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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยความสัมพันธเก่ียวกับความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู และ ความเช่ือม่ันของประชาชนตอพฤติกรรม
การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง และ ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและความเช่ือม่ันของ
ประชาชนตอพฤติกรรมในการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง ตัวแปรในการศึกษา ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ คือ ความรูและความเช่ือม่ัน ตัวแปรตามไดแก การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน กลุมตัวอยางไดแก ประชาชน
ที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 377 คน จากจํานวน 6,763 คน โดยวิธีการคํานวณหา 
กลุมตัวอยางจากสูตร YAMANE ใชวิธีการสุมแบบวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอนตามสะดวก เครื่องมือการวิจัยไดแก 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหผลขอมูลไดแก คารอยละ, คาเฉล่ีย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, T-Test, One-Way ANOVA 
และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
วันที่  1-15 สิงหาคม 2557 เครื่องมือหลังจากไดรับการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ นําไปทําการทดสอบกับ              
กลุมตัวอยางที่มีบริบทคลายคลึงกันพบวามีความเช่ือม่ัน .90 ผลการวิจัยพบวา ความรูและความเช่ือม่ันของประชาชน                  
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

คําสําคัญ: ความรู, ความเช่ือม่ันของประชาชน, การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน, ชุมชน ตําบลหนองปากโลง 
 

Abstract 
 

This study examines the relationship between knowledge and the confidence of the public to 
call the emergency medical services in the community at Nong Pak Rong district. To study the 
knowledge and confidence of the people towards the use of emergency medical services in the 
community at Nong Pak Rong district and the relationship between knowledge and the confidence of the 
public in decision to call the emergency communities at Nong Pak Rong district. The variables in the 
study contain; the independent variables were knowledge and confidence, the dependent variables 
include running emergency medical services. The population and sampling used in this study, 377 people 
from random sampling multistage convenience. The groups are people living in Nong Pak Rong district, 
NakhonPathom province. A questionnaire is a research tool. The data were statistically analyzed using 
percentage, mean, standard deviation, T-Test, One-Way Anova and Pearson correlation coefficients. 
 

Keywords:  the relationship between knowledge and the confidence, the public to call the emergency 
medical services, the community at Nong Pak Rong district 
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1. บทนํา 
 
ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยางตอเน่ืองขยายบริการครอบคลุมทุกจังหวัด               

ทั่วประเทศโดยประชาสัมพันธผานหมายเลขโทรศัพท 1669 ใหประชาชนรับรูและสามารถเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินสามารถตอบสนองความตองการการดูแลสุขภาพเบื้องตนเม่ือเจ็บปวย
ฉุกเฉินใหแกผูปวยกอนถึงโรงพยาบาลใหมากยิ่งขึ้น สถานการณการบริการการแพทยฉุกเฉินโดยภาพรวมมีแนวโนมการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ืองมาหลายปและเริ่มคงที่ในชวงป พ.ศ.2555-2556 การประสานความรวมมือกับภาคี
เครือขายสงผลใหการปฏิบัติการฉุกเฉินชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่มาดวยระบบการแพทยฉุกเฉินมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นจากปพ.ศ.2553 จํานวน 82,895 รายเพิ่มขึ้นเปน 167,950 ราย สัดสวนผูปวยวิกฤต(สีแดง) ที่มาดวยระบบการแพทย
ฉุกเฉินป พ.ศ.2555 รอยละ 20.98 และปพ.ศ.2556 รอยละ21.13 รายงานสถานการณระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน                 
ส้ินปงบประมาณ 2556 ปจจัยที่มีผลตอการเรียกใชระบบการแพทยฉุกเฉิน ไดแก รายไดระดับการศึกษา ยานพาหนะ 
ระยะเวลารอคอย ภาวการณบาดเจ็บและเจ็บปวย ความรูเก่ียวกับการบริการในระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินกับการ
เขาถึงบริการทางการแพทยฉุกเฉิน การนําสงดวยตนเอง เน่ืองจากไมเห็นความสําคัญวาบริการการแพทยฉุกเฉินสามารถใหการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนกอนมาถึงโรงพยาบาลไดดี ความไมไววางใจในบริการวาเปนบริการที่ปลอดภัยหรือไมมีประโยชนมาทับ
ซอนที่เก่ียวของ ความลาชาในการดูแลรักษาการลําเลียงเคล่ือนยายไมถูกวิธีและการนําสงสถานพยาบาลที่ไมเหมาะสมในพื้นที่
อาศัย ไมมีหนวยระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน การไดรับการดูแลภาวะวิกฤตฉุกเฉินขณะนาสงไมถูกตองหรือไมเหมาะสม
และไมมีการประสานขอมูลกับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพรอมรับผูปวย ขาดอุปกรณที่เหมาะสมในการดูแลผูปวย บุคคลการทาง
การแพทยขาดความรูทําใหประชาชนขาดความเช่ือม่ันและไมไววางใจที่จะเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน การเจ็บปวยฉุกเฉิน
เปนสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดในเกือบทุกประเทศ ซ่ึงเกิดไดจากหลายโรค เชน โรคหัวใจ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยพิบัติ                
หากไมไดรับการแกไขอยางเหมาะสมทันกาลแลวอาจจะทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตอวัยวะหรือเกิดความบกพรองในการทํางาน
ของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดยไมสมควร หรือการตายกอนถึงวัยอันสมควรและเกิด
ความทุกขทรมาน ซ่ึงนอกจากจะสงผลกระทบตอผูรับบริการทางดานรางกายแลวยังสงผลกระทบทางดานจิตใจไมวาจะเปน
ความวิตกกังวลความกลัวความเศราโศกหรือความสูญเสียตอเหตุการณที่เกิดขึ้น หากไมไดรับการแกไขอยางเหมาะสมอาจจะมี
ผลตอเศรษฐกิจสังคมและความม่ันคงของประเทศได 

โรงพยาบาลนครปฐมเริ่มกอตั้งศูนยกูชีพขึ้นเม่ือ พ.ศ.2542 ที่ตึกสยามมงกุฎโรงพยาบาลนครปฐม ประมาณเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดยายศูนยกูชีพมาอยูที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินช้ัน 1 มีสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูที่สา
นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ทําหนาที่ออกแบบและจัดระบบ การเบิกจายเงิน ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของหนวย
บริการใหเปนไปตามมาตรฐานการประชาสัมพันธและพัฒนาบุคลากร สวนศูนยรับแจงเหตุตั้งอยูที่โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัด
นครปฐมทําหนาที่คัดกรองผูบาดเจ็บและเจ็บปวยที่มีผูแจงขอรับบริการเพื่อตัดสินใจสงทีมกูชีพที่มีความเหมาะสมออกใหบริการ 
พื้นที่ของการใหบริการของศูนยกูชีพโรงพยาบาลนครปฐมพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม ทั้งหมดรวม 25 ตําบล 257 หมูบาน
พื้นที่นอกเขต มีลูกขายทั้งหมด 22 ลูกขายทั้งขององคการปกครองสวนทองถิ่นและมูลนิธิเอกชน เพื่อใหสามารถออกใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายสุขภาพแหงชาติ การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินที่
ศูนยกูชีพโรงพยาบาลนครปฐม จากสถิติการเจ็บปวยในป พ.ศ. 2556 พบวา มีทั้งหมด 790 ราย ซ่ึงสาเหตุสวนใหญมาจากการ
ไดรับอุบัติเหตุจราจร การเจ็บปวยทางอายุรกรรม เปนตน 

เน่ืองดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีพื้นที่สวนหน่ึงตั้งที่ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                  
มีประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปรวมทั้งส้ิน 6,763 คน แยกเปน ชาย 3,195 คน หญิง 3,568 คน มีความหนาแนนเฉล่ีย 
717.26 คนตอ ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 10 หมู (สานักงานทะเบียนและบัตรอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ณ เดือน 
เมษายน 2557) ตําบลหนองปากโลงเปนตําบลที่ไมมีศูนยกูชีพ เน่ืองมาจากยังไมมีความพรอมดานบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน ใน
แตละป องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงไดสง อปพร. ไปฝกอบรมเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉินที่หนวยงานรัฐจัดขึ้น 
ในป พ.ศ. 2556 มีประชาชนเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนครปฐมเพียง 8 ราย ซ่ึงพบวาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด ประกอบกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตรที่มุงม่ัน
พัฒนาทักษะของบัณฑิตใหมีความสามารถในการพยาบาลฉุกเฉินและทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพจึง
เล็งเห็นความสําคัญของตําบลหนองปากโลงที่จะรวมกันพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหเกิดขึ้นไดในตําบล  
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จากความสําคัญของปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดนครปฐมยังไมสามารถ
เขาถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อชวยเหลือแกไขภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดตามเกณฑ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวามรูและความ
เช่ือม่ัน ความสัมพันธเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินของประชาชนในชุมชนตําบลหนองปากโลง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนพื้นฐานการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในตําบลหนองปากโลง 
ในการจัดระบบบริการที่เหมาะสมตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดมาตรฐานตามเกณฑในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 

 
2.1  เพื่อศึกษาความรูของประชาชนตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง 
2.2  เพื่อศึกษาความเช่ือม่ันของประชาชนตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบล                 

หนองปากโลง 
2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอพฤติกรรมในการเรียกใชบริการ

การแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง 
 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

3.1  ประชาชนที่มีความรูเรื่องระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมีพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินสูงกวา
ประชาชนที่ไมมีความรู 

3.3  ประชาชนที่มีความเช่ือม่ันมีพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินสูงกวาประชาชนที่ไมมีความเช่ือม่ัน 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

4.1. ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   
4.2. ประชากรและการสุมตัวอยาง 
ประชากรไดแก ประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 6,763 คน 
กลุมตัวอยาง  จํานวน 377 คน จากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  และกําหนดคุณสมบัติ มีสติสัมปชัญญะดี มี

ความสามารถในการส่ือสาร อานออกเขียนได หรือถามตอบไดตรงคําถาม อายุ 15 ปขึ้นไป ตองรับรูเก่ียวกับการบริการ
การแพทยฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อยางนอย 1ปและยินดีและเต็มใจใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามการวิจัย  

4.3. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2557  
4.4. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย ซ่ึงไดนําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงความ

ตรงเชิงเน้ือหาโดยผานการปรับเปล่ียนตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิดานการพยาบาลฉุกเฉินใหปรับแกไขภาษาและขอ
คําถามใหอานงาย  จากน้ันทําการนําเครื่องมือไปทดสอบความเช่ือม่ันในตําบลใกลเคียงจํานวน 30 ชุด โดยใชคาคอลบาแอล
ฟาได 0.90 

4.5. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test  One-Way ANOVA 
และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

4.6. ตัวแปรในการศึกษา ประกอบดวยตัวแปรอิสระ คือ ความรูและความเช่ือม่ัน ตัวแปรตามไดแก การเรียกใช
บริการการแพทยฉุกเฉิน  
 
5. ผลการศึกษา/การวิจัย 

 
5.1. บริบทของตําบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม องคการบริหารสวนตําบล กอตั้งเม่ือป พ.ศ.  2539 เปนสวน

หน่ึงของอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบดวยหมูบาน 10 หมูบาน 
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5.1.1. สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ยกฐานะจากสภาตําบลหนองปากโลง เม่ือวันที่ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2439 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ตั้งอยูเลขที่ 10/ หมูที่ 3 ตําบล               
หนอง  ปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง มีระยะทางหางจากที่วาการ
อําเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 10 กิโลเมตรที่ตั้งทิศเหนือ ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ทิศตะวันออก เขต
องคการบริหารสวนตําบลลําพยา ทิศใตเขตองคการบริหารสวนตําบลนครปฐม ทิศตะวันตกเขตองคการบริหารสวนตําบลโพรง
มะเดื่อพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11.47 ตารางกิโลเมตร 

5.1.2. จํานวนประชากรแบงตามหมูบาน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงมีจํานวนประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป จํานวนทั้งส้ิน 6,763 คน 

แยกเปน ชาย 3,195 คน หญิง 3,568 คน จํานวนครัวเรือน 2,583 ครัวเรือน 
 

5.2. ขอมูลทั่วไป  
กลุมตัวอยางสวนใหญพบวาเปนเพศหญิง จํานวน 203 คน คิดเปน รอยละ 53.80 และเพศชาย จํานวน 174 คน คิด

เปนรอยละ 46.20 มี อายุ 21- 40 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 38.20 รองลงมาอายุ 41- 60 ปจํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 32.40 อายุ15- 20ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.70 สถานภาพสมรส จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 53.30 
รองลงมา โสด จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.90 ตอมาคือ หมาย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.70 การศึกษาสวน
ใหญระดับมัธยมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 40.30 รองลงมา ประถมศึกษา จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 26.30 
ตอมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 19.90 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพ อาชีพคาขายจํานวน 97 คน คิดเปน
รอยละ 25.70 รองลงมา รับจาง มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 24.10 ตอมาคือ นักศึกษา จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
20.20 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 35.30 รองลงมา 
10,001-15,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 18.30 ตอมาคือ ไมมีรายได จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.60 
15,001-20,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 60.70 รองลงมา ความดัน
โลหิตสูง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.40  เบาหวาน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ11.40 (ตามลําดับ)  

 

5.3 ประสบการณเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
  กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการเคยใชบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 12.20 และ 
ไมเคย จํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 87.80 
 สวนใหญไมเคยใชบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 86.70 รองลงมา แจงเหตุ จํานวน                
24 คน คิดเปนรอยละ 6.40 ตอมาคือ ขอคําปรึกษา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.80 รองมาตามลําดับ สวนกลุมตัวอยาง
นอยที่สุดคือ อ่ืนๆ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.10   
 

5.4 ความรูเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีความรูมากที่สุดใน 3 เรื่อง
ดังตอไปน้ี 
 5.4.1. ผูปวยฉุกเฉินหมายถึง คนที่ไดรับบาดเจ็บหรือคนที่มีอาการปวยกะทันหันและจําเปนตองไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที มิฉะน้ันอาจเปนอันตรายถึงชีวิตหรือทําใหเกิดความพิการและความทุกขทรมานไดอยางมาก                
จากแบบทดสอบพบวา   ประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบถูก โดยตอบวาใช 
มีจํานวน 362 คน คิดเปนรอยละ 96.00 และตอบผิด โดยตอบวาไมใชมี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 4.00 
 5.4.2 การบริการการแพทยฉุกเฉินเปนบริการที่เกิดขึ้นเพื่อชวยลดความทุกขทรมานความพิการและการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชน จากแบบทดสอบพบวา ประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบ
ถูก โดยตอบวาใช มีจํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 94.20 และตอบผิด โดยตอบวาไมใช มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
5.80 
 5.4.3 การปฐมพยาบาล เปนการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูบาดเจ็บ หรือผูปวยฉุกเฉิน จากแบบทดสอบ
พบวา ประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบถูก โดยตอบวาใช มีจํานวน 354 คน 
คิดเปนรอยละ 93.90 และตอบผิด โดยตอบวาไมใช มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.10 
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 สวนความรูที่กลุมตัวอยางมีนอยที่สุดคือ  
 5.4.4 การขอความชวยเหลือ จากการบริการการแพทยฉุกเฉินตองทําไดเฉพาะกรณีที่เปนผูปวยฉุกเฉินเทาน้ัน 
จากแบบทดสอบพบวา ประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบผิด โดยตอบวาใช  
มีจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 71.60 และตอบถูก โดยตอบวาไมใช มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 28.40 

 

5.5 ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน  
 ผลการศึกษา ระดับความเช่ือม่ันตอการบริการการแพทยฉุกเฉินโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x = 4.06) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.81) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางมีความพอใจที่กระทรวง
สาธารณสุขจัดการบริการการแพทยฉุกเฉินใหแกประชาชนโดยที่ไมคิดคาใชจายใดๆทั้งส้ินโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x = 
4.34) รองลงมาคือ ทานมีความพอใจที่กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการบริการการแพทยฉุกเฉินเปนบริการเชิงรุกสําหรับ
ประชาชนในภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินทุกกรณี ( x = 4.29) ตอมาคือ การบริการแพทยฉุกเฉินทาใหผูไดรับการชวยเหลือมีความ
ปลอดภัยในชีวิต ( x= 4.23)  
 สวนดานที่มีความเช่ือม่ันนอยที่สุดคือ หากเกิดภาวะปวยฉุกเฉิน ทานวางใจและไวใจ ที่จะใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของกระทรวงสาธารณสุขเทาน้ัน ( x = 3.94) ทานเช่ือถือและศรัทธาในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเน่ืองจากเปนระบบที่ไม
มีผลประโยชนเปนที่ตั้งหรือแอบแฝง ( x = 3.93) รองมาตามลําดับ สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ เม่ือเกิดการปวย
ฉุกเฉินทานใชบริการการแพทยฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขมากกวาการบริการของเอกชนหรือหนวยงานอ่ืนๆ ( x = 3.86) 

 

5.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน  
 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.33) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.67) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การแจงเหตุผูปวยฉุกเฉิน มีการซักถามที่ส้ัน ชัดเจน ไม
เสียเวลาโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x = 4.48, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ เจาหนาที่ รับแจงเหตุผูปวยฉุกเฉินมีความ
กระตือรือรน และใสใจในการที่จะใหความชวยเหลืออยางดีทุกครั้ง บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกระตือรือรน 
และใสใจตลอดการปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินอยูเสมอ หลังแจงเหตุผูปวยฉุกเฉินหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินไป
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากันคือ ( x =4.37, S.D. =0.61)   
 สวนดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ผูปฏิบัติการชวยเหลือ ในสถานที่เกิดเหตุของการบริการการแพทยฉุกเฉิน
เปนผูมีความรู มีความสามารถและเปนที่ยอมรับของทาน ( x = 4.28, S.D. =0.56) ทานไดรับขอมูลในการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ที่ชัดเจนและตรงกับความตองการ ( x = 4.27, S.D. =0.68)รองมาตามลําดับ สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ 
การใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพทของการบริการการแพทยฉุกเฉิน สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อชวยบรรเทาอาการปวยฉุกเฉิน 
เบื้องตนไดจริง ( x = 4.24, S.D. =0.70) 
 

5.7 การเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 สามารถอธิบายขอมูลการเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉินไดดังตอไปน้ี 
 1. โทรศัพทสายดวนหมายเลข 1669 เปนเบอรที่รับแจงเหตุผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการ การแพทยฉุกเฉินของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง แสดงใหเห็นวาประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ตอบใชโดยมี จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 70.30  
 2. การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ของกระทรวงสาธารณสุข เปนการใหการบริการประชาชนที่ไมคิดคาใชจาย แสดง
ใหเห็นวาประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบใชโดยมีจํานวน 249 คน คิดเปน
รอยละ 66.00 
 3. การที่มีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินระดับทองถิ่น อยูใกลเขตที่อาศัยทาใหทานสามารถไดรับความชวยเหลือที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น แสดงใหเห็นวาประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบใช
โดยมีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 59.90 
 4. การแจงเหตุผูปวยฉุกเฉินสามารถทาไดหลายวิธี เชน ใชหมายเลขโทรศัพท 191 โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตที่ใกล
ที่อาศัยหรือคล่ืนวิทยุ จส.100 รวมดวยชวยกันไดอีกทางหน่ึง แสดงใหเห็นวาประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบใชโดยมีจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 59.20 
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 5. การบริการการแพทยฉุกเฉินเปน การบริการที่ประชาชนไดรับบริการอยางเสมอภาค เทาเทียมกันครอบคลุมทุก
พื้นที่ แสดงใหเห็นวาประชาชนที่อยูอาศัยในเขตตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอบใชโดยมีจํานวน 206 
คน คิดเปนรอยละ 54.60 
 

5.8 ระดับพฤติกรรมการใชบริการแพทยฉุกเฉิน 
 ผลการศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการใชบริการแพทยฉุกเฉินโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( x = 
2.99) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 1.33) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เม่ือเกิดการปวยฉุกเฉินขึ้น ทาน
หรือผูใกลชิดจะไปโรงพยาบาลพยาบาลกันเองโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x = 4.22) รองลงมาคือ เม่ือเกิดภาวะปวยฉุกเฉิน
ทานจะดูแลชวยเหลือ ตนเองกอนเรียกผูอ่ืนใหชวยทาน ( x = 3.65) สวนพฤติกรรมการใชบริการที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ เม่ือ
เกิดการปวยฉุกเฉินขึ้น ทานติดตอใชบริการรถพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนรถมูลนิธิ หรืออาสาสมัคร กูภัย ( x = 2.49) 
   

 5.ต ความสัมพันธความรู ความเช่ือม่ัน  ความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอพฤติกรรมในการเรียกใช
บริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง 
 พบวาการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน พบวา ความรู
เก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยจัดในระดับต่ํา (r = .224*) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 นอกจากน้ันไดวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความเช่ือม่ันตอการบริการการแพทยฉุกเฉินกับพฤติกรรมการ
เรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน พบวา ความเช่ือม่ันตอการบริการการแพทยฉุกเฉินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียกใช
บริการการแพทยฉุกเฉินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจัดในระดับต่ํา (r = .192*) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 สวนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการการแพทย
ฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมพบวา ความสัมพันธระหวางความรูและความเช่ือม่ันของ
ประชาชนมีผลตอการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05โดยจัดในระดับต่ํา (r = .285*) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน (n = 377) 

ตัวแปร ตัวแปร 
พฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) Sig. ระดับ 

ความรู พฤติกรรม .224** .000 ต่ํา 
ความเช่ือม่ัน พฤติกรรม .192** .000 ต่ํา 

ความรูและความเช่ือม่ัน พฤติกรรม .285** .000 ต่ํา 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธเก่ียวกับความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาความรูของประชาชนตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง
พบวา ความรูของประชาชนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง
ดังน้ันการใหความรูเก่ียวกับการใชบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชนชุมชนตําบลหนองปากโลง ตองทําใหครอบคลุมทั่วถึง

จึงจะสามารถเพิ่มการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน สงผลใหประชาชนไดรับการดูแลกอนนําสงโรงพยาบาลที่ถูกตองลดลง 
ประชาชนไดรอดพนจากความทุกขทรมาน ความพิการ ความตายที่ไมสมเหตุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา เดชขุน 
(2551) ศึกษาปจจัยทางชีวสังคม ความรูของประชาชน เก่ียวกับการปวยฉุกเฉิน การรับรูของประชาชนเก่ียวกับการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ทัศนคติของประชาชนตอการบริการการแพทยฉุกเฉินคุณภาพของการบริการการแพทยฉุกเฉิน การเขาถึง
การบริการการแพทยฉุกเฉิน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉินของประชาชน 
ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข เขตเทศบาล นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อที่จะสามารถนา
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ผลการวิจัยมาพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินใหสามารถบริการประชาชนที่ปวยฉุกเฉินไดอยางครอบคลุมและตรงกับ
ความตองการของประชาชน เกิดผลใหอัตราการบริการการแพทยฉุกเฉินที่ถูกตองเพิ่มขึ้น อัตราการยกเลิกไมพบเหตุ และ
ผูปวยตายกอนนาสงโรงพยาบาล ลดลง ประชาชนไดรอดพนจากความทุกขทรมาน ความพิการ ความตายที่ไมสมเหตุอันเปน
ผลทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป และการศึกษาการรับรูในบริการการแพทยฉุกเฉินและความเขาใจของประชาชนตอภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทยในอําเภอดานซาย ของ พรพิไล นิยมถิ่น (2556) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย หนวยงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินเริ่มมีการจัดระบบบริการออกใหบริการผูปวยฉุกเฉินเปนหนวยกูชีพขั้นสูง ตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน ในป 
2549 ไดมีการขยายเครือขายหนวยกูชีพลงสูทองถิ่น และมีอาสาสมัคร จํานวน 14 หนวย มีอาสาสมัครกูชีพผานการอบรม
หลักสูตร First responder ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 140 คน เม่ือศึกษาพบวาผูปวยฉุกเฉินยังเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินได
นอย มีญาตินาสงเอง หรือตองรอใหเกิดภาวะวิกฤติถึงชีวิตถึงตองรีบหารถนาสงโรงพยาบาล เม่ือศึกษาถึงชองทางการ
ชวยเหลือที่ผูรับบริการเรียกใชบริการผานศูนยรับแจงเหตุและส่ังการหมายเลขโทรศัพท 1669 เพียงรอยละ 24.47 หมายเลข
สายตรงหองฉุกเฉิน รอยละ 14.20 สะทอนใหเห็นถึงบริการการแพทยฉุกเฉินยังเขาถึงไมคลอบคลุมพื้นที่ 

2. เพื่อศึกษาความเช่ือม่ันของประชาชนตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปาก
โลงพบวา ความเช่ือม่ันของประชาชนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนอง
ปากโลง ดังน้ันการสรางความเช่ือม่ันในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชนชุมชนตําบลหนองปากโลง ใหมากขึ้น จึง
จะสามารถเพิ่มการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน พงษประเสริฐ (2551) การศึกษา 
การจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในองคการบริหารสวนตําบลของ
หนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร การวิจัยครั้งน้ีเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบบริการการแพทยฉุกเฉินแบบมีสวนรวม 
โดยประยุกตใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม(AIC) และทฤษฎีบริหารจัดการเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการ
แบบมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและความพึงพอใจตอการรับบริการการแพทยฉุกเฉินของ
ผูรับบริการกลุมตัวอยางไดแก คณะกรรมการอบต. ผูนําชุมชน หัวหนาสถานอนามัย อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
อาสาสมัครกูชีพ และแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ผลการวิจัยหลังการทดลองกลุมตัวอยางมีศักยภาพการมีสวนรวมดาน
สภาพปจจัยเบื้องตนดานการรับรูและดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง และมีความพึงพอใจ
ตอการรับบริการการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับปานกลางถึงมากโดยสรุปการจัดการแบบมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินทําใหผูดําเนินงานมีการเปล่ียนแปลงความสามารถดานการจัดการดีขึ้นจากเดิมจึงสามารถนําไปขยาย
ผลและประยุกตใชในการจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ ตอไป 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอพฤติกรรมในการเรียกใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลงพบวา ความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง มากที่สุด ที่จะสามารถเพิ่มการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 

สงผลใหประชาชนไดรับการดูแลกอนนําสงโรงพยาบาลที่ถูกตองลดลง ประชาชนไดรอดพนจากความทุกขทรมาน ความพิการ 
ความตายที่ไมสมเหตุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนันทวิกา ชาดา (2550) การศึกษาทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ศึกษาเฉพาะกรณี ก่ิงอําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานีการวิจัยครั้งน้ีเพื่อ
ศึกษาทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน ที่มีปจจัยสวนบุคคลและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรู การไดรับขาวสาร 
กับทัศนคติตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การวิจัยครั้งน้ีประชากรคือ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ผลการศึกษาพบวา 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ก่ิงอําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี ตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูใน
ระดับสูง พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ก่ิงอําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
บุคลิกภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไมตางกัน สวนอาสาสมัครที่มีรายได ประสบการณเก่ียวกับ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉินตางกัน และความรูการไดรับขาวสาร
เก่ียวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 

7. สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเรื่องความสัมพันธเก่ียวกับความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู และ ความเช่ือม่ันของประชาชนตอพฤติกรรม



The 7th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 30 – 31 March 2015  

414 | Research Development to create the creative Thailand for stepping towards the ASEAN Community 

การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง และ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและความเช่ือม่ัน
ของประชาชนตอพฤติกรรมในการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง โดยประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาครั้งน้ีเพื่อนาขอมูลไปพัฒนาวางแผนการประชาสัมพันธใหความรูประชาชนในการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
ทราบปจจัยที่มีผลตอความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน และนําไปปรับปรุงระบบ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อใหประชาชนไดมีความรูมากขึ้น 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความรูของประชาชนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนอง  ปาก
โลง คือหากประชาชนมีความรูเก่ียวกับการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินก็จะ
เพิ่มขึ้นดวย  
 2. ความเช่ือม่ันของประชาชนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนอง
ปากโลง คือหากประชาชนมีมีความเช่ือม่ันในคุณภาพการใหบริการการแพทยฉุกเฉินมากขึ้นการเรียกใชบริการการแพทย
ฉุกเฉินก็จะเพิ่มขึ้นดวย  
 3. ความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินใน
ชุมชนตําบลหนองปากโลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
8. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 
 8.1 ควรไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่เก่ียวของหรือสงผลตอความตองการพัฒนาความรูและความเช่ือม่ันของ
ประชาชนตอการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง 
 8.2 ควรไดมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาอุปสรรคที่มีผลตอความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลง 
 8.3 ควรไดมีการศึกษาขยายผลในการสรางความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการการแพทย
ฉุกเฉินในชุมชนไปใชในตําบลอ่ืน ๆ 
 8.4 ควรศึกษาเรื่องการสงเสริมการสรางความรูและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการเรียกใชบริการการแพทย
ฉุกเฉินในชุมชนตําบลหนองปากโลงเพื่อนํามาพัฒนารวมดวย 
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