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The purposes of this research were 1) to study level of pre-hospital emergency operations,selfesteem, commitment of the community, public mind and social support among emergency medical
responders of Rathchaburi province, 2) to compare level of performance of pre-hospital emergency
operations among emergency medical responders of Rathchaburi province as classified by age,
affiliations, working experience, education, career, family status and the adequacy of income, 3) to
determine the self-esteem, commitment of the community, public mind and social support as predictors
of pre-hospital emergency operations among emergency medical responders of Rathchaburi province.
Samples were 239 emergency medical responders of Rathchaburi province derived by stratified
sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires constructed by the researcher.
Data were analysed for percentage(%), mean(x̄), standard deviation(S.D.), t-test, One-way ANOVA and
the Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results found that :
1. Pre-hospital emergency operations, self-esteem, commitment of the community, public mind
and social support were at the high level.
2. Pre-hospital emergency operations among emergency medical responders of Rathchaburi
province as classified by working experience and career were different with a statistical significance
level of .05.
3. Public mind, self-esteem and commitment of the community predicted pre-hospital
emergency operations among emergency medical responders at the percentage of 58.6, with a statistical
significance level of .01.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถิติการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรของประเทศไทยจัดอยูใ่ นอันดับที่สองของโลก ดัง
จะเห็นได้จากการสารวจของสถาบันวิจยั ด้านการคมนาคมมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ เปรี ยบเทียบกัน
ระหว่างอัตราการเสี ยชี วิตจากอุ บ ตั ิ เหตุ ทางยานยนต์กบั การเสี ยชี วิตจากโรคภัยต่างๆ โดยสารวจ
มากกว่า 193 ประเทศ (องค์การอนามัยโลก, 2013) พบว่าค่าเฉลี่ ยของการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนนทัว่ โลกอยูท่ ี่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ซึ่ งประเทศนามิเบีย ไทย และอิหร่ าน
เป็ น 3 อันดับแรกของโลก ตามลาดับที่มีคนเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนมากที่สุด โดยมีสถิติ
มากกว่ า ค่ า เฉลี่ ย เกิ น 2 เท่ า นั่ น คื อ 45 คน, 44 คน, และ 38 คนต่ อ ประชากร 100,000 คนต่ อ ปี
ตามล าดับ ส่ วนประเทศที่ มี ผูเ้ สี ย ชี วิตน้อยที่ สุ ดคื อ มัล ดี ฟ ซึ่ งมี อตั ราการเสี ยชี วิตเพี ยง 2 คนต่ อ
ประชากร 100,000 คนต่ อปี (เจาะลึ ก สุ ขภาพ, 2014) และจากสถิ ติอุ บ ัติภ ัย จราจรทางถนนของ
ประเทศไทยปี 2556-2558 พบว่ามี อุบตั ิเหตุ เพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 เกิ ดอุบตั ิ เหตุ 61,323 ครั้ง ในปี
2557 เกิ ดอุบตั ิเหตุ 66,182 ครั้ง และปี 2558 เกิ ดอุบตั ิเหตุ 71,054 ครั้ง ตามลาดับ และประเภทรถที่
เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุ ดได้แก่ รถจักรยานยนต์ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558)
จากสถิติการเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุจราจรที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละปี จึงได้มีการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาจากผูเ้ สี ยชีวติ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากผลการศึกษาทาให้สามารถแบ่งกลุ่มผูเ้ สี ยชีวติ ออกได้
เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะเป็ นการเสี ยชี วิตอย่างรวดเร็ วภายในไม่กี่นาทีหลังประสบอุบตั ิเหตุ พบ
ได้สูงสุ ดถึ งร้อยละ 50 และถื อว่าเป็ นเรื่ องยากที่ จะทาการช่ วยเหลื อสื บเนื่ องมาจากการได้รับการ
บาดเจ็ บ อย่า งรุ น แรงต่ อ อวัย วะหลายระบบในร่ า งกายถึ ง แม้ว่า ในปั จจุ บ ัน ได้ด าเนิ น การสร้ าง
มาตรการในการป้ องกันแล้วก็ตาม เช่น การจากัดความเร็ วในการใช้ยานพาหนะแต่ละประเภท การ
บัง คับ ใช้ก ฎหมายให้ มี ค วามเข้ม งวดขึ้ น หรื อแม้แต่ ก ารรณรงค์ต่ างๆ ในกลุ่ ม ที่ ส องจะเป็ นการ
เสี ยชี วิตภายในชั่วโมงแรกหลังจากประสบอุ บตั ิเหตุ จะพบได้ร้อยละ 30 ของการเกิ ดอุ บตั ิเหตุ ซึ่ ง
ช่วงนี้ เรี ยกได้ว่าเป็ นโอกาสรอดชี วิต (Golden Period) ของผูป้ ระสบเหตุ มากที่สุด หากอาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้ปฏิบตั ิการให้การช่ วยเหลื อเบื้องต้นในภายหลังพบเหตุ รวมทั้งมีการนาส่ งได้
อย่างถู กต้องจนถึ งโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิ น 1 ชั่วโมงและในกลุ่ ม สุ ดท้ายจะเป็ นการ
เสี ยชีวิตภายหลัง 2 ชัว่ โมง พบได้ร้อยละ 20 ส่ วนมากเกิดในโรงพยาบาลโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้ อ
1

2
และผลจากการดู แลในช่ วงโอกาสรอดชี วิต (ไชยพร ยุก เซ็ น , 2556 : 8) การเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น เป็ น
สาเหตุการเสี ยชีวติ อันดับต้นๆ ในเกือบทุกประเทศทัว่ โลก
ส าหรั บ ประเทศไทยมี ก ารส ารวจพบจานวนผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น สู งถึ ง 4 ล้า นคนต่ อ ปี ซึ่ งใน
จานวนนี้ มี ป ระมาณ 60,000 คน ที่ เสี ย ชี วิต นอกโรงพยาบาล จึ งจ าเป็ นต้อ งมี ก ารพัฒ นาระบบ
การแพทย์ฉุ ก เฉิ น ก่ อ นถึ ง โรงพยาบาล (Pre-Hospital Emergency Medical Service : Pre-Hospital
EMS) โดยบุ ค ลากรด่ านหน้าที่ มี ความส าคัญ ในล าดับ แรก ได้แก่ อาสาสมัครฉุ ก เฉิ น การแพทย์
(Emergency Medical Responder: EMR) ที่จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุ นอย่างจริ งจัง และมีความ
ต่อเนื่ องสม่าเสมอทั้งบุคลากรที่ข้ ึนทะเบียนรายเก่า และบุคลากรที่ข้ ึนทะเบียนเข้ามาเป็ นอาสาสมัคร
ใหม่ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาในด้านทักษะและความรู ้ ที่ทนั สมัย ตลอดจนการสร้ างมาตรฐานของผู ้
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นตามลักษณะการทางานที่กาหนดในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นของสถาบันการแพทย์
ฉุ กเฉิ นแห่งชาติ (สพฉ.) ในหลักการของ Star of Life ซึ่ งมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสารวจ
และการพบเหตุ (Detection) การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ (Reporting) การออกปฏิบตั ิการของชุ ด
ปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น (Response) การปฐมพยาบาล รั ก ษา ณ จุ ดเกิ ดเหตุ (On Scene Care) การดู แ ล
ระหว่า งน าส่ ง (Care in Transit) และการน าส่ ง สถานพยาบาล (Transfer to Definitive Care) ซึ่ ง
กระบวนการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเหล่านี้ ปัจจุบนั ยังพบปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมโดยสอดคล้อง
กับ ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นารู ป แบบการด าเนิ น งานระบบการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาล (Development of a Pre-Hospital Care Emergency Medical Service) ที่ ศึ ก ษาโดย
นริ สสา พัฒนปรี ชาวงศ์ (2555) พบว่าปั ญหาและอุปสรรคของการปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นประกอบด้วย 8
ประเด็ น หลัก ได้แ ก่ 1) ข้อ มู ล ไม่ ค รบถ้ว นที่ ม าจากการแจ้ง เหตุ 2) ประชาชนไม่ ย อมรั บ การ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ 3) ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้รับการดูแลไม่ถูกวิธีหรื อไม่
เหมาะสมกับอาการ 4) ความเพียงพอของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5) รถปฏิบตั ิการไม่พร้อมใช้
งาน 6) บุคลากรในการปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ 7) การทางานซ้ าซ้อนของทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉิน และ8)
ไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1669 ได้
อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ (Emergency Medical Responder: EMR) เป็ นบุ ค คลที่ เข้า
มาร่ วมทางานด้วยความสมัครใจ โดยการปฏิบตั ิการเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมจิตอาสา (Public Mind)
มีวตั ถุ ประสงค์ร่วมกันในการให้ความช่ วยเหลื อเพื่อนมนุ ษย์ในยามเจ็บป่ วย ได้รับอุบตั ิเหตุ และ
ได้รับความเดือดร้อนในเรื่ องต่าง ๆ โดยไม่ได้หวังสิ่ งตอบแทนไม่วา่ จะเป็ นวัตถุสิ่งของหรื อเงินทอง
จะเห็ นได้ว่าเมื่ อเกิ ดภาวะเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น ผูท้ ี่เป็ นอาสาสมัครในชุ มชนนับได้ว่ามี ความสาคัญเป็ น
อย่างมากในการให้การดูแลเบื้องต้น การรับรู ้ต่อการเจ็บป่ วยจนกระทัง่ การนาส่ งสถานพยาบาล ซึ่ ง
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เหล่านี้ เป็ นบุคคลที่ได้อาสาเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผูบ้ าดเจ็บ

3
หรื อป่ วยฉุ กเฉิ น ในการให้การดู แลปฐมพยาบาลเบื้ องต้นภายใต้องค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง ร่ วมกับการ
ทางานเป็ นที ม มีการตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิการภายใต้การดู แลจากศูนย์สั่งการที่มีความพร้อมใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น ได้แก่ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุ คลากรสาธารณสุ ข มี ระบบการ
สื่ อสารคอยเชื่ อมต่อการประสานงานระหว่างหน่ วยบริ การกับอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ และ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เหล่านี้ เข้ามาปฏิบตั ิงานด้วยจิตอาสาไม่มีเงิ นค่าตอบแทนใด ๆ ต่อมา
บุ ค คลเหล่ านี้ ได้รับ การพัฒ นาให้ เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการช่ วยเหลื อ ณ จุ ดเกิ ดเหตุ
ภายใต้องค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นได้เกิ ดความปลอดภัยโดยต้องผ่านการอบรม
เกี่ ยวกับองค์ความรู ้ ในการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น อย่างน้อย 16 ชัว่ โมง เมื่อผ่านการอบรมกลุ่มจิ ต
อาสาเหล่านี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น มี
การปฏิบตั ิงานภายใต้กฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.2551 โดยวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพิทกั ษ์สิทธิ์
และประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก อันเกิดมาจากพฤติกรรมจิตอาสา
ปั จ จุ บ ัน อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ต้อ งผ่ านการอบรมตามหลัก สู ต รที่ รั บ รองจาก
อนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสู ตรการศึกษาฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิการและการให้ประกาศนียบัตร
หรื อเครื่ องหมายวิทยฐานะแก่ผผู ้ า่ นการศึกษาหรื อฝึ กอบรม ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ
รวมทั้งต้องได้รับ การทบทวน ฟื้ นฟู ทักษะ ความรู ้ ทุ กปี จากหน่ วยกู้ชี พ ที่ มี เจ้าหน้าที่ ที่ ผ่านการ
อบรมหลักสู ตรครู ฝึกสอนกูช้ ี พ และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานภายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายตาม
พระราชบัญ ญัติ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น เมื่ อ 6 มี น าคม 2551 แต่ อ ย่า งไรก็ ดี ก ารที่ อ าสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์จะปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปอย่างได้ผลดี น้ ันย่อมขึ้ นอยู่ก ับปั จจัย
สาคัญหลายประการที่ทาให้การดาเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ดงั นี้
ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง เป็ นปั จจัย ที่ เกิ ด จากความเชื่ อ ของบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถของบุคคลที่ผา่ นกระบวนการทางปั ญญาที่จะแสดงพฤติกรรมหรื อการกระทาในการ
จัดการสถานการณ์ ที่ เจาะจงให้ส าเร็ จตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ (Bandara, 2006 : 23) โดยความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
การเห็ นคุ ณ ค่า ความเชื่ อมัน่ การเคารพ ความรั บ ผิดชอบต่อตนเอง และความกล้าแสดงออกต่ อ
ตนเอง องค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่ปฏิสัมพันธ์ดว้ ย เช่น วัฒนธรรม
เพื่อน โรงเรี ยน กลุ่มสังคม โดยแต่ละบุคคลมีการแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในตนเองแตกต่าง
กันทั้งในระดับต่าและสู ง ซึ่ งถ้าหากอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีความภาคภูมิใจในตนเองสู งแล้ว
จะส่ งผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นโดยที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จะสามารถ
จัดการงานตามภาระหน้าที่ ให้บรรลุเป้ าหมายได้ ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับสุ ภาพร ทศพะริ นทร์
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(2557) พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองระดับสู งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถร่ วมทานายพฤติกรรมจิตอาสาได้
ความผูกพันต่อชุ มชน เป็ นการแสดงความรู ้สึก ความคิดเห็ นต่อชุ มชน การกระทาที่จะให้
เกิ ด การด ารงไว้ซ่ ึ งชุ ม ชนที่ อ ยู่อ าศัย ด้ว ยสมาชิ ก แต่ ล ะคนจะมี ค วามเชื่ อ มโยงผู ก พัน การรั บ รู ้
ความสัมพันธ์ในระดับกลุ่ม มีความต้องการทางสังคม คานเตอร์ (Kanter Rosabeth Moss, 1972 อ้าง
ถึงใน ภูสิท ธ์ ขันติกุล, 2554 : 7) กล่ าวถึ งความเชื่ อมโยงระหว่างบุ คคลกับระบบที่ ทาให้เกิ ดความ
ผูกพัน แบ่ งระบบสังคมเป็ น 3 ประการ คือ 1) การดารงอยู่อย่างต่อเนื่ องของสมาชิ ก 2) ความยึด
เหนี่ ยวของกลุ่ม 3) การควบคุ มทางสังคม นอกจากนี้ วอสเซอร์ แมนได้แบ่งความผูกพันต่อชุ มชน
ออกเป็ น 2 มิติ ได้แก่ 1) ความเป็ นปึ กแผ่นของชุ มชน และ 2) ความพึงพอใจต่อชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ นีย ์ เครานวล (2552) พบว่าพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานการณ์ ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเครี ยด กลัวไม่ ป ลอดภัย เสี ย ใจ สลดหดหู่ แต่
ภายใต้การปฏิ บตั ิ งานยังมี แรงจูงใจที่ ทาให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อยู่ได้ คือ ความผูกพันกับสถานที่ ทางาน
เพื่ อนร่ วมงาน ความเป็ นคนในพื้ นที่ และไม่ส ามารถขอย้ายได้ และนอกจากนี้ ยงั มี งานวิจยั ของ
กรรณิ กา ทิพย์ชยั มงคล (2555) พบว่า การพัฒนาศักยภาพของการให้บริ การควรเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ที่มาจากในชุ มชนเพื่อให้การช่ วยเหลื อได้อย่างรวดเร็ ว ทราบสภาพของพื้นที่ การตระหนักถึ งภัย
พิบตั ิที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เพื่อความยัง่ ยืนของการปฏิบตั ิการด้านการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่นต้องให้ความร่ วมมือกับชุ มชนเพื่อพัฒนา สวัสดิ การ งบประมาณ ให้แก่อาสาในพื้นที่
ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ ถ้าหากอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีความผูกพันต่อชุ มชนแล้วนั้น อาสาจะเห็นว่า
คนในชุ ม ชนมี สั งคมที่ มี ค วามผูก พัน ซึ่ งกัน และกัน ทั้งเครื อญาติ เพื่ อนบ้าน ตาแหน่ ง ในชุ ม ชน
ตลอดจนการสร้ างความรักและหวงแหนสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ในชุ มชน จึ งส่ งผลให้การปฏิ บตั ิ การ
ฉุ กเฉิ นมีประสิ ทธิ ภาพมีความต้องการในการช่วยผูบ้ าดเจ็บฉุ กเฉิ นในชุมชนของตนเองอย่างแท้จริ ง
ด้วยความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถ
การมีจิตอาสา นับได้วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์
เนื่องจากอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เป็ นการทางานจากความเต็มใจโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ
ตอบแทน โดยที่การมีจิตอาสาจะเป็ นการตระหนักรู ้และคานึงถึงส่ วนรวมร่ วมกัน หรื อคานึ งถึงผูอ้ ื่น
ที่ร่วมสัมพันธ์เป็ นกลุ่มเดียวกันด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผูอ้ ื่น คือการที่อาสามี
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เมื่อเห็ นเพื่อนมนุ ษย์เป็ นทุ กข์ การแสดงน้ าใจ การอานวยความสะดวก ความ
ต้องการเห็ นผูอ้ ื่นได้พ น้ ทุ ก ข์และตัวเองมีความสุ ขใจ ด้านการเสี ยสละต่อสั งคม คื อการที่ อาสา
แสดงถึงการสละสิ่ งของ ทรัพย์สิน เงินทอง สละแรงกาย สละเวลา การสละความสุ ขของตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ด้านความมุ่งมัน่ พัฒนา คือการที่ อาสากระตือรื อร้ นหาความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร
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การร่ วมกิจกรรมสังคม (ณัฐณิ ชา ศรี สมบูรณ์, 2550) สอดคล้องกับ พระมหาจันทร์ ธรรม อินทรี เกิด
(2552) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพผลการทางานของอาสาสมัครกูภ้ ยั มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พบว่า จิตสาธารณะที่
แตกต่างกันมีประสิ ทธิ ผลการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งถ้าการมีจิต
อาสามีความสาคัญต่ออาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์อนั เกิดมาจากพฤติกรรมภายในตัวบุคคลที่มีมาก
จะส่ งผลให้ผเู ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นได้มีโอกาสรอดชีวติ มากขึ้น
นอกจากนี้ แรงสนับสนุนทางสังคม ก็เป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งจากการศึกษาพบว่า
แรงสนับสนุ นพื้นฐานอันดับแรกมาจากสมาชิ กในครอบครัวที่ จะช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดจิตสานึ กที่ ดี
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีความสุ ข คือความรู ้สึกรักและห่ วงใยจากบุคคลในครอบครัว การได้รับการแบ่ง
เบาภาระภายในครอบครั ว ซึ่ งครอบครั ว เป็ นสถาบัน แรกของความสั ม พัน ธ์ ที่ แ นบแน่ น เป็ น
กระบวนการขัด เกลาทางสั งคม โดย Caplan (1976 : 39-42 อ้างถึ ง ใน อภิ ญ ญา ศิ ริพิ ท ยาคุ ณ กิ จ ,
2554) ได้ให้ความหมายของแรงสนับสนุ นทางสังคมไว้วา่ สิ่ งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคล อาจเป็ นทางข่าวสาร เงิ น กาลังงาน หรื อทางอารมณ์ ซึ่ งอาจเป็ นแรงผลักดันให้ผรู ้ ับ
ไปสู่ เป้ าหมายที่ผูใ้ ห้ตอ้ งการ ซึ่ งนอกจากการได้รับสนับสนุ นจากครอบครัว ที่ดีแล้วการได้รับการ
สนับ สนุ นจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ก็ นับ ได้ว่ามี ความส าคัญ ต่ อการปฏิ บ ตั ิ การฉุ ก เฉิ น โดยแรง
สนับ สนุ น ทางสั งคมจะช่ วยส่ งเสริ ม ให้อาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์มี ข วัญ และก าลังใจในการ
ท างานด้า นกู้ชี พ การยอมรั บ จากสั งคม ตลอดจนแรงผลัก ดัน จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งในการ
ส่ งเสริ ม ความรู ้ การพัฒ นาทัก ษะอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการสนับ สนุ นทางด้านวัส ดุ และอุ ป กรณ์
สิ่ งของ งบประมาณ และบุคลากร เพื่อส่ งเสริ มให้อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้ปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนิ ตยา ขอนพิกุล (2555) พบว่าการสนับสนุ น
จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้า นงบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และการบริ ห ารจัด การ มี
