้ปัญหาสุขภาพโดยเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แต่ยัง
พบปัญหาว่า  ไม่สามารถไปรับการรักษาต่อเนื่องตามนัดได้ทุกครั้ง  เพราะผู้ดูแลต้องออกไปท างาน
นอกบ้าน และผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมีข้อจ ากัดในเรื่องการเดินทางด้วยรถประจ าทางสาธารณะโดยล าพัง 
ผลการศึกษาครั้งนี้  มีความคาดหวังในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน        
บางขะแยง ดังนี้ 1) ด้านผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
ที่น าไปปฏิบัติได้จริง และการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง  2) ด้านผู้ให้บริการ ได้แก่ อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุขาดแรงจูงใจ ขาดความรู้ในการดูแลผู้ปุวยสูงอายุ ส่วนเจ้าหน้าที่สุขภาพในชุมชน 
ต้องการให้มีแผนงานด าเนินงาน ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างชัดเจน  3) ด้านผู้บริหาร ซึ่ง
ผู้บริหารทางด้านสาธารณสุขต้องการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีมาตรฐานการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังให้มีคุณภาพตามเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ส าหรับ
ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและทีมสุขภาพมีความต้องการให้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดท าโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โดยให้ค่าตอบแทนจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุ และควรสนับสนุนให้บริการ รถ รับ -ส่ง เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้สะดวก ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารด้านสาธารณสุขควรน ารูปแบบการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังนี้ไป
ก าหนดเป็นนโยบาย แนวทางในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังในชุมชนต าบลบางขะแยงต่อไป 

เพ็ญจันทร์ แสนประสานและคณะ  (2558) ได้ศึกษาภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด กรณีศึกษาต าบลคูบางหลวง จังหวัด
ปทุมธานี  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ และประสบการณ์การเข้าถึงบริการ
สุขภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการไปใช้บริการด้านการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ได้แก่ ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริการล่าช้า  ไม่ได้รับข้อมูลว่ามีบริการตรวจคัดกรอง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดความสามารถในการเดินทางไปใช้บริการ  จาก
การศึกษานี้ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าประชาชนผู้สูงอายุในชุมชนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจใน
ระดับรุนแรง จึงเป็นโอกาสที่บุคลากรทางด้านสุขภาพสามารถจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให้ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งควรประเมินและค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจในโรค NCD เพ่ือปูองกันการเกิดโรคหัวใจอย่างสม ่าเสมอ.  

วริยา จันทร์ข า (2558)  ได้ศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) 
ฐานคิด ทุนสังคม และศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือสร้างชุมชนจัดการตนเอง คือ การมีส่วนร่วมคิด 
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ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์แก้ไขปัญหา โดยใช้ภาคีเครือข่าย สร้างความมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการดูแล สุขภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะชุมชน จัดระบบบริการสุขภาพ 
จัดตั้งกองทุน/สวัสดิการ และน าใช้ข้อมูลต าบลมาพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 2) รูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ใช้ระบบ ฐานข้อมูลต าบล บูรณาการทุนและศักยภาพทาง
สังคมภายในและภายนอกพ้ืนที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพความเป็นอยู่ และการพ่ึงพา
ตนเอง ดูแลผู้ที่ จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุโดยเน้น4 มิติคือ1) การดูแลระยะยาวส าหรับ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long-term care) 2) การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้าน การเรียนรู้สัมมา
อาชีพ 3) การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุและ 4) การจัด สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

ศุภวิตา แสนศักดิ์ (2559) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2559  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-
Sectional Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระหว่างปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ใช้บริการ
ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วย ผู้ปุวย ญาติ หรือประชาชนที่มีประสบการณ์ในการ
เรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป การศึกษาสูงสุดส่วนมากคือระดับปริญญาตรี ส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ในการตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความสัมพันธ์เป็นญาติของ
ผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บ และรู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางปูายประชาสัมพันธ์ ด้านความพึงพอใจ
การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.75 โดยมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดที่จุดบริการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ในด้านผลของการให้บริการที่
สามารถช่วยเหลือผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บตรงตามสภาพการเจ็บปุวยมีระดับความพึงพอใจมาก และมี
ความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุดที่จุดบริการรับแจ้งเหตุ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ) 1669 ที่ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ข้อเสนอแนะประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก คือ การจัดการให้มีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงที่เกิดเหตุมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสการรอดชีพของผู้ปุวยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ และในด้าน
ของผู้ให้บริการที่ควรเพ่ิมพูนความรู้ของผู้ให้บริการ มีการปรับปรุงระบบเพ่ือให้ค าถามสั้นและกระชับ 
เพ่ือให้ไวต่อการด าเนินการมากขึ้น และปรับทัศนคติของผู้ให้บริการบางส่วนให้มีความเป็นจิตอาสา
มากยิ่งขึ้น 

อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์  (2559) ได้ศึกษาผลการใช้สารสนเทศทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  กรณีศึกษาผู้ปุวยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร อ า เภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  และศึกษาผลการใช้สารสนเทศทางสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง พบว่า 1) การประเมินความรู้เรื่องโรคและการปูองกัน ผู้ปุวยทั้ง 3 กลุ่ม มีความรู้ที่ถูกต้องเรื่อง
โรคและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับโรคใกล้เคียงกัน  และ 2) ด้านพฤติกรรมและการออกก าลังกาย  
ผู้ปุวยโรคเบาหวานและผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มีความรู้ใกล้เคียงกัน ขณะที่ผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดและหัวใจมีความรู้ต่ ากว่า ส่วนการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ  พบว่า  ผู้ปุวยทั้ง 3 โรคส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลในการปฏิบัติตนจากแพทย์ และวิธีการอ่ืน ๆ เช่น  แผ่นพับ/โปสเตอร์ การเข้าร่วมอบรม
และเอกสารเผยแพร่ความรู้อื่น ๆ เช่นเดียวกับวิธีการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ผู้ปุวยทั้ง 3 โรค  ส่วนใหญ่
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สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับฟังค าอธิบายของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด 
และรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพท่ีผู้ปุวย ทั้ง 3 โรคต้องการมากที่สุด คือ การจัดอบรมให้ความรู้  
ผลที่ได้จากการทดลองใช้สารสนเทศทางสุขภาพ พบว่า ผู้ปุวยทั้ง 3 โรค  มีสภาวะร่างกายโดยรวมดี
ขึน้ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การใช้สารสนเทศทางสุขภาพส าหรับผู้ปุวยให้ได้ประสิทธิผลจ าเป็นต้อง
ใช้ปัจจัยหลาย ๆ ส่วน มาบูรณาการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ปุวยมีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันโดยอาจจัดอบรมให้ความรู้ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปุวยส่วนใหญ่ การจัด
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ และมีการติดตามผลเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปุวยมีก าลังใจในการปฏิบัติตนอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้แรงสนับสนุนทางสังคมให้กับผู้ปุวยเพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปุวย 
และควรมีการจัดท าสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ออกเผยแพร่ให้กับผู้ปุวยหลังการพบแพทย์ เพ่ือให้
ผู้ปุวยใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตประจ าวันอันเป็นปัจจัยเสริมสร้างใน
การปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ปุวย 

ยนตรการ จินะค าปา (2560)  ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการ
ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการ พัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนบริหารจัดการ
ตนเอง ผลการวิจัย 1) กระบวนการพัฒนาที่ได้จากการศึกษาชุมชนโดยการบริหารจัดการที่เริ่ม จาก
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงมีแผนการจัดตั้งให้มี โรงพยาบาลเกิดขึ้นในชุมชน 
โดยครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ดัง เป็นที่เคารพนับถือ 2) การบริหารการจัดการชุมชนของ 
ต าบลชมพู ได้ด าเนินการบริหารจัดการตนเองของประชาชนโดยวิธีการใช้สัญญาประชาคมร่วมกัน มี
กฎหมู่และจารีตประเพณีร่วมกัน รวมทั้งได้ก าหนดบทบาทการลงโทษแก่ผู้ที่ฝุาฝืนกฎ และมีการยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการบริหารจัดการด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขึ้น จาก
ตัวแทนในชุมชน ตัวแทน ข้าราชการพนักงานในพ้ืนที่และตัวแทนวัด 3) กระบวนการในการบริการ
จัดการ ที่ท าให้ถึงชุมชนจัดการตนเองของต าบลชมภู เกิดจากการใช้ผู้น าชุมชนที่เป็นคนรุ่นใหม่
ด าเนินการด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีพูดคุยสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตส านึก อุดมการณ์ ท าความ
เข้าใจเปูาหมายร่วมกันของชุมชนและใช้หลักความเชื่อ ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาเป็นตัว
เชื่อมโยงให้คนเข้ามาร่วมกัน จัดท าแผนผัง แผนที่การใช้ทรัพยากรร่วมของ ต าบลและปรับปรุงปรับ
เป็นแผนของชุมชน 4)  ผลที่เกิดขึ้นในชุมชนจากการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่ม (1) ในกลุ่มบริหาร
จัดการน้ าปลูกฝังการท างานและระบบการจัดสรรน้ าแบบเหมืองฝายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
(2) เกิดโครงการในด้านการพัฒนาอาชีพให้กับสตรีแม่บ้านในต าบล และได้รับการสนับสนุนจาก
พัฒนาการชุมชน (3) สร้างมิติการท างานอีกรูปแบบหนึ่งในการท างานของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน 
และผู้น าชุมชนที่ท ารวมกัน การรวมกลุ่มร่วมท ากิจกรรมนี้สามารถช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติดที่
เกิดขึ้นในชุมชน (4) การบริหารจัดการได้ส่งเสริม เรื่องสุขภาพการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ  และ 
(5) การท างานชุมชนต้องยึดหลักการท างานเป็นทีมสร้างเยาวชน มาแทนที่ในการท างานรู้บทบาท 
และสามารถสานต่อการท างานต่อไปเป็นรุ่น ๆ 

ธงชัย อามาตยบัณฑิต และคณะ (2560) ได้ศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล วัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์และน าไปส่งเสริมการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล พบว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 38 ฉบับ แต่มี 31 บทความที่มี
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ความสอดคล้อง การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของผู้ปุวยเร่งด่ วนนั้นเป็นการใช้
บริการโดยเรียกสายด่วน 1669 และวิธีการอ่ืน ๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้และการมีพาหนะส่วนตัว ปัจจัยที่ส าคัญ  ได้แก่ ทัศนคติต่อ EMS การเคยใช้บริการ EMS 
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ EMS การเข้าถึงข้อมูลบริการ ความรู้
เกี่ยวกับอาการเจ็บปุวยเร่งด่วนที่จะต้องใช้ EMS และความเชื่อม่ันในตนเองต่อการใช้ระบบ EMS  

วิไล ตะปาสี และคณะ  (2560) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ต าบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า 
1) ปัญหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ คือ ขาดความรู้ในการรับประทานยา มีความเชื่อในการใช้ยาไม่
ถูกต้อง ญาติผู้ดูแลขาดความรู้ในการประกอบอาหารให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ได้สะดวกเนื่องจากไม่มีญาติพาไป 2) ความต้องการได้รับการบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ คือ การมีบริการการตรวจรักษาที่บ้าน การมีผู้ช่วยเหลือพาเข้าห้องน้ า พาเดินไปตรวจที่
โรงพยาบาล การได้รับความรู้เรื่องผลข้างเคียงของยา การออกก าลังกาย การให้มีแพทย์ประจ ามา
รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และการมีองค์กรบริหารส่วนต าบลวังตะกูมาเยี่ยมผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพาผู้อื่นและให้มีพระมาโปรดที่บ้าน 3) รูปแบบการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ต าบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) การสร้างการเข้าถึง
บริการโดยการจัดท าสติ๊กเกอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ส าคัญแจกให้กับผู้สูงอายุ 2) การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดย
มีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 3) ให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องการใช้ยา การออกก าลังกาย และการ
รับประทานอาหาร 4) การดูแลผู้สูงอายุในขณะมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยชมรมผู้สูงอายุได้จัด
จิตอาสามาช่วยดูแลผู้สูงอายุระหว่างมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผลการประเมินพบว่าผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

รักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี  (2560) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในบริบทชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท. 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่ม เสี่ยงในบริบทชุมชนภายใต้
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ได้ด าเนินการ พัฒนารูปแบบโดยใช้กระบวนการพัฒนา 6 ขั้นตอน เงื่อนไข
ส าคัญที่ต้องมีการพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ระบบข้อมูล การฝึกอบรม การสื่อสาร 
ระบบเทคโนโลยีส าหรับรับและแจ้งเหตุเจ็บปุวยฉุกเฉิน และการมีส่วนร่วม นอกจากนั้นผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ดังกล่าว ยังก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ท้องถิ่นโดยรวมในการ
บริการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสภาพของสังคม และความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงใน
ปัจจุบัน 

จากข้อมูลข้างต้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ทีมวิจัยมีแนวคิดและสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มี
อาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกล้ม ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
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บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิด
โรค สัญญาณเตือน เพ่ือให้สามารถสังเกตอาการของตนเองได้ และสามารถมีความรู้ในการแจ้งเหตุ 
โดยผ่านหมายเลข 1669 ว่าตนเองจะต้องแจ้งอะไรบ้าง ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีการใช้
หมายเลข 1669 น้อยที่สุด ดังนั้น การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ผ่านกระบวนการ
สื่อสารสาธารณะ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉิน การขอความช่วยเหลือผ่าน
หมายเลขฉุกเฉิน การปูองกันดูแลตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนา และผลักดันให้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ เป็นไปอย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการจัดท าปูายโปสเตอร์ ขั้นตอนการแจ้ง และประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ว่าเนื้อหาสาระควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง  ประกอบด้วยกิจกรรมอะไร  เผยแพร่ด้วยสื่อชนิดใด ที่
สอดคล้องกับผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไร  ซึ่งสอดคล้องกับ ณิชชาภัทร ขันสาคร และ
คณะ (2559) ซึ่งได้ศึกษาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ ได้มีข้อเสนอแนะว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการฉุกเฉินในผู้สูงอายุ   การดูแลเบื้องต้น และ
การแจ้งเหตุผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยประชาสัมพันธ์ออกสื่อต่าง ๆ ในทุกช่องทาง ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อโปสเตอร์ในชุมชน หน่วยงานราชการและสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ นอกจากนี้หาก
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรและกิจกรรมการให้ความรู้ด้านบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ
ผู้สูงอายุ ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ ช่วยต่ออายุผู้สูงอายุและลดการเสียชีวิตได้มากขึ้น 
สามารถน าหลักสูตรนี้ขยายผลและน าไปใช้ยังกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอีกกระบวนการหนึ่ง  
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บทท่ี 3  
การด าเนินการศึกษาวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม  ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทีมวิจัยประกอบด้วยบุคลากรในพ้ืนที่  ที่เข้าใจและรู้ถึง
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนอย่างแท้จริง  บุคลากรที่เป็นวิชาชีพที่สัมผัสกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มี
อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม   บุคลากรที่มีหน้าที่รับแจ้งเหตุและให้บริการตาม
กระบวนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  แต่เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งสามารถน าสิ่งที่พบเห็นมาอธิบายถึงประเด็นที่ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาได้อย่าง
ละเอียดและสมบูรณ์ และร่วมกันพัฒนารูปแบบชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้ในการเข้าถึงบริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ทั้ง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ วิจัยคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการสร้าง
ความเข้าใจและวิเคราะห์ การออกแบบ ก าหนดชุมชนเปูาหมายในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ 
พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และการคืนข้อมูลที่ส าคัญด้านการเข้าถึงบริการระบบการ
การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ 
คนในครอบครัว ประชาชน และ ภาคีความร่วมมือ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
 
3.1 ระเบียบวิธีการการศึกษาวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยด้วย  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย
เชิงทดลอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
3.2 ประชากร 

ประชากร ได้แก่  ผู้ สู งอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่ งสง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 3,773 คน  (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2559) 

 
3.3 กลุม่ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  ได้แก่ ผู้สูงอายุ จ านวน 362 
คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

(1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง 3 กลุ่มอาการ คือ กลุ่มที่มีโรคประจ าตัว 3 โรคคือ 
โรคเบาหวาน  โรคความดัน และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง จ านวน 186 คน  
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(2) กลุ่มที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น 3 กลุ่มอาการ จ านวน 176 คน  โดยแบ่งเป็น ผู้สูงอายุที่มี
อาการ STROKE แล้วจ านวน 19 คน ผู้สูงอายุที่มีอาการ STEMI แล้วจ านวน 59 คน และ ผู้สูงอายุที่มี
อาการพลัดตกหกล้มแล้วจ านวน 98 คน  

ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการค านวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยา
มาเน Taro Yamane , 1973 ) ดังนี้ 

n  =         N 
           1+ N (e)2 

 เมื่อ n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
         N      แทน ขนาดของประชากร 

      e      แทน คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
เมื่อ N     = 3773 

                           e      = 0.05 
 

  เมื่อแทนคา จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
n  =           3773 

              1+ 3773 (0.05)2 
       =  361.65  
 ผู้วิจัยขอก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นจ านวน  362  คน   

  โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณจากสูตร ทาโร ยามาเน จ านวน 362  
คน ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีอาการ STROKE  STEMI และ พลัดตกหกล้ม 
จ านวน 176 คน ซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  และ กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะเสี่ยงอาการ STROKE  STEMI และ พลัดตกหกล้ม จ านวน 186 คน โดยการก าหนดเป็นสัดส่วน
แยกแต่ละชุมชนดังนี้  
 
ที ่ ชื่อชุมชน จ านวน

ประชาชน 
จ านวน 
ผู้สูงอายุ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
ที่เป็นโรค 

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ภาวะเสี่ยง 
1 ชุมชนตลาดใน 947 120 11 5 6 
2 ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 1,233 152 14 10 4 
3 ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 1,693 251 22 15 7 
4 ชุมชนเปรมประชา 652 80 7 2 5 
5 ชุมชนยุทธศาสตร์ 428 61 5 3 2 
6 ชุมชนบ้านในหวัง 4,976 513 48 25 23 
7 ชุมชนท่าแพเหนือ 746 99 9 4 5 
8 ชุมชนท่าแพใต้ 687 101 9 4 5 



46 

ที ่ ชื่อชุมชน จ านวน
ประชาชน 

จ านวน 
ผู้สูงอายุ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
ที่เป็นโรค 

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ภาวะเสี่ยง 
9 ชุมชนเสริมชาติ 1,193 147 13 7 6 
10 ชุมชนสะพานเหล็ก 2,070 256 27 6 21 
11 ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 1,281 158 15 3 12 
12 ชุมชนประชาอุทิศ 2,595 314 31 15 16 
13 ชุมชนตะวันออก    วัดชัยชุมพล 1,078 133 17 12 5 
14 ชุมชนบ้านนาเหนือ 392 48 6 6 0 
15 ชุมชนเขาปรีดี 930 115 11 11 0 
16 ชุมชนบ้านพักรถไฟ ทุ่งสง 1,855 229 23 15 12 
17 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 315 39 4 4 0 
18 ชุมชนตลาดสด 899 111 11 2 9 
19 ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ) 1,895 234 25 8 17 
20 ชุมชนราชบริพาร 1,135 145 14 5 9 
21 ไม่ก าหนดชุมชน 3,561 467 40 14 26 

รวมจ านวนผู้สูงอายุ 30,561 3,773 362 176 186 
 
 2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 2  ประกอบด้วย  

- ชุมชนพ้ืนที่เปูาหมาย  ได้แก่ ชุมชนเขาปรีดี 
- คณะกรรมการบริหารชุมชนเขาปรีดี  จ านวน 5 คน  
- แกนน าประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 10 คน  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 5 คน 
- อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จ านวน 5 คน  
- พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทุ่งสง จ านวน 2 คน  
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ จ านวน 6 คน 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1 ) แบบสอบถามในการให้ได้มาซึ่งค าตอบ  แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่   
(1) แบบสอบถามการรับรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับ 3 กลุ่มอาการ คือ อาการ STROKE , 

STEMI และพลัดตกหกล้ม  และการให้บริการของระบบการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 20 ข้อ 
(2) แบบสอบถามการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน , ความพึงพอใจของของ

ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน จ านวน  ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
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 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน    

 ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
2)  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
3)  แบบบันทึกการสังเกต 
 

3.5 กระบวนการเก็บข้อมูล 
ทีมวิจัย รับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ช่วยนักวิจัย เพราะถือ

ว่าเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับผู้สูงอายุ มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุครบถ้วนและรู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี  โดยรับ
สมัครจ านวน 30 คนที่มาจากทุกชุมชน เก็บข้อมูลจ านวน 362 ชุด โดยแบ่งเป็น ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เสี่ยงจ านวน 186 คน และ ผู้สูงอายุที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น 3 กลุ่มอาการแล้ว จ านวน 176 คน ซึ่ง
กระจายอยู่ใน 20 ชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามพ้ืนที่ที่ อสม.ปฏิบัติงาน 
หลังจากนั้นทีมวิจัยได้จัดประชุม ให้ความรู้ วิธีการสอบถามผู้ให้ข้อมูล วิธีการช่วยเหลือผู้ให้ข้อมูลกรณี
ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ และผู้ช่วยนักวิจัยและนักวิจัย ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกชุด  และมีการ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่อไปนี้ด้วย คือ  

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) 
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview - IDI) 
(3) การสนทนากลุ่ม (focus group discussion - FGD) 
(4) การรวบรวมข้อมูลเอกสาร (documentary search) 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถ่ี ร้อยละ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา    
และส าหรับ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือสร้างเครื่องมือส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ทีมวิจัย ได้มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้  
1. ค้นคว้าและศึกษาว่ามีเครื่องมือหรือสื่อชนิดใดบ้างที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุ  
2. จัดกลุ่มสนทนา (Focus Group)  เพ่ือหาข้อสรุปในสร้างเครื่องมือหรือสื่อที่ส่งเสริมการ

เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุ  
3. จัดท าเครื่องมือและสื่อที่ทีมวิจัยได้ข้อสรุปจากการด าเนินงานข้อที่ 2 
4. ให้ผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและสื่อที่ทีมวิจัยได้สร้างขึ้น  
5. แก้ไขเครื่องมือและสื่อ ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  
6. น าเครื่องมือและสื่อไปมอบให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน พร้อมแนะน าการใช้และ

ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพของเครื่องมือและสื่อ 
7. ประเมินผลการใช้งานเครื่องมือและสื่อ  
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม  ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตามประเด็น เนื้อหาของการวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจของ
การด าเนินโครงการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ ข้อมูลถึงลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของชุมชน อันที่จะสนับสนุนการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการ
เข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม  
ในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง ผู้วิจัยจึงน าเสนอผลการศึกษาเป็นหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ดังน ่ี  

1. บริบทของชุมชนเขาปรีดี  
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ การรับรู้เกี่ยวกับ 3 อาการ ( STROKE , STEMI และพลัดตกหก

ล้ม), การใช้บริการของระบบการการแพทย์ฉุกเฉิน และ ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. การสร้างเครื่องมือที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. พัฒนารูปแบบชุมชนการจัดการตนเองส าหรับการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
4.1 บริบทชุมชนเขาปรีดี  
 ชุมชนเขาปรีดี เป็น 1 ใน 20 ชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัด 1 แห่ ง  มี
โรงเรียน 1 แห่ง  มีประชากรทั้งหมด 1,693 คน มีชาย 792 คน  มีหญิง 901 คน มีจ านวนครัวเรือน 
486 ครัวเรือน ในจ านวนนี้มีผู้สูงอายุ 176 คน มีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการ 3 กลุ่มโรค  
24 คน มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว 2 ครอบครัว มีผู้สูงอายุที่อยู่แบบสามีภรรยา 3 ครอบครัว  มีผู้สูงอายุที่
มีผู้ดูแล 171 ครอบครัว มีอสม. 34  คน มีมูลนิธิซึ่งมีท่ีตั้งในชุมชนเขาปรีดีจ านวน 1 ทีมห่างจากชุมชน
เขาปรีดีประมาณ 400 เมตร (มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์) และหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 1 
ทีม (มีที่ตั้งห่างจากชุมชนเขาปรีดี 4 ก.ม.) นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสากู้ชีพที่ให้บริการอีก 5 มูลนิธิ (ใต้
เต็กเซียงตึ้ง สาขาทุ่งสง, สยามร่วมใจปูุอินทร์ สาขาทุ่งสง, กู้ภัยนคร สาขาทุ่งสง, มูลนิธิสว่างเมตตา
ธรรม, ใต้เต็กจี่คุงเกาะ)  การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกฉิน  ส่วนใหญ่จะรู้จักหมายเลข 1669 
จากรถกู้ชีพที่มารับ หรือวิ่งผ่านในชุมชน  แต่ส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวในการไปโรงพยาบาลเนื่องจาก 
ไม่สะดวกเวลากลับจากโรงพยาบาลจะไม่มีรถกลับ  หากมีการเรียกใช้บริการมักเรียกใช้ผ่านมูลนิธิ  
เนื่องจากมูลนิธิให้เบอร์ติดต่อไว้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีและเคยใช้บริการกันบ่อย และรถที่มา
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ให้บริการรวดเร็ว  ผู้น าชุมชน คือ นายบุญเสริม  มณีฉาย เป็นผู้น าที่น าหลักธรรมาภิบาล พรหมวิหาร 
4 มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน นอกจากนี้ยังน าทฤษฎี PODSCORB มาบริหารงานภายในชุมชน 
โดยใช้ตนเองเป็นแบบอย่าง ชุมชนเขาปรีดีมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ลักษณะงานได้แก่ งาน
สิ่งแวดล้อม งานด้านสุขภาพ  งานด้านการเงินการคลัง และงานอ านวยการ  โดยมีคณะกรรมการดูแล
แยกตามลักษณะงาน โดยมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ชัดเจน ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  

เป็นผู้น าองค์กรชุมชน  ด้านการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็งภายในปี 2560 
 พันธกิจ  

1.  จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ให้มีความสะอาด  สวยงาม ตามมาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ให้สมกับบ้านเมืองน่าอยู่ 

2. สร้างการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทุกด้าน เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
5. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพชองประชาชนและการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้

มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเขาปรีดี จ านวน 4 ด้าน  คือ 

 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.1 ส่งเสริมการฝึกอบรม สร้างจิตส านึก เผ้าระวัง ปูองกันบ าบัด ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
  1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล รักษา ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชน 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
  3.1 ส่งเสริมการสาธารณสุข  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม และวันส าคัญของชาติ 
  3.3 ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการและ และการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
  4.1 ส่งเสริมด้านการจัดการโดยยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎและ
กติกาของชุมชน 
  4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม ใช้ทรัพยากรบุคคลของชุมชน
ที่มีศักยภาพแต่ละด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
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  4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนโดยยึดหลักความโปร่งใส ประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลในการบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ 
  4.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนโดยยึดหลักความคุ้มค่าใช้ทรัพยากรของชุมชนด้วย
ความประหยัด คุ้มค่าด้วยความรับผิดชอบ 
 ซึ่งชุมชนเขาปรีดี เป็นชุมชนเดียวในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ชุมชนเขาปรีดี ยังเป็นชุมชนเข้มแข็งในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์ การบริหารจัดการปุาชุมชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  
 
4.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ   การรับรู้เกี่ยวกับ 3 (อาการ STROKE , STEMI และ
พลัดตกหกล้ม ) และการให้บริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน , การใช้บริการของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผู้วิจัยขอเสนอ
ตามล าดับดังนี้   
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 362 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.87 ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบของตารางข้อมูลดังนี้  
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง     
      อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (n=300) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 125 41.66 
     หญิง 175 58.34 
อาย ุ
    60 - 69 ปี 211 70.33 
    70 - 79 ปี 75 25.00 
    80 - 89 ปี 12 4.00 
    90 ปีขึ้นไป 2 0.67 
สถานภาพสมรส 
     โสด 10 3.33 
     สมรส/อยู่ด้วยกัน 265 88.33 
     หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่/ คู่สมรสเสียชีวิต 25 8.34 
จ านวนบุคคลที่อาศัยในบ้านเดียวกัน   



51 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1- 2 คน 

      3 – 4 คน 
      5 คนขึ้นไป 
จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ 
      ไม่มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 

1- 2 คน 
      3 – 4 คน 
      5 คนขึ้นไป 

97 
173 
30 

 
20 
107 
159 
14 

32.33 
57.67 
10.00 

 
6.66 
35.66 
53.00 
4.68 

ศาสนา 
      พุทธ 
       อิสลาม 
สภาพการพักอาศัย 
     แยกอยู่ตามล าพัง   
     อยู่กับครอบครัว (ลูกหลาน/ญาติพ่ีน้อง) 
     อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น 
     อ่ืน ๆ 
ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 
    ไม่ได้เรียนหนังสือ 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/เทียบเท่า 
    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี 
    อ่ืน ๆ 
ความสามารถในการอ่านเขียน   

 
295 
5 
 

38 
250 
10 
2 

 
33 
157 
59 
21 
19 
8 
3 

 

 
98.33 
1.67 

 
12.66 
83.33 
3.33 
0.68 

 
11.00 
52.33 
19.66 
7.00 
6.33 
2.68 
1.00 

    อ่านออก/เขียนได้ 
    อ่านออก/เขียนไม่ได้  

278 
22 

92.66 
7.34 

 สถานภาพการท างานปัจจุบัน 
     ไม่ได้ท างาน 
     ที่ปรึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชน 
     ท างานด้านการเกษตร 
     รับจ้างทั่วไป 
      ธุรกิจส่วนตัว 
      ท างานสังคม 
      อ่ืน ๆ 

 
180 
3 
50 
39 
13 
10 
3 

 
60.00 
1.00 
17.34 
13.00 
4.33 
3.33 
1.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (58.34) อายุระหว่าง 60 -69 ปี
(70.33) สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน (57.67)  มีบุตรที่มีชีวิต 3-4 คน 
(53.00)   นับถือศาสนาพุทธ (98.33)   พักอาศัยอยู่กับครอบครัว (83.33)  (ลูกหลาน/ญาติพ่ีน้อง) 
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (52.33) มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (92.66)      
ไม่ได้ท างาน (60.00) 
 2) การรับรู้เกี่ยวกับอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้มและการใช้บริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับอาการ STROKE , STEMI และพลัด
ตกหกล้มและการให้ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปรากฏดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงความถ่ีและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ เกี่ยวกับอาการ STROKE , STEMI 

และพลัดตกหกและการให้ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
การรับรู้ของผู้สูงอายุ รับรู้ ไม่รับรู้ 

1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ/ เจ็บปุวยฉุกเฉิน ให้โทรหา 1669 โทรฟรี 24 
ชั่วโมง  

81 คน 
21% 

219 คน 
73% 

2. โรคหลอดเลือดสมอง มีอาการ แขนขาไม่มีแรง  พูดไม่ชัด  ปากเบี้ยว 149 คน 
49.66% 

151 คน 
50.34% 

3. โรคหลอดเลือดสมอง ท าให้ความจ าเสื่อม  97 คน 
32.33%  

203 คน 
67.67% 

4. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคความดันโลหิต
สูง  สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง 
โรคอ้วน ดื่มสุราปริมาณมาก ๆ  

204 คน 
68% 

96 คน 
32% 

5. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรค
ความดันโลหิตสูง  ไขมันสูง  สูบบุหรี่  ประวัติครอบครัว  

212 คน 
70.66% 

88 คน 
29.34% 

6. อายุที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ชาย ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 
และ ผู้หญิง ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป  

51 คน 
17% 

249 คน 
83% 

7. การใช้บริการหน่วยกู้ชีพ หรือ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไม่มีค่าใช้จ่าย 143 คน 
47.66% 

157 คน 
52.34% 

8. โรค STROKE และ โรค STEMI  ต้องพบแพทย์ทันที อย่ารีรอดู
อาการ ระยะเวลาเริ่มนับตั้งแต่มีอาการ จนกระทั่งได้รับยาจากแพทย์ 
ต้องใช้เวลา ไม่เกิน 3 ชั่วโมงเท่านั้น  

103 คน 
34.33% 

197 คน 
65.67% 

9. การพลัดตกหกล้ม คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลท าให้เกิดการลื่นล้ม 
ลงบนพ้ืน ทุกชนิด รวมทั้งการตกเตียง ตกจากเปล หรือรถเข็นนั่ง 

245 คน 
81.66% 

55 คน 
18.34% 

10. ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  คือ มีภาวะ
อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ  ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ การ
เอ้ือมหยิบจับของไกลตัว พ้ืนที่ทางเดิน เปียกชื้น ขรุขระ พ้ืนรองเท้า

259 คน 
86.33% 

41 คน 
13.67% 
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การรับรู้ของผู้สูงอายุ รับรู้ ไม่รับรู้ 
ลื่น  ละเลยการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน / อุปกรณ์มีความช ารุด  /ความ
บกพร่องของร่างกาย  

11. ถ้าท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมีบุคคลในครอบครัวเป็นลมเรียกไม่
รู้สึกตัวท่านควรโทรแจ้งเหตุด้วยหมายเลข 1669 

81 คน 
27% 

219 คน 
73% 

12. เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุเพ่ือขอความช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทร 1669 
ข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ /จุดที่เกิด
เหตุและสถานที่ใกล้เคียงท่ีสังเกตง่าย/ประเภทเหตุการณ์หรืออาการ
เจ็บปุวยฉุกเฉินที่เป็น/จ านวนผู้บาดเจ็บ/ผู้ปุวย 

59 คน 
19.66% 

241 คน 
80.34% 

13. เบอร์ 1669 สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกระบบ 147 คน 
49% 

153 คน 
51% 

14. เมื่อเกิดเหตุพลัดตกหกล้มแล้วมีอาการ ปวดบวม มีรอยช้ า ลักษณะ
ผิดไปจากเดิม อวัยวะสั้นยาวไม่เท่ากัน ขยับอวัยวะนั้นไม่ได้ ให้สงสัย
ว่าน่าจะมีกระดูกหัก 

239 คน 
79.66 

61 คน 
20.34% 

15. เมื่อมีกระดูกหักแต่ไม่มีบาดแผลใน 24 ชั่วโมงแรกให้ประคบด้วย
น้ าแข็งเพ่ือลดอาการบวมและบรรเทาอาการปวด 

94 คน 
31.33% 

206 คน 
68.67 

16. เมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก  มีเหงื่อออกตัวเย็น ใจสั่น ร้าวไปแขน 
กราม ให้รีบโทรแจ้ง 1669 เพ่ือขอความช่วยเหลือทันที 

204 คน 
68% 

96 คน 
32% 

17. หากท่านมีอาการพูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ชาแขนขา ชั่วคราวแล้วหายไป 
ต้องมาพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยอาการ 

161 คน 
53.66% 

139 คน 
46.34% 

18. เมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง (ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขา
อ่อนแรง) ไม่ต้องบีบนวดเพ่ือคลายเส้น ให้รีบมาพบแพทย์ 
 

185 คน 
61.66% 

115 คน 
38.34% 

19. ระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือหน่วย EMS ของ โรงพยาบาลมารับ ถ้า
ผู้ปุวยมีอาการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องโทรแจ้ง 1669 ซ้ า 

42 คน 
14% 

258 คน 
86% 

20. ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพประจ าปี เพราะ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค STROKE และ STEMI 

29 คน 
9.66% 

271 คน 
90.34% 
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จากตารางที่ 4.2  พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับอาการ STROKE , STEMI และ
พลัดตกหกล้มและการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มากที่สุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความเสี่ยงที่ท า
ให้เกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  คือ มีภาวะอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ  ไม่สามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวได้ การเอ้ือมหยิบจับของไกลตัว พื้นที่ทางเดิน เปียกชื้น ขรุขระ พ้ืนรองเท้าลื่น  ละเลยการ
ใช้อุปกรณช์่วยเดิน/อุปกรณ์มีความช ารุด /ความบกพร่องของร่างกาย จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.33  การพลัดตกหกล้ม คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลท าให้เกิดการลื่นล้ม ลงบนพ้ืน ทุกชนิด รวมทั้ง
การตกเตียง ตกจากเปล หรือรถเข็นนั่ง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 81.66 และ เมื่อเกิดเหตุพลัด
ตกหกล้มแล้วมีอาการ ปวดบวม มีรอยช้ า ลักษณะผิดไปจากเดิม อวัยวะสั้นยาวไม่เท่ากัน ขยับอวัยวะ
นั้นไม่ได้ ให้สงสัยว่าน่าจะมีกระดูกหัก จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 79.66 ในขณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุไม่มีการรับรู้อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้มและการให้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน มากที่สุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพประจ าปี 
เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค STROKE และ STEMI  จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 90.34  
ระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือหน่วย EMS ของโรงพยาบาลมารับ ถ้าผู้ปุวยมีอาการเปลี่ยนแปลง
จ าเป็นต้องโทรแจ้ง 1669 จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 86 และ เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทร 1669 ข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ / จุดที่
เกิดเหตุและสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตง่าย/ประเภทเหตุการณ์หรืออาการเจ็บปุวยฉุกเฉินที่เป็น/จ านวน
ผู้บาดเจ็บ/ผู้ปุวย จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.34  
 3) การใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ปรากฏดังตารางต่อไปนี้  

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงความถี่และร้อยละของผู้สูงอายุที่มีการใช้บริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ปีที่ผ่านมา เม่ือเจ็บป่วย ท่านรักษาที่ใดมากที่สุด    
      โรงพยาบาลทุ่งสง 120 40.00 
      คลินิกเอกชน 54 18.00 
      โรงพยาบาลเอกชน 50 16.67 
      ศูนย์สุขภาพชุมชน 66 22.00 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 10 3.33 
ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปรับการ
รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลด้วยวิธีใดมากที่สุด 

  

      รถสองแถวรับจ้าง 32 10.67 
      รถส่วนตวั 105 35.00 
      รถญาติพ่ีน้อง 58 19.33 
      รถจักรยานยนต์ 59 19.67 
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การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
      รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 46 15.33 
ท่านรู้จักหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่   
      รู้จัก 186 62.00 
      ไม่รู้จัก 114 48.00 
ท่านรู้จักหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากช่องทางใด
มากที่สุด 

  

      เพ่ือนบ้าน 52 17.33 
      คนในครอบครัว 53 17.67 
      โทรทัศน์ 40 13.33 
      วิทยุ 32 10.67 
     ปูายประชาสัมพันธ์ 55 18.33 
     อสม. 120 40.00 
ท่านหรือคนในครอบครัวเคยใช้บริการหน่วยแพทย์
ฉุกเฉินหรือไม่ 

  

    เคย 129 43.00 
    ไม่เคย 171 57.00 
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือคนในครอบครัวใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินมาแล้ว 

  

     ไม่เคยใช้ 118 39.33 
     1 ครั้ง 58 19.33 
     2 ครั้ง 35 11.67 
     3 ครั้ง 31 10.33 
     4 ครั้ง 0 0.00 
     5 ครั้ง 29 9.67 
     มากกว่า 5 ครั้งข้ึนไป 29 9.67 
หากท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเคยใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ท่านติดต่อผ่านช่องทางใดมากที่สุด 

  

     1669 119 39.67 
     เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / อสม. 38 12.67 
     เพ่ือนบ้าน 39 13.00 
     ติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง 45 15.00 
     ติดต่อหมายเลขหน่วยกู้ชีพอ่ืน ๆ  59 19.67 
เหตุผลที่ท่านหรือสมาชิกในบ้านใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินมากที่สุด 

  

     เจ็บปุวยฉุกเฉิน 75 25.00 
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การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
     เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง 48 16.00 
     บาดเจ็บ 38 12.67 
     อุบัติเหตุจราจร 45 15.00 
     อ่ืน ๆ 94 31.33 
ท่านเคยแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 หรือไม่ 

  

      เคย 137 45.67 
      ไม่เคย 164 54.67 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีที่ผ่านเมื่อมีการเจ็บปุวยเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสง  (40.00) ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว (35.00) เป็นยานพาหนะในการเดินทาง 
ส่วนใหญ่รู้จักหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (62.00) รู้จักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจาก 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (40.00)  ปูายประชาสัมพันธ์ (18.33) และ ไม่เคยใช้บริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (39.33)   การเรียกใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินติดต่อผ่ านหมายเลข 
1669 (39.67) หมายเลขหน่วยกู้ชีพอ่ืน (19.67)  เหตุผลในการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินใช้
บริการกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน (25.00) และส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (54.67) 
 4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้  
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ใน
ภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

ล าดับ ลักษณะการให้บริการ ระดับความคิดเห็น แปลผล ล าดับ 

X  S.D. 
1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.12 0.90 ปานกลาง 3 
2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3.39 0.61 ปานกลาง 1 
3 ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอ านวย

ความสะดวก 
3.29 0.78 ปานกลาง 2 

รวม 3.26 0.61 ปานกลาง  
  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.26) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ( X = 3.39)  รองลงมาได้แก่ ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่ง
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อ านวย ( X = 3.29)  และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
( X = 3.12)   
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ดังนี้ 

ล าดับ ลักษณะการให้บริการ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   

ระดับความคิดเห็น แปลผล ล าดับ 
X  S.D. 

 1.  ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน รวดเร็ว 3.17 0.54 ปานกลาง 1 

 2.  หน่วยงานได้แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการ
บริการ ให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน 

3.10 1.05 ปานกลาง 3 

 3.  ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานได้สะดวกโดยทางโทรศัพท์  
โทรสาร  อินเทอร์เน็ต หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  

3.10 1.05 ปานกลาง 3 

 4.  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 

3.08 1.05 ปานกลาง 4 

 5.  มีระบบการบริการที่มีความถูกต้อง  แม่นย า  
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

3.11 1.05 ปานกลาง 2 

 6.  มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพไม่ฟุุมเฟือย 

3.17 0.98 ปานกลาง 1 

รวม 3.12 0.90 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่าความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12)  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้สูงอายุมีความ
พึงพอใจที่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ไม่
ฟุุมเฟือย และขั้นตอนการให้บริการชัดเจน รวดเร็ว มากที่สุด ( X = 3.17)  รองลงมาได้แก่ มีระบบ
การบริการที่มีความถูกต้อง  แม่นย า  ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ( X = 3.11)  ผู้รับบริการ
สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้สะดวกโดยทางโทรศัพท์  โทรสาร  อินเทอร์เน็ต หรือด้วยวิธีการ
อ่ืน ๆ และ หน่วยงานได้แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริการ ให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน        
( X = 3.10)  และผู้สูงอายุมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง ( X = 3.08)   
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดังนี้  

ล าดับ ลักษณะการให้บริการ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความคิดเห็น แปลผล ล าดับ 
X  S.D. 

 1.  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี  
สุภาพ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ 

3.56 0.69 มาก 2 

 2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจ 
อ านวยความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 

3.76 0.74 มาก 1 

 3.  เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่
ถูกต้องชัดเจนตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

3.29 0.78 ปานกลาง 6 

 4. เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจและความ
เข้าใจที่ดีแก่ผู้รับบริการ 

3.28 0.84 ปานกลาง 7 

 5. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

3.30 0.82 ปานกลาง 5 

 6. เจ้ าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้ า ใจและการ
ปฏิบัติงานถูกต้องแม่นย าไม่ผิดพลาด 

3.22 0.82 ปานกลาง 8 

 7. เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาที่นัดหมาย  แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย 

3.32 0.81 ปานกลาง 4 

 8. เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคเป็นธรรมในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 

3.12 0.90 ปานกลาง 9 

 9. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่  เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ 

3.52 0.85 มาก 3 

รวม 3.39 0.61 ปานกลาง  
  
 จากตารางที่ 4.6  พบว่าความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39)  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจ อ านวยความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุด ( X = 
3.76)  รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี  สุภาพ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์ ( X = 3.56)   เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ( X = 3.52)   เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาที่นัดหมาย  แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย ( X = 3.32)  เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
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ปฏิบัติงาน ( X = 3.30)  เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ถูกต้องชัดเจนตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ( X = 3.29)  เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่
ผู้รับบริการ ( X = 3.28)  เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานถูกต้องแม่นย าไม่ผิดพลาด
( X = 3.22)  และผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคเป็นธรรมในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายน้อยที่สุด ( X = 3.12)   
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก  ดังนี้ 

ล าดับ ลักษณะการให้บริการ 
ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความคิดเห็น แปลผล ล าดับ 
X  S.D. 

 1.  มีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้อย่าง
พอเพียง  พร้อมให้บริการ 

3.62 0.84 มาก 1 

 2.  เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ สนับสนุน
ที่มีคุณภาพ  เพียงพอต่อการใช้งานทุกครั้ง 

3.09 1.04 ปานกลาง 5 

 3.  มีการดูแล ท าความสะอาด เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

3.25 0.97 ปานกลาง 3 

 4.  มีการจัดเตรียมรถกู้ชีพฉุกเฉินให้พร้อมใช้ใน
การบริการ  ตลอด  24  ชัว่โมง 

3.27 0.96 ปานกลาง 2 

 5. อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสารเพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 

3.21 .094 ปานกลาง 4 

รวม 3.29 0.78 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่ 4.6  พบว่าความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่ง
อ านวยความสะดวก  อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29)  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้อย่างพอเพียง  พร้อมให้บริการ มาก
ที่สุด ( X = 3.62)  รองลงมาได้แก่ มีการจัดเตรียมรถกู้ชีพฉุกเฉินให้พร้อมใช้ในการบริการ  ตลอด  
24  ชั่วโมง ( X = 3.27)  มีการดูแล ท าความสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ( X = 
3.25)  อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสารเพียงพอและพร้อมใช้งาน ( X = 3.21)  และผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ สนับสนุนที่มีคุณภาพ  เพียงพอต่อการใช้งานทุก
ครั้ง ( X = 3.09)  
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4.3  การสร้างเครื่องมือที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ยังไม่มีเครื่องมือหรือสื่อ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ได้รับทราบเพียงแค่หมายเลข 
1669 จากปูายประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับโรคหรือข้อความอ่ืน ๆ และจากรถยนต์
ที่ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เท่านั้น  โดยเฉพาะ แอฟพลิเคชั่น 1669 ไม่มีผู้สูงอายุคนใด
ทราบว่าสามารถติดต่อหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านแอฟพลิเคชั่น  
 ทีมวิจัยจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ทีมวิจัย  แกนน าผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ บุคลากรทางการสาธารณสุข ศูนย์
สั่งการ  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือและ
สื่อเทคโนโลยี ดังนี้  

1. สื่อโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” 
2. สื่อสุขภาพ “หนังตะลุง” 
3. สมุด ส.สมรม 
4. การติดตั้งแอฟพลิเคชั่น 1669 
5. การตั้งค่าหมายเลขด่วน 5 = 1669 
1. สื่อโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” 
การผลิตสื่อโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการ 3 กลุ่ม

โรค รวมทั้งการแสดงหมายเลข 1669 และ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

การออกแบบสื่อโปสเตอร์ ทีมวิจัยได้ศึกษาพบว่า การออกแบบสื่อส าหรับผู้สูงอายุนั้น
จะต้ององค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  

1) อักษรที่ปรากฏในโปสเตอร์ต้องมีขนาดใหญ่ 
2) สีที่ใช้ต้องเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ 
3) ขนาดของโปสเตอร์ต้องมีขนาดใหญ่  
4) ข้อความใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

มีกระบวนการจัดท าและออกแบบส่ือโปสเตอร์ดังนี้  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมวิจัยได้จัดให้มีการอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอาการน า

และอาการของโรคทั้ง 3 ได้แก่ STROKE STEMI และ พลัดตกหกล้ม แก่ ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยใช้สื่อพาวเวอร์พ้อยเป็นสื่อในการเรียนการสอน จากการสังเกต
พบว่า มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดบันทึก บางคนถ่ายเป็นรูปถ่าย เมื่อมีการสอบถามพบว่า ทุกคนอยาก
รู้ แต่ด้วยเวลาและสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้ ท าให้จ าไม่ได้  ซึ่งทั้ง ผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารระสุข
ประจ าหมู่บ้าน ได้สอบถามถึงสื่อประเภทอ่ืนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย และสามารถน าไปไว้ที่
บ้านได้  จึงได้มีการประชุมหารือกันที่ในประชุม โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดังนี้  
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1) ในเบื้องต้น มีการเสนอว่าน่าจะท าเป็นปูายไวนิล ติดตามย่านชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
แต่มีข้อเสนอแนะว่า ถ้าติดไว้ในชุมชนเกิดการสูญหายได้ เช่น มีคนน าไปใช้เป็นที่กันฝนหรือรองสิ่งของ
ต่างๆ ช ารุดได้ง่ายเพราะอยู่กลางแจ้งซึ่งอาจจะผลกระทบจากแสงแดดหรือฝน  ผู้สูงอายุหรือกลุ่ม
เสี่ยงบางส่วนเข้าไม่ถึง ไม่สามารถจับต้อง เป็นเจ้าของได้ น่าจะไม่ตอบสนองความต้องการได้  เพราะ
ไม่มีข้อมูลหรือข้อความเตือนตลอดเวลา ท าให้อาจเข้าถึงบริการได้ช้าหรือไม่สามารถประเมินตนเองได้
ในเบื้องต้น  

2) ที่ประชุมเสนอเป็นแผ่นพับหรือโปสเตอร์ที่สามารถแจกจ่ายให้กลุ่มเปูาหมายได้น าไปใช้ที่
บ้านได้ เมื่อมีการให้เลือก ที่ประชุมลงมติเลือกเป็นโปสเตอร์  เพราะสามารถให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่เป็นแกนน าลอกติดไว้ที่บ้านของผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงได้ทันที ไม่เสี่ยงต่อ
การสูญหายหรือช ารุด  

3) มีการออกแบบโปสเตอร์ ครั้งที่ 1 โดยทีมวิจัยได้พิมพ์ตัวอย่างให้ ผู้สูงอายุ  อสม. และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฉ.และ สวรส. ได้ประเมินเบื้องต้นในเวทีประชุมต่างๆ  
 แบบส่ือโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” ครั้งที่ 1 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงครั้งที่ 1 คือ  
1. ขนาดเล็กเกินไป ผู้สูงอายุมองไม่เห็น 
2. สีที่ใช้ยังเป็นสีในทิศทางเดียวกัน ท าให้มองเห็นไม่เด่นชัด  
3. มีค าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษในบางกลุ่มโรค ผู้สูงอายุน่าจะไม่เข้าใจ  
4. แนะน าให้ใช้ภาษาถ่ินใต้ซึ่งสามารถสื่อสารเข้าใจง่าย จดจ าได้ง่าย  
5. หมายเลข 1669 ยังไม่เด่นชัด 

เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ ทีมวิจัย ได้มีการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะครั้งที่ 1 โดยปรับขนาด
ของโปสเตอร์เป็นขนาด A3 ตัดค าศัพท์ภาษาอังกฤษออก ใช้ค าเป็นภาษาถิ่นใต้ ที่จดจ าได้ง่าย เข้าใจ
ได้ ปรับสีพ้ืนให้แยกกันชัดขึ้นในแต่ละกลุ่มอาการ และ ได้น าเสนอในเวทีการน ารายงานความก้าวหน้า 
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะในครั้งท่ี 2 ดังนี้  

1. ปรับตัวการ์ตูนในโรค STROKE ให้ดูชัดเจนขึ้น  
2. ปรับสี 1669 ให้เห็นเด่นชัดขึ้น  
3. ตัวอักษรไม่ต้องมีพ้ืนหลัง ผู้สูงอายุอ่านยาก  
4. รูปหัวใจไม่ชัดเจน ปรับใหม่ให้ชัดเจน  
5. ปรับสีพ้ืนที่ใช้ในแต่ละกลุ่มโรคให้เด่นชัดมากขึ้น  

 
แบบส่ือโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” ครั้งที่ 2 
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 หลังจากปรับครั้งที่ 2 น าไปให้ ผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่เข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือช่วยกันประเมิน ปรับปรุงหรือแก้ไข  ซึ่งผลการ
ประเมินพบว่า ต้องเพ่ิมขนาดเป็น 45*55 เซนติเมตร  สีสันสวยงาม  แต่กระดาษโปสเตอร์เป็นแบบ
มันวาว แต่เมื่อโดนแสงไฟหรือแสงแดดผู้สูงอายุจะมองเห็นไม่ชัด จึงได้มีการปรับปรุงโปสเตอร์เป็นครั้ง
ที่ 3  

แบบส่ือโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” ครั้งที่ 3 
 

 
 

หลังจากนั้น ได้มีการปรับโปสเตอร์ใหม่ โดยเป็นกระดาษโปสเตอร์แบบด้าน ไม่สะท้อนแสง
และให้แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 30 คนที่ แสดงความสมัครใจเป็นผู้ช่วยนักวิ จัยในลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการโรคอีกครั้ง ณ หนานมด
แดง อ าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง  ซึ่งหลังจากที่ อสม. ได้รับโปสเตอร์ที่ปรับเรียบร้อยแล้ว ทุกคน



64 

ต่างเห็นชอบในภาพรวมของโปสเตอร์ พร้อมน าไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้  

 
แบบส่ือโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” ครั้งที่ 4 

 

 
 
ซึ่งกระบวนการนี้ แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 30 คน จะลงพ้ืนที่

จ านวน 20 ชุมชน เพ่ือเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มโรค 3 กลุ่มโรคแล้วและผู้สู งอายุที่มี
ภาวะเสี่ยง จ านวน 300 คน โดยแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ลงพ้ืนที่จะให้ความรู้
เกี่ยวกับกลุ่มโรคทั้ง 3 กลุ่มโรค อาการน า การปูองกันเบื้องต้น การเรียกใช้บริการ ems และติด
โปสเตอร์ไว้ที่บ้าน โดยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นคนชี้จุดที่ จะติดโปสเตอร์เพ่ือให้มองเห็นได้
ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา ซึ่งโปสเตอร์ก็สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สามารถประเมินอาการเบื้องต้นได้  
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นอกจากนี้ แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน บางท่านยังได้ขอโปสเตอร์รุ่นก่อนที่
เป็นสีสะท้อนแสงซึ่งเป็นชุดก่อนการปรับปรุง ไปติดตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ที่
ประชุมชุมชน  ตลาดสด ตลาดนัด  ทั้งนี้โดย แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้ให้
เหตุผลว่าต้องการให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และตระหนักถึงอาการของ 3 กลุ่มโรคนี้ด้วย 
นอกเหนือจากกลุ่มเปูาหมายคือผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เมื่อเจอเหตุการณ์และสามารถ
ประเมินตนเองได้เบื้องต้น  

2. สื่อสุขภาพ “หนังตะลุง” 
หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน มีความสนุกสนาน แฝงไปด้วย

ความรู้ ข้อคิด คติธรรมต่างๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ จะมีความสนใจในการรับชม รับฟังมากกว่าการอ่าน หรือการรับฟังการบรรยาย  ที่ส าคัญ 
ภาษาท่ีใช้ในหนังตะลุงเป็นภาษาท้องถิ่นสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  

 การผลิตหนังตะลุงสื่อสุขภาพออกมา สามารถน าไปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องได้หลาย
ช่องทาง เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงของผู้สูงอายุ หรือประชาชนทั่วไป เช่น ทางสื่อออนไลน์ Youtube, 
Facebook, Line เป็นต้น นอกจากนั้นในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงยังมีสถานีวิทยุชุมชน  มีจอโทรทัศน์
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่บริเวณจุดส าคัญต่างๆในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

 ในการด าเนินการผลิตหนังตะลุงสื่อสุขภาพในครั้งแรก ความยาวประมาณ  25 นาที เมื่อ
น ามาทดลองใช้สื่อในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า เนื้อหามีความยืดเยื้อเกินไป มีการใช้ค าศัพท์บางค าที่เข้าใจ
ได้ยาก และ มีการเสนอให้น าตัวหนังตะลุงผู้หญิงมาแสดงในบทบาท อสม.ด้วย  จึงได้น าข้อเสนอแนะ
มาจัดท าหนังตะลุงสื่อสุขภาพครั้งที่ 2 ขึ้น โดยปรับให้เนื้อหากระชับยิ่งขึ้น ใช้ค าศัพท์ที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย  เพ่ิมค าบรรยายเป็นภาษากลางตลอดทั้งเรื่อง เพ่ือให้คนที่ฟังภาษาใต้ไม่
เข้าใจสามารถรับชมหนังตะลุงเข้าใจความหมายของแต่ละค าได้ 
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3. สมุด ส. สมรม 

การจัดท าสมุด ส.สมรม เนื่องจากมีแนวคิดที่ต้องการให้ สมุด ส.สมรม เป็นสื่อให้
เจ้าหน้าที่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีข้อมูลที่จ าเป็นครบถ้วน เพ่ือสะดวกในการดูแล ประเมิน
รักษาได้รวดเร็วขึ้น  โดยมีกระบวนการดังนี้  

1) แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีแนวคิดและได้เสนอว่า เมื่อ 
อสม. ลงไปตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะมีกิจกรรมเสริมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของ อสม.ด้วย 
เพราะที่ผ่านมาจะยังมีเพียงการซักประวัติเพียงอย่างเดียว เช่น บริการชั่งน้ าหนัก วัดความดัน และ
เพ่ือปูองกันการลืม จึงจ าเป็นต้องมีสมุดไว้ส าหรับจดบันทึก  

2) ทีมวิจัย มีแนวคิดร่วมกับ อสม. ว่า สมุดโรคประจ าตัวส่วนใหญ่ เป็นสมุดรายโรค แต่
งานวิจัยนี้มีการประเมินกลุ่มโรค 3 กลุ่มโรค ถ้าจะตั้งชื่อรวม 3 โรคน่าจะมีข้อความที่ยาวเกินไป จึงใช้ 

 
 
ค าว่า “สมรม” ซึ่งเป็นค าภาษาถิ่นใต้ แปลว่า “รวม ๆ กัน”  นอกจากนี้ จ าเป็นต้องเพ่ิม

ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ โรคประจ าตัว ประวัติการรักษา เพ่ือ
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ออกเหตุ ใช้ในการประเมินได้รวดเร็ว 

3) ทีมวิจัยได้ร่วมกันออกแบบเป็นสมุดบันทึก แต่เนื่องจาก เนื้อหามี 6 หน้า ถ้าจะท าเป็น
สมุด ทางโรงพิมพ์แจ้งว่าไม่สามารถท าได้ เนื่องจากต้องมีจ านวน 20 หน้าขึ้นไป  โรงพิมพ์จึงเสนอให้
ท าเป็นลักษณะแบบพับ เพ่ือพกพาได้สะดวกด้วย  

4) การเลือกใช้ค าในแผ่นพับ เดิมให้ภาษาทางการแพทย์ ทางทีมวิจัยจึงมีการปรับให้ใช้
ค าลักษณะเดียวกับค าที่ใช้ใน โปสเตอร์เรียกหวอ...ต่อชีวิต 

5) ส าหรับภาพประกอบ ให้เลือกภาพที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสง และ
ใช้สัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและเทศบาลเมืองทุ่งสง  
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ด้านหน้าของ สมุด. สมรม ก่อนการปรับแก้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านหลังของ สมุด. สมรม ก่อนการปรับแก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านหน้าของ สมุด. สมรม หลังการปรับแก้ 
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ด้านหลังของ สมุด. สมรม หลังการปรับแก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การติดตั้งแอฟพลิเคชั่น 1669 
ปัญหาการแจ้งเหตุเจ็บปุวยฉุกเฉินผ่านการโทร 1669 อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยคือผู้แจ้งไม่

สามารถบอกพิกัดจุดที่เกิดเหตุได้ หรือ แจ้งรายละเอียดแล้วผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินไม่รู้พิกัด ท า
ให้เสียเวลาในการค้นหาจุดเกิดเหตุ  โดยส่วนใหญ่จะพบในผู้แจ้งที่เป็นสูงอายุ และผู้แจ้งที่เป็นคนต่าง
พ้ืนที่  ส่งผลให้ผู้ปุวยได้รับการช่วยเหลือช้าลง  แอปพลิเคชั่นThaiEMS1669 เป็นอีกหนึ่งช่องทางใน
การแจ้งเหตุระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีการเข้าถึงน้อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางผู้วิจัยจึง
ได้น าการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiEMS1669  ซึ่งมีให้โหลดฟรีทั้งในระบบ Android  และ IOS 
มาเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางในการที่ให้ผู้สูงอายุที่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้ นอกจากนี้ ในแอปพลิเคชั่น ThaiEMS1669 ยังมีข้อมูลวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อ่านศึกษา เช่น 
เมื่อกระดูกหัก, การบาดเจ็บที่ศีรษะ, หมดสติกะทันหัน, โรคลมชัก ฯลฯ และเมื่อเราต้องการค้นหา
โรงพยาบาลใกล้เคียง ตัวแอปพลิเคชั่น จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบ ทั้งวิธีไป, เบอร์โทรติดต่อ, การ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 
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1.ดาวโหลดแอฟพลิเคชั่นโดยเปิดแอฟ Play store (Android) หรือ App store (IOS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ช่องค้นหาพิมพ์ค าว่า “EMS1669” จากนั้นกด “ติดต้ัง” 
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3.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดแอฟพลิเคชั่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.หน้าแรกของแอฟพลิเคชั่น (Version 2.1.4) จากนั้นกด “บันทึกขอมูลส่วนตัว” 
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5. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกด “บันทึกข้อมูล” และ ออกจากแอฟพลิเคชั่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เปิดแอฟพลิเคชั่น จากนั้นกดปุุมสีแดง “กดเพ่ือเรียกรถพยาบาล”  
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7.ตรวจสอบพิกัดดาวเทียมว่าใกล้เคียงกับจุดที่เราอยู่หรือไม่  ใส่อาการเบื้องต้นที่แจ้งเหตุ (ไม่
ใส่ก็ได้) ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ว่าถูกต้องหรือไม่  จากนั้น กด “เรียกรถพยาบาล” (สามารถเพ่ิมรูป
ถ่ายที่เกิดเหตุได้) จากนั้นรอเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุโทรกลับมา ติดต่อสอบถามอาการเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สามารถตรวจสอบสถานการณ์รับแจ้งเหตุได้ 
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5. การตั้งค่าหมายเลขด่วน 5 = 1669 
               จากการส ารวจในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีการ
ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่า เป็นปุุมกด ไม่สามารถใช้แอฟพลิเคชั่นได้ หรือ ในกลุ่มที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่ 
ไม่มีอินเตอร์เน็ต  และพบว่าผู้สูงอายุหลายท่านยังจ าเบอร์ 1669 ไม่ได้ หรือจ าผิด เป็น 1169   ทาง
ทีมผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ปัญหา และได้พบว่าในโทรศัพท์รุ่นเก่าที่ยังเป็นปุุมกด
สามารถตั้งค่ากดโทรด่วน  โดยกดเลขแค่ปุุมเดียว สามารถโทรออกไปยังหมายเลขปลายทางที่ต้องการ
ได้ทันที และในโทรศัพท์แบบปุุมกดจะมีหมายเลข 5 ที่จะมีปุุมนูนขึ้นมา ทางผู้วิจัยเลยได้แนวคิดใน
การตั้งค่า กดเลข5 โทรด่วน 1669 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบการแพทย์
ฉุกเฉินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกดเลือกรายชื่อ ซึ่งมีกระบวนการติดตั้งดังนี้   
 

 
 

1. ค้นหารายชื่อโทรพรีการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ชื่อที่บันทึกไว้ส าหรับเบอร์ 1669 จากนั้น กด 
“ตัวเลือก” 
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2. เลือก “ตั้งค่าสมุดโทรศัพท”์ 
 

 
 
 

3. เลือก “โทรด่วน” 
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5. กดเลือก “เปิด” สถานะ 
 

 
 
 

6. ตั้งหมายเลข 
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7. กดเลือกเลข “5” เนื่องจาก เลข 5 อยู่ตรงกลาง และจะมีปุุมนูนอยู่ คนที่สายตาไม่ได้ก็

สามารใช้มือสัมผัสได้ 
 

 
 
8. หลังจากบันทึกเสร็จ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ให้กดเลข 5 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที  หรือ กด

เลข 5 แล้วโทรออก  ระบบก็จะโทรออก1669 อัตโนมัติ 
ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อเครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเข้าถึง

บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ปรากฏดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ผลความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการใช้เครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ล าดับที่ เครื่องมือและสื่อเทคโนโลยี จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 สื่อโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” 132 44.00 
2 การตั้งค่าหมายเลขด่วน 5 = 1669 48 16.00 
3 การติดตั้งแอฟพลิเคชั่น 1669 45 15.00 
4 สมุด ส.สมรม 38 12.66 
5 สื่อสุขภาพ “หนังตะลุง” 37 12.34 

รวม 300 100.00 
  
 จากตารางที่ 4.7  พบว่าผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อต่อเครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีส าหรับการ
เข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มากท่ีสุดคือ โปสเตอร์ เรียกหวอ..ต่อชีวิต ร้อยละ 44  รองลงมา
ได้แก่  การตั้งค่าหมายเลขด่วน 5= 1669 ร้อยละ 16  การติดตั้งแอฟพลิเคชั่น 1669 ร้อยละ 15 สมุด 
ส.สมสม ร้อยละ 12.66 และ น้อยที่สุดคือ สื่อสุขภาพ “หนังตะลุง” ร้อยละ 12.34 ซึ่งจากตาราง ทีม
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วิจัยสามารอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อโปสเตอร์ เรียกหวอ...ต่อชีวิต มากที่ สุด เนื่องจาก
เป็นสื่อที่มองเห็นได้ชัดเจน จับต้องได้ สีสันสวยงาม มีการใช้ค าภาษาถิ่นที่เข้าใจง่าย ส่วนสื่อสุขภาพ 
“หนังตะลุง” เป็นสื่อที่ผู้สูงอายุให้ความเห็นน้อยที่สุด เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีโทรศัพท์   
สมาร์ทโฟนใช้ และไม่ถนัดในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการเปิดสื่อหนังตะลุงสุขภาพทางออนไลน์ 
ต้องพ่ึงพาผู้ดูแลในการเปิดสื่อหนังตะลุง  
4.4  พัฒนารูปแบบชุมชนการจัดการตนเองส าหรับการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE, STEMI, พลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการวิจัยนี้ มีการก าหนดชุมชนเปูาหมาย 1 ชุมชนจากจ านวน 20 ชุมชนของเทศบาล
เมืองทุ่งสง ซึ่งทีมวิจัยได้คัดเลือกชุมชนตัวอย่างคือ ชุมชนเขาปรีดี เนื่องจากเป็นชุมชนที่ศักยภาพที่
เด่นชัดคือ ศักยภาพความเป็นผู้น าชุมชน ความพร้อมในการให้ความร่วมมือของชุมชน และมีอาสากู้
ชีพประจ าในชุมชน ซึ่งมีพลังในการด าเนินงาน เพ่ือจะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้งานส าเร็จลุล่วง  ได้มีการ
ประชุมกลุ่มร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  พยาบาล/บุคลากรด้านสาธารณสุข และ
ประธานชุมชนเขาปรีดี  โดยได้มีการแจ้งสถานการณ์ภาวการณ์เจ็บปุวยของอาการ 3 กลุ่มโรค การ
ดูแลและการด าเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นเพ่ือสู่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยได้นัดหมายในครั้ง
แรกจะด าเนินการ   ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง  แต่เนื่องจากอยากให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมตั้งแต่ครั้งแรก ประธานชุมชนเขาปรีดี ได้นัดหมาย ให้มีการจัดประชุมโดยทางทีมงานได้
ใช้พื้นที่จัดประชุมของชุมชน “ศาลาชุมชนเขาปรีดี” โดยชุมชนได้ด าเนินการ ออกเสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชนในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งก็ได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน 
การเชิญ กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ  ผู้ดูแล  และทางชุมชนได้ด าเนินการเชิญด้วยตนเอง  ส่วนทีมวิจัย ท า
หนังสือเชิญบุคลากรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลทุ่งสง,  ศูนย์สุขภาพชุมชน, กองสวัสดิการ
สังคม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เครือข่ายกู้ชีพและมูลนิธิในอ าเภอทุ่งสง, ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, ประธานองค์การบริหารชุมชน และผู้บริหาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเข้ามาร่วมคิด  ออกแบบ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีมี
เหตุที่มีอาการ 3 กลุ่มโรคทั้งกรณีผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงล าพัง ผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยกันสองสามีภรรยา  
และผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแลอยู่อาศัยภายในบ้านเดียวกัน  โดยแยกตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มคน
ต่างๆ    
 ในการจัดกิจกรรม ได้มีการวางแผนการด าเนินงาน  เนื่องจาก ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการมาของทีมวิจัยจากประธานชุมชนและทีมเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไปแล้ว ก็แจ้งให้ทราบ
อีกครั้งและอธิบาย โรค อาการน า ที่ส าคัญที่ต้องจ า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้ง 3 กลุ่มอากา ร 
STROKR, STEMI และพลัดตกหกล้ม และเนื่องจากผลการส ารวจในพ้ืนที่ชุมชนอ่ืนพบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ ไม่รู้จัก “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”  แต่ ผู้สูงอายุจะเคยเห็นรถมูลนิธิวิ่งเข้า วิ่งออกและมี
เสียงไซเรน จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานในการรับรู้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และมีการซักถามถึงปัญหาในการแจ้งเหตุ 1669  บอกข้อมูลที่ผู้แจ้งจะต้องให้ข้อมูล
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แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง การใช้สื่อต่าง ๆ ในการเข้าถึงระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  และหลังจากนั้นรวมกลุ่มช่วยกันคิดวิธีการด าเนินการที่เป็นรูปแบบของชุมชนเขา
ปรีดีเอง  โดยสามารถสรุปเนื้อหาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

จากการจัดประชุม “ชุมชนจัดการตนเอง ชุมชนเขาปรีดี : KPD Model” 
ล าดับ ใคร/ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ ปัญหา 

1 ประธานชุมชนเขา
ปรีดี, ประธานชุมชน
ยุทธศาสตร์, ที่
ปรึกษา
คณะกรรมการชุมชน, 
คณะกรรมการชุมชน, 
อนุกรรมการชุมชน 

1. แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ด้านสาธารณสุข 
2. เยี่ยมบ้าน ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ 
3. เสริมพลัง ให้ก าลังใจ 
4. แนะน าไปพบแพทย์ รับประทาน
อาหาร ยา ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
5. ให้การช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น แก่ผู้เจ็บปุวย บาดเจ็บ
เบื้องต้น 

1. หนักใจกับการตัดสินใจ
ในการน าส่งผู้ปุวย 
2. ขาดความรู้ในการสังเกต
อาการผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บ 
 
 

2 อสม., อผส., Care 
giver, บริบาล
พยาบาล บุคลากร
ด้านสาธารณสุข 

1. ส ารวจข้อมูล จัดท าทะเบียน
ผู้สูงอายุ 

2. จัดท าแผนที่บ้าน 
3. วัดความดัน  
4. แนะน าเรื่องการรับประทานอาหาร 

การรับประทานยา 
5. แนะน าสังเกตอาการน ากลุ่มอาการ 

STROKE, STEMI และพลัดตกหก
ล้ม 

6. เฝูาดูแลเยี่ยมบ้าน จดบันทึกอาการ 
7. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
8. โทร หมายเลข 1669 หรือแนะน า

หมายเลข 1669 แก่ญาติ 
9. ให้ก าลังใจ 

1.ผู้ปุวยหมดสติไม่สามารถ
สอบถามอาการที่เป็นได้ 
2.ผู้ปุวยบอกอาการคาด
เคลื่อนไม่ตรงกับอาการที่
เป็น 
3.ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ดูแล 

3 อาสาสมัครกู้ชีพ, 
อาสาสมัคร 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ประเมินอาการผู้ปุวย/บาดเจ็บ 
3. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4. โทร หมายเลข ๑๖๖๙ หรือแนะน า

หมายเลข ๑๖๖๙ แก่ญาติ 

ผู้ปุวยแจ้งสถานที่ อาการไม่
ชัดเจน 
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ล าดับ ใคร/ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ ปัญหา 
5. ให้ก าลังใจขณะให้การช่วยเหลือ 

4 อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ประเมินอาการผู้ปุวย/บาดเจ็บ 
3. ประสานการออกปฏิบัติการกับศูนย์
รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
4. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
5. น าส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน บาดเจ็บไปยัง
โรงพยาบาล 
6. ส่งต่ออาการกับพยาบาล และให้
พยาบาลประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. โทร หมายเลข 1669หรือแนะน า
หมายเลข 1669 แก่ญาติ 
8. ให้ก าลังใจ 

ผู้ปุวยแจ้งสถานที่ อาการไม่
ชัดเจน 

5 พยาบาล บุคลากร
ด้านสาธารณสุข 

1.ส ารวจสภาวะสุขภาพ 
2. ให้ความรู้เรื่องโรค อาการน า การ
ปูองกัน การรักษา แก่ประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุ, กลุ่มเสี่ยง, ผู้น าชุมชน 
3.แนะน าเรื่องการรับประทานอาหาร 
การรับประทานยา 
4. แนะน าสังเกตอาการน ากลุ่มอาการ 
STROKE, STEMI และพลัดตกหกล้ม 
5.ให้ความรู้เรื่องโรค อาการน า แก่
ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
6.ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรฉุกเฉิน 
1669 
7.ให้การพยาบาลตามโรค หรืออาการ 
9.วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ 
10.เยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีภาวะโรค 
11.ให้ค าปรึกษา 

1.ย้ายที่อยู่ ไม่พบ 
2.ชุมชนเมือง บ้านติดกันแต่
ไม่รู้จักกัน 
3.อยู่คนเดียว การดูแลไม่
ต่อเนื่องไม่มีใครพามารับยา 
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รูปแบบในการด าเนินงานเพือ่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในกลุ่ม STROKE, STEMI,  

และพลัดตกหกล้มในชุมชนเขาปรีดี 
 

1) เตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนเกิดอาการ 

ด้านบุคลากร    
- ผู้บริหาร ประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชน 
- อสม., อผส., และผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver), คณะกรรมการชุมชนด้าน

สาธารณสุข 
- ผู้สูงอายุ, ญาติหรือผู้ดูแล  เพื่อนบ้านใกล้เคียง 
- อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์, FR, อาสาสมัคร, มูลนิธิพยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชน, 

โรงพยาบาล 
ระบบข้อมูล  
- จัดท าประวัติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค   
- จัดท าแผนที่บ้าน  พิกัด GIS ส่งข้อมูลให้ หน่วยกู้ชีพ, มูลนิธิ, โรงพยาบาลทุ่งสง, ศูนย์รับ

แจ้งเหตุและ  สั่งการ 
การฝึกอบรม   
- มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการน า อาการของโรค  การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น การ CPRสรุปแนวทางการรักษาของแพทย์  การฟ้ืนฟูสภาพหลังพักฟ้ืนที่บ้าน 
การสื่อสาร  
- การประชาสัมพันธ์ หมายเลข 1669 ผ่านทางวิทยุชุมชน 102 MHz, จอ LED 2 จุด 
- โปสเตอร์ ติดที่บ้านผู้สูงอายุ/ แหล่งชุมชน, ร้านน้ าชา 
- สมุด ส.สมรม 
- สื่อสุขภาพ หนังตะลุง 
- การปักธงไว้หน้าบ้านทุกวันในช่วงเช้า  กรณีนี้ได้มีการตกลงเบื้องต้น ว่าหากวันใดไม่มีธง

มาปักที่หน้าบ้าน เจ้าของบ้านจะอนุญาตให้เพ่ือนบ้านเข้ามาภายในบ้านได้ ซึ่งวิธีการปัก
ธงไว้หน้าบ้านนี้จะใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล าพังและผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยกันสามีภรรยา 

- นกหวีด โดยให้ผู้สูงอายุน านกหวีดมาแขวนคอเมื่อท ากิจวัตรประจ าวันที่เสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้ม  โดยก าหนดให้ผู้สูงอายุส่งสัญญาณเมื่อเกิดเหตุ  

- หวอ หรือสัญญาณไฟกระพริบ 
ระบบเทคโนโลยีส าหรับรับและแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
- โทรศัพท์ กดปุุมเดียว (กด 5) หรือกดโทรฉุกเฉิน 
- โทร 1669 
- APP EMS1669 
การมีส่วนร่วม 
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- คนในชุมชนเป็นผู้ดูแลกันเองก่อน เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และความสามัคคีของคนใน
ชุมชน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 

- หน่วยปฏิบัติการมีการตรวจสอบคน อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ และรถกู้ชีพพร้อมใช้งาน 

- จัดท าโปสเตอร์แจกทุกครัวเรือน 

- จัดท าธนาคารวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์จัดท าโครงการ
เพ่ือร่วมกันจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูป อาหารเหลว ไม้เท้า 
รถเข็น ถังออกซิเจน  เตียงลม เป็นต้น  โดยใช้รูปแบบของการยืมใช้ 

2) เตรียมความพร้อมของชุมชนขณะเกิดอาการ 

ด้านบุคลากร    
- ผู้สูงอายุ, ญาติหรือผู้ดูแล  เพื่อนบ้านใกล้เคียง 
- อสม., อผส., และผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver), คณะกรรมการชุมชนด้าน

สาธารณสุข 
- ผู้บริหาร ประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชน 
- อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์, FR, อาสาสมัคร, มูลนิธิ 
- พยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง, โรงพยาบาล 
ระบบข้อมูล  
- ข้อมูลประวัติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค   
- ข้อมูลแผนที่บ้าน  พิกัด GIS จากชุมชน 
- ระบบ ITEMS 
การฝึกอบรม   
- มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการน า อาการของโรค  การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น สรุปแนวทางการรักษาของแพทย์   
- ข้อมูลในการแจ้งเหตุ ที่เกิดเหตุ อาการน า (สมุด ส.สมรม) 
- การประเมินสถานการณ์และการประเมินอาการ กรณีฉุกเฉิน (แดง) ต้องน าส่งโดย

รถพยาบาลระดับสูงเท่านั้น ยกเว้น ได้มีการสั่งการจากโรงพยาบาลให้น าผู้ปุวยหรือ
ผู้บาดเจ็บออกจากพ้ืนที่โดยนัดหมายจุดน าส่งที่ชัดเจน 

การสื่อสาร  
- การประชาสัมพันธ์ หมายเลข 1669 ผ่านทางวิทยุชุมชน 102 MHz, จอ LED 2 จุด 
- โปสเตอร์ ติดที่บ้านผู้สูงอายุ/ แหล่งชุมชน, ร้านน้ าชา 
- สมุด ส.สมรม 
- สื่อสุขภาพ หนังตะลุง 
- ปักธงหน้าบ้านทุกวันช่วงเช้า 
- นกหวีด 
- หวอ หรือสัญญาณไฟกระพริบ 
ระบบเทคโนโลยีส าหรับรับและแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
- โทรศัพท์ กดปุุมเดียว (กด 5) หรือกดโทรฉุกเฉิน 
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- โทร 1669 
- APP EMS1669 
- เบอร์โทรศัพท์ส ารอง โรงพยาบาลทุ่งสง, ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Second call),  

หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งสง, มูลนิธิ 
การมีส่วนร่วม 
- การประสานการท างานอย่างเป็นระบบ  ผู้สูงอายุ  ชุมชน หน่วยปฏิบัติการ โรงพยาบาล 

3) เตรียมความพร้อมของชุมชนหลังเกิดอาการ 
ด้านบุคลากร    
- ผู้สูงอายุ, ญาติหรือผู้ดูแล  เพื่อนบ้านใกล้เคียง 
- อสม., อผส., และผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver), คณะกรรมการชุมชนด้าน

สาธารณสุข 
- ผู้บริหาร ประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชน 
- พยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง, โรงพยาบาลทุ่งสง 
ระบบข้อมูล  
- ข้อมูลประวัติการส่งต่อ (กลับบ้าน) การรักษาพยาบาล  การปฏิบัติตัวหลังกลับบ้าน 
- การพบแพทย์ตามนัด 
การฝึกอบรม   
- มีความรู้เกี่ยวกับ สรุปแนวทางการรักษาของแพทย์   
- การบันทึกข้อมูล อาการน า การนอนโรงพยาบาล (สมุด ส.สมรม) 
- การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  การใช้กายอุปกรณ์ (เฉพาะราย) 
การสื่อสาร  
- ใบส่งตัว 
- สมุด ส.สมรม 
- ปักธงหน้าบ้านทุกวันช่วงเช้า            ยังด าเนินการเหมือนเดิมในการเฝูาระวังเมื่อ 
- นกหวีด            มีอาการซ้ า 
- หวอ หรือสัญญาณไฟกระพริบ 
ระบบเทคโนโลยีส าหรับสอบถามอาการ /รับและแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน   
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง, โรงพยาบาลทุ่งสง      

เพ่ือสอบถามอาการ ปัญหาที่พบขณะพักฟ้ืน 
- เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดมากับผู้ปุวย 
- โทรศัพท์ กดปุุมเดียว (กด 5) หรือกดโทรฉุกเฉิน 
- โทร 1669 
- APP EMS1669         ยังคงไว้หากมีอาการฉุกเฉิน 
- เบอร์โทรศัพท์ส ารอง โรงพยาบาลทุ่งสง,    

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Second call),  
หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งสง, มูลนิธ ิ
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การมีส่วนร่วม 
- การประสานการท างานอย่างเป็นระบบ  ผู้สูงอายุ  ชุมชน หน่วยปฏิบัติการ โรงพยาบาล 

- ชุมชนจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น เพ่ือให้บริการแก่คนในชุมชนโดยใช้
งบประมาณจากชุมชนและการรับบริจาค เช่นถังออกซิเจน  ไม้เท้า ที่นอนลม เตียงผู้ปุวย 
 

บริบทของชุมชน  ใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ช่วยเป็นหูเป็นตา คอยดูแลสอดส่อง 
          การด าเนินการทางชุมชน 
 1. ด าเนินการให้ความรู้ อาการน า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องมือต่างๆ แก่อสม., อผส., 
คณะกรรมการด้านสาธารณสุขชุมชนเขาปรีดี 
 2. ท าการส ารวจผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง โดยใช้ อสม., อผส., คณะกรรมการด้านสาธารณสุข
ชุมชนเขาปรีดี คัดกรองกลุ่มเสี่ยง กลุ่มท่ีเป็นโรค และผู้สูงอายุที่ติดบ้าน  ติดเตียง   
 3. คัดเลือกผู้สูงอายุที่จะด าเนินการในการติดตั้ง ธง หวอ หรือสัญญาณไฟกระพริบ เกราะไม้
ไผ่  โดยถามความสมัครใจและความต้องการ 
 4. มีการใช้สัญลักษณ์ ธง มาวางหน้าบ้านทุกเช้า ไม่พบหน้า ผิดเวลา หากไม่มีธงแสดงว่าปุวย 
ไม่สบาย  หวอจะได้ยินเสียง หรือสัญญาณไฟกระพริบ  กรณีกลางคืนจะเห็นได้ชัด 
 5. สร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนบ้าน  เพ่ือนบ้านข้างเคียงคอยดูแล ต้องทราบอาการน า           
การแจ้งเหตุ 1669 ตามความถนัดและความพึงพอใจในสื่อที่ทีมวิจัยออกแบบและให้น าไปใช้  ได้แก่ 
โปสเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ ฉุกเฉิน 1669, กด 5 กรณีโทรศัพท์ธรรมดา โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเบอร์
โทรฉุกเฉิน,  APP 1669, สมุด ส.สมรม และต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างรอ
รถพยาบาลจะมาถึง 
 6. มีการเตรียมการหลังผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน บาดเจ็บ หลังกลับจากโรงพยาบาล หรือหลังจาก
นอนโรงพยาบาล  โดยมีการเยี่ยมเยียนจาก เพ่ือบ้านใกล้เคียง  อสม. , อผส., ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) 
 7. เตรียมกองทุนฟ้ืนฟู อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนในชุมชนให้ได้รับการดูแลโดย
ใช้งบประมาณของชุมชนและจากการบริจาค 

 

หน่วยกู้ชีพท่ีขึ้นทะเบียน หรือมูลนิธิ 
 1. ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสังเกต การซักประวัติ อาการน า ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ               
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
 2. จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุ  แผนที่บ้าน GIS  ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
โรค STROKE, STEMI พลัดตกหกล้ม 
 3. ออกปฏิบัติการหลังจากรับแจ้งถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน 8 นาที ในรยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร 
 4. สอบถามอาการ รายละเอียดของผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บ (กรณีผู้ปุวยรู้สึกตัว) หรือสอบถาม
อาการจาก  เพ่ือนบ้าน  ถามหาสมุด ส.สมรม กรณีไม่รู้สึกตัว (ดูประวัติ โรคประจ าตัว ผู้ที่สามารถ
ติดต่อได้   
 5. การประสานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ทางหมายเลข 1669 เพ่ือ สั่งการให้รถพยาบาล
ระดับสูง  ออกปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมรับผู้ปุวย ตามระบบ Fast tract พร้อมให้การปฐม
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พยาบาลเบื้องต้นตามมาตรฐาน สพฉ. กรณีได้รับการประสานให้น าส่งผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บให้ออกจาก
พ้ืนที่มาก่อน  นัดจุดนัดหมายให้ชัดเจนกับทางโรงพยาบาลทุ่งสง 
 6. ประเมินอาการระหว่างน าส่ง หากผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บมีอาการไม่รู้สึกตัว หรือมีอาการ
เปลี่ยนแปลง ประสานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ ทราบ 
 7. ถึงโรงพยาบาล แจ้งข้อมูลแก่พยาบาลคัดกรองทราบ เริ่มมีอาการอะไร เวลาใด ให้การ
ช่วยเหลืออะไรบ้าง อาการผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บขณะน าส่ง สัญญาณชีพ อาการเปลี่ยนแปลงหรือคงที่
อย่างไร 
 8. จดรายละเอียด ชื่อ – สกุล  HN  เลขบัตรประชาชน  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
การปฏิบัติการ ให้พยาบาลประเมินผลการน าส่ง 
 9. แจ้งรายละเอียดการน าส่งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฯ เพ่ือบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือเป็น
หลักฐานในการ    รับค่าชดเชยบริการ (กรณีหน่วยกู้ชีพที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องกับทาง สพฉ.) 

 

กลุ่มอสม., อผส., และผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver), คณะกรรมการชุมชนด้านสาธารณสุข 
 1. ด าเนินการให้ความรู้ อาการน า  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เครื่องมือต่าง ๆ แก่อสม. , 
อผส., คณะกรรมการด้านสาธารณสุขชุมชนเขาปรีดี 
 2. ท าการส ารวจผู้สูงอายุในชุมชนเขาปรีดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค และอยู่
ตามล าพัง โดยใช้ อสม., อผส., คณะกรรมการด้านสาธารณสุขชุมชนเขาปรีดี สอบถามประวัติ  การ
แพ้ยา  โรคประจ าตัวยาที่รับประทาน ประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ ADL ผู้สูงอายุที่ติดสังคม ติด
บ้าน  ติดเตียง 
 3. จัดท าแผนที่บ้าน GIS 
 4. แจ้งเพ่ือนบ้านให้รับทราบว่ามีผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรค อยู่ใกล้บ้าน ให้ช่วยสอดส่อง
ดูแล และให้การช่วยเหลือ ให้ความรู้อาการน า 3 กลุ่ม 
 5. ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรค เพ่ือสอบถามอาการ อย่างน้อย 1-2 เดือน/
ครั้ง   
 6. คัดเลือกผู้สูงอายุที่จะด าเนินการในการติดตั้ง ธง หวอ หรือสัญญาณไฟกระพริบ เกราะไม้
ไผ่  โดยถามความสมัครใจและความต้องการ 
 7. แนะน าเบอร์โทรศัพท์ หรือสื่อต่าง ๆ เช่น ปิดโปสเตอร์ ที่บ้านตรงจุดที่เดินผ่านบ่อยและ
สังเกตได้ง่าย  มีโทรศัพท์ แต่ไม่มีอินเตอร์เน็ต กดปุุมเดียว , โทร 1669,  กรณีมีโทรศัพท์และมี
อินเตอร์เน็ต แนะน า APP 1669, พิมพ์ ฟรี ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน  ให้กับผู้ปุวย ญาติ เพ่ือนบ้าน  เขียนใน
กระดาษสะท้อนแสงตัวโตๆ  เบอร์โทร อสม. , อผส. หรือผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver),  
คณะกรรมการชุมชนด้านสาธารณสุข เพ่ือช่วยประสานหมายเลข 1669 
โรงพยาบาลทุ่งสงหรือศูนย์สุขภาพชุมชน 

1. ส ารวจฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิของผู้สูงอายุ 
2. ส ารวจสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปุวยหรือบาดเจ็บ 
3. จัดท าแผนที่ ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปุวยหรือบาดเจ็บ 
4. ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการในกลุ่มโรคฉุกเฉิน 
5. ประชาสัมพันธ์ หมายเลข 1669, APP EMS1669 
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 6.  พัฒนาความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่
ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรค แกนน า กลุ่มอสม., อผส., และผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver), คณะกรรมการชุมชนด้านสาธารณสุข เพ่ือนบ้าน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ , FR, 
อาสาสมัคร, มูลนิธิ 

6. เยี่ยมบ้าน ให้ค าแนะน าเฉพาะรายแก่ผู้ปุวย/บาดเจ็บ ญาติหรือผู้ดูแล  เพื่อนบ้าน 
7. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบการสื่อสาร 
8. การส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

 

 จึงได้ข้อสรุปว่า ชุมชนชนเขาปรีดี มีการจัดการตนเองเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE  
STEMI  และ พลัดตกหกล้ม เข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ดังภาพนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบชุมชนจัดการตนเอง “KPD Model” 
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบก่อนและหลังท าโครงการวิจัย 
ข้อมูลจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งสง  

ประเภทกลุ่มอาการโรค ก่อนท าโครงการ 
(คน) 

หลังท าโครงการวิจัย 
(คน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 กค.-สค.61 
1. จ านวนผู้สูงอายุที่มีอาการกลุ่ม STROKE 
    1) จ านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการภายใน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมงหลังมีอาการ 
    2) จ านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการด้วย
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    3) จ านวนผู้สูงอายุที่มาโรงพยาบาลด้วย
วิธีการญาติน าส่ง  

13 
2 
 
5 
 
8 

24 
3 
 
9 
 

15 

59 
7 
 

25 
 

34 

3 
3 
 
2 
 
1 

2. จ านวนผู้สูงอายุที่มีอาการกลุ่ม STEMI 
    1) จ านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการภายใน 
ระยะเวลา  90 นาที หลังมีอาการ 
    2) จ านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการด้วย
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    3) จ านวนผู้สูงอายุที่มาโรงพยาบาลด้วย
วิธีการญาติน าส่ง 

8 
0 
 
3 
 
5 

 

10 
4 
 
3 
 
7 

19 
5 
 
8 
 

11 

0 
0 
 
0 
 
0 

3. จ านวนผู้สูงอายุที่มีอาการกลุ่มพลัดตก
หกล้ม 
    1) จ านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการด้วย
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    2) จ านวนผู้สูงอายุที่มาโรงพยาบาลด้วย
วิธีการญาติน าส่ง 

61 
 

40 
 

21 

85 
 

57 
 

28 

98 
 

62 
 

26 

4 
 
3 
 
1 

 
จากตารางพบว่า 
1) ผู้สูงอายุที่มีอาการกลุ่ม STROKE  ก่อนด าเนินงานวิจัย ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการการรักษา

ล่าช้า  โดยพิจารณาเป็นรายกลุ่มอาการพบว่า จ านวนผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE มารับบริการ
ในช่วงปี 2558-2560 มีจ านวน 13, 24, 59 คน แต่มารับบริการภายใน 3 ชั่วโมง (Golden Time )    
เป็นจ านวน 2, 3, 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38, 12.5 และ 11.86 และหลังด าเนินงานวิจัย พบว่า 
ผู้สูงอายุมารับบริการการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง ร้อยละ 100 นอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุมารับบริการ
โดยใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในช่วงปี 2558-2560 มีจ านวน 5,9,25 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.46, 37.50, 42,37 และมาด้วยวิธีการญาติน าส่ง จ านวน8,15,34 คน คิดเป็นร้อยละ 61.53, 
62.50,57.63 หลังด าเนินงานวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมารับบริการโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.66 และ มาด้วยวิธีการญาติน าส่ง  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.34 

2) ผู้สูงอายุที่มีอาการกลุ่ม STEMI  ก่อนด าเนินงานวิจัย ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการการรักษาล่าช้า  
โดยพิจารณาเป็นรายกลุ่มอาการพบว่า จ านวนผู้สูงอายุที่มีอาการ  STEMI มารับบริการในช่วงปี 
2558-2560 มีจ านวน 8, 10, 19 คน แต่มารับบริการภายใน 90 นาที เป็นจ านวน 0, 4, 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 0, 40 และ 26.31 และหลังด าเนินงานวิจัย ไม่พบผู้สูงอายุที่มารับอาการด้วยกลุ่มอาการ 
STEMI   

3) ผู้สูงอายุที่มีอาการพลัดตกหกล้ม ก่อนด าเนินงานวิจัย ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการการรักษา 
ในช่วงปี 2558-2560 มีจ านวน 61, 85, 98 คน พบว่า ผู้สูงอายุมารับบริการโดยใช้ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 40,57,62 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.57,67.05,63.26 และ มาด้วยวิธีการ
ญาติน าส่ง  จ านวน 21,28,26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42,32.94,26.53 หลังด าเนินงานวิจัย พบว่า
ผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม มารับบริการโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 และ มาด้วยวิธีการญาติน าส่ง  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกล้ม ในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษา
สภาพทั่วไปของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการรับรู้กลุ่ม
อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม  การใช้บริการระบบกาแพทย์ฉุกเฉิน และความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2) สร้างเครื่องมือส่งเสริมการเข้าถึง
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) 
พัฒนารูปแบบชุมชนการจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มี
อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การศึกษาครั้งนี้จึงเริ่มตั้งแต่การศึกษาสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ฯลฯ  การรับรู้  การใช้บริการ การเข้าถึงบริการ 
ความพึงพอใจต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ให้ความรู้โดยการฝึกอบรม  สร้างเครื่องมือและพัฒนา
เครื่องมือ  ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเครื่องมือที่สร้างขึ้น สร้างและพัฒนารูปแบบ
ชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , 
STEMI และพลัดตกหกล้ม  โดยหวังว่าการวิจัยครั้งนี้ จะท าให้เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รูปแบบชุมชนจัดการตนเองที่สามารถเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างมีคุณภาพ และสามารถขยายผลไปยังชุมชนหรือท้องถิ่นอ่ืนได ้ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษาดังนี้  
 1. สภาพทั่วไปของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
(58.34) อายุระหว่าง 60-69 ปี(70.33) สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน (57.67)  
มีบุตรที่มีชีวิต 3-4 คน (53.00) นับถือศาสนาพุทธ (98.33) พักอาศัยอยู่กับครอบครัว (83.33)  
(ลูกหลาน/ญาติพ่ีน้อง) ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (52.33) มีความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ (92.66)   ไม่ได้ท างาน (60.00) 

2. การรับรู้เกี่ยวกับอาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกล้มและการให้ของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับอาการ STROKE, STEMI และพลัดตก
หกและการให้ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มากที่สุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการพลัด
ตกหกล้อมในผู้สูงอายุ  คือ มีภาวะอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ การ
เอ้ือมหยิบจับของไกลตัว พื้นที่ทางเดิน เปียกชื้น ขรุขระ พื้นรองเท้าลื่น  ละเลยการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน 
/อุปกรณ์มีความช ารุด/ความบกพร่องของร่างกาย จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 86.33 การพลัด
ตกหกล้ม คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลท าให้เกิดการลื่นล้ม ลงบนพ้ืน ทุกชนิด รวมทั้งการตกเตียง ตก



89 

จากเปล หรือรถเข็นนั่ง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 81.66 และ เมื่อเกิดเหตุพลัดตกหกล้มแล้วมี
อาการ ปวดบวม มีรอยช้ า ลักษณะผิดไปจากเดิม อวัยวะสั้นยาวไม่เท่ากัน ขยับอวัยวะนั้น ไม่ได้ ให้
สงสัยว่าน่าจะมีกระดูกหัก  จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 79.66 ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุไม่มีการ
รับรู้อาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกและการให้ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มากที่สุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพประจ าปี เพราะมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค STROKE และ STEMI  จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 90.34  ระหว่างรอหน่วยกู้ชีพ
หรือหน่วย EMS ของ โรงพยาบาลมารับ ถ้าผู้ปุวยมีอาการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องโทรแจ้ง 1669
จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 86 และ เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุเพ่ือขอความช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทร 
1669 ข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ /จุดที่เกิดเหตุและสถานที่ใกล้เคียงที่
สังเกตง่าย/ประเภทเหตุการณ์หรืออาการเจ็บปุวยฉุกเฉินที่เป็น/จ านวนผู้บาดเจ็บ/ผู้ปุวย จ านวน 241 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.34  และ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีที่ผ่านเมื่อมีการเจ็บปุวยเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสง  (40.00) ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว (35.00) เป็นยานพาหนะในการเดินทาง 
ส่วนใหญ่รู้จักหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (62.00) รู้จักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจาก 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (40.00)  ปูายประชาสัมพันธ์ (18.33) และ ไม่เคยใช้บริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (39.33) การเรียกใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินติดต่อผ่านหมายเลข 1669 
(39.67) หมายเลขหน่วย กู้ชีพอ่ืน (19.67) เหตุผลในการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินใช้บริการ
กรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน (25.00) และส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(54.67) 
 3. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า ความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้สูงอายุผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ( X = 
3.39)  รองลงมาได้แก่ ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอ านวย ( X = 3.29) และมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (X = 3.12)   
 4. เครื่องมือที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีการผลิตและพัฒนาเครื่องได้แก่ สื่อโปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อ
ชีวิต”, สื่อสุขภาพ “หนังตะลุง”, สมุด ส.สมรม, การติดตั้งแอฟพลิเคชั่น 1669 และการตั้งค่า
หมายเลขด่วน 5 = 1669 ซึ่งผลจากการประเมินพบว่า ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือรู้จักระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและอาการเสี่ยง 3 โรคมากที่สุด คือ โปสเตอร์ “เรียกหวอ..ต่อชีวิต” มากที่สุด (ร้อยละ 44) 
เพราะ โปสเตอร์ มีขนาดใหญ่สามารถติดได้ที่ฝาผนังที่บ้านโดยเป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน สีสัน
สวยงามเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ชนิดกระดาษโปสเตอร์เป็นกระดาษชนิดด้าน ท าให้ไม่สะท้อนแสง
เมื่อถูกแสงไฟหรือแสงแดด มีข้อความเกี่ยวกับอาการของโรค หมายเลขด่วน หมายเลขของท้องถิ่น
ครบถ้วน  สามารถมองเห็นได้ชัดเจน   
 5. พัฒนารูปแบบชุมชนการจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซึ่งทางทีมวิจัยได้น ารูปแบบของ รักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี และคณะ มาเป็นกรอบใน
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การพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย 20 ชุมชน โดยทีมวิจัยได้เลือกพ้ืนที่ชุมชนที่จะเป็น “ชุมชนจัดการ
ตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และ
พลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง” 1 ชุมชน คือ ชุมชนเขาปรีดี ชุมชนเขาปรีดีเป็นชุมชนเก่าแก่
ชุมชนหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จากการได้ท าโครงการวิจัยชิ้นนี้  ต้องคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพ
และมีพลังในการด าเนินงาน  ความพร้อม ความร่วมมือของคนในชุมชน และความเข้มแข็งในการ
สื่อสารถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ ศักยภาพของประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มูลนิธิที่จะคอยให้ความช่วยเหลือมีที่ตั้งอยู่ ในชุมชน ซึ่งมาก
พอที่จะช่วยขับเคลื่อนให้งานส าเร็จลุล่วง  ก่อนการประชุม ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายผู้ช่วย
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประธานชุมชนเขาปรีดี  
โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปูาหมาย และการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยได้นัดหมาย
พูดคุยเพ่ือที่จะด าเนินการเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ  เมื่อได้รับการตอบรับ  ในครั้งแรกจะด าเนินการ  
ณ อาคารด ารงธรรมภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง  แต่เนื่องจากอยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ครั้ง
แรก ประธานชุมชนเขาปรีดี ได้นัดหมาย ให้มีการจัดประชุมโดยทางทีมงานได้ใช้พ้ืนที่จัดประชุมของ
ชุมชน “ศาลาชุมชนเขาปรีดี” โดยชุมชนได้ด าเนินการ ออกเสียงตามสาย วิทยุชุมชนในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งก็ได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน การเชิญ  
กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทางชุมชนได้ด าเนินการเชิญด้วยตนเอง ส่วนทีมวิจัย ท า
หน้าที่ประสาน จัดท าหนังสือเชิญบุคลากรภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น โรงพยาบาลทุ่งสง, ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน, กองสวัสดิการสังคม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เครือข่ายกู้ชีพและมูลนิธิในอ าเภอทุ่งสง
, ประธานชมรมผู้สูงอายุ, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, ประธานองค์การบริหาร
ชุมชน และผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือเข้ามาร่วม คิด ร่วมด าเนินการ ร่วมแก้ไขปัญหา และใน
การด าเนินการจัดสถานที่ประชุม  อาหารกลางวัน และอาหารว่างและ น้ าดื่ม ทางชุมชนเขาปรีดีร่วม
ด าเนินการเองทั้งหมด โดยทางทีมวิจัยสนับสนุนงบค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างและน้ าดื่มที่
ได้รับงบสนับสนุนวิจัย ให้กับทางชุมชนในการจัดประชุมครั้งนี้ 
 ในการจัดกิจกรรม ได้มีการวางแผนการด าเนินงาน  เนื่องจาก ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการมาของทีมวิจัยจากประธานชุมชนและทีมเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไปแล้ว ก็แจ้งให้ทราบ
อีกครั้งและอธิบาย โรค อาการน า ที่ส าคัญที่ต้องจ า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้ง 3 กลุ่มอาการ 
STROKR, STEMI และพลัดตกหกล้ม และเนื่องจากผลการส ารวจในพ้ืนที่ชุมชนอ่ืนพบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ ไม่รู้จัก “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” แต่ ผู้สูงอายุจะเคยเห็นรถมูลนิธิวิ่งเข้า วิ่งออกและมีเสียง
ไซเรน จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานในการรับรู้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และมีการซักถามถึงปัญหาในการแจ้งเหตุ 1669 บอกข้อมูลที่ผู้แจ้งจะต้องให้ข้อมูล
แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง การใช้สื่อต่างๆ ในการเข้าถึงระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  และหลังจากนั้นรวมกลุ่มช่วยกันคิดวิธีการด าเนินการที่เป็นรูปแบบของชุมชนเขา
ปรีดีเอง  โดยสามารถสรุปเนื้อหาเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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ซึ่งผลของการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย บุคคล  
การฝึกอบรม  การสื่อสาร ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยีการรับแจ้งเหตุ และการมีส่วนร่วม ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกับรูปแบบของรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี แต่แตกต่างในเชิงวิธีการ ปรากฏดังภาพข้างล่าง
นี้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพัฒนารูปแบบชุมชนการจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้มในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่ามีหลายประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้  

1) การรับรู้เกี่ยวกับอาการ STROKE, STEMI และพลัดตกหกและการให้ของระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของผู้สูงอายุ มากที่สุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 1) ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการพลัดตกหกล้อมใน
ผู้สูงอายุ  คือ มีภาวะอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ  ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ การเอ้ือมหยิบจับ
ของไกลตัว พ้ืนที่ทางเดิน เปียกชื้น ขรุขระ พ้ืนรองเท้าลื่น  ละเลยการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน/อุปกรณ์มี
ความช ารุด/ความบกพร่องของร่างกาย 2)  การพลัดตกหกล้ม คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลท าให้เกิด
การลื่นล้ม ลงบนพ้ืน ทุกชนิด รวมทั้งการตกเตียง ตกจากเปล หรือรถเข็นนั่ง จ านวน 245 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.66 และ 3) เมื่อเกิดเหตุพลัดตกหกล้มแล้วมีอาการ ปวดบวม มีรอยช้ า ลักษณะผิดไปจาก
เดิม อวัยวะสั้นยาวไม่เท่ากัน ขยับอวัยวะนั้นไม่ได้ ให้สงสัยว่าน่าจะมีกระดูกหัก   ในขณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุไม่มีการรับรู้อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกและการให้ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
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มากที่สุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 1) ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพประจ าปี เพราะ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค STROKE และ STEMI  ระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือหน่วย EMS ของ 
โรงพยาบาลมารับ ถ้าผู้ปุวยมีอาการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องโทรแจ้ง 1669 และ เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุ
เพ่ือขอความช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทร 1669 ข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้ง
เหตุ /จุดที่เกิดเหตุและสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตง่าย/ประเภทเหตุการณ์หรืออาการเจ็บปุวยฉุกเฉินที่
เป็น/จ านวนผู้บาดเจ็บ/ผู้ปุวย  ซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา ผ่องแผ้ว (2556) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยท านาย
พฤติกรรมปูองกันการหกล้มของผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ที่พบว่า การสนับสนุนด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันการหกล้ม เป็นปัจจัยน าต่อพฤติกรรมการปูองกันการหกล้ม
ของผู้สูงอายุได้  

2. รูปแบบชุมชนการจัดตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่มี
อาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม  ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วย 6 ประกอบได้แก่ บุคคล  การฝึกอบรม  การสื่อสาร ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยีการ
รับแจ้งเหตุ   และการมีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านบุคคล ซึ่งรูปแบบที่ได้จากศึกษาพบว่ามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน และส่วนใหญ่เป็น
อาสาสมัครในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และคณะ (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพอ  พบว่ารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีอาสาสมัคร เป็นผู้ประสานความร่วมมือในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างครอบครัว และชุมชน ซึ่งผู้สูงอายุมีความพึงพอใจสูงกว่าก่อนให้บริการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (0.05) สอดคล้องกับ รักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี และคณะ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในบริบท
ชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท พบว่าการพัฒนารูปแบบดังกล่าวมีเงื่อนไขส าคัญที่ต้องมีการ
พัฒนา ประกอบด้วย  6 ด้านคือ บุคลากร ระบบข้อมูล การฝึกอบรม การสื่อสาร ระบบเทคโนโลยี
ส าหรับรับและแจ้งเหตุเจ็บปุวยฉุกเฉิน และการมีส่วนรวม  และการน าไปใช้ในพ้ืนที่ท าให้เกิดผลดีต่อ
ชุมชนท้องถิ่นโดยรวมในการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และความ
ต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง  และสอดคล้องกับ วริยา จันทร์ข า (2558) ได้ศึกษารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์แก้ไขปัญหา โดยใช้ภาคีเครือข่าย 
สร้างความมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุ  และ รูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ใช้ระบบฐานข้อมูล บูรณาการทุนและศักยภาพทางสังคม
ภายในและภายนอกพ้ืนที่  

3. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จากอาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มากที่สุดคือร้อยละ 40 และมีระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับปานกลาง ( X = 3.26) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศุภวิตา แสนศักดิ์ (2559) ซึ่งได้ด าเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 พบว่า ผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บรู้จักการแพทย์
ฉุกเฉินผ่านทางปูายประชาสัมพันธ์  และมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.75  ซึ่งเหตุผลที่
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ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง รู้จักบริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินมาจาก อสม. นั้น เพราะ    
อสม. เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากที่สุด ที่มีหน้าที่ในการเยี่ยม ติดตาม และให้
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและบริการอ่ืน ๆ ในเขตที่ อสม.รับผิดชอบ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

1) ผู้สูงอายุใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านหมายเลข 1669 ยังน้อยกว่า
หมายเลขของมูลนิธิอิสระ ซึ่งต้องหาเหตุผลว่ามีปัจจัยอะไรท าให้ใช้บริการผ่านหมายเลข 1669 น้อย 

2) ผู้สูงอายุ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาการน าภาวะเสี่ยงของ 3 อาการ STROKE , STEMI 
และพลัดตกหกล้ม ซึ่งจะเป็นปัญหาในการดูแลหรือการเข้ารับการรักษา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการทบทวนหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการน าภาวะเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

3) ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับโปสเตอร์เรียกหวอ...ต่อชีวิต มากกว่าสื่อหรือ
เครื่องมืออย่างอ่ืน ซึ่งผู้สูงอายุหรือครอบครัวมองว่าโปสเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งเสริ มการเข้าถึงการ
ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้  

4) ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ในระดับปานกลาง ผู้ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้องค้นหาค าตอบว่ามีประเด็นอะไรที่ส่งผลให้
ผู้สูงอายุหรือครอบครัวพึงพอใจในระดับปานกลาง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีความพึงพอใจที่สูงขึ้น  

5) รูปแบบของชุมชนที่จัดการตนเอง ซึ่งได้แก่ ชุมชนเขาปรีดี  ยังพัฒนาไม่ถึงการ
น าไปใช้ เนื่องจากระยะเวลาในการท าวิจัยและงบประมาณจากงานวิจัย  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
1) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ควรจัดท าโปสเตอร์เรียกหวอ..ต่อชีวิต

แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน เพราะเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะ
ของผู้ปุวยเท่านั้น  และควรจัดให้ความรู้เกี่ยวบริการกับอาการเสี่ยงทั้ง 3 โรคและการให้บริการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในพ้ืนที่  โดยอาจจะสอดแทรกกระบวนการให้ความรู้ในทุกโอกาสที่มีการ
จัดอบรมตามแผนงานประจ าอยู่แล้ว เช่น การให้ความรู้ในโอกาสประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) , การประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชน , การประชุมแกนน าผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ , 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นต้น   

2) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ได้จัดท า แอฟพลิเคชั่น 1669 ขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดี 
มีประโยชน์ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน แต่จากการส ารวจพบว่า ประชาชนยังเข้าถึง
แอพพลิเคชั่นนี้น้อย ทางสถาบันฯ ควรหาวิธีการเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแอฟพลิเคชั่นได้ง่าย           
ลดขั้นตอน และสะดวกในการใช้งานมากข้ึน  

3) จากการศึกษายังพบว่ามีการแยกส่วนในการท างานด้านการให้บริการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงาน ยังไม่มีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจน  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินต้องท างานร่วมกันในเชิงบูรณาการในระดับพ้ืนที่ให้มากขึ้น  
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4) โรงพยาบาลระดับ ALS (Advance  Life Support) ควรมีทะเบียน และปักหมุด 
ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีโรคทุกราย เพ่ือเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รวดเร็วขึ้น  

5) ควรมีการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (ชุดกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินอ าเภอ) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
เช่น การแบ่งพ้ืนที่ให้บริการของกู้ชีพ มูลนิธิต่างๆในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสงอย่างชัดเจน เพ่ือการ
ประสานงานที่รวดเร็วขึ้น และไม่มีการวิ่งทับซ้อน เพ่ือแก้ปัญหาด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริการ  

6) พ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง มีถึง 6 มูลนิธิ ต้องมีการควบคุมมาตรฐานการท างาน       
มีมาตรการด้านนโยบาย ด้านการควบคุมก ากับมาตรฐานของมูลนิธิ มาตรฐานรถ คน และให้มูลนิ ธิ 
แสดงความจ านงในการเข้าร่วมเฉพาะพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหน่วยกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7) เทศบาลเมืองทุ่งสงควรมีการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ไลน์, เฟสบุค, วิทยุชุมชน, หอกระจายข่าว และจัดท าปูาย  X Stand เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อมีการจัดงานของเทศบาล 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ/หากจะมีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควร
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในรูปแบบการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สามารถ จัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างผสมผสาน โดยทดลองนาร่องศึกษาท่ีต่อเนื่องระยะยาว ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
พร้อม ทั้งในรูปแบบดาเนินการเฉพาะพ้ืนที่ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงต่ออาการ STROKE  STEMI  และพลัดตกหกล้ม ภายใต้บริบทชุมชนซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชน และการด าเนินการก าหนดเป็นนโยบาย สาธารณะ ของภาครัฐ 

จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นองค์ความรู้ที่ควรจะน าหลักคิดและรูปแบบไปพัฒนารูปแบบระบบ 
และบริการรวมถึงการใช้ในชุมชนอ่ืนต่อไป จึงขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  

1) ควรศึกษาศักยภาพในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการชุมชน ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจใน
ภาวะสูงอายุ การดูแลด้านร่างกาย และการดูแลด้านจิตใจ 

2) ศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมและข้อควรพัฒนาในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ส าหรับผู้สูงอายุ ระหว่างหน่วยบริการที่มีประเภท (องค์กร) ระดับ และพ้ืนที่ให้บริการ แตกต่างกัน 

3) ศึกษาความคุ้มค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและคุณค่ามนุษย์ในการจัดระบบบริการการแพทย์ 
ฉุกเฉินสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รวมถึงศึกษาระบบการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

4) ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯในการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานและ 
เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุ เช่น Mobile Application, Facebook, LINE  

5) ควรพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลแผนที่บ้านกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้ปุวยที่ใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ าเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถเข้าถึงผู้ปุวยได้สะดวก 
รวดเร็ว ไม่หลงทาง ไม่เสียเวลาซักถาม GPS Mapping หรือ GIS และหรือจัดท าระบบการแจ้งเหตุ 
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จากบ้านผู้ปุวย มีปุุมสัญญาณฉุกเฉินส าหรับกดแจ้งเหตุที่เชื่อมต่อสัญญาณไปยังหน่วยปฏิบัติการของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6) ควรพัฒนาระบบทะเบียนและฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุใช้ 
บริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น ผู้ พิการ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้ที่
อยู่ตามล าพัง โดยระบุข้อมูลที่จ าเป็นต่อการแจ้งเหตุ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย เพ่ือความสะดวก
ในการแจ้งเหตุ ลดเวลาในการแจ้งเหตุ และลดเนื้อหาในการซักถามผู้แจ้งเหตุ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
1) ปัญหาของผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความส าคัญต่อการ

เกิดภาวะเสี่ยงอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้มซึ่งการจัดระบบการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพโดยเน้นไปที่ชุมชน  โดยเฉพาะ อสม.และกรรมการชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ใน
กระบวนการดูแล เฝูาระวัง ประเมินผล และติดตาม  

2) การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนท้องถิ่น จะต้องจัดการโดยการใช้
รูปแบบการสร้างการเรียนรู้ภายในชุมชนที่ก่อให้เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ 

3) การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
จะต้องเน้นที่การใช้รูปแบบการกระจายอ านาจจากท้องถิ่นไปยังชุมชน โดยก่อให้เกิดการจัดการตนเอง
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือบริบทของชุมชนท้องถิ่น  

4) การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนท้องถิ่น   ควรมีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) มาปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างหลักประกันในการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

5) นโยบายและแนวทางการจัดการสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยประชาชนในชุมชน 
เป็นผู้ริเริ่มและเรียนรู้ตามบริบทชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม จึงเป็นหลักประกันในการสร้างความยั่งยืนในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

6) ต้องมีมาตรฐานการด าเนินงานของมูลนิธิ ในการตรวจสอบ รถ คน วิทยุสื่อสาร โดย
ขึ้นทะเบียนทุกคัน และ มีกฎระเบียบรองรับการท างาน 

7) มีการจัดประชุมชี้แจง  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ
เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  มีตัวอย่างโครงการ การด าเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติผ่าน
ระบบ e-GP และข้อทักท้วงของสตง. ในการด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจัด แยกตามกลุ่มเปูาหมาย เพราะหากจัด
รวมกันอาจได้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรงตามเปูาหมาย 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย  

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ
ผู้สูงอายุ ท่ีมีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช” 
 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราชข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเอง 
เพ่ือต้องการให้ผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม เข้าถึงบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ นอกจากนี้ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพ้ืนที่ อันจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อท่านและผู้ดูแล
ท่าน รวมถึงจะเป็นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ และขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริง โดยคณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาแปรผลในภาพรวมและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ( ) หรือ เติมค าลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  
1. เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง   
2. อายุ   (1)  60 - 69 ปี   (2) 70 - 79 ปี 

 (3)  80 - 89 ปี   (4) 90 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพสมรส 

    (1) โสด       (2) สมรสและอยู่ด้วยกัน        
    (3) สมรสและแยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง 

4.  จ านวนบุคคลที่อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน  
 (1) 1 – 2 คน      (2) 3 – 4 คน             (3) 5 คน

ขึ้นไป 
5. จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ 

 (1 )ไม่มีบุตรที่มีชีวิตอยู่     (2) 1 – 2 คน             
 (3) 3-4  คน    (4) 5 คนขึ้นไป 
 

6. ศาสนา 
 (1) พุทธ   (2) อิสลาม  (3)  คริสต์   (4) อ่ืน ๆ ระบุ………......... 

 
7. สภาพการพักอาศัย 

 (1) แยกอยู่ตามล าพัง    (2)  อยู่กับครอบครัว (ลูกหลาน/ญาติพ่ีน้อง) 
 (3) อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น   (4) ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง    

เลขที่ ..................... 

.......................... 
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 (4) อ่ืน ๆ ระบุ………...................... 
8. ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 
        (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ  (2) ประถมศึกษา  (3) มัธยมศึกษา  
        (4)  ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/เทียบเท่า  (5) ปริญญาตรี            
        (6) สูงกว่าปริญญาตรี        (7) อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. 
8. ความสามารถในการอ่านเขียน   
        (1) อ่านออก/เขียนได้       (2) อ่านออก/เขียนไม่ได้  
    (3) อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ 
9. สถานภาพการท างานปัจจุบัน  

  (1)  ไม่ได้ท างาน   (2)  ที่ปรึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชน  
 (3) ท างานด้านการเกษตร   (4) รับจ้างทั่วไป    (5)  ธุรกิจส่วนตัว

  (6) ท างานสังคม    (7) อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถาม เรื่อง “การรับรู้เกี่ยวกับอาการ STROKE , STEMI และพลัดตกหกล้ม
และการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย (  ) ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด   
การรับรู้ของผู้สูงอายุ รับรู้ ไม่รับรู้ 

21. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ/ เจ็บปุวยฉุกเฉิน ให้โทรหา 1669 โทรฟรี 24 ชั่วโมง    
22. โรคหลอดเลือดสมอง มีอาการ แขนขาไม่มีแรง  พูดไม่ชัด  ปากเบี้ยว   
23. โรคหลอดเลือดสมอง ท าให้ความจ าเสื่อม    
24. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  

สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน  โรคหวัใจ ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง โรคอ้วน 
ดื่มสุราปริมาณมาก ๆ  

  

25. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความ
ดันโลหิตสูง  ไขมันสูง  สูบบุหรี่  ประวัติครอบครัว  

  

26. อายุที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ชาย ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และ 
ผู้หญิง ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป  

  

27. การใช้บริการหน่วยกู้ชีพ หรือ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไม่มีค่าใช่จ่าย   
28. โรค STROKE และ โรค STEMI  ต้องพบแพทย์ทันที อย่ารีรอดูอาการ 

ระยะเวลาเริ่มนับตั้งแต่มีอาการ จนกระท่ังได้รับยาจากแพทย์ ต้องใช้
เวลา ไม่เกิน 3 ชั่วโมงเท่านั้น  

  

29. การพลัดตกหกล้ม คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลท าให้เกิดการลื่นล้ม ลงบน
พ้ืน ทุกชนิด รวมทั้งการตกเตียง ตกจากเปล หรือรถเข็นนั่ง 

  

30. ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการพลัดตกหกล้อมในผู้สูงอายุ  คือ มีภาวะ
อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ  ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ การเอ้ือม
หยิบจับของไกลตัว พ้ืนที่ทางเดิน เปียกชื้น ขรุขระ พ้ืนรองเท้าลื่น  
ละเลยการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน / อุปกรณ์มีความช ารุด  /ความบกพร่อง
ของร่างกาย  

  

31. ถ้าท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมีบุคคลในครอบครัวเป็นลมเรียกไม่รู้สึกตัว
ท่านควรโทรแจ้งเหตุด้วยหมายเลข 1669 

  

32. เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุเพ่ือขอความช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทร 1669 
ข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ /จุดที่เกิดเหตุ
และสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตง่าย/ประเภทเหตุการณ์หรืออาการเจ็บปุวย
ฉุกเฉินที่เป็น/จ านวนผู้บาดเจ็บ/ผู้ปุวย 

  

33. เบอร์ 1669 สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกระบบ   
34. เมื่อเกิดเหตุพลัดตกหกล้มแล้วมีอาการ ปวดบวม มีรอยช้ า ลักษณะผิดไป

จากเดิม อวัยวะสั้นยาวไม่เท่ากัน ขยับอวัยวะนั้นไม่ได้ ให้สงสัยว่าน่าจะมี
กระดูกหัก 

  

35. เมื่อมีกระดูกหักแต่ไม่มีบาดแผลใน 24 ชั่วโมงแรกให้ประคบด้วยน้ าแข็ง   
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การรับรู้ของผู้สูงอายุ รับรู้ ไม่รับรู้ 
เพ่ือลดอาการบวมและบรรเทาอาการปวด 

36. เมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก  มีเหงื่อออกตัวเย็น ใจสั่น ร้าวไปแขน กราม 
ให้รีบโทรแจ้ง 1669 เพ่ือขอความช่วยเหลือทันที 

  

37. หากท่านมีอาการพูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ชาแขนขา ชั่วคราวแล้วหายไป ต้อง
มาพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยอาการ 

  

38. เมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง (ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อน
แรง )ไม่ต้องบีบนวดเพ่ือคลายเส้น ให้รีบมาพบแพทย์ 

  

39. ระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือหน่วย EMS ของ โรงพยาบาลมารับ ถ้าผู้ปุวยมี
อาการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องโทรแจ้ง 1669 ซ้ า 

  

40. ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพประจ าปี เพราะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค STROKE และ STEMI 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถาม เรื่อง “การใช้บริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง” 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากทีสุด 
1. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีอาการเจ็บปุวย ท่านไปรักษาที่  

1. โรงพยาบาลทุ่งสง  2. คลีนิคเอกชน  3. โรงพยาบาล
เอกชน 
4. ศูนย์สุขภาพชุมชน  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.

สต) 
2.  ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลด้วย 

 1. รถสองแถวรับจ้าง  2. รถส่วนตัว   3. รถญาติพ่ีน้อง 
4. รถมอเตอร์ไซด์  5. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

3.  ท่านรู้จักหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุ่งสง หรือไม่  
1. รู้จัก   2. ไม่รู้จัก 

4.  ท่านรู้จักหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจาก 
1. เพ่ือนบ้าน   2. คนในครอบครัว   3. 

โทรทัศน์ 
4. วิทยุ   5. ปูายประชาสัมพันธ์   6. อสม. 

5.  ท่านหรือคนในครอบครัวของท่านเคยใช้บริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่ 
1. เคยใช้   
2. ไม่เคยใช้

 .....................................................................................................................  
6.  ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือคนในครอบครัวใช้บริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
มาแล้ว  

1. 1 ครั้ง   2. 2 ครั้ง   3. 3 ครั้ง 
4. 4 ครั้ง   5. 5 ครั้ง  6. มากกว่า 5 ครั้ง

ขึ้นไป  
7. ถ้าท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านเคยใช้บริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ท่าน
ติดต่อผ่าน  

1. หมายเลข 1669  2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
3. เพื่อนบ้านติดต่อให้  4. ติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง  
 5.อ่ืนๆ .......... 

8. เหตุผลที่ท่านหรือสมาชิกในบ้านใช้บริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
1. เจ็บปุวยเฉียบพลันที่บ้าน 2. เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง 
3. บาดเจ็บที่บ้าน  4. อุบัติเหตุจราจร   
 5.อ่ืนๆ ............... 
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9.  ท่านเคยแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือหมายเลข 1669  
หรือไม่ 

1. เคย เพราะ..................................................................... ..............................
 2. ไม่เคย 
10. เครื่องมือวิจัยที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือรู้จักระบบการแพทย์ฉุกเฉินและอาการเสี่ยง 3 
โรคมากที่สุดคือ  
     (เรียงล าดับที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดไปถึงยากท่ีสุด) 
 .......1.โปสเตอร์   ........2. สื่อสุขภาพ..หนังตะลุง  

.......3.แอฟพลิเคชั่น  ........4. หมายเลขด่วน (5)       

........5. สมุด ส.สมรม  
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ตอนที่ 4  แบบสอบถาม เรื่อง “การใช้บริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง” 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือระดับความคิดเห็นของท่าน  
ซึ่งแบ่ออกเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 

  5 พอใจมากที่สุด หมายถึง  ท่านคิดว่าลักษณะการให้บริการนั้นดีทุกครั้ง 
  4 พอใจมาก หมายถึง  ท่านคิดว่าลักษณะการให้บริการนั้นส่วนใหญ่ดี 
  3 พอใจปานกลาง หมายถึง ท่านคิดว่าลักษณะการให้บริการนั้นบางครั้งดี
     บางครั้งไม่ดีบ้างพอ ๆ กัน 
  2 พอใจน้อย หมายถึง  ท่านคิดว่าลักษณะการให้บริการนั้นส่วนใหญ่ไม่
ค่อยดี 

1         พอใจน้อยที่สุด  หมายถึง  ท่านคิดว่าลักษณะการให้บริการนั้นไม่ดีเลยหรือ
ยังใช้ไม่ได้เลย 

 

ลักษณะการบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.  ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน รวดเร็ว      
2.  หน่วยงานได้แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริการ ให้ผู้

มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน 
     

3.  ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้
สะดวกโดยทางโทรศัพท์  โทรสาร  อินเทอร์เน็ต หรือ
ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  

     

4.  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 

     

5.  มีระบบการบริการที่มีความถูกต้อง  แม่นย า  ตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการ 

     

6.  มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพไม่ฟุุมเฟือย 

     

7.  มีปูายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสามารถตรวจดู
เรื่องราวต่าง ๆ  เกี่ยวกับภารกิจงานได้  

     

 2.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
1.  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี  สุภาพ  ยิ้ม

แย้ม  แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ 
     

2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจ 
อ านวยความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 
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ลักษณะการบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

3.  เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง
ชัดเจนตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

     

4. เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่
ผู้รับบริการ 

     

5. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นและมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

     

6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงาน
ถูกต้องแม่นย าไม่ผิดพลาด 

     

7. เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาที่นัดหมาย  แต่งการ
สะอาดเรียบร้อย 

     

8 เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคเป็นธรรมในการให้บริการ
ต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 

     

9.  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

 3.  ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.  มีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้อย่างพอเพียง  

พร้อมให้บริการ 
     

2.  เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ สนับสนุนที่มี
คุณภาพ  เพียงพอต่อการใช้งานทุกครั้ง 

     

3.  มีการดูแล ท าความสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

     

4.  มีการจัดเตรียมรถกู้ชีพฉุกเฉินให้พร้อมใช้ในการ
บริการ  ตลอด  24  ชั่วโมง 

     

5. อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสารเพียงพอและพร้อมใช้งาน      
 
ตอนที่  5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานวิจัย  
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กิจกรรมที่   1  
การให้ความรู้เกี่ยวกับ 3 อาการกลุ่มโรค และวิธีการใช้เครื่องมือในงานวิจัย 

 แก่แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
ณ หนานมดแดง อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเอง  

ณ ชุมชนเขาปรีดี เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



113 
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กิจกรรมที่ 3  
แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ออกให้ความรู้เกี่ยวกับ 3 กลุ่มอาการโรค  

และให้ผู้สูงอายุใช้เครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะโปสเตอร์เรียกหวอ...ต่อชีวิต 
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ภาคผนวก ค 

ประวัติทีมวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 ชื่อ-สกุล   ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ ์
 การศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Development Administration) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล  ระดับกลาง) 

สถานที่ท างาน เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80160 

    โทรศัพท์ติดต่อ 075-522785  , 081-7371703   
 e-mail   sup.mon@hotmail.com 
ทีมวิจัยคนที่ 1  
 ชื่อ-สกุล   ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ 
 การศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาที่ยั่งยืน/รัฐประศาสนศาสตร์) 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

สถานที่ท างาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80110 

    โทรศัพท์ติดต่อ 075-770-136-7 ต่อ 119  , 093-7754733  
 e-mail   sudsomboon_pao@hotmail.com 
ทีมวิจัยคนที่ 2  
 ชื่อ-สกุล   นางสาวศศิธร  หนูดี 
 การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (การเป็นวิทยากร) 

ต าแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 สถานที่ท างาน  เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
    โทรศัพท์ติดต่อ 075- 411515   , 061-6149449 
 e-mail   ying.pakwang@gmail.com 
 
ทีมวิจัยคนที่ 3  
 ชื่อ-สกุล   นางพัชนี สุวรรณรัตน์  
 การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (สาธารณสุข) 

ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
สถานที่ท างาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
โทรศัพท์ติดต่อ 075-343409, 086-476187  

 e-mail   p_patchanee_07@hotmail.com 
 
 

mailto:sup.mon@hotmail.com
mailto:ssss@hotmail.com
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ทีมวิจัยคนที่ 4  
 ชื่อ-สกุล   นางสาวทัศนีย์ นวลปาน  
 การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์) 

ต าแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

    โทรศัพท์ติดต่อ  075-380733 , 081-7195574   
 e-mail   kao-kaew@windowslive.com 
ทีมวิจัยคนที่ 5  
 ชื่อ-สกุล   นางณพิชญ์ คงปาน  
 การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์)  
    การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน (EN) 

ต าแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 สถานที่ท างาน  โรงพยาบาลทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    โทรศัพท์ติดต่อ 075-410100  ต่อ 4111 , 081-7508106  
 e-mail   napit08106@gmail.com 
ทีมวิจัยคนที่ 6  
 ชื่อ-สกุล   นายเทพพิทักษ์  คงสังข์   
 การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (สาธารณสุขชุมชน) 

ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80000   
โทรศัพท์ติดต่อ  075-323510 , 088-7511460  

 e-mail   tappitak.emt@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 