ความสั มพันธ์ ท างบวกกับ การปฏิ บ ตั ิ งานการแพทย์ฉุ กเฉิ นของหน่ วยกู้ชีพ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่ งแรงสนับสนุ นทางสังคมนับได้วา่ เป็ นการส่ งเสริ ม
พฤติกรรมของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จากภายนอกที่ จะช่ วยให้อาสาเองได้มีการปฏิ บตั ิการ
ฉุ กเฉิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิหน้าที่สาเร็ จลุล่วงเป็ นที่ยอมรับจากคนในสังคม
จังหวัดราชบุรีนับ เป็ นจังหวัดแรกในการดาเนิ นการระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น ในเขต 5 อัน
ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุ รี กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุ รี
สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขนั ธ์ โดยพบว่ามียอดผูป้ ่ วยที่ เรี ยกใช้ในระบบบริ การมากที่สุดใน
เขตพื้นที่ จากสถิติปี 2556 จานวน 14,473 ราย รองลงมา 14,220 ราย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
13,681 ราย จังหวัดสมุทรสาคร (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ, 2557) โดยใช้ตวั ชี้ วดั จากแผน
หลักการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2559 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ ในการ
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ตอบสนองเป้ าหมายในเรื่ องของความครอบคลุมพื้นที่ทว่ั จังหวัดราชบุรีของทีมในระบบการแพทย์
ฉุ กเฉิ นที่ได้มาตรฐาน หน่ วยบริ การทุกระดับปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุ กเฉิ น พ.ศ.2551 ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีมีการเตรี ยมความพร้อมรองรับสาธารณภัย การ
บริ หารงบประมาณให้ครอบคลุมทุกหน่ วยงานและทุกชุ ดปฏิ บตั ิการ พร้อมทั้งมีการประสานความ
ร่ วมในระดับประเทศในด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นกับประชาชนอาเซี ยนและนานาชาติ
การเริ่ มต้นการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ของจังหวัดราชบุรี แต่
เดิมจะเป็ นการดาเนิ นงานบริ การรู ปแบบต่างๆ ของมูลนิ ธิในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี อันประกอบด้วย 4
มูลนิ ธิ ได้แก่ มูลนิ ธิสว่างราชบุรี มูลนิ ธิปฐมบรมราชานุสรณ์ มูลนิ ธิประชานุกูล และมูลนิ ธิรวมใจ
การกุศลราชบุ รี ต่อมาได้มีอาสากูช้ ี พจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่เข้าร่ วมขึ้นทะเบียน
และปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอาสากูช้ ีพเพิ่มมากขึ้น จากเดิมเป็ นการทางานภายใต้ความสมัครใจเพียงอย่าง
เดี ยวไม่ มีองค์ค วามรู ้ ในการปฐมพยาบาล จึ งได้แต่ เร่ งรี บ ในนาส่ งผูป้ ่ วยอุ บ ตั ิ เหตุ และฉุ กเฉิ นถึ ง
สถานพยาบาลโดยเร็ ว ไม่ส ามารถช่ วยให้โอกาสของการรอดชี วิตเพิ่มขึ้ นในผูป้ ่ วยอุบ ตั ิเหตุและ
ฉุ กเฉิ น และยังได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงทาง
ศีรษะและเส้ นประสาท ที่ จะส่ งผลให้เกิ ดความพิการระยะยาวตามมาทั้งกรณี อุบตั ิ เหตุ และภาวะ
เจ็บป่ วยฉุกเฉิน
จากตัวชี้วดั พบว่าจานวนครั้งของการปฏิบตั ิการแพทย์ฉุกเฉิ นจังหวัดราชบุรีเพิ่มสู งขึ้น ในปี
พ.ศ.2555-2557 คื อ จานวน13,884 ครั้ ง 14,133 ครั้ ง และ 14,544 ครั้ ง สอดคล้อ งกับ จานวนการ
ปฏิบตั ิการการแพทย์ฉุกเฉิ นนอกเขตกรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2555-2557 คือ จานวน 1,161,955
ครั้ ง 1,230,086 ครั้ ง แล ะ 1,237,950 ครั้ ง (ส ถ าบั น ก ารแพ ท ย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ งชาติ , 2557) แต่
ประสิ ท ธิ ภาพในการให้ความช่ วยเหลื อและการเข้าถึ งผูร้ ับ บริ ก ารภายในระยะทาง 10 กิ โลเมตร
ลดลง จากตัวชี้ วดั ของความสามารถในการให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยวิกฤต (สี แดง) ของทีมปฏิบตั ิการ
ทีมแรกภายใน 8 นาที ปี 2555 จานวนผูป้ ่ วยวิกฤต (สี แดง) จานวน 3,251 ราย ช่ วยเหลื อภายใน 8
นาที ร้อยละ 64.85 และปี 2556 จานวนผูป้ ่ วยวิกฤต (สี แดง) จานวน 4,245 ราย ช่ วยเหลื อภายใน 8
นาที ร้ อยละ 63.96 นอกจากนี้ ยงั พบว่าภาพรวมของประสิ ทธิ ภาพการให้ความช่ วยเหลื อและการ
เข้าถึงผูร้ ับบริ การภายในระยะทาง 10 กิ โลเมตร ภายใน 10 นาที ช้าลงเช่ นกัน โดยปี 2555 จานวน
ผูร้ ับบริ การในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นทั้งหมด จานวน 10,616 ราย สามารถให้การช่วยเหลือภายใน
10 นาที ร้อยละ 81.18 และปี 2556 จานวนผูร้ ับบริ การในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นทั้งหมด จานวน
11,564 ราย สามารถให้การช่ วยเหลื อภายใน 10 นาที ร้อยละ79.28 ซึ่ งสถิติดงั กล่าวแสดงให้เห็ นว่า
หน่ วยปฏิ บตั ิการอันดับแรกที่ให้ความช่ วยเหลื อผูป้ ่ วย ได้แก่ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์และทีม
ปฏิ บตั ิการระดับต้น ในปี 2555 จานวนอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ 500 ราย และทีมปฏิ บตั ิการ
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ระดับต้นจานวน 49 ทีม ในปี 2556 จานวนอาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์ 631 ราย และทีมปฏิบตั ิการ
ระดับต้น 55 ที ม แต่ประสิ ทธิ ภาพในการออกปฏิ บตั ิ การช่ วยเหลื อลดลงในการเข้าถึ งผูป้ ่ วย จาก
ผลกระทบดังกล่าวทาให้ส่งผลต่อผูร้ ับบริ การในการแพทย์ฉุกเฉิ นโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยวิกฤต (สี
แดง) ได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าจากจุดเกิ ดเหตุในช่ วงแรกภายในไม่กี่นาทีภายหลังเกิ ดอุบตั ิเหตุ ที่
พบได้สู ง สุ ด ถึ ง 50% และล่ าช้าในการเพิ่ ม โอกาสรอดชี วิต และลดความพิ ก ารในช่ ว งไม่ เกิ น 1
ชัว่ โมง ที่พบได้ 30% (ไชยพร ยุกเซ็น, 2556 : 8) หากอาสากูช้ ี พในพื้นที่ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ในการให้
การช่ วยเหลื อเบื้ องต้นทันที ภายหลังพบเหตุ รวมทั้งมีการนาส่ งได้อย่างถู กต้องจนถึ งโรงพยาบาล
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 นาที จะช่วยลดอัตราการเสี ยชีวติ ในกลุ่มผูป้ ่ วยวิกฤต (สี แดง) เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ได้แก่ ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ความผูก พันต่ อชุ ม ชน การมีจิตอาสา
และแรงสนับสนุ นทางสังคม เพื่อนาผลการวิจยั ไปส่ งเสริ มการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถช่ วยเหลือชี วิตผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นในกรณี ต่างๆ ได้อย่าง
ทัน ท่ ว งที ตลอดจนการสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจให้ แ ก่ อ าสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ในสั ง กัด
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยงั เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งนโยบาย
เกี่ ยวกับหลักการในการปฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน
การมีจิตอาสา แรงสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
จาแนกตาม อายุ หน่ วยงานที่ สั งกัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพสมรส และความเพียงพอของรายได้
3. เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง ความผู ก พัน ต่ อ ชุ ม ชน การมี จิ ต อาสา แรง
สนับ สนุ นทางสั งคม เป็ นปั จจัย ที่ ส ามารถท านายการปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ปัญหาการวิจัย
1. การปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น ความภาคภู มิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา
และแรงสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี อยูใ่ นระดับใด
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2. การปฏิ บตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จังหวัดราชบุ รี จาแนกตาม
ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
ระดับ การศึก ษา อาชี พ หลัก สถานภาพการสมรส ความเพี ยงพอของรายได้ แตกต่ างกันหรื อไม่
อย่างไร
3. ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา แรงสนับสนุนทางสังคม
เป็ นปั จจัยที่สามารถทานายการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ได้หรื อไม่ อย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
1. อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุต่างกันจะมีการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น
แตกต่างกัน
2. อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ที่ มี ห น่ วยงานที่ สั ง กัด ต่ างกัน จะมี ก าร
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน
3. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุกเฉิ น
การแพทย์ต่างกันจะมีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน
4. อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จัง หวัด ราชบุ รี ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน จะมี ก าร
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน
5. อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัด ราชบุรี ที่มีอาชี พหลักต่างกันจะมีการปฏิ บตั ิการ
ฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน
6. อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จัง หวัด ราชบุ รี ที่ มี ส ถานภาพสมรสต่ า งกัน จะมี ก าร
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน
7. อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มี ความเพียงพอของรายได้ต่างกันจะมี
การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน
8. ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา และแรงสนับสนุ นทาง
สังคม เป็ นปั จจัยที่สามารถทานายการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การปฏิ บ ั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จึงได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
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1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุ รี
จานวนประชากรทั้ง สิ้ น 595 คน (ข้อ มู ล จากทะเบี ย นอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ส านัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2559)
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุ รี
จานวน 239 คน โดยผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane,
1973 : 886) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 มี ความคลาดเคลื่อนที่ ยอมให้เกิ ดขึ้ นได้ร้อยละ 5 โดย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ม าด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) ตามสั ด ส่ ว น
ประชากร แยกตามหน่ วยงานที่ ข้ ึ นทะเบี ยน และใช้การจับ ฉลากรายชื่ อให้ได้กลุ่ มตัวอย่างตามที่
กาหนด
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั นี้
3.1 ตัวแปรอิสระ (Inderpendent Variable) จาแนกเป็ น
3.1.1 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ หน่ ว ยงานที่ สั ง กัด ระยะเวลาในการเป็ น
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พหลัก สถานภาพการสมรส และความ
เพียงพอของรายได้
3.1.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง
3.1.3 ความผูกพันต่อชุมชน
3.1.4 การมีจิตอาสา
3.1.5 แรงสนับสนุนทางสังคม
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่ อ ให้ ค วามเข้า ใจความหมายของค าที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ให้ ต รงกัน ผู ว้ ิ จ ัย ได้นิ ย าม
ความหมายของคาต่างๆ ไว้ดงั นี้
1. อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ หมายถึง บุคคลที่สมัครใจเข้ามาเป็ นตัวแทนในการออก
ช่ วยเหลื อ ผู ไ้ ด้รับ บาดเจ็บ และผู ป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น ของระบบการแพทย์ฉุ ก เฉิ น (Emergency Medical
Service :EMS) และขึ้นทะเบียนเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ (Emergency Medical Responder:
EMR) ของส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ราชบุ รี ตามข้อ ก าหนดของสถาบัน การแพทย์ฉุ ก เฉิ น
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แห่ งชาติ (สพฉ.) โดยผ่านการอบรมตามหลัก สู ตรพื้ น ฐานในงานอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์
ได้แก่ หลักสู ตรอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ข้ นั พื้นฐาน หรื อหลักสู ตรหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกูช้ ีพกูภ้ ยั
2. หน่ วยงานที่สังกัด หมายถึ ง หน่ วยงานที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้สังกัดเพื่อการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นและการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการในระดับอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ได้แก่
อาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์ในสังกัดมู ลนิ ธิ และอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ในสังกัดองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
3. การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้มี
การกระทา หรื อ การปฏิบตั ิงานได้อย่างสอดคล้องและเป็ นไปตามพันธกิจของการปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
ก่อนสถานพยาบาลที่ได้กาหนดไว้ในกิจกรรมอย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อันจะช่วย
ให้สามารถช่วยชี วิตผูป้ ระสบภัย หรื ออุบตั ิเหตุในกรณี ต่างๆ นับตั้งแต่การรับรู ้ถึงภาวการณ์เจ็บป่ วย
จนถึงการดาเนินการให้ผปู ้ ่ วยฉุ กเฉินได้รับการบาบัด รักษาให้พน้ ภาวะฉุกเฉิน และได้รับการส่ งตัว
เข้ารับการรักษาจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสู ญเสี ย หรื อเกิ ดอันตรายที่ อาจจะส่ งผล
ตามมาอย่างน้อยที่สุด ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 6 ขั้นตอนของการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน ดังนี้
3.1 การเตรี ยมเพื่ อการสารวจและพบเหตุ หมายถึ ง การเตรี ยมความพร้อมของ
ร่ างกายตามคุณสมบัติ การปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกฎระเบียบ การตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
3.2 การแจ้งเหตุ ข อความช่ วยเหลื อ หมายถึ ง การสื่ อสารในการปฏิ บ ตั ิงาน การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูร้ ่ วมงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้า
3.3 การออกปฏิบตั ิการของชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น หมายถึง การทางานเป็ นทีม การ
ร่ วมกาหนดเป้ าหมาย กาหนดหน้าที่ในการทางาน
3.4 การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิ ดเหตุ หมายถึ ง การประเมินสถานการณ์ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง การวางแผนให้ ค วามช่ วยเหลื อ การจัดล าดับ ความเร่ ง ด่ วนของภาวะ
สุ ขภาพและการบาดเจ็บ การเคารพในคุ ณ ค่ าและศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ การรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู ้
เจ็บป่ วยฉุกเฉิน
3.5 การล าเลี ย งขนย้า ยและให้ ก ารดู แ ลระหว่า งน าส่ ง หมายถึ ง การประเมิ น
กาลังคน การเคลื่ อนย้ายได้เหมาะสมกับ สภาพผูเ้ จ็บป่ วย การตรวจสอบความเรี ยบร้ อยก่ อนและ
ระหว่างเคลื่อนย้าย
3.6 การน าส่ ง สถานพยาบาล หมายถึ ง การตรวจสอบความพร้ อ มของรถตาม
มาตรฐานที่กาหนด การตรวจสภาพการจอดที่ปลอดภัย การนาส่ งตามลาดับความวิกฤตของอาการ
เจ็บป่ วยฉุกเฉิ น การปฏิบตั ิตามกฎจราจร

11
4. ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ มีความรู ้สึก มี
การรับรู ้ ตลอดจนมีความคิดต่อตนเองว่า ตนเองมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผูอ้ ื่น และมีความสามารถใน
การปฏิ บ ัติ ง านต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง ตลอดจนมี ค วามเชื่ อ มั่น ในการเผชิ ญ
สถานการณ์และทาในสิ่ งต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
5. ความผูกพันต่อชุ มชน หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีความรู ้สึกว่า ตนเอง
เป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ชุมชนน่ าอยู่ มีการพัฒนา เกิดความรู ้สึกรัก หวงแหน อัน
จะก่อให้เกิ ดความคิดที่จะกระทาสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนให้ความร่ วมมือในการดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนด้วยความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถของตน
6. การมีจิตอาสา หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้มีการกระทาที่มุ่งหวังเพื่อ
ประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก อันเกิ ดจากความเสี ยสละในตัวบุ คคลของแต่ละคนทั้งทางด้าน
ร่ างกาย หรื อสิ่ งของเครื่ องใช้ ซึ่ งการกระทาดังกล่าวมาจากพื้นฐานความสมัครใจของอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์เองโดยไม่หวังผลตอบแทน แบ่งจิตอาสาประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้านการช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น หมายถึ ง การที่ อาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์แสดง
พฤติกรรมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เมื่อพบเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันที่เป็ นทุกข์ท้ งั ด้านร่ างกายและจิตใจ ได้แก่ การ
แบ่งปั นสิ่ งของ การแสดงน้ าใจในกิจกรรมต่างๆ การอานวยความสะดวก ความต้องการเห็นผูอ้ ื่นได้
พ้นทุกข์ ความเห็นอกเห็นใจและตัวเองมีความสุ ขใจเมื่อได้ทาความดี
6.2 ด้านการเสี ยสละต่อสังคม หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์แสดง
ถึงการสละสิ่ งของ ทรัพย์สิน เงินทอง สละแรงกาย สละเวลา สละความสุ ขเพื่อประโยชน์ของสังคม
6.3 ด้านความมุ่งมัน่ พัฒนา หมายถึ ง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีความ
กระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ผา่ นช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรม การอ่านข้อมูลข่าวสาร การ
เข้ากิจกรรมในสังคม การเข้าร่ วมกลุ่มอาสาต่างๆ การเสนอความคิดในการพัฒนา การยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนการกระทาตามความรู ้ใหม่ๆ ที่ได้รับ
7. แรงสนับ สนุ น ทางสั งคม หมายถึ ง การที่ อ าสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ไ ด้รั บ การ
ช่วยเหลือ การสนับสนุ น ด้านอารมณ์ ด้านวัสดุสิ่งของ และ ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้
สามารถปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ต ามบทบาทของตนเองได้อ ย่างมี ค วามสุ ข และเกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยแรงสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ได้แก่
7.1 แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง ครอบครัวให้การเอาใจใส่ ให้
คาชมเชย คาแนะนา ตลอดจนการจัดหาอาหาร การทาความสะอาดที่พกั ยานพาหนะ การเตรี ยม
เสื้ อผ้าเครื่ องแบบ การแบ่งเบาภาระในชีวติ ประจาวัน
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7.2 แรงสนับ สนุ น ทางสั ง คมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องให้การยกย่องชมเชย การยอมรับ การเปิ ดโอกาสให้ร่วมกิจกรรม การได้รับสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ สิ่ งของ งบประมาณ การให้คาแนะนาในการแก้ไขปั ญหาอุ ปสรรค การประสานงานใน
ระดับต่างๆ และการให้ความรู ้ ข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากงานวิจัย
1. ทาให้ทราบระดับของการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อ
ชุ ม ชน การมี จิตอาสา และแรงสนับ สนุ น ทางสังคม ของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จังหวัด
ราชบุ รี ที่ จ ะส่ งผลให้ เกิ ด การปฏิ บ ั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมั ค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้ได้รับการส่ งเสริ มให้ได้ตรงตามความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ทาให้ทราบถึงความแตกต่างของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จาแนกตามข้อมู ลส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ หน่ วยงานที่ สังกัด ระยะเวลาในเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพการสมรส และความเพียงพอของรายได้
3. สามารถน าผลการศึ ก ษาวิจยั ไปใช้ป ระกอบการพิ จารณาปรับ ปรุ งพัฒ นางานระบบ
บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี
4. เพื่อเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารงานระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นได้นาผลการวิจยั ไปใช้
เป็ นข้อมู ลพื้นฐานในการหาแนวทางปรับปรุ ง หรื อพัฒนาการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัคร
ฉุ ก เฉิ น การแพทย์ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองความต้อ งการและความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
1. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
2. กระบวนการการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
ตอนที่ 2 อาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์
1. บทบาท หน้าที่ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
2. บริ บทของจังหวัดราชบุรี
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ตอนที่ 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง
1. แนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจในตนเอง
ตอนที่ 4 ความผูกพันต่อชุมชน
1. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อชุมชน
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อชุมชน
ตอนที่ 5 จิตอาสา
1. แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสา
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา
ตอนที่ 6 แรงสนับสนุนทางสังคม
1. ทฤษฎีของแรงสนับสนุนทางสังคม
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ตอนที่ 7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
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ตอนที่ 1 การปฏิบัติการฉุ กเฉิน
1. แนวคิดเกีย่ วกับการปฏิบัติการฉุ กเฉิน
การปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น เป็ นที มปฏิ บตั ิก ารฉุ กเฉิ นในหลายระดับ โดยมุ่งเน้นให้ก ารดู แลผู ้
เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นตั้งแต่รับรู ้ จนกระทัง่ นาส่ ง ซึ่ งเป็ นการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นนอกสถานพยาบาล (PreHospital) ด้วยทีมแรกที่ รวดเร็ ว ได้แก่ อาสาสมัครในชุ มชน กรณี เกิ นขีดความสามารถจะมีการขอ
สนับสนุนจากหน่วยปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นขั้นสู ง ซึ่งเรี ยกการปฏิบตั ิงานนี้วา่ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
บริบทของการปฏิบัติการฉุ กเฉิน
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.2551 เสนอไว้ว่า การขาดระบบบริ หารจัดการด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ และหน่วยงานรับผิดชอบผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นในกรณี เสี ยชีวติ อวัยวะหรื อเกิด
ความพิการ การบาดเจ็บเพิ่มขึ้น เพื่อป้ องกันและลดความสู ญเสี ยจึงได้มีคณะกรรมการการแพทย์
ฉุ กเฉิ นเพื่อสร้างมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ และมีหน่ วยงานรับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชน
ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่อให้ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ที่จะเข้าถึ งระบบ
โดยเท่าเทียม ได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิ น ฉบับที่ 1 (2553-2555) เสนอไว้วา่ การเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นเป็ นภาวะ
วิกฤตของชีวิตถ้าไม่รีบรักษาจะทาให้เสี ยชีวติ อวัยวะหรื อเกิดความพิการ หรื อตายก่อนวัยอันควร มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่ คง โดยข้อมูลสถิติสาธารณสุ ขในปี 2551 พบว่า การตาย
จากสาเหตุภายนอก (อุบตั ิเหตุ การได้รับพิษ ถูกทาร้าย) ในอัตรา 66.1 ต่อประชากรแสนคน และการ
ตายจากโรคระบบไหลเวียนเลือดอัตรา 56.0 ต่อประชากรแสนคน ซึ่ งเป็ นสาเหตุการตายในลาดับ 2
และ 4 ร่ วมกับข้อมูลการใช้บริ การห้องฉุ กเฉิ นทัว่ ประเทศ ปี ละประมาณ 12.0 ล้านครั้ง พบว่าผูป้ ่ วย
ฉุ กเฉิ นระดับวิกฤตและผูท้ ี่เสี ยชีวิต ประมาณร้อยละ 30 ต้องได้รับการช่วยฟื้ นคืนชี พเพื่อรักษาชี วิต
และอวัยวะประมาณปี ละ 4.0 ล้านครั้ ง ซึ่ งในผูเ้ สี ยชี วิตนอกโรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน ถ้า
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยรักษาชี วติ ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้ถึงประมาณร้อยละ 15-20
หรื อประมาณปี ละ 9,000 –12,000 คน สาเหตุของอัตราตายจากการเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นสู งเนื่องจากไม่ได้
รั บ การรั ก ษาพยาบาลอย่า งถู ก ต้อ งและทัน เวลา ทั้ง นี้ เพราะ “ระบบการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ”ยัง ไม่
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ คุ ณ ภาพยังไม่ ได้ม าตรฐาน จึ งต้อ งระดมภาคี เครื อข่ ายร่ วมกัน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนเพื่อให้คุม้ ครองสิ ทธิ ประชาชนทุกคนได้รับบริ การตามความเหมาะสมและจาเป็ น
บริ บ ทของการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ได้แก่ การปฏิ บ ตั ิก ารฉุ ก เฉิ น การศึ กษา การฝึ กอบรม การ
ค้น คว้าและการวิจ ัย ในส่ วนของการประเมิ น การจัดการ การบ าบัดรั ก ษาและการป้ อ งกัน การ
เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น การประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคีเครื อข่าย เพื่อสร้างแนวทางในการ

15
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของพระราชบัญญัติ
สุ ขภาพแห่ งชาติ ที่ระบบสุ ขภาพเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชนจะต้องได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ
ด้วยหลักประกันที่ ครอบคลุ มทุกคน โดยการแพทย์ฉุกเฉิ น จะคุ ม้ ครองประชากรในแต่ละกองทุ น
ได้รั บ ด้านการเงิ น การคลัง โดยส านัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ขสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นและหน่ วยงานอื่ นๆ ในการพัฒนาให้ประชากรได้เข้าถึ งบริ การและเพื่ อให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีเครื อข่ายอื่นให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน ให้ได้ร้อยละ 80
แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิ น ฉบับที่ 2 (2556-2559) เสนอไว้ว่า พระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2551 ให้ผปู ้ ่ วยฉุกเฉินได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ การเข้าถึงบริ การอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
มีคุณภาพมาตรฐาน การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
เพื่อลดและป้ องกันการเสี ยชี วิต อวัยวะ หรื อเกิ ดความพิการทั้งในภาวะปกติและภาวะสาธารณภัย
โดยมี คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิ นท าหน้าที่ กาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิ โดย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติจะรับผิดชอบการบริ หารจัดการ การประสานภาครัฐและเอกชน
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
สรุ ปได้ ว่า แนวคิดของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเพื่อให้เหลือผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นด้วยความรวดเร็ ว
ทันท่วงที ลดอัตราการเสี ยชีวิตและป้ องกันความพิการอันเกิดจากอาการแทรกซ้อน แต่ยงั พบปั ญหา
ในด้านความไม่พอเพียงของผูป้ ฏิ บตั ิการ วัสดุ อุปกรณ์ ขาดมาตรฐานของชุ ดปฏิ บตั ิก ารและการ
สนับสนุ นอย่างต่อเนื่ อง จึงต้องสร้างภาคีเครื อข่ายสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่อให้เกิ ดความ
ครอบคลุมและการสนับสนุ นอย่างจริ งจังต่อเนื่ องร่ วมกับพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น เพื่อให้
เกิดมาตรฐานของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ภายใต้การควบคุมโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
2. กระบวนการการปฏิบัติการฉุ กเฉิน
การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น เป็ นกระบวนการให้ความช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ น โดยให้บริ การ
ฉุ กเฉิ นนอกสถานพยาบาล (Pre-Hospital) ช่ วยเหลื อทางการแพทย์ เคลื่ อนย้าย ขนส่ ง โดยบทบาท
และหน้าที่ น้ ี เพื่อให้การรักษาแก่ ผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ น และจัดการขนย้าย ไปยังจุดหมายเพื่อให้ได้รับ
ดูแลอย่างต่อเนื่องเพิ่มโอกาสรอดของชีวติ และลดภาวะพิการอันเกิดมาจากอาการแทรกซ้อน
2.1 ความหมายของการปฏิบัติการฉุ กเฉิน
จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ ยวกับความหมายของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น พบว่ามีคาที่ใช้
เรี ย กไว้ห ลากหลาย โดยก่ อ นการร่ างพระราชบัญ ญัติ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น ในปี พ.ศ.2551 ได้เรี ย ก
ขั้นตอนให้การช่ วยเหลื อผูป้ ระสบเหตุ และผูป้ ่ วยว่า การกู้ชีพ ส่ วนอาสามู ลนิ ธิตอ้ งทางานหลาย
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หน้าที่ไม่เฉพาะแต่ช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นจึงเรี ยกว่า กูภ้ ยั นอกจากนี้ ยงั มีคาที่ใช้เรี ยกในลักษณะ
ความหมายใกล้เคียง ได้แก่ การกูช้ ีวิต การแพทย์ฉุกเฉิ น และกระบวนการช่วยเหลือ เป็ นต้น แต่ใน
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ขอใช้คาว่า “การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น” เนื่ องจากมีความสอดคล้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี และขอนิยามความหมายเอาไว้ดงั นี้
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน (2551) ให้ความหมายของ “ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน” ไว้วา่ เป็ น
การกระทาทั้ง 6 ข้อดังนี้ 1)การปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น 2) การศึกษา 3) การฝึ กอบรม 4) การค้นคว้า 5)
การวิจยั และ 6) การป้ องกัน โดยทั้ง 6 ข้อ จะต้องมี ก ระบวนการ การประเมิ น การจัด การ การ
รักษาพยาบาลนับตั้งแต่การรับรู ้จนทาให้ผปู ้ ่ วยฉุกเฉินได้พน้ ภาวะฉุกเฉิน จาแนกเป็ นการปฏิบตั ิการ
ในชุมชน และการปฏิบตั ิการต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล
ราชกิจจานุเบกษา (2554 : 40) ให้ความหมายของ “ปฏิบตั ิการ” ไว้วา่ การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
ที่กระทาโดยตรงต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น เกี่ ยวกับ การประเมิ น การดู แล การเคลื่ อนย้ายหรื อลาเลี ยง การ
นาส่ งต่อ การตรวจวินิจฉัย และการบาบัดรักษาพยาบาล รวมถึ งการเจาะหรื อผ่าตัด การใช้อุปกรณ์
หรื อเครื่ องมือแพทย์ การให้หรื อบริ หาร ยาหรื อสารอื่น หรื อการสอดใส่ วตั ถุใดๆ เข้าไปในร่ างกาย
และให้หมายรวมถึงการรับแจ้ง และจ่ายงานให้ผปู ้ ฏิบตั ิการอื่นกระทาต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินที่ตอ้ งทาตามแพทย์ดว้ ยแต่ไม่รวมถึงการกระทาใดอันเป็ นการปฐมพยาบาล
ชาตรี เจริ ญ ชี ว กุ ล (อ้า งถึ ง ใน วิ ท ยา มานะวาณิ ชเจริ ญ , 2554 : 3) ให้ ค วามหมายของ
“ปฏิบตั ิการกูช้ ี พฉุ กเฉิ น” ไว้วา่ หน่ วยงานหนึ่ งของการบริ การฉุ กเฉิ นนอกโรงพยาบาล ที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ และ/หรื อ ขนย้ายผูป้ ่ วยที่ได้รับภัยและบาดเจ็บ หรื อแพทย์ลงความเห็ นว่า
เป็ นกรณี ฉุกเฉิ น “ปฏิบตั ิการกูช้ ีพฉุ กเฉิ น” การดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของบูรณา
การทั้งระบบในการดูแลผูป้ ่ วย (Integrated System of Care) ซึ่ งรวมทั้งการดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
ปฏิ บ ตั ิการอาจใช้ชื่ อต่ างๆ กัน อาทิ หน่ วยปฐมพยาบาล หน่ วยฉุ กเฉิ นเคลื่ อนที่ หรื อหน่ วยกู้ชี พ
จุดประสงค์ของปฏิ บตั ิการกู้ชีพฉุ กเฉิ น ก็เพื่อให้การรักษาแก่ ผูป้ ่ วยอย่างรี บด่วนในภาวะปั จจุ บนั
หรื อจัดการขนย้ายผูป้ ่ วยให้ทนั เวลาไปยังจุดหมายถัดไปเพื่อให้ได้รับดูแล (Definitive Care)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ (2556) ให้ความหมายของ“ปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น”ไว้วา่ การ
ปฏิบตั ิการด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น เป็ นการรับรู ้ถึงภาวการณ์เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นจนถึงการดาเนิ นการให้
ผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ นได้รับ การบ าบัดรัก ษาให้พ ้น ภาวะฉุ ก เฉิ น ซึ่ งรวมถึ งการประเมิ น การจัดการ การ
ประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อสื่ อสาร การลาเลียงหรื อขนส่ งผูป้ ่ วย การตรวจวินิจฉัย และ
การบาบัดรักษาพยาบาล ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล
สุ จิตรา กล้วยหอมทอง (2556) ให้ความหมายของ “การกู้ชีพ ” ไว้ว่า การปฏิ บตั ิก ารด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิ น นับ ตั้งแต่ การรั บ รู ้ จนถึ งการช่ วยเหลื อให้รอดชี วิตรวมทั้งการเคลื่ อนย้ายไปยัง
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สถานพยาบาล แบ่ งเป็ น 1) การปฐมพยาบาล (First Aid) 2) การกู้ชี พ ขั้นต้น (Basic Lift Support,
BLS) การช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน 3) การกูช้ ีพขั้นสู ง (Advance Lift Support, ALS) การช่วยชีวติ ขั้นสู ง
สรุ ปได้ ว่า การปฏิบตั ิการฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
ฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ตั้ง แต่ รั บ รู ้ ถึ ง ภาวะเจ็ บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น จนกระทั่ง ปฏิ บ ัติ ก ารให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้พน้ ภาวะฉุกเฉิน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
2.2 การดาเนินงานการปฏิบัติการฉุ กเฉิน
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ในระบบบริ การแพทย์
ฉุกเฉิ น หมายถึง การจัดให้มีการระดมทรัพยากรในพื้นที่น้ นั ๆ ให้สามารถช่วยเหลือผูอ้ าศัยในพื้นที่
ได้มีโอกาสขอความช่วยเหลือในกรณี เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นทั้งในภาวะปกติและในภาวะภัยพิบตั ิได้
แนวคิดการดู แลผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นเป็ นการบริ การสมัยใหม่ที่เป็ นเชิ งรุ กที่เน้นการช่ วยชี วิต
ขั้นต้น (Life-Saving) มีฐานความคิดมาจากความเชื่อที่วา่ บุคลากรไม่วา่ บุคลากรทางด้านวิชาชีพหรื อ
อาสาสมัคร หรื อประชาชน ต้องมีการตัดสิ นใจในคุณค่าของสิ่ งที่มีผลต่อการดูแลผูท้ ี่เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น
และย่อมที่ ตดั สิ นเลื อกที่ จะให้ ก ารดู แลผูท้ ี่ เจ็บ ป่ วยฉุ กเฉิ น ก่ อนน าส่ งสถานพยาบาลได้ (Rainer,
2000:270 อ้างถึงใน สุ รเชษฐ์ สถิตนิรามัย, 2550 : 8-9) สาหรับแนวคิดนี้ ได้แก่
1. Scoop and Run เป็ นแนวคิดแบบ Anglo-American Model of Emergency Care ที่จะเน้น
การเคลื่อนย้ายผูท้ ี่เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นเข้าสู่ ห้องฉุ กเฉิ นให้เร็ วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตด้วยอุปกรณ์ เครื่ องมือ
การแพทย์ที่มีความพร้อมในโรงพยาบาล การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ ทาเท่าที่จาเป็ น
2. Stay and Play เป็ นแนวคิ ด แบบ Franco-German Model of Emergency Care ที่ เน้น การ
เคลื่อนย้ายห้องฉุ กเฉิ นสู่ ผปู ้ ่ วย โดยบุคลากรทางการแพทย์จะทาการดูแลผูบ้ าดเจ็บที่มีอาการหนัก ณ
จุดเกิดเหตุ เหมือนกับสถานพยาบาล จนมีอาการคงที่จึงทาการย้ายไปโรงพยาบาล
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ (2554) ได้จาแนกกระบวนการปฏิบตั ิการตามสมรรถนะ
การดูแลรักษาผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉินของผูป้ ฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. การเตรี ย มพร้ อ มก่ อ นปฏิ บ ัติ (Preparation) แบ่ ง เป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้านบุ ค ลากรโดย
เตรี ยมความรู ้ ร่ างกายและจิตใจของตนเอง ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยการจัดเตรี ยมและตรวจสอบก่อน
ใช้งาน ด้านการตรวจสอบความเรี ยบร้อยโดยการบารุ งรักษาพร้อมใช้งาน
2. การสื่ อ สาร (Communication) ได้แ ก่ 1) ข้อ มู ล ส าคัญ ที่ สื่ อ สาร เช่ น สถานที่ เกิ ด เหตุ
ลักษณะของเหตุการณ์ และปั ญหา ระดับความช่ วยเหลื อที่ ตอ้ งการ ชื่ อและตาแหน่ งของผูแ้ จ้ง 2)
หลักสาคัญในการสื่ อสารด้วยวิทยุสื่อสาร ระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อพนักงาน ส่ งข้อความสั้นๆ หยุดเมื่อ
มี ก ารขอความช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น เข้าแทรกและหลี ก เลี่ ย งชื่ อ ผูบ้ าดเจ็บ 3) การสื่ อ สารกับ แพทย์
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เจ้าหน้าที่ เพื่อขอแนวทางการรักษาพยาบาล การคัดกรอง และการตัดสิ นใจส่ งโรงพยาบาล อาการ
สาคัญของผูบ้ าดเจ็บที่ตอ้ งรายงาน 4) การสื่ อสารระหว่างบุคคล มีการสื่ อสารของผูร้ ่ วมทีมเพื่อการ
รับ รู ้ขอ้ มู ล อย่างทัว่ ถึ ง การสื่ อสารที่ตรงไปตรงมา ชัดเจนและเคารพผูบ้ าดเจ็บ 5) การสื่ อสารกับ
ผูบ้ าดเจ็บ ต้องแนะนาตัว พูดความจริ ง อธิ บายขั้นตอนการช่วยเหลือ เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ าดเจ็บได้ตอบ
โต้ ทบทวนความเข้าใจ 6) การสื่ อสารกับบุคคลบางกลุ่ม ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ ต้องสุ ภาพ ให้ความเคารพ
เด็กต้องสื่ อสารให้แก่พอ่ แม่เด็กด้วย ผูท้ ี่มีปัญหาการได้ยนิ ใช้การเขียน การมองเห็นใช้การสัมผัส
3. การประเมินสถานการณ์ (Scene Size-up) หมายถึ ง การประเมิ นสถานการณ์ ต้ งั แต่เริ่ ม
เดิ นทางไปจนถึ งที่เกิ ดเหตุ การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เป็ นอันตราย เพื่อเป็ น
แนวทางในการวางแผนช่วยเหลือ ซึ่ งการประเมินสถานการณ์มีดงั นี้
3.1 การป้ องกันตนเอง ประกอบด้วย 1) การป้ องกันตนเองจากการสัมผัสเชื้ อโรค
(Body Substance Isolation : BSI) เพื่ อ ไม่ ใ ห้ สั ม ผัส สารคัด หลั่ง เลื อ ด การไอ จาม โดยการสวม
แว่นตา ถุงมือ เสื้ อคลุม ผ้าปิ ดจมูก เมื่อเสร็ จให้ทิ้งและล้างอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน 2) การป้ องกัน
อันตรายที่เกิ ดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงาน เช่ น การสวมหมวกนิ รภัย การสวมรองเท้าบู๊ท 3) การป้ องกัน
อันตรายจากวัตถุ อนั ตรายในกรณี ส ารพิ ษ ต้องให้ผูท้ ี่ เชี่ ยวชาญเข้ามาควบคุ มสถานการณ์ 4) การ
ป้ องกันตนเองจากอุบตั ิเหตุจราจร โดยสังเกตสภาพการจราจร สายไฟฟ้ า/ไฟฟ้ า น้ ามันเชื้อเพลิงที่รั่ว
สารเคมี/วัตถุอนั ตราย 5) การป้ องกันตนเองจากการถูกทาร้าย ได้แก่ ไม่ยุง่ กับเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับ
การรักษา มีสติ ควบคุมอารมณ์ หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง เก็บรักษาวัตถุพยาน
3.2 ความปลอดภัยของสถานการณ์ (Scene Safety) เป็ นการประเมินเหตุการณ์ ว่า
จะเกิ ด อัน ตรายซ้ าซ้ อ น เพื่ อ รี บ เคลื่ อ นย้ายแบบฉุ ก เฉิ น ในการช่ ว ยชี วิต ผู ป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น ยกเว้น ถ้า
เหตุการณ์ไม่ปลอดภัยไม่ควรเข้าไป และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทาให้ปลอดภัยเสี ยก่อน
3.3 กลไกการบาดเจ็ บ (MOI = Mechanism of Injuries) เป็ นการประเมิ น เพื่ อ
พิจารณาถึ งความรุ นแรงของอาการ โดยแบ่งออกเป็ น 1) ผูบ้ าดเจ็บ (Trauma) ต้องนึ กถึงกลไกการ
บาดเจ็บ (Mechanism of Injuries)โดยการถามผูบ้ าดเจ็บ กรณี ไม่รู้สึกตัวให้ถามจากญาติ ผูท้ ี่ อยู่ใน
เหตุการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความรุ นแรงของเหตุการณ์ 2) ผูเ้ จ็บป่ วย
(Medical) ให้ซกั ประวัติจากผูป้ ่ วย ญาติ หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุการณ์ ปั ญหาของการเจ็บป่ วย
3.4 จ านวนผู ้ป่ วยฉุ ก เฉิ น (Number of Patients) กรณี ที่ มี ผู ้เจ็ บ ป่ วยมากจนไม่
สามารถจัดการได้ กรณี ภยั พิบตั ิ (Mass Casualty) ต้องขอสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ให้การช่วยเหลือ ทาการคัดแยก (Triage) ผูเ้ จ็บป่ วย เพื่อจัดลาดับความเร่ งด่วนในการช่วยเหลือ
3.5 การขอรับ การสนับสนุ นทรัพ ยากรและสิ่ งอื่นๆ (Additional Resource) กรณี
เกินขีดความสามารถต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น ทีมกูช้ ีพขั้นสู ง, กูภ้ ยั , ตารวจ เป็ นต้น
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4. การประเมินสภาพผูบ้ าดเจ็บ (Patient Assessment) มีข้ นั ตอนต่างๆ ดังนี้
4.1 การประเมิ น ขั้น ต้น (Initial Assessment) ตั้ง แต่ พ บผู ้ป่ วยฉุ ก เฉิ น ครั้ งแรก
ข้อมูลทัว่ ไป เช่ น อายุ เพศ เชื้ อชาติ กลไกการบาดเจ็บกรณี อุบตั ิเหตุ ส่ วนผูป้ ่ วยควรรู ้ปัญหา อาการ
สาคัญและจัดการต่อสิ่ งคุ กคามชี วิต ต้องยึดตรึ งกระดูกสันหลัง ต้นคอ ประเมินระดับความรู ้สึกตัว
ทางเดินหายใจ การหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อรักษาและเคลื่อนย้าย
4.2 การประเมิ นการบาดเจ็บ อย่างรวดเร็ ว (Rapid Trauma Assessment) เป็ นการ
ประเมินผูบ้ าดเจ็บที่อนั ตรายต่อชีวิตหรื อการบาดเจ็บที่รุนแรงต่อไขสันหลัง หรื อระดับความรู ้สึกตัว
จึงต้องยึดตรึ งกระดูกคอส่ วนหลัง (C-Spine Stabilization) ประเมินแบบศีรษะจรดปลายเท้า (Head–
to-Toe) ขอทีมกูช้ ี พขั้นสู ง การประเมินซ้ า (Reassessment) ในระดับความรู ้สึกตัว (AVPU) และการ
ประเมิ นขั้นต้น (Initial Assessment) การประเมินสัญญาณชี พ ชี พจร หายใจ ความดันโลหิ ต และ
อุณหภูมิร่างกาย และผูเ้ จ็บป่ วยฉุกเฉินทางอายุรกรรมต้องซักประวัติและการตรวจร่ างกาย
5. การคัดแยกผูบ้ าดเจ็บ (Triage) กรณี ที่มีจานวนมาก (Mass Casualty) ด้วยทรัพยากรจากัด
ให้เกิดประโยชน์กบั ผูร้ อดชี วิต ดังนี้ สี แดง (Immediate) คือผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงต้องช่วยเหลื อทันที สี
เหลื อง (Delayed) คื อ ผูบ้ าดเจ็บ ปานกลางรอได้ระยะ 1 ชั่วโมง สี เขี ย ว (Minor) คื อ ผูบ้ าดเจ็บ ไม่
รุ นแรงเดินได้ช่วยเหลื อตัวเองได้ สี ดา (Deceased) คือผูเ้ สี ยชีวิต/ผูไ้ ม่มีทางรอด เทคนิ ค Star Triage
คือ แยกคนเดินได้เป็ นผูบ้ าดเจ็บสี เขียว ส่ วนคนที่เดินไม่ได้ให้ประเมินตามแดง เหลืองหรื อดา
6. การช่วยเหลือ ณ เกิดเหตุ (On-Scene Care) หมายถึง การรักษาพยาบาลและพร้อมนาส่ ง
ซึ่ งมีดงั นี้ การปฐมพยาบาล จัดทางเดินหายใจ การหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิ ต การกระตุน้ ไฟฟ้ า
ช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทาคลอดปกติในกรณี ภาวะฉุกเฉิน และการใช้ศพั ท์ทางการแพทย์
7. การยึดตรึ ง ยกและเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ โดยยึดหลักคือ การไม่ทาให้ผเู ้ จ็บป่ วยได้รับการ
บาดเจ็บซ้ าซ้อน ผูท้ ี่ทาหน้าที่ลาเลียงขนย้ายผ่านการฝึ กอบรมเทคนิ ควิธีการมาเป็ นอย่างดีในการขน
ย้าย มีการประเมินสภาพผูบ้ าดเจ็บเป็ นระยะๆ ปฏิบตั ิการดูแลรักษาลาเลียงนาส่ งตามความเหมาะสม
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ (2557) ได้กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธี
ปฏิ บตั ิ การปฏิ บ ตั ิ การฉุ กเฉิ นก่ อนสถานพยาบาล (Pre-Hospital Emergency Operational Standard,
Principle, Criteria and Protocol) มาตรฐานการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นก่อนสถานพยาบาล ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
ได้รับบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นก่อนสถานพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ดังนี้
1. การสารวจและการพบเหตุ (Detection) เป็ นห่ วงโซ่ แรก ของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเป็ น
จุดเริ่ มต้นของกระบวนการช่ วยชี วิต โดยการตรวจพบผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤตเพื่อให้การช่ วยเหลื อ
อย่างเร่ งด่วน ซึ่ งต้องแจ้งเหตุดว้ ยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการวางระบบค้นหาคนในภาวะวิกฤตที่
มีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นก่อนสถานพยาบาล และการแจ้งเหตุเจ็บป่ วย
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ฉุกเฉินตามคู่มือการแจ้งเหตุป่วยฉุ กเฉิ นของนักเรี ยน พนักงานโรงงาน โรงแรม อาสาฉุ กเฉิ นชุ มชน
และคู่มือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาวะฉุ กเฉิ นทางด้านสุ ขภาพและการร้องขอความช่วยเหลือ
2. การแจ้งเหตุของความช่วยเหลือ (Reporting) เป็ นห่ วงโซ่ ที่สอง เป็ นการอานวยการทาง
การแพทย์ การรั บ แจ้งและสั่ งการ การรายงานการปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น โดยมี ระบบการแจ้งเหตุ ที่
รวดเร็ ว หมายเลขที่จาง่าย และได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถให้คาแนะนาในการดูแลขั้นต้น
ได้ การจัดตั้งศูนย์รับ แจ้งเหตุและสั่ งการผ่านหมายเลข 1669 มี หลักเกณฑ์ตามแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ แนวทางการตัดสิ นใจรับ แจ้งเหตุ ฉุกเฉิ นเพื่ อตอบสนองภาวะฉุ กเฉิ น
คู่มืออานวยการทางการแพทย์สาหรับศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ แนวทางการจัดพื้นที่บริ การรั บ
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น และคู่มือการจัดการระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิ น
3. การออกปฏิบตั ิการ (Response) เป็ นห่ วงโซ่ ที่สาม เป็ นการตอบสนองต่อภาวะฉุ กเฉิ นที่
เหมาะสมกับการเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นในแต่ละเหตุการณ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติจึงได้กาหนด
มาตรฐานชุ ดปฏิบตั ิการโดยประกอบด้วยบุคลากร ได้แก่หวั หน้าชุดผูป้ ฏิบตั ิการ ผูป้ ฏิบตั ิการ และผู ้
ขับพาหนะฉุกเฉิ น อุปกรณ์ ต่างๆ หน่วยกูช้ ี พจะต้องมีฐานอยูใ่ นชุ มชนโดยใช้หลักเกณฑ์ตอบสนอง
ต่ อภาวะฉุ ก เฉิ น ด้วยวิธี ป ฏิ บ ัติต ามแนวทางการปฏิ บ ัติก ารแจ้งเหตุ และประสานการปฏิ บ ัติก าร
(CBD) คู่มือการแจ้งเหตุสาหรับนักเรี ยน คู่มือการประชาสัมพันธ์การรับรู ้ภาวะฉุ กเฉิ นด้านสุ ขภาพ
และช่องทางการแจ้งเหตุสาหรับชุมชนและโรงงาน และคู่มือการแพทย์ฉุกเฉิ นในโรงงาน
4. การรักษาพยาบาล ณ จุ ดเกิ ดเหตุ (On Scene Care) เป็ นห่ วงโซ่ ที่สี่ คื อ การดู แลผูป้ ่ วย
ฉุ กเฉิ น ณ จุดเกิ ดเหตุถึงสถานพยาบาล การรักษาพยาบาลเป็ นขั้นตอนหนึ่ งที่มีความสาคัญ ที่ตอ้ ง
อาศัยหลักการและองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง ในการตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และสิ่ งสาคัญที่สุดคือเรื่ อง
ของความปลอดภัย ทั้งผูป้ ฏิบตั ิงาน ประชาชนที่อยูใ่ นเหตุการณ์
5. การลาเลียงขนย้าย และการดูแลระหว่างนาส่ ง (Care in Transit) เป็ นห่วงโซ่ ที่ห้า ที่จะทา
การปฏิ บ ัติ ใ นระหว่างนาส่ ง การรัก ษาให้คงที่ ไม่ ท าให้ เกิ ดการบาดเจ็บ ซ้ าซ้อนต่ อผู เ้ จ็บ ป่ วย ผู ้
เคลื่อนย้ายจะต้องผ่านการฝึ กอบรมเทคนิ ควิธีมาเป็ นอย่างดี และต้องมีการประเมินสภาพผูเ้ จ็บป่ วย
เป็ นระยะๆ ในระหว่างเคลื่ อนย้าย โดยปฏิ บตั ิ การบางอย่างอาจจะท าบนรถในขณะกาลังลาเลี ยง
นาส่ งได้ เช่น การให้สารน้ า การดาม ส่ วนที่มีความสาคัญลาดับรองลงมา เป็ นต้น
6. การนาส่ งสถานพยาบาล (Transfer to Definitive Care) เป็ นห่ วงโซ่ สุ ดท้าย เป็ นการส่ ง
ต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อการรักษาโดยเลือกสถานที่มีผลต่อผูเ้ จ็บป่ วย ต้องนาส่ งในสถานพยาบาล
ที่สามารถรักษาผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉินได้เหมาะสมกับเวลา เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานพยาบาลจะ
ทาให้เสี ยชีวติ พิการหรื อปัญหาในการรักษาพยาบาลที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระบบบริ การแพทย์ฉุกเฉิ น
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หลักเกณฑ์ของ การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิ ดเหตุ การลาเลียงขนย้าย และการดูแลระหว่าง
น าส่ ง และการน าส่ ง สถานพยาบาล ได้แ ก่ หลัก เกณฑ์ ก ารดู แลผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ถึ ง
สถานพยาบาล ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิ นเรื่ องการให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของ
ผูป้ ฏิบตั ิการ พ.ศ.2554 หมวด 2 เรื่ อง อานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ ข้อจากัด หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของผูป้ ฏิบตั ิการ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความ
ฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น พ.ศ.2554 ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิ นเรื่ องอานาจ หน้าที่
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจากัดการปฏิบตั ิการแพทย์ของผูช้ ่วยเวชกรรมตามค่าสั่งการแพทย์
หรื ออานวยการ พ.ศ.2556 ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิ นเรื่ องประเภท ระดับ ขอบเขต อานาจหน้าที่
หน่ วยปฏิ บตั ิ การฉุ ก เฉิ น หลักเกณฑ์มาตรฐานหน่ วยปฏิ บ ตั ิ การฉุ กเฉิ น หลักเกณฑ์มาตรฐานชุ ด
ปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น ประเภทลาเลี ยงผูป้ ่ วย ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ประเภทไม่ลาเลี ยงผูป้ ่ วย
(พาหนะสนับสนุน) พาหนะตรวจการ พาหนะสื่ อสาร และพาหนะเคลื่อนที่
วิธีการปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น ณ จุดเกิ ดเหตุ คู่มือชุ ดการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น
ของชุ ดปฏิ บตั ิการแต่ละระดับ ALS/BLS/FR คู่มือการตรวจรับมาตรฐานหน่ วยปฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ น/
ชุ ดปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น คู่มือแนวทางคัดแยกระดับผูป้ ่ วย ณ จุดเกิ ดเหตุ คู่มือแนวทางบริ การจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุ กเฉิ นขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น คู่มื อแนวทางการบริ หารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุ ก เฉิ น ของหน่ ว ยปฏิ บ ัติ ก าร/สถานพยาบาล คู่ มื อ แนวทางปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น การ
ปฏิบตั ิการอานวยการ คู่มือการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นขณะลาเลียง และคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของ
ผูป้ ฏิบตั ิการบนพาหนะการแพทย์ฉุกเฉิ นทางบก ทางน้ าและพาหนะสนับสนุน
สรุ ป ได้ ว่ า การปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เป็ นกระบวนการในการให้ ความช่ วยเหลื อ ผูเ้ จ็บ ป่ วย
ฉุ กเฉิ นนอกสถานพยาบาล (Pre-Hospital) ตั้งแต่รับรู ้จนนาส่ งสถานพยาบาล เพื่อให้มีชีวิตรอดและ
เกิ ด ความปลอดภัย ไม่ เกิ ดภาวะแทรกซ้ อน ซึ่ งประกอบด้วยการปฏิ บ ัติก ารตามสมรรถนะของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่จะครอบคลุมตามแนวการปฏิบตั ิ งานของหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้ 1) Detection 2)
Reporting 3) Response 4) On Scene Care 5) Care in Transit 6) Transfer to Definitive Care
3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติการฉุ กเฉินของอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และรายงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่ามี ผูท้ ี่
ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ดังต่อไปนี้
สุ มิตรา เขื่อนแก้ว (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิของอาสากูช้ ี พใน
การช่ วยเหลื ออุบตั ิเหตุจราจรอาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการ
ปฏิบตั ิของอาสากูช้ ี พ ด้านการประเมินการดูแลทางเดินหายใจไม่เหมาะสม (50%) การห้ามเลือดไม่
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เหมาะสม (7.14%) และไม่ได้ทาการห้ามเลือด (14.29%) การดามไม่เหมาะสม (18.19%) และไม่ได้
ท าการดาม (27.27%) ซึ่ งอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติข องอาสากู้ชี พ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
เนื่ องจากอาสากูช้ ี พไม่มีเวลาทบทวนความรู ้ การออกปฏิ บตั ิการนาน ไม่มน่ั ใจ มีความล่าช้า ไม่ได้
ออกให้บริ การเป็ นประจา ประสบการณ์การทางานน้อย ปฏิบตั ิไม่ถูกเพราะไม่เคยได้รับการอบรม
กรรณิ กา ทิ พ ย์ชัย มงคล (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาศัก ยภาพในการปฏิ บ ัติ ก ารด้า น
การแพทย์ฉุกเฉิ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า
ศักยภาพของการปฏิบตั ิการโดดเด่นตามเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ในด้านการนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลภายใน 20
นาที คิดเป็ นร้อยละ100 ด้านการออกปฏิ บตั ิการมีความสาเร็ จ คิดเป็ นร้อยละ97.40 และเข้าถึงเหตุ
ภายใน 10 นาที คิดเป็ นร้อยละ 97.33 เพราะมาจากอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสา แต่มีปัญหา
และอุปสรรค คือ ขาดงบประมาณการบริ หารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินและค่าตอบแทน ไม่มีเวรและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานกูช้ ีพไม่ได้อยูป่ ระจา รถกูช้ ี พใช้หลายงาน ถนนมีสภาพชารุ ดเป็ นอุปสรรคในการรับส่ ง
ผูป้ ่ วย ผูป้ ฏิบตั ิงานกูช้ ีพที่ผา่ นการอบรมและขึ้นทะเบียนมีการประสานกับหน่วยกูช้ ีพตาปี มีนอ้ ย
จันทนา โคบาล (2557) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพของงานกูช้ ี พอาเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า เน้นความปลอดภัย ทักษะของงานกูช้ ี พ รับผิดชอบการเข้าเวร ความเสมอภาคการ
จ่ายค่าตอบแทน อิสระในงานและทาแทนกันได้ภายใต้สัญญาจ้างเป็ นทีมกูช้ ี พ สร้ างจิตสานึ ก การ
รักษาที่ ทนั เวลา การประสานงานด้วยเทคโนโลยี มี ชุดฟอร์ ม กู้ชีพ และสั ญลักษณ์ ข องหน่ วยงาน
อุปกรณ์ กู้ชีพเบื้ องต้นครบชุ ด มี จรรยาบรรณ ตรงต่อเวลา และให้การบริ การเสมือนญาติ ยึด หลัก
ประชาธิ ปไตย มีส่วนร่ วม ให้การช่ วยเหลื อเบื้องต้นและรี บนาส่ งให้เร็ ว ยึดหลักมนุ ษยธรรมรับใช้
ประชาชนด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริ การ สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ให้เกี ยรติ กนั เคารพกฎกติ ก า และการท างานเป็ นที ม อบรมทบทวนความรู ้ เพื่อ เพิ่ ม ศักยภาพ นา
ปั ญหามาวางแผนแก้ไข ตรงต่อหน้าที่และสายบังคับบัญชา เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชาวบ้าน งานกู้
ชีพถือว่าเป็ นบุคคลมีเกียรติมีศกั ดิ์ศรี ดังนั้นจะไม่รังเกียจคนป่ วยทาให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจมากที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น” จะเห็ นได้วา่ การปฏิ บตั ิการ
ฉุ กเฉิ น หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ได้มีการกระทา หรื อ การปฏิ บตั ิงานได้อย่าง
สอดคล้องและเป็ นไปตามพันธกิ จของการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นก่อนสถานพยาบาลที่ได้กาหนดไว้ใน
กิจกรรมอย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อันจะช่ วยให้สามารถช่ วยชี วิตผูป้ ระสบภัย หรื อ
อุบตั ิเหตุในกรณี ต่างๆ นับตั้งแต่การรับรู ้ถึงภาวการณ์เจ็บป่ วย จนถึงการดาเนิ นการให้ผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ น
ได้รับการบาบัด รักษาให้พน้ ภาวะฉุ กเฉิน และได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที
เพื่อลดความสู ญเสี ย หรื อเกิดอันตรายที่อาจจะส่ งผลตามมา
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
1. แนวคิดเกีย่ วกับอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
บทบาท หน้าที่ ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์น้ นั มีหน้าที่ในการมุ่งให้การช่ วยเหลื อผู ้
เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นและการบาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนร่ วม ด้วยความรู ้ความสามารถที่ผา่ นการฝึ กอบรม
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการณ์ การสร้างความเชื่อมัน่ และไว้วางใจจากผูร้ ับบริ การ
1.1 ความหมายของอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
อาสาสมัครฉุ กเฉินทางการแพทย์ (Emergency Medical Responder: EMR) เป็ นบุคลากรใน
ระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นที่ นบั ได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นบุคคลแรกๆ ที่ได้พบ
เหตุ และมีการประเมินสถานการณ์ ขอความช่วยเหลือกับบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง การตัดสิ นใจร่ วมกัน
ในทีมเกี่ยวกับการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิ ดเหตุ จนกระทัง่ ส่ งต่อไปยังสถานพยาบาล
ซึ่ งบุคคลากรเหล่านี้ส่วนมากจะอยูใ่ นชุมชน และปฏิบตั ิงานด้วยจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือ มี
การควบคุ มดู แลขึ้นทะเบียนเป็ นบุคคลากรเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิ นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น
แห่ งชาติ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี การใช้คาที่ เรี ยก อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ เช่ น
อาสากู้ชี พ อาสาสมัค รกู้ภ ัย ผู ช้ ่ ว ยเวชกรรม ผูป้ ฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งในการวิจยั ครั้ งนี้ ผู ว้ ิจยั ขอใช้ค าว่า
“อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์” เนื่ องจากมี ความสอดคล้องกับปั จจัยที่ จะส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิการ
ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี และจะขอนิยามความหมาย เอาไว้ดงั นี้
เกศินี สราญฤทธิ์ ชัย (2546 : 20) ให้ความหมายของ “อาสาสมัครกู้ภยั ” หมายถึ ง คาที่ใช้
เรี ยกกลุ่มคนผูม้ ีความเสี ยสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศให้แก่ สังคมและเพื่อนร่ วมโลก โดย
ไม่คานึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้ อชาติ หรื อศาสนาและเป็ นผูซ้ ่ ึ งยอมเสี ยสละเวลา ส่ วนตัว เพื่อช่วยเหลือ
สังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆอาสาสมัครกูภ้ ยั มีหลายประเภท มาจากหลายสายงาน กระจาย
อยูท่ ว่ั ทุกสารทิศ ไม่วา่ จะเป็ นอาสาสมัครกูภ้ ยั ของมูลนิ ธิต่างๆรวมถึงหน่ วยงานทางราชการ แต่ทุก
คนมีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการช่วยเหลือผูท้ ี่กาลังพบกับปั ญหาให้พน้ จากวิกฤตนั้นๆไปได้
ราชกิ จ จานุ เบกษา (2554 : 37) ให้ ค วามหมาย “ผูป้ ฏิ บ ัติ ก าร”ไว้ว่า บุ ค คลที่ ป ฏิ บ ัติ งาน
การแพทย์ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิ นกาหนดให้รวมถึงบุคคลที่ปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
ตั้งแต่บุคคลผูพ้ บเหตุ ผูช้ ่วยเหลือ ได้แก่ พนักงานฉุ กเฉิ นการแพทย์ 110 ชัว่ โมง อาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ 16 ชัว่ โมง ส่ วนหลักสู ตรปั จจุบนั ปี งบประมาณ 2558 อบรม 40 ชัว่ โมง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น (2554 : 41) ให้ความหมายของ “ผูป้ ฏิบตั ิการ” ในกลุ่มของผูช้ ่ วย
เวชกรรม ดังนี้ อาสากู้ชีพหรื ออาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ หรื อผูป้ ฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้ องต้น ใช้
เรี ยกแทน “อาสากูช้ ี พ” เดิม หมายถึงผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้องต้น “เวชกร
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ฉุกเฉินระดับต้น” หมายถึง ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรเวชกรฉุกเฉิ นระดับต้น จากแหล่งฝึ กอบรม
ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินรับรอง
อริ ศ รา จานสิ บ สี (2555 : 39) ให้ ค วามหมาย “อาสากู้ ชี พ ” (First Responder) หมายถึ ง
เจ้าหน้าที่หน่วยกูภ้ ยั อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ดบั เพลิง หรื อกลุ่มบุคคลที่ที่แสดงตนว่า
พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและบริ การประชาชน มักจะเป็ นเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ ควร
มีความรู ้ พ้ืนฐานหลักสู ตรการอบรม 16 ชม. เป็ นขั้นต่ า (หลักสู ตรปฐมพยาบาลและเคลื่ อนย้ายขั้น
พื้นฐาน ของกระทรวงสาธารณสุ ข) สามารถให้การประเมินสภาพผูป้ ่ วยที่บอกได้วา่ ผูป้ ่ วยต้องการ
รักษาพยาบาลในระดับใด หากแน่ ใจว่ามีความรุ นแรงน้อยสามารถดาเนิ นการลาเลี ยงขนย้ายเองแต่
หากพบว่ามีความรุ นแรงสู งหรื อไม่แน่ใจให้เรี ยกหน่วยบริ การการแพทย์ฉุกเฉินมาสนับสนุน
กนกวรรณ นิ่ ม ทัศ นศิ ริ (2556 : 24) นาเสนอการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและอาสาสมัค รกู้ภยั
มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์จงั หวัดนครปฐม ได้ให้ความหมาย “อาสาสมัครกูภ้ ยั ” ไว้ ดังนี้
1. เป็ นบุคคลที่เข้ามาทางานด้วยใจอาสาโดยไม่ได้รับเงิ นเดื อน ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ มรณภัย
ไร้ญาติ ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ต่างๆ เช่ น อุ บตั ิ ภยั อุ ทกภัย วาตภัย และอัคคี ภยั ตลอดจนสาธารณกุศล
โดยทัว่ ไป โดยให้ความช่วยเหลือทุกที่ที่ร้องขอ มีการประสานกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
2. อาสาสมัครกูภ้ ยั เกิ ดจากความสมัครใจ ซึ่ งอาสาทุกคนต้องประพฤติปฏิ บตั ิตนให้อยู่ใน
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์อย่างเคร่ งครัด โดยไม่ใช่วา่ เป็ นอาสาสมัคร
กูภ้ ยั แล้วจะทาอะไรได้ ตามอาเภอใจ ให้อาสาพึงระลึกถึงระเบียบวินยั เสมอ
3. คาที่ ใช้เรี ยกกลุ่มคนผูม้ ี ความเสี ยสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุ ทิศให้แก่สังคมและ
เพื่อนร่ วมโลก ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรื อสัตว์ โดยไม่คานึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรื อศาสนา และ
เป็ นผูซ้ ่ ึ งยอมเสี ยสละเวลาส่ วนตัว เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด
4. อาสาสมัครกูภ้ ยั คือผูท้ ี่มีความเสี ยสละ ปฏิ บตั ิตนต่อผูอ้ ื่นเช่ นเดียวกับญาติของตน เป็ นผู ้
ใฝ่ พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเอง และให้ความช่วยเหลือด้วยความเสมอภาคโดยไม่ตอ้ งการ
สิ่ งตอบแทนใดๆ จึงถือได้วา่ อาสาสมัครกูภ้ ยั เป็ นกาลังสาคัญของสังคมในปั จจุบนั
5. อาสาสมัครกูภ้ ยั มีหลายประเภท มีหลายสายงานโดยจะกระจายอยู่ทว่ั ประเทศไม่ว่าจะ
เป็ นอาสาสมัครกูภ้ ยั ของมูลนิ ธิต่างๆ รวมถึงหน่วยงานทางราชการ แต่ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน
คือต้องการ ช่วยเหลือผูซ้ ่ ึ งกาลังประสบปั ญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ให้พน้ จากวิกฤติน้ นั ๆไปได้ดว้ ยดี
สรุ ปได้ ว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ หรื ออาสากู้ชีพ หรื ออาสาสมัครกูภ้ ยั หรื อหรื อผู ้
ปฏิ บ ตั ิ ก ารณ์ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ส มัครใจเข้ามาเป็ นตัวแทนในการออกช่ วยเหลื อผูไ้ ด้รับ บาดเจ็บ
อุบตั ิเหตุและผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) โดยผ่านการ
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อบรมตามหลักสู ตรที่กาหนดในงานอาสากูช้ ี พ และขึ้นทะเบียนเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
ในระบบการ แพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ (สพฉ.)
1.2 บทบาท หน้ าที่ของอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีภารกิจมุ่งเน้นช่ วยเหลือผู ้
เจ็บ ป่ วยฉุ กเฉิ น ให้ผูเ้ จ็บ ป่ วยฉุ กเฉิ นได้พ น้ ภาวะวิก ฤติ มี โอกาสรอดชี วิต มีความปลอดภัย และ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนรวมถึงความพิการที่จะตามมาภายหลังได้ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น (2553) ได้เสนอว่า การออกปฏิบตั ิการของชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
(Response) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ของการเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น ทางสถาบันการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ (สพฉ.) จึ ง ได้ก าหนดมาตรฐานชุ ดปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อให้ มี ความเหมาะสมกับ การ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลซึ่ งประกอบด้วยบุคลากร ได้แก่ หัวหน้าชุดผูป้ ฏิบตั ิการ
ผูป้ ฏิบตั ิการ และผูข้ บั พาหนะฉุ กเฉิ น อุปกรณ์ ต่างๆ โดยในการออกปฏิบตั ิการของชุดปฏิบตั ิการที่
จะช่ ว ยเหลื อ ผู ้เจ็ บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น มาจากผู ้รั บ แจ้ง เหตุ แ ละสั่ ง การช่ ว ยเหลื อ (EMD = Emergency
Medical Dispatcher) หรื อผูบ้ ญั ชาการจะพิจารณาความเหมาะสม ชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น มีดงั นี้
1. ชุ ด ปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต้น (First Responder Unit : FR) ซึ่ งมี ห น้ าที่ แ ละขอบเขต
ความสามารถในการประเมินและให้การปฐมพยาบาลที่ไม่ตอ้ งใช้ใบประกอบวิชาชี พเวชกรรม ที่
ต้องมีการกากับและสั่งการโดยแพทย์หรื อพยาบาลประจาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อสังกัดอยู่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อหน่ วยงานที่ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นมอบหมายให้ดาเนิ นการอย่างเป็ นทางการ หรื อ หน่ วยงานของรัฐอื่ นๆ (เช่ น ตารวจ
ดับเพลิง อุทยานแห่ งชาติเป็ นต้น) หรื อองค์กรอื่นที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติรับรองโดยขึ้น
ทะเบียนกับสานักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสามารถปฏิบตั ิงานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.1 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) ปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ 2) ประเมินสถานการณ์ เบื้องต้น 3) จาแนกประเภท
ผูป้ ่ วย (Triage) 4) ประเมิ น สภาพผูป้ ่ วย 5) สื่ อสารประสานงาน ขอความช่ วยเหลื อ เมื่ อเกิ น ขี ด
ความสามารถ 6) ให้การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน 6) เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างถูกวิธี
7) ให้การดูแลผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นขณะนาส่ ง 8) ส่ งผูป้ ่ วย ณ สถานพยาบาล ประสานงานศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการ 9) บันทึกรายงานการปฏิบตั ิงาน 10) ทาความสะอาดรถและเก็บอุปกรณ์
1.2 ผูป้ ฏิบตั ิการ มีดงั นี้ 1) หัวหน้าชุ ดปฏิ บตั ิ การเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ นเบื้ องต้น
(First Responder : FR) และที มปฏิ บตั ิ การที่ เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ นเบื้ องต้น รวมอย่างน้อย 3 คน
เป็ นผูท้ ี่ ผ่านการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ นเบื้ องต้น (FR) กับสานักงานระบบการแพทย์
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ฉุกเฉินจังหวัดและผ่านการอบรมหลักสู ตรการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 16
ชัว่ โมง 2) มีผปู ้ ฏิบตั ิการอย่างน้อย 2-3 คน/ทีม 3) สุ ขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
4) ผูป้ ฏิ บตั ิ ก ารอย่างน้อย 1 คน สามารถขับ พาหนะเพื่ อไปรั บ ส่ งผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น ดังกล่ าวได้และมี
ใบอนุ ญาตขับพาหนะนั้นตามที่ กฎหมายกาหนด 5) อายุ 18 ปี ขึ้ นไป 6) ผ่านอบรมฟื้ นฟู ความรู ้ ที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติกาหนด
2. ชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นระดับต้น (Basic Life Support Unit : BLS) ซึ่ งมีหน้าที่และขอบเขต
สามารถให้การประเมินสถานการณ์ และสภาพผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นให้การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้ นคืน
ชี พขั้นพื้นฐานเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างถู กวิธี โดยขึ้ นทะเบี ยนกับสานักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
จังหวัด และสามารถปฏิบตั ิงานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
2.1 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) ปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ 2) ประเมินและควบคุมสถานการณ์ จนกว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาถึง 3) จาแนกประเภทผูป้ ่ วย (Triage) 4) ประเมินสภาพผูป้ ่ วย สัญญาณชี พและอาการ
ทางระบบประสาท 5) สื่ อสาร ประสานงานและสั่งการเมื่อเกินขีดความสามารถ 6) ช่วยเหลือภาวะ
คุ กคามต่อชี วิต 7) จัดท่ าเปิ ดทางเดิ นหายใจ 8) ดู ดเสมหะ 9) ใส่ Oro-Pharyngeal Airway 10) การ
ห้ามเลือด 11) การช่วยฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน 12) การทาการปฐมพยาบาล ทาแผล ดามกระดู ก ช่วย
คลอดฉุ กเฉิ น 13) การยึดตรึ งและเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย 14) การส่ งมอบผูป้ ่ วย ณ สถานพยาบาลตามการ
ประสานงาน 15) การบันทึกรายงานการปฏิบตั ิงาน 16) ทาความสะอาดรถและเก็บอุปกรณ์
2.2 ผู ้ป ฏิ บ ัติ ก าร ดัง นี้ 1) หั ว หน้ าชุ ด เป็ นเวชกรฉุ ก เฉิ น ระดับ ต้น (Emergency
Medical Technician-Basic : EMT-B) บุคลากรที่ผา่ นการขึ้นทะเบียนเวชกรฉุ กเฉิ นระดับพื้นฐานกับ
สานักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นจังหวัด และผ่านการอบรมหลักสู ตรเวชกรฉุ กเฉิ นระดับพื้นฐาน
(EMT-B 110 ชม.) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ 2) มีบุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 3 คน/
ที ม และ 2 คนที่ ร่ ว มที ม อย่า งน้ อ ยต้อ งผ่า นการอบรมเป็ นเวชกรฉุ ก เฉิ น ระดับ เบื้ อ งต้น (FR) 3)
สุ ข ภาพแข็งแรง ไม่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อการปฏิ บ ตั ิ งาน 4) ผูป้ ฏิ บ ัติก ารอย่างน้อย 1 คน สามารถขับ
พาหนะเพื่อไปรับส่ งผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นดังกล่าวได้และมีใบอนุญาตขับพาหนะนั้นตาม ที่กฎหมายกาหนด
5) อายุ 18 ปี ขึ้นไป 6) ผ่านอบรมฟื้ นฟูความรู ้ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติกาหนด
กนกวรรณ นิ่ มทัศนศิริ (2556 : 25) นาเสนอบทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์
และอาสาสมัค รกู้ ภ ัย มู ล นิ ธิ สุ ข ศาลานุ เคราะห์ จัง หวัด นครปฐม พบว่ า แนวทางในการเป็ น
อาสาสมัครกู้ภยั ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ อาสาด้วยความสมัครใจและต้องปฏิ บ ตั ิ ตนเองอย่างเคร่ งครั ดตามกฎ
ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ที่ ห น่ วยงานได้ก าหนดไว้ โดยอาสาสมัค รกู้ภยั มี ห น้าที่ ใ นการออกตระเวน
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบอุ บ ัติ เหตุ เพื่ อ น าข้า วของเครื่ อ งใช้ และสิ่ ง ของที่ จ าเป็ นไปแจกจ่ า ยให้ แ ก่
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ประชาชน รวมถึ งผูท้ ี่ประสบภาวะภัยพิบตั ิต่างๆ นอกจากนี้ อาสาสมัครกู้ภยั จะต้องเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใช้
ความสามารถที่ มี การอบรมเฉพาะทางเพื่ อให้ การช่ วยเหลื อผูไ้ ด้รับ บาดเจ็บ รวมถึ งการกู้ภยั ใน
รู ป แบบต่ า งๆ การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ไ ด้รั บ บาดเจ็ บ และการกู้ ภ ัย โดย “อาสาสมัค รกู้ ภ ัย ” เพราะใน
ความสาเร็ จหรื อในความผิดพลาดจากการตัดสิ นใจในการกระทานั้น หมายถึง “ชีวติ ”
อาสาสมัครกูภ้ ยั จาเป็ นจะต้องมีความรู ้เฉพาะทางการแพทย์ เนื่ องจากต้องช่วยเหลือชี วติ คน
และมีความมัน่ ใจในการนาไปปฏิบตั ิ ส่ วนทางด้านการกูภ้ ยั นั้นต้องมีการศึกษาหาความรู ้ และฝึ กฝน
ทักษะจนชานาญ ดังนั้นอาสาสมัครกูภ้ ยั ต้องเป็ นผูท้ ี่ใฝ่ รู ้ในการศึกษาหาความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอในการกูภ้ ยั เช่น การดับเพลิง การโรยตัวจากที่สูงเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การตัดถ่างเพื่อนา
ผูบ้ าดเจ็บหรื อผูเ้ สี ยชีวิตออกมาจากรถยนต์ เป็ นต้น นอกจากนี้ อาสาสมัครกูภ้ ยั จะต้องเตรี ยมพร้อม
กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ อาสาสมัครกูภ้ ยั มีความ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถและสิ่ งที่สาคัญคือความปลอดภัย ความไม่ประมาท
นอกจากนั้นยังมีภารกิจอื่นๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การจับงู การจราจร
อาสาสมัครกูภ้ ยั พื้นฐานเริ่ มต้นมาจากความสมัครใจในการมีจิตอาสาที่อยากจะช่ วยเหลื อ
สั ง คมและชุ ม ชน ประสบการณ์ ใ นการท างานจะช่ ว ยให้ อ าสาสมัค รกู้ภ ัย มี ก ารพัฒ นาขึ้ น และ
อาสาสมัครกูภ้ ยั รุ่ นพี่จะถ่ายทอดวิธีการดาเนินงานแนวคิดที่ดีให้แก่อาสาสมัครรุ่ นน้อง และเมื่อมีคน
กล่าวคาขอบคุณ คาชื่ นชม ซึ่ งเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่อาสาสมัครได้เกิดความรู ้สึกดี ๆ
และมีแรงบันดาลใจให้ทาหน้าที่อาสาสมัครกูภ้ ยั ให้แก่สังคมและชุ มชนอย่างมีความสุ ข ความเต็มใจ
ประชาชนรู ้สึกอุ่นใจ ซึ่ งการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนั้นอาสาสมัครกูภ้ ยั นั้นต้องมีแนวคิด
ไปในแนวทางเดี ย วกัน ท างานเป็ นที ม ที่ มี ค วามสามัค คี มี ความรั ก และผู ก พัน ในหน้ าที่ กู้ภ ัย มี
แรงจูงใจในการทางานเป็ นแรงผลักดันที่ทาให้บุคคลภายนอกเข้าร่ วมทากิ จกรรมอาสาสมัครกูภ้ ยั
ไก้แก่ ด้านการให้คุณค่าซึ่ งกันและกัน ด้านการทาความเข้าใจเพื่อเรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ๆ ด้านหน้าที่การ
งานจัด สรรแบ่ ง เวลาเพื่ อ โอกาสในการท างานช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ด้ า นการเข้า สั ง คมเพื่ อ สร้ า ง
ความสั ม พันธ์ ก ับ บุ คคลอื่ น ด้านการปกป้ องตนเองเพื่ อลดความรู ้ สึ ก ผิดของตนเองและด้านการ
สนองความต้องการของตนเพื่อสร้างความรู ้สึกทางบวกให้กบั ตนเอง
ทิ พ วิ ไ ล ช่ างสี (2544 : 33) ศึ ก ษาเรื่ อ งผลของการให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การติ ด เชื้ อจากการ
ท างานต่ อความเชื่ อด้านสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมการป้ อ งกัน การติ ดเชื้ ออาสาสมัค รกู้ภยั จังหวัด
สระแก้ว อธิบายหน้าที่ของอาสาสมัครกูภ้ ยั ดังนี้
1. การประเมินอาการ เมื่อพบผูป้ ระสบเหตุจะต้องปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยการประเมินสภาพทัว่ ไป ได้แก่ สัญญาณชี พประกอบด้วยความดันโลหิ ต ชีพจร
การหายใจ และอุณหภูมิร่างกาย ตาแหน่งลักษณะของบาดแผลและระดับความรู ้สึกตัว
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2. การดูแลการหายใจ ถื อว่าเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นต่อการเสี ยชี วิตของผูป้ ระสบเหตุจากการอุด
กั้นทางเดิ นหายใจโดยช่ วยดู แลทางเดิ นหายใจ ได้แก่ การเปิ ดทางเดิ นหายใจให้โล่ ง ตรวจหาสิ่ ง
แปลกปลอม โดยอาสาสมัครกูภ้ ยั จัดท่าผูป้ ระสบเหตุให้นอนตะแคง นาสิ่ งแปลกปลอมออกจากปาก
3. การดามกระดู ก เป็ นการช่ วยเหลื อให้อวัยวะที่ กระดู ก หักอยู่นิ่งโดยเฉพาะกระดู กเชิ ง
กราน กะโหลกศีรษะ ขากรรไกร กระดูกคอและกระดูกหลัง โดยอาสาสมัครกูภ้ ยั จะทาการดามเฝื อก
ชัว่ คราวแล้วจึงเคลื่อนย้าย ยกเว้นภาวะฉุ กเฉิ นต่อการเสี ยชี วิตให้รีบเคลื่ อนย้ายสู่ สถานที่ปลอดภัย
ก่อน โดยใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดยาวกว่าอวัยวะที่บาดเจ็บ พันให้แน่นพอดี และไม่ดึงกระดูกให้เข้าที่
4. การปิ ดแผลเพื่ อห้ามเลื อด ซึ่ งการเสี ยชี วิต จากการเสี ยเลื อดได้ถึ งร้ อยละ 25 ภายใน 4
ชัว่ โมงแรกหลังเกิ ดเหตุ โดยเฉพาะบาดแผลที่ศีรษะ กะโหลกศี รษะ บาดแผลที่ทรวงอกหรื อ ช่ อง
ท้อง ดังนั้นอาสาสมัครกูภ้ ยั ต้องห้ามเลือดโดยใช้ผา้ สะอาดปิ ดแผล วิธีที่รวดเร็ วโดยการกดเส้นเลือด
ที่บาดแผลโดยตรง พันปิ ดแผลด้วยผ้ายืดและประเมินการไหลเวียนโลหิ ตด้วยการสังเกตรอยเขียว
คล้ าใต้ส่วนที่พนั ไว้ คลายออกทุก 15 นาที ยกส่ วนที่บาดเจ็บให้สูง และรี บนาส่ งโรงพยาบาล
5. การเคลื่ อนย้ายและนาส่ งโรงพยาบาล โดยการเคลื่ อนย้ายใน 4 วิธี ได้แก่ การลากดึ ง
สาหรับระยะใกล้ๆ ที่เร่ งด่วน การอุม้ เหมาะกับผูท้ ี่เป็ นเด็กหรื อร่ างเล็กมีการบาดเจ็บไม่มาก การยก
ต้องใช้อาสาสมัค รกู้ภยั 2 คนขึ้ น ไป การหามด้วยเปลเป็ นการเคลื่ อนย้ายผูป้ ระสบเหตุ ไ ด้ อย่า ง
ปลอดภัยและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด จึงต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
สรุ ปได้ ว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ มีบทบาทหน้าที่เป็ นผูท้ ี่มีจิตอาสา เสี ยสละ ปฏิบตั ิ
ต่อผูอ้ ื่นเสมื อนเป็ นญาติ พัฒนาความรู ้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ช่ วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความ
เต็มใจ โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน ขึ้นทะเบียนและปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ระเบียบวิธี
ปฏิ บ ัติข องส านัก งานระบบการแพทย์ฉุก เฉิ น (สพฉ.) มี ค วามสามารถในการประเมิ น การปฐม
พยาบาล และเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างถูกวิธี การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถปฏิ บตั ิงานกับหน่วย
ปฏิ บตั ิ การในระดับ ที่ สูงกว่า จนกระทัง่ ส่ งมอบผูป้ ่ วย ณ สถานพยาบาล บันทึ กรายงาน ทาความ
สะอาดรถและเก็บอุปกรณ์ โดยอาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์อาจจะสังกัดอยูใ่ นองค์กรอิสระ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อหน่ วยงานของรัฐอื่ นๆ (เช่ น ตารวจดับเพลิ ง อุ ทยานแห่ งชาติ เป็ นต้น)
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงานการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบตั ิงานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.3 หลักสู ตรการฝึ กอบรม
เนื่องจากอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ หรื ออาสากูช้ ีพ หรื อผูป้ ฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้องต้นนั้น
มี ความเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงกับชี วิตมนุ ษย์ จึงจาเป็ นจะต้องมี ความรู ้ เกี่ ยวกับการช่ วยฟื้ นคื นชี พขั้น
พื้ นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น ทัก ษะความช านาญในการเคลื่ อนย้ายเพื่ อให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ก าร

29
ฉุ กเฉิ นได้เกิดความปลอดภัย รวดเร็ ว และเพิ่มโอกาสรอดชี วติ ให้แก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บ นอกจากนี้
ยังช่วยลดความพิการจากการได้รับบาดเจ็บด้วยความรู ้ที่ถูกต้อง เหมาะสม
1. อาสากู้ ชี พ หรื อ อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ หรื อ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต้ น
(Emergency Medical Responder: EMR) เป็ นหลัก สู ตรส าหรั บ เจ้า หน้ า ที่ ห รื ออาสาสมัค ร เดิ ม
บุ ค ลากรที่ ข้ ึ นทะเบี ยนก่ อนเดื อน สิ งหาคม พ.ศ.2547 โดยระยะเวลาอบรม 16 ชั่วโมง หรื อ2 วัน
พร้ อมกับมีการทบทวนความรู ้ ทักษะ ทุกปี ส่ วนปี งบประมาณ 2558 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่
ให้มีการฝึ กอบรม 40 ชัว่ โมง หรื อ 5 วัน และมีการสอบเพื่อขอรับใบประกาศนี ยบัตรเจ้าพนักงาน
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ มีการพัฒนาระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยในการออกช่ วยเหลื อเหตุ ความรู ้ที่
เน้นการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น และการเคลื่ อนย้ายที่
ถู ก วิธี เมื่ อ ผ่ านการอบรมแล้ว ต้อ งมี ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น แจ้งเหตุ ข อความ
ช่วยเหลือ ประเมินสถานการณ์และสภาพผูเ้ จ็บป่ วยฉุกเฉิ น ปฐมพยาบาลจัดการทางเดินหายใจ ช่วย
ฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน ห้ามเลือดการยึดตรึ งการช่ วยคลอดฉุ กเฉิ น และเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นโดย
ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ และการคัดแยกขั้นต้นPrimary Triage (Triage sieve) เมื่อเกิ ดภัยพิบตั ิได้ ตาม
สมรรถนะ (Competency) ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุ ก เฉิ น และคุ ณ สมบัติ ข อง
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่จะได้รับใบประกาศนี ยบัตร คือ 1) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธ ยมตอนต้น หรื อเที ยบเท่ า 2) เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ในการปฏิ บ ัติก ารแพทย์ข้ ัน
พื้ น ฐาน 3) สอบผ่ า นความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และการฝึ กหั ด การปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ขอรั บ
ประกาศนี ยบัตรอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่
(อศป.)กาหนด ผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรเจ้าพนักงานฉุ กเฉิ นการแพทย์ใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะ
ว่า “อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์” หรื อ “อฉพ.” หรื อ “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์” หรื อ “จฉพ.”
2. เจ้ า หน้ า ที่ สื่ อสาร (Emergency Medical Dispatcher : EMD) เป็ นหลั ก สู ตรส าหรั บ
เจ้าหน้าที่หรื ออาสาสมัคร เพื่อให้เกิดความรู ้และทักษะความชานาญในการสื่ อสารด้วยช่องทางต่าง
ๆ ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว ในเครื อข่าย โดยระยะเวลาอบรมจานวน 40 ชัว่ โมง หรื อ 5 วัน
เนื้ อหา ได้แก่ Basic Emergency Medical Dispatch concepts, Information Gathering and Dispatch,
ความรู ้ เรื่ อง Introduction to EMDPRS and the 32 chief complaint type, Critical incident stress
management และ System-Based Practice เมื่อผ่านการอบรมจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถใน
การรับแจ้งเหตุ สั่งการเพื่อให้คาแนะนาที่ ถูกต้องแก่ ผูแ้ จ้งและผูท้ ี่ อยู่ ณ จุ ดเกิ ดเหตุ ตามขั้นตอนที่
ก าหนด สามารถวิเคราะห์ ป ระเมิ น จัด การคัด แยกอาการผูเ้ จ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ตามที่ ไ ด้รั บ แจ้งและ
ตัดสิ นใจเพื่อสั่งการให้ชุดปฏิบตั ิการออกปฏิบตั ิการอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพของการ
ป่ วยฉุ กเฉิ น รวมถึงสามารถถรายงานให้พยาบาลกู้ชีพ หรื อแพทย์ฉุกเฉิ นแพทย์ที่ดูแลรับผิดชอบ
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ประจาเวรนั้นตามขั้นตอนที่ กาหนดอีกทั้งประสานงานกับหน่ วยงานอื่นๆ เช่ น หน่ วยกู้ภยั หน่ วย
ดับเพลิง ตารวจเป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ทั้งในภาวะปกติและภัยพิบตั ิเป็ นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสม และคุณสมบัติของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จะได้รับใบประกาศนียบัตร
1) เป็ นผูไ้ ด้รับ ประกาศนี ย บัต รเจ้าพนัก งานฉุ ก เฉิ น การแพทย์มี ป ระสบการณ์ ในการปฏิ บ ัติก าร
ฉุ กเฉิ นมาแล้วตามที่กาหนดในหลักสู ตร 2) มีความรู ้ ทักษะ และเจตคติในการประสานปฏิบตั ิการ
และการช่วยจ่ายงานโดยผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร 3.สอบผ่านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และการ
ฝึ กหัดการประสานปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น เพื่อขอรับประกาศนี ยบัตรผูป้ ระสานปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ตาม
วิธีก ารและเกณฑ์ป ระเมินและการสอบตามที่ (อศป.)ก าหนดผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรผูป้ ระสาน
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า “ผูป้ ระสานปฏิบตั ิการฉุกเฉิน” หรื อ “ผปป.”
3. หนึ่ งตาบลหนึ่ งทีมกูช้ ี พกูภ้ ยั (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) เป็ น
หลักสู ตรสาหรับอาสาสมัครที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ท้ งั กูช้ ี พและเผชิญภัย เป็ นการเฉลิมพระ
เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่ วมกับกระทรวง
สาธารณสุ ข มีระยะเวลาการอบรม จานวน 40 ชัว่ โมงหรื อ 5 วัน มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเป็ นโครงการ
เฉลิ มพระเกี ย รติ แด่ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) เพื่ อพัฒนาบุ คลากรและสร้ างที ม กู้ชี พ กู้ภยั
ประจาตาบลให้สามารถปฏิบตั ิการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพบุคลากรที่ปฏิบตั ิ หน้าที่เป็ นหน่วยเผชิญเหตุระดับตาบลให้ความรู ้
ความสามารถและทักษะในการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 4)
เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงาน 5) ผูป้ ระสบภัยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นและนาส่ ง
สถานบริ การสาธารณสุ ขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ วและปลอดภัย โดยมีเนื้ อหา ได้แก่ การป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ทฤษฎีของไฟ/หลักการดับเพลิง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น (EMS)
และร่ างกายมนุษย์ การประเมินสถานการณ์/การประเมินสภาพผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น การใช้วทิ ยุสื่อสาร/การ
ประสานงานในภาวะฉุ กเฉิ นทัว่ ไป การช่ วยพื้นคืนชี พขั้นพื้นฐานและภาวะฉุ กเฉิ นทัว่ ไป การคัด
แยก/แบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นเบื้ องต้น การเสี ยเลื อดและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ อ/กระดู ก ในส่ วน
ของภาคปฏิ บตั ิ ได้แก่ การช่ วยฟื้ นคื น ชี พ ขั้น พื้ น ฐาน การดู แลบาดแผล/กระดู ก หัก /การยกและ
เคลื่อนย้าย/การคัดแยกผูป้ ่ วย ปฏิบตั ิ การฉุ กเฉินในสถานการณ์จาลองและการทดสอบความรู ้ การใช้
เงื่อนเชือก/อุปกรณ์ ดดั แปลงในการช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัย การใช้เครื่ องช่ วยหายใจ (SCBA) การใช้
สายส่ งน้ า/หัวฉี ดและอุปกรณ์ ในการผจญเพลิ ง การกูภ้ ยั /เทคนิ คการช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยทางน้ า
การดับเพลิงแก๊ส/น้ ามัน/รถยนต์ การใช้รถกูภ้ ยั /อุปกรณ์กภู้ ยั ชนิดต่างๆ และการดับเพลิงในอาคาร
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4. พ นั ก งาน ฉุ กเฉิ น การแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic: EMT-B) เป็ น
หลัก สู ตรส าหรับ เจ้าหน้ าที่ หรื ออาสาสมัคร โดยอบรมจานวน 110 ชั่วโมง ซึ่ งสถาบันที่ เปิ ดการ
อบรมจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นและกระทรวงสาธารณสุ ข เนื่ องจาก
จะต้องใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยภายนอกร่ างกาย การประเมินสภาพผูป้ ่ วยและการนาส่ ง
ที่ถูกต้อง มีเนื้ อหาการอบรม ได้แก่ ความรู ้พ้ืนฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น การดูแลระบบหายใจ การ
ประเมินสถานการณ์และประเมินสภาพผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น การฟื้ นคืนชี พ การดูแลเบื้องต้นผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
การดู แ ลเบื้ อ งต้น ในผู ป้ ่ วยบาดเจ็ บ ทารกและเด็ ก การเคลื่ อ นย้า ยและล าเรี ย ง การจัด การทาง
การแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย และปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน คุณสมบัติการขอรับใบประกาศนียบัตร
เจ้าพนักงานฉุ กเฉิ นการแพทย์ คื อ 1) ผูท้ ี่ มี ความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ในการปฏิ บ ตั ิ การแพทย์ข้ นั
พื้นฐานอย่างสมบูรณ์และปฏิบตั ิการแพทย์ข้ นั สู งที่จาเป็ นเร่ งด่วน 2) สอบผ่านความรู ้ ทักษะ เจตคติ
และการฝึ กหัดการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น เพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบตั ิการฉุ กเฉินการแพทย์ ตาม
วิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่ (อศป.) กาหนด ผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรเจ้าพนักงาน
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์” หรื อ “จฉพ.”
สรุ ปได้ ว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จะต้องผ่านการอบรม การฝึ กทักษะ ผ่านเกณฑ์ดว้ ย
ข้อกาหนดและสอบวัดความรู ้ตามที่คณะกรรมการรับรององค์กร หลักสู ตรการศึกษาและฝึ กอบรมผู ้
ปฏิบตั ิการ(อศป.)รับรอง ซึ่ งหลักสู ตรที่อาสาสมัครสามารถเข้ารับการอบรม ได้แก่ อาสาสมัครกูช้ ี พ
ขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สื่อสาร หนึ่งตาบลหนึ่งทีมกูช้ ีพกูภ้ ยั เจ้าหน้าที่กูช้ ีพขั้นพื้นฐาน
1.4 จริยธรรม
การปฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ น ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เป็ นการปฏิ งานจากบุคคลที่เป็ น
อาสาสมัค รด้วยใจอาสาเข้ามาท างานบริ ก ารก็ จริ ง แต่ มี ดูแ ลรั ก ษา การให้ก ารพยาบาลที่ ส่ ง ผล
โดยตรงต่อร่ างกาย และชีวิตมนุษย์ อันเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ความรู ้ทางการแพทย์ระดับต้นเกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล การประเมิ นสภาพ การเคลื่ อนย้าย ตลอดจนการช่ วยฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการกาหนดจริ ยธรรมทางด้านการพยาบาล เพื่อให้บุคคลที่ปฏิบตั ิงานทางการ
แพทย์ต้ งั แต่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จนถึงแพทย์ผรู ้ ักษาที่ได้กระทากับมนุ ษย์ โดยมีแนวคิดมา
จาก สตีลและคณะ (Steele & others, 1983 อ้างถึงใน วิทยา รัตนวิจิตร, 2556 : 44) จริ ยธรรมวิชาชี พ
การพยาบาล หมายถึง หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ หรื อมาตรฐานที่ควรยึดถื อประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่ งเกี่ยวกับ
ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ เจตคติ และการกระท า สอดคล้อ งกับ คณะกรรมการกลุ่ ม ปรั บ ปรุ ง ชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์ วิชาชี พพยาบาล (2550 : 368 อ้างถึงใน วิทยา รัตนวิจิตร, 2556 : 44) และคณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม (2553 : 49 อ้างถึ งใน วิท ยา รั ต นวิจิ ต ร, 2556 : 44) กล่ า วว่ า
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คุ ณธรรม จริ ยธรรม ของนักเรี ยนหลักสู ตรเวชกิ จฉุ กเฉิ น คือ การมี จิตสานึ กและตระหนักในการ
ปฏิบตั ิ โดยมีวินยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มี
ภาวะผูน้ าและผูต้ ามสามารถทางานเป็ นทีมได้ รวมทั้งการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม และวิท ยา รัตนวิจิตร (2556 : 45) สรุ ปไว้ว่า จริ ยธรรมการดู แลรักษาผูเ้ จ็บ ป่ วย
ฉุกเฉิน หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นพื้นฐานของหลัก คุณธรรม จริ ยธรรม ที่
พึงมี โดยเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ และจะแสดงออกมาในรู ปแบบของพฤติกรรม
วิท ยา รัตนวิจิตร (2556 : 45) ได้ส รุ ปหลักจริ ยธรรมของบุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้องกับ ทางด้าน
การแพทย์ ได้แก่ อาสาสมัครกู้ชี พ กู้ภยั พยาบาล แพทย์ บุ คลากรสาธารณสุ ข ตามแนวทางของ
คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุ งชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพพยาบาล (2550 : 372-374) ดังต่อไปนี้
1. การเคารพในคุ ณ ค่าของชี วิตและศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การนาองค์ความรู ้
ทักษะประสบการณ์ ตลอดจนการใช้วิจารณญาณที่รอบคอบเพื่อการดู แลรักษาและช่ วยชี วิตอย่าง
เต็ม ก าลัง ความสามารถ และไม่ กระท าใดๆ ที่ จะเกิ ดผลเสี ยต่ อสุ ข ภาพต่ อชี วิต ต่ อความสุ ข หรื อ
ประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ มีการแสดงออกด้วยความสุ ภาพ อ่อนโยน ให้เกียรติผอู ้ ื่น และการบริ การ
ด้วยความเท่าเทียม ไม่อติ ไม่ลาเอียง ไม่แบ่งชาติ ศาสนา ภาษา หรื อสถานภาพทางสังคม
2. การรักษาสิ ทธิ หมายถึง ควรระลึกถึงเสมอว่าผูร้ ับบริ การเป็ นผูไ้ ด้รับการบริ การสุ ขภาพ
จะต้องมีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างเสมอภาค ทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
3. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้บริ การแบบเดียวกันโดยเสมอกัน ไม่แบ่งแยก
ถึงแม้วา่ ผูใ้ ช้บริ การจะมีความแตกต่างกันในด้านฐานะ เชื้ อชาติ เพศ สี ผิว โดยผูใ้ ช้บริ การทุ กคนมี
สิ ทธิ์ ที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมัน่ ใจ อบอุ่น และไว้วางใจ
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิ บตั ิงานด้วยหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ขยันเสมอ
ต้นเสมอปลาย มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน โดยไม่หวังประโยชน์หรื อสิ่ งตอบแทน
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิ น (2555) ได้กล่าวถึงหลักคุณธรรมจริ ยธรรม ดังนี้ 1) เคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ 2) ปฏิบตั ิงานตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม 3) มีวินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต เสี ยสละ 4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และวิชาชีพ
สรุ ปได้ ว่า การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์น้ นั จาเป็ นจะต้องมีหลัก
จริ ยธรรมในการดูแลปฐมพยาบาลเพื่อให้ผไู ้ ด้รับบาดเจ็บได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ด้วยหลักจริ ยธรรม
ที่ กาหนด ได้แก่ เคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ การรั กษาสิ ทธิ ของผูบ้ าดเจ็บ ความ
ยุติธรรม มีวนิ ยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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2. บริบทของจังหวัดราชบุรี
2.1 บริบทของพืน้ ที่
จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ 5,196.462 ตร.กม. มีประชากร 853,217 คน แบ่งออกเป็ น 10 อาเภอ
104 ตาบล 975 หมู่บา้ น การปกครองส่ วนท้องถิ่ นประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ ง
เทศบาล 25 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตาบล 77 แห่ง มีหน่วยปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์จานวน
55 หน่วยบริ การ ให้บริ การครอบคลุมในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
1. ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นระดับสู ง (Advance Life Support Unit : ALS) จานวน 13 แห่ ง โดย
สังกัดในระดับโรงพยาบาล ได้แก่ กูช้ ีพราชบุรี กูช้ ี พโรงพยาบาลค่ายภานุรังสี กูช้ ีพจอมบึง กูช้ ีพซาน
คามิลโล กูช้ ี พดาเนิ นสะดวก กูช้ ี พนรารักษ์ กูช้ ี พบางแพ กูช้ ี พบ้านโป่ ง กูช้ ี พปากท่อ กูช้ ี พพญาผึ้ง กู้
ชีพวัดเพลง กูช้ ีพเจ็ดเสมียน และกูช้ ีพเพชรเกษม
2. ชุ ดปฏิ บ ตั ิก ารฉุ ก เฉิ นระดับต้น (Basic Life Support Unit : BLS) จานวน 6 แห่ ง ได้แก่
มูลนิ ธิประชานุ กูล มูลนิ ธิรวมใจการกุศล มูลนิ ธิราชานุ สรณ์ มูลนิ ธิสว่างราชบุรี รพ.สต.ตะนาวศรี
และ รพ.สต.หนองตาพุด
3. ชุ ด ปฏิ บ ั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต้ น (First Responder Unit : FR) จ านวน 35 แห่ ง โดย
แบ่งเป็ น หน่ วยปฏิ บตั ิการสานักงานสาธารณสุ ข จังหวัดราชบุรี 1 แห่ ง และ หน่ วยปฏิ บตั ิการจาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล จานวน 13 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตาบล 21 แห่ง
2.2 บริบทของการปฏิบัติการฉุ กเฉิน
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี (2557) จัดทาแผนพัฒนาระบบระบบบริ การสุ ขภาพ
(Service Plan) จัง หวัด ราชบุ รี ปี 2557 เกี่ ย วกับ แผนการแพทย์ฉุ ก เฉิ น /อุ บ ัติ ภ ัย ในสถานการณ์
อุทกภัย ดิ นโคลนถล่ม อุบตั ิเหตุหมู่ สารเคมีร่ัวไหลและโรคระบาด ครอบคลุมอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ ห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นผ่านเกณฑ์ และลดการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรจากปี 2556
จานวน 215 ราย อัตรา 25.46 ต่อแสนประชากร โดยตั้งผลลัพ ธ์ ให้ ประชาชนมี การเข้าถึ งบริ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉิ นเพิ่มมากขึ้น เพิ่มหน่วยจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตั้งหน่วยกูช้ ีพเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผา่ นมา ห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลทุกแห่ งมีคุณภาพ เมื่อเกิดสาธารณภัยหน่วยงาน
สาธารณสุ ขทุกระดับสามารถบริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสม ลดอัตราตายจากอุบตั ิเหตุทางถนน
โดยได้จดั ท าแผนแม่ บ ทประกอบด้ว ย 3 มาตรการ คื อ 1) มาตรการเพิ่ ม การเข้าถึ ง บริ ก ารด้า น
การแพทย์ฉุกเฉิน 2) มาตรการพัฒนาคุณภาพห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉินและการแพทย์ฉุกเฉินสู่ เกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพห้องฉุ ก เฉิ น โครงการพัฒ นาระบบการแพทย์ฉุก เฉิ น
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบาดเจ็บสู่ การแก้ปั ญหา 3) มาตรการการเตรี ยมความพร้ อม
รองรับสาธารณภัย โครงการตอบโต้ระยะก่อน ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย
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แผนผังการปฎิบัติงานระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดราชบุรี
ผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน/
อุบตั ิเหตุ

แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการ โทร1669/หรื อ
เบอร์โทรโรงพยาบาล

บันทึกข้อมูลการออกปฎิบตั ิการใน
โปรแกรม ITEM ของ สพฉ. ทันที

แจ้งหน่วยกูช้ ีพที่ใกล้สุดตรวจสอบ/
ช่วยเหลือ ตามอาการของผูป้ ่ วยโดยรถกูช้ ีพ
แต่ละระดับ ALS, BLS, FR
หน่วยกูช้ ีพนาส่ ง
โรงพยาบาลใน
พื้นที่

การบริหารจัดการของ สสจ.ราชบุรี
- สสจ. ประชุมคณะทางานทุก 3 เดือน เพื่อพัฒนา
งานและหาปั ญหา อุปสรรค
- ขึ้นทะเบียนบุคลากรกูช้ ีพทุกระดับ
- ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนรถทุกคัน
- ติด GPS รถพยาบาลทุกคัน
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
- อบรมFR ใหม่ ฟื้ นฟู FR เก่า
- ฟื้ นฟู พยาบาลกูช้ ีพ
- อบรมจนท.จาก รพสต.
- อบรมอาสาฉุกเฉิ นชุมชน
- จัดแข่งขัน EMS Rally จังหวัด และเขต
- ซ้อมแผนเตรี ยมความพร้อมภัยพิบตั ิต่างๆ
- นาข้อมูลจุดเสี่ ยงที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย (จากที่รถกู้
ชีพไปช่วยเหลือ) มาวิเคราะห์ และนาเสนอ
คณะกรรมการระดับจังหวัด/อาเภอ เพื่อร่ วมกัน
แก้ปัญหาลดอุบตั ิเหตุ และติดตามการแก้ปัญหา
- ประชาสัมพันธ์ 1669 ผ่านสื่ อต่างๆ
- ส่งทีมไปช่วยจังหวัดที่เกิดสาธารณภัย
- กรณี มีราชวงศ์เสด็จ ทีมกูช้ ีพทุกระดับมีหน้าที่
ถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

ดูแลในห้องฉุกเฉิน
ตามระบบ ECS
(Emergency care
system)

หน่วยปฎิบตั ิการเขียนรายงานการออก
ปฏิบตั ิงานตามแบบฟอร์ม ALS BLS FR
การส่ งให้ สสจ
ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป
สสจ.บันทึก
ข้อมูลการออก
ปฎิบตั ิการของ
หน่วยกูช้ ีพที่ยงั
ไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลด้วย
ตนเองภายใน
วันที่ 15 ของ
เดือน
สพฉ.โอนเงินให้
สสจ.
สสจ. โอนเงินให้
หน่วยกูช้ ีพ

(แบบใหม่)
หน่วยกูช้ ีพบันทึก
ข้อมูลการออก
ปฎิบตั ิการผ่าน
ระบบ Internet ให้
สพฉ.
สพฉ.โอนเงินให้
หน่วยปฎิบตั ิการ
โดยตรง
สพฉ. สุ่ มตรวจ
ประเมิน Case
ปี ละครั้ง
สพฉ. แจ้งผลการ
Audit ให้ สสจ.เพื่อ
นามาพัฒนางาน
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2.3 ข้ อมูลจากการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติการฉุ กเฉิน จังหวัดราชบุรี
คนึ งสุ ข สุ นทรเสถี ยร (2542) ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ การ
ปฐมพยาบาลของประชาชน เมื่อพบผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร-บ้านโป่ ง อาเภอ
บ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี จากการศึกษาพบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กบั ทัศนะคติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการปฐมพยาบาลกับปั จจัยส่ วน
บุคคลทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กนั แต่กลุ่มที่ใช้วสั ดุปฐมพยาบาล มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้สูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ใช่วสั ดุอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 กลุ่มที่ใช้วสั ดุปฐมพยาบาล มีค่าเฉลี่ ยคะแนนทัศนคติ
สู งกว่ากลุ่มที่ไม่ให้การปฐมพยาบาลกับกลุ่มที่ไม่ใช้วสั ดุ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ผูพ้ บเหตุที่มี
ทัศนคติดีมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้สูงกว่ากลุ่มที่มีทศั นคติต่าและปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 ปั ญ หา คื อ การเห็ น ความส าคัญ ของอัน ตรายที่ รุน แรงของอุ บ ัติ เหตุ ท างจราจรของ
ประชาชนที่พบเหตุ ดังนั้นจึงต้องการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ ายโดยเฉพาะผูข้ บั ขี่ยานพาหนะทุกประเภท
สานักสารนิ เทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (2550) เสนอการจัดระบบบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลดาเนิ นสะดวก โดยชุ มชนมี ส่วนร่ วมดู แลผูไ้ ด้รับบาดเจ็บหรื อ
ผูป้ ่ วยก่อนถึงมือแพทย์ ช่วยลดการเสี ยชี วิตหรื อพิการได้ นายแพทย์สุรัตน์ เล็กอุทยั ผูอ้ านวยการได้
เสนอโครงการจัดระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นภายใต้โครงการจิตอาสา มี ความตื่นตัวโดยการ
พัฒนาศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉิ น รองรับภัยที่ เกิ ดขึ้นและส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วน
ร่ วมช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ บ ตั ิ เหตุ ในเบื้ องต้น เนื่ องจากในอดี ตเมื่ อมีอุบ ตั ิเหตุแล้วมัก เสี ยชี วิต หรื อ
พิ ก าร เพราะไม่ ไ ด้รับ การช่ วยเหลื อที่ ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ ก็ เสี ย ชี วิต นอกจากนี้ ยัง ได้รับ การจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุ ข และสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ในการพัฒนา
โรงพยาบาลดาเนิ นสะดวกและโรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้มีการพัฒนาศักยภาพบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิ นรองรับภัยฉุ กเฉิ นโดยสร้ างมิติใหม่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการช่ วยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยไม่ว่าจะเป็ นบนบกหรื อทางน้ า ซึ่ งสอดคล้องกับพื้นที่และวิถีการดาเนิ นชี วิตส่ วนใหญ่
บ้านเรื อนอยู่ในเรื อกสวน ริ ม คลอง มี ก ารสั ญ จรทางน้ าไปมาหาสู่ ก ัน รวมทั้ง มี ต ลาดน้ าด าเนิ น
สะดวกเป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสภาพพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นคูคลอง ประชาชนยังสัญจรทางน้ า
ประกอบกับ เป็ นแหล่ ง เที่ ยวมี นัก ท่ องเที่ ย วจานวนมาก ที่ ผ่านมาบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ นยังไม่
ครอบคลุ มพื้นจึงอยากสร้ างเครื อข่ายโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อให้มีความรู ้ ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลื อผูไ้ ด้รับอุบตั ิเหตุทางน้ าก่อนการนาส่ งโรงพยาบาล จึงได้มีการ
จัดฝึ กอบรมอาสาสมัครและประชาชน ให้มี ความรู ้ ในการช่ วยเหลื อผูท้ ี่ ประสบภัย เช่ น ตกน้ า ตก
ต้นไม้ พบความสาเร็ จมีผูป้ ่ วยที่ ได้รับ ความช่ วยเหลื อรอดพ้นจากความพิการและการเสี ยชี วิตได้
สร้ างความมัน่ ใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขยายเครื อข่ายลงสู่ ชุมชนให้ครอบคลุม พัฒนา
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ความสามารถของที ม เดิ มที่ มีอยู่แล้วให้มีศกั ยภาพและประชาสัมพันธ์ 1669 ให้มากขึ้ น ทางด้าน
นายแพทย์เฉลิมพงศ์ วิเศษศรี พงษ์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบางแพ ได้กล่าวว่า หน่ วยกูช้ ี พบางแพ
จัดตั้งขึ้ นปี 2547 ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ของมู ล นิ ธิ ที่ ท างานอยู่เดิ ม และสู่ เทศบาลตาบลโพหัก และ
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นตาบลดอนใหญ่ และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการดูแลประชาชนอย่าง
ทัว่ ถึง มีการพัฒนาและฝึ กอบรมเพื่อการบริ การการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพ
3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และรายงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่ามี ผูท้ ี่
ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ดังต่อไปนี้
ชู ศรี เหลื องสอาดกุล (2557) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการสร้ างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยสาหรับกลุ่ มอาสากู้ชีพในเขตควบคุ มมลพิษ จังหวัดระยอง พบว่า 1) มูลนิ ธิมีการ
ดาเนิ นการตามข้อกาหนดของโปรแกรม เพิ่มขึ้น 2) อาสากูช้ ี พมีจานวนมากขึ้นที่มีวฒั นธรรมความ
ปลอดภัยทุกชั้นอยูใ่ นระดับสู ง 3) วัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกชั้นก่อนและหลังสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 ซึ่ งผลจากการศึกษาสามารถเป็ นข้อมูลและ
แบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสาหรับอาสากูช้ ีพอื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
ทิพวิไล ช่างสี (2544) ศึกษาเรื่ อง ผลของการให้ความรู ้เกี่ยวกับการติดเชื้อจากการทางานต่อ
ความเชื่อด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้ออาสาสมัครกูภ้ ยั จังหวัดสระแก้ว พบว่า
1. อาสาสมัครกูภ้ ยั หลังจากได้รับความรู ้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสู งขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 ได้แก่ ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ การรับรู ้ความรุ นแรงของการติด
เชื้อ และการรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันการติดเชื้ อ
2. อาสาสมัครกูภ้ ยั หลังจากได้รับความรู ้มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันการติด
เชื้อสู งกว่าก่อนการให้ความรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาแสดงให้เห็ นว่าหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องต้องเป็ นผูน้ าในเรื่ องของการให้ความรู ้
เกี่ยวกับการติดเชื้อจากการทางาน การป้ องกันตนเอง เพื่อลดภาวะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อจากการทางาน
นงลักษณ์ พะไกยะ (2555) ศึกษาเรื่ อง แนวโน้มกาลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น พบว่า
1. สถานการณ์ กาลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นในปี 2555 แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์
ฉุ กเฉิ นมีจานวน 247 คน ใน ปี 2552 มีพนักงานฉุ กเฉิ นการแพทย์ (Emergency medical technicianBasic : EMT-B) และอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ (First Responder: FR) ที่ผ่านการอบรมจานวน
3,849 คน และ 101,690 คน ตามลาดับ นอกจากนั้นยังพบข้อจากัดของผูใ้ ห้บริ การด้านการแพทย์
ฉุ กเฉิ นในด้านจานวนคนและทักษะความรู ้ ตลอดจนเครื่ องมือและวัสดุในการปฏิบตั ิการ และด้วย
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ภาระงานที่มากขึ้นโดยจะเห็นว่าการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเพิ่มขึ้น 7,739 ครั้งในปี 2546 เป็ น 1,063,062
ครั้งในปี 2552 และ 1,473,877 ครั้งในปี 2549 จึงต้องมีกาลังคนในระบบอย่างเพียงพอ
2. ปั ญหาและความท้าทายด้านกาลังคน การให้เวชกรฉุ กเฉิ นปฏิ บตั ิงานเหตุฉุกเฉิ นนอก
โรงพยาบาลเป็ นหลักแต่ประจาที่โรงพยาบาลรัฐ พบว่ายังขาดแคลนอย่างมาก มีการเปลี่ยนสายงาน
ไปเป็ นเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชนตามตาแหน่ง หรื อนักวิชาการสาธารณสุ ข หรื ออาชีพอื่น ๆ ซึ่ ง
สาเหตุ ได้แ ก่ ขาดความก้าวหน้ า แม้จ ะมี ห ลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี บ ัณ ฑิ ต สาขาปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ ขาดความต่ อ เนื่ องกับ หลัก สู ต รเวชกิ จฉุ ก เฉิ น เดิ ม ไม่ มี บรรจุ เป็ นข้าราชการ ไม่ มี ใ บ
ประกอบโรคศิลป์ ต้องปฏิบตั ิงานภายใต้แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ และค่าตอบแทนน้อย เป็ นต้น
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ นับได้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญต่อกาลังคนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสถานการณ์ ที่ขาดแคลนคนในระบบโดยเฉพาะเขตเมืองซึ่ งบทบาทของอาสาสมัครกูช้ ี พกูภ้ ยั
จะเห็ นความเด่นชัดในด้านนี้ แต่สาหรับเขตชนบท องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะเข้ามาจัดระบบ
สร้างอาสาสมัครเหล่ านี้ อย่างไรก็ตามปั ญหาที่ พ บคือ บางแห่ งใช้รูปแบบอาสาสมัครจึงจะมีการ
สับเปลี่ยนบ่อยเนื่ องจากเป็ นงานจิตอาสา บางแห่งใช้จา้ งงานเฉพาะกิจ บางแห่งบูรณาการเข้ากับงาน
ประจาของงานกู้ภ ัย ซึ่ งปั ญ หาที่ ย งั คงอยู่ใ นรู ป แบบของความไม่ ชัด เจนในการเบิ ก จ่ าย การตั้ง
งบประมาณ โดยได้รับการท้วงติงจากผูต้ รวจสอบการเงินในบางแห่ ง นอกจากนั้นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นขนาดเล็กไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรจึงไม่สามารถเข้าร่ วมได้
วิริยา โพธิ์ ขวาง-ยุสท์และคณะ (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพร้อมของบุคลากรและระบบการ
บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรและระบบการบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นมีการเตรี ยมความพร้อมต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิในระดับปานกลาง ดังนั้นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
กับระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นควรจัดให้มีการอบรมและการฝึ กซ้อมแก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากร
เหล่านี้ได้นาความรู ้และทักษะจากการฝึ กซ้อมในบทบาทหน้าที่ของตนมาปฏิบตั ิเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ “อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ” จะเห็ น ได้ ว่ า
อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ เป็ นบุ ค คลที่ ส มัค รใจเข้า มาเป็ นตัว แทนในการออกช่ ว ยเหลื อ
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ อุบตั ิเหตุและผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ของระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น (Emergency Medical
Service : EMS) และขึ้ นทะเบี ย นอาสาสมัครฉุ ก เฉิ น การแพทย์ (Emergency Medical Responder :
EMR) ตามข้อ ก าหนดของสถาบัน การแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ (สพฉ.) โดยผ่า นการอบรมตาม
หลักสู ตรพื้นฐานในงานอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ได้แก่ หลักสู ตรอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
ขั้นพื้ นฐาน หรื อหลักสู ตรหนึ่ งตาบลหนึ่ งที ม กู้ชีพ กู้ภยั โดยอาสาสมัครเหล่ านี้ ควรมี จานวนมาก
เพียงพอกับการรับมือต่อภัยพิบตั ิต่างๆ ในชุมชน
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ตอนที่ 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง
1. แนวคิดเกีย่ วกับความภาคภูมิใจในตนเอง
จากการค้นคว้าพบว่าค าเรี ยกใช้แทนความภาคภู มิ ใจในตนเอง ได้แก่ การเห็ นคุ ณ ค่าใน
ตนเอง ความเชื่ ออานาจในตน ความเชื่ อในประสิ ทธิ ภาพแห่ งตน เป็ นต้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้
คาว่า “ความภาคภูมิใจในตนเอง” โดยมีแนวคิดมาจาก
Maslow ได้จดั ลาดับความต้องการของมนุ ษย์ ออกเป็ น 5 ขั้น ความต้องการความภาคภูมิใจ
ในตนเองอยู่ในขั้นที่ 4 รองลงมาจากความต้องการบรรลุ สัจจการแห่ งตน (Self-Actualization) ซึ่ ง
เป็ นขั้นสู งสุ ด ความรู ้ สึกภาคภู มิใจในตนเองเกิ ดขึ้ นจากการที่ ผูอ้ ื่นยอมรั บในตัวเรา มักต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญหรื อความสามารถบางอย่างของบุคคลนั้นประกอบด้วย การประเมินจะออกมาในรู ป
ของทัศนคติ หรื อความเชื่ อว่าตนจะประสบความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการกระทาสิ่ งต่างๆ
จะต้องใช้ความพยายามมากเท่าใดจะเสี ยใจหรื อไม่ถา้ ล้มเหลว หากประเมินแล้วอยูด่ า้ นบวกก็จะเกิด
ความเชื่อมัน่ ในคุณค่าแห่ งตน ความรู ้สึกนี้ หากได้รับการตอบสนองจะนาไปสู่ ความเชื่ อมัน่ และเห็น
คุ ณค่าในตน มีความเข้มแข็ง ความสามารถที่จะกระทาสิ่ งต่างๆ รู ้ สึกว่าตนเองมีประโยชน์ และมี
ความสาคัญต่อโลก หากไม่ได้รับการตอบสนองจะรู ้สึกมีปมด้อย อ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ ซึ่ งคน
ทัว่ ไปล้วนปรารถนาที่ จะมีความมัน่ คง มีการประเมินคุณค่าตนเองสู ง การนับถือและภาคภูมิใจใน
ตนเอง รวมทั้งได้รับการเห็นคุณค่าจากผูอ้ ื่น ในทางจิตวิทยาความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็ นสิ่ งที่ดี
เพราะช่ วยเหลื อสภาวะทางจิ ตใจให้เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังในความส าเร็ จการ
ได้รับการยอมรับและความเข้มแข็งทางจิตใจเป็ นผลให้บุคคลปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีข้ ึน
Lindgren and Harvey (1981 : 238 อ้างถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 27) นาเสนอว่า มโน
ภาพแห่ งตน (Self-Concept) มีลกั ษณะเป็ นหน่วยรวมของความคิดที่มีระบบ ประกอบด้วยการรับรู ้
คุ ณ ลัก ษณะของสิ่ งที่ เป็ น “ตัวฉัน ” และการรั บ รู ้ ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ “ตัวฉัน ” มี ก ับ ผูอ้ ื่ น และสิ่ งอื่ น
รวมทั้งค่านิ ยมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้เหล่านี้ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ท้ งั ในขณะรู ้ตวั และ
ไม่ รู้ ต ัว การรั บ รู ้ ต นเองจะเป็ นในแง่ ข องความสามารถ คุ ณ ค่ า ค่ า นิ ย ม ข้อ จ ากัด ฯลฯ จึ ง เป็ น
รายละเอียดของเนื้ อหาที่บุคคลใช้เพื่อชี้ บอกธรรมชาติของตนเองและใช้ในการเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่น
โดยอาศัยประสบการณ์ ของการสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลรอบข้างว่า ตนเองสามารถทาอะไรได้
บ้าง มโนภาพแห่งตนจึงเป็ นเรื่ องของความคิดต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะของตนเอง ซึ่ งอาจไม่ตรงกับที่
เป็ นจริ ง แต่ เป็ นข้อ สั น นิ ษ ฐานเกี่ ย วกับ จุ ด อ่ อ น-จุ ด แข็ ง มี ค วามเจริ ญ งอกงามที่ เป็ นไปได้แ ละ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของตน สิ่ งเหล่านี้ไม่มีลกั ษณะคงที่แน่นอน สามารถเปลี่ยนไป
ได้ตามสถานการณ์ต่างๆ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมที่แสดงออก
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Heatherton & Polivy (1991 : 895-910 อ้างถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 12-13) ได้กล่ าว
ไว้ว่า ความภาคภู มิใจในตนเองเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งขึ้ นอยู่กบั แรงบันดาลใจของคนและประสบการณ์
ความสาเร็ จ ปั จจัยจ่างๆ ที่ส่งผลความภาคภูมิใจเช่ น ระดับชั้นทางสังคม ลาดับเดื อนปี เกิ ด เพศและ
จานวนพี่นอ้ ง มีความสาคัญในทานองเดียวกัน พบปั จจัยพื้นฐานจากการวิจยั ในหลายรู ปแบบทาให้
ได้ตระหนักถึงผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกในตนที่แสดงออกมาจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่าง การวิจยั ได้ดาเนินการโดยมีเป้าหมายของการจัดลาดับความภาคภูมิใจในตนเองใน
สถานการณ์ ที่ต่างกัน ในทานองเดียวกันพบว่ามีพ้ืนฐานที่มีปฏิ สัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ บทบุคคลกับการติดต่อทางสังคม ดังนั้นความภาคภูมิใจในตนเองเป็ นนิสัยที่ค่อนข้างยัง่ ยืน
1.1 ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเองเป็ นกระบวนการชี้ให้เห็นถึงค่านิยมของบุคคล การแสดงออกด้วย
ท่าทาง พฤติกรรม การกระทา โดยความภาคภูมิใจเป็ นการสะสมของประสบการณ์ต่างๆ ภายในตัว
บุคคล ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมที่จะช่ วยหล่อหลอมให้บุคคลได้เห็ นคุ ณค่าในตนเอง จากการค้นคว้า
พบว่าคาเรี ยกใช้แทนความภาคภูมิใจในตนเอง ได้แก่ การเห็ นคุณค่าในตนเอง ความเชื่ ออานาจใน
ตน ความเชื่ อในประสิ ทธิ ภาพแห่ งตน เป็ นต้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้คาว่า “ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง” เนื่ องจากมี ค วามสอดคล้อ งกับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ นของอาสาสมัค ร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี และขอนิยามความหมายไว้ ดังนี้
Rosenberg (1965 : 99 อ้างถึงใน สุ รียนั ต์ กลีบทอง, 2547 : 24) ให้ความหมายของ “ความ
ภาคภู มิ ใ จในตนเอง” ไว้ว่า การเคารพตนเอง มองเห็ น ตนเองเป็ นคนมี ค่ า โดยไม่ จ าเป็ นต้อ ง
เปรี ย บเที ย บกับ บุ ค คลอื่ น ว่าดี ก ว่าหรื อ เลวกว่า และไม่ คิ ดว่า ตนเองต้องเป็ นคนเลอเลิ ศ แต่ ค วร
ตระหนักในข้อจากัดและสามารถคาดหวังได้วา่ จะปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึน แบ่งเป็ น 2 มิติ คือ
1. อัต ตะในการก าหนดรู ้ (Cognitive self) เป็ นเรื่ อ งความรั บ รู ้ ความเข้า ใจที่ บุ ค คลมี ต่ อ
ตนเอง จากการที่บุคคลเป็ นเจ้าของตาแหน่ ง สถานภาพภายในโครงสร้างสังคมที่บุคคลอาศัยหรื อ
เป็ นสมาชิกอยู่ ทาให้บุคคลแต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง
2. อัตตะในด้านการประเมิน (Evaluation self) เป็ นการอธิ บายตนเองของบุคคลซึ่ งได้มา
จากการที่บุคคลนาตนเองไปประเมินกับสิ่ งอื่น หรื อคนอื่น เพื่อที่จะทาให้บุคคลรู ้สึกว่าเขามีคุณค่า
หรื อมีความภาคภูมิใจในตนเองสู งหรื อต่า
Maslow (1975 : 45 อ้า งถึ งใน ประภาส ณ พิ กุ ล , 2551 : 19) ให้ ค วามหมายของ “ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง” ไว้วา่ ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีความเชื่ อมัน่ ใน
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ตนเอง รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความเข้มแข็ง มีสมรรถภาพในการกะทาสิ่ งต่างๆ มีความเชี่ ยวชาญ
และมีความสามารถ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ
1. ความรู ้สึกนับถื อตนเอง (Self-respect) เป็ นทัศนที่มีต่อตนเอง มีความเคารพ ยอมรับใน
ตนเองว่ามีความสาคัญ มีความสามารถที่ จะกระทาสิ่ งต่างๆ ได้แก่ การเห็ นคุ ณค่าในตนเอง ความ
เข้มแข็งมัน่ คง มีความสามารถ การชื่นชมตนเอง มีความเชื่อมัน่ พึ่งตนเองได้และมีความเป็ นอิสระ
2. ความรู ้ สึ กถึ ง คุ ณ ค่าที่ บุ ค คลอื่ นมี ต่อตน (Esteem from others) ได้มี เกี ย รติ มี ชื่ อเสี ยง มี
ตาแหน่ง มีอานาจ การยอมรับ ความเอาใจใส่ ให้มีความสาคัญ มีศกั ดิ์ศรี และเป็ นที่ยกย่องของสังคม
Coopersmith (1976 : 4-5 อ้างถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 9) ให้ความหมายของ “ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง” ไว้วา่ ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็ นการตัดสิ นใจความมีคุณค่าของตนเอง ซึ่ ง
แสดงถึ ง ทัศ นคติ ที่ บุ ค คลมี ต่ อ ตนเอง เป็ นการยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ ของตนเอง และแสดงถึ ง
ขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมีต่อความสามารถ ความสาคัญ ความสาเร็ จ และความมีค่าของตน
ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา (2540 อ้างถึ งใน ธิ ดาชนก วงษ์พิ ทกั ษ์, 2556 : 22) ให้ความหมายของ
“ความภาคภูมิใจในตนเอง” ไว้ว่า บุ คคลได้มีความรู ้ สึกเห็ นคุ ณค่าในตนเอง ซึ่ งพิจารณา จากการ
ประเมินคุณค่าตนเองในด้านความสามารถความชานาญ ความสาคัญ ความสาเร็ จ และความมีคุณค่า
ของตนเอง รวมทั้งการสามารถยอมรับการเห็ นคุ ณค่าในตนเองที่ ผูอ้ ื่นมี ต่อตน มี ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองและมีความนับถือตนเอง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอัตมโนทัศน์ของแต่ละบุคคล
แพง ชิ นพงศ์ (2552) ให้ความหมายของ “ความภาคภู มิ ใจในตนเอง (Self-Esteem)” คื อ
ความรู ้สึกที่มีต่อตนเองในทางที่ดีท้ งั หลาย เช่นการมีความมัน่ ใจและยอมรับนับถือตนเองตามความ
เป็ นจริ ง พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าบุคคลใดเป็ นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสู ง (High self-esteem)
สามารถสังเกตได้ง่ายๆ คือ จะมีอารมณ์ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส ไม่ข้ ีใจน้อย ไม่ทอ้ ใจง่าย อีกทั้งเป็ นคนที่มี
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ภู มิใจในความสามารถตนเอง กล้าตัดสิ นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มักจะสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะไม่ชอบคิดเปรี ยบเทียบตนเองกับผูอ้ ื่น
ยลรวี โรจน์ ท อง (2556 : 10) ให้ความหมายของ “ความภาคภู มิ ใจในตนเอง” ไว้ว่า การ
ตัดสิ น ค่ าของตนเองตามความรู ้ สึ ก ในด้านบวกและด้านลบ พร้ อมที่ จะเผชิ ญ กับ ปั ญ หาโดยไม่
ท้อถอย สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งบุคคลที่ มี
ความเชื่ อมัน่ ในตนเองจะเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจมัน่ คง มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสิ นใจกระทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง ยอมรับในความสามารถของตนเอง
สรุ ปได้ ว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์คนหนึ่งได้
รับรู ้ในความรู ้สึกว่ามีคุณค่าในตนเอง ความเชื่อมัน่ ความมัน่ ใจในตนเองตามสภาพที่เป็ นจริ งในทาง
ที่ ดี ตนเองมี ป ระโยชน์ มี ค วามเสี ย สละ และความสามารถเพี ย งพอในการปฏิ บ ัติ งานที่ ไ ด้รั บ
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มอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ และสาเร็ จลุ ล่วง เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญ และมีความเชื่ อมัน่
ในการเผชิญสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้
1.2 ความสาคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสาคัญต่อบุคคล เนื่องจากเป็ นพื้นฐานของการมองเห็นชีวิต
ตั้งแต่ตนเอง การรับรู ้ในมุมของคนอื่น รวมถึงสภาพแวดล้อม ประสบการณ์จะช่วยเสริ มสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองต้องพัฒนาตั้งแต่วยั เด็กโดยมีทฤษฎี ในเรื่ องความต้องการของมนุ ษย์ของมาส
โลว์ มี 5 ขั้น ตอน ความต้องการความภาคภู มิ ใ นในตนเองอยู่ในล าดับ ที่ 4 โดยสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ การนับถือตนเอง ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เป็ นองค์ประกอบที่
จะทาให้เกิ ดการกระทาต่างๆ หากพัฒนาความภาคภู มิใจในตนเองสู งขึ้ นก็จะไปสู่ การรู ้ จกั เข้าใจ
ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะแก้ไข คือความต้องการบรรลุสัจการแห่ งตน (Self Actualization) อัน
เป็ นความต้องการสู งสุ ดของมนุษย์ และมีผใู ้ ห้ความสาคัญของความภาคภูมิใจดังนี้
Maslow (1970 : 258-262 อ้างถึงในประภาส ณ พิกุล , 2551 : 27) กล่ าวว่า ความภาคภู มิใจ
ในตนเองมี ส่ วนส าคัญ ต่ อความสุ ข และการประสบความส าเร็ จในชี วิต มี ผ ลกระทบต่ ออารมณ์
บุคลิกภาพ กระบวนการทางความคิด ความปรารถนา การประเมินคุณค่าในตนเอง การตั้งเป้ าหมาย
ในชีวติ การสร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นตลอดจนการรับรู ้โลกภายนอกและการมีปฏิกิริยาการตอบสนอง
Newman (1986 : 281-286 อ้างถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 26-27) กล่าวว่า บุคคลที่รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า มีคนรัก ได้รับการยกย่องหรื อประสบความสาเร็ จ มักจะประเมินตนเองในด้านดี
แต่หากบุคคลใดมีความรู ้สึกว่าไม่มีใครสนใจ ไม่ได้รับการยอมรับ ถูกเหยียดหยามหรื อไม่ประสบ
ความสาเร็ จ จะทาให้บุคคลนั้นรู ้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ซึ่ งความรู ้สึกเช่นนี้ จะทาให้ขาดความเชื่ อมัน่
ในตนเอง ฉะนั้นความภาคภูมิใจในตนเองที่ต่างกันจึงมีผลต่อความรู ้สึกหรื อพฤติกรรมที่ต่างกันของ
แต่ละบุคคล ความภาคภูมิใจในตนเองเป็ นองค์ประกอบสาคัญของพฤติกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
กล้าแสดงออก การเป็ นคนว่องไว ส่ วนบุ คคลที่ ประสบความล้มเหลวทางด้านการศึกษาและด้าน
สังคม ผิดปกติทางจิต อันธพาลและอาชญากรมักจะเป็ นบุคคลที่ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง
ธี ระ ชัยยุทธยรรยง (2542 : 22 อ้างถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 10) ได้กล่าวไว้วา่ ความ
ภาคภู มิใจในตนเองเป็ นความจาเป็ นพื้ นฐานของมนุ ษย์ ซึ่ งสามารถทาให้มนุ ษย์มีการพัฒนาหรื อ
ดาเนิ นชี วิตอยู่อย่างมี คุณค่าในการที่มนุ ษย์จะประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลวนั้นขึ้ นอยู่กบั การมี
ความรู ้สึกภาคภูมิใจตนเอง ดังนั้นบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองต่าจะมีแนวโน้มทาลายตนเอง รวมทั้ง
มีพฤติกรรมติดสารเสพติดและการก่ออาชญากรรม
ประภาส ณ พิ กุ ล (2551) กล่ า วว่า ความส าคัญ ของความภาคภู มิ ใ จในตนเอง การรั บ รู ้
เกี่ ยวกับ ตนเองของบุ คคลเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) และความภาคภูมิ ใจใน
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ตนเอง อัตมโนทัศน์มีความหมายกว้างกว่าความภาคภูมิใจในตนเองเพราะอัตมโนทัศน์มีลกั ษณะ
เป็ นหน่วยรวมของความคิดที่มีระบบ ประกอบด้วยการรับรู ้ตนเองและสัมพันธภาพที่ตนมีต่อบุคคล
อื่นและสิ่ งอื่น ตลอดจนการประเมินคุ ณลักษณะเหล่านั้น แต่ความภาคภู มิใจในตนเองเป็ นการให้
ความสาคัญที่การประเมิ นคุณลักษณะต่างๆ ของตน การมีอตั มโนทัศน์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจะมีผล
ต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ งจะมีผลมากน้อยขึ้นอยู่กบั ระดับการประเมิ นและความสาคัญของ
เรื่ องนั้น ความภาคภูมิใจในตนเองเป็ นความรู ้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง เป็ นการชื่ นชมหรื อให้ คุณค่า
แก่ตนเอง ซึ่ งเป็ นส่ วนที่บุคคลรับรู ้วา่ เป็ นการผสมผสานระหว่างลักษณะทางกายภาพ จิตใจ ความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ความสามารถทางปั ญญา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
สรุ ปได้ ว่า ความสาคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นการรับรู ้ ตนเองจากอัตมโนทัศน์
(Self – Concept) ซึ่ งตนเองจะรู ้ ในความคิด สัมพันธภาพร่ วมกับผูอ้ ื่นภายใต้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่ ง
ความภาคภูมิใจในตนเองนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กมีการพัฒนาเรื่ อยๆ จากบุคลในครอบครัว เพื่อน
โรงเรี ยน สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยพบว่าการรับรู ้ในด้านบวกว่ามีคนรัก มีการยกย่อง ชมเชย การ
ให้กาลังใจ จะส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จ ในทางกลับกันถ้ามีการรับรู ้ตนเองในทางลบ เช่น การไม่ได้
รับความสนใจ การถูกตาหนิ ไม่ได้รับการยอมรับก็จะทาให้ความสาเร็ จน้อยลงเช่นกัน ซึ่ งความรู ้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองที่แตกต่างกันนี้ยงั ส่ งผลต่อความรู ้สึกหรื อพฤติกรรมในแต่ละบุคคลอีกด้วย
1.3 องค์ ประกอบของความภาคภูมิใจ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั มีผใู ้ ห้องค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้
Rosenberg (1965 อ้างถึ ง ใน ประภาส ณ พิ กุ ล , 2551 : 32) ผูท้ ี่ ส นใจทางด้านวัฒ นธรรม
สังคม และได้สร้างเครื่ องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองขึ้นมา นอกจากนี้ ยงั กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของความภาคภู มิใจในตนเองว่าประกอบด้วย 1) สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 2) สิ่ งแวดล้อมทาง
สังคม 3) สิ่ งแวดล้อมในครอบครัว 4) การมีสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
Coopersmith (1981 : 118-119 อ้างถึงใน ปรี ยาภรณ์ ตั้งเพียร, 2551 : 27) นักพฤติกรรมนิยม
ที่สนใจในเรื่ องความภาคภูมิใจในตนเอง และได้สร้างเครื่ องมือวัดต่อจาก โรเซนเบิร์ก (Rosenberg)
กล่าวว่าองค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเองแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1. องค์ประกอบภายในบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนที่ มีผลทาให้มี
ความภาคภู มิ ใ จในตนเองต่ า งกัน ออกไป ซึ่ งมี อ งค์ ป ระกอบอยู่ ได้ แ ก่ ลัก ษณะทางกายภาพ
ความสามารถ สมรรถภาพและผลงาน สภาพทางจิตพิสัย ค่านิยม ความมุ่งหวัง และเพศ
2. องค์ประกอบภายนอกบุคคล หมายถึงลักษณะแวดล้อมภายนอกที่ บุคคลมีปฏิสัมพันธ์
ด้วย ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู (Parenting Behavior) กลุ่มเพื่อน (Peer)
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Heatherton & Polivy (1991 : 898 อ้างถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 13) ได้แสดงให้เห็ น
ถึงความสามารถทางวิชาการและความเชื่อมัน่ ทางสังคม ใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านสังคม (Social) หมายถึง การกระทาต่อกัน ได้แก่ การรู ้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ มี
คุณค่า มีความเป็ นเพื่อน ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น ชอบทักทาย เป็ นที่ยอมรับ ชอบช่วยเหลือสังคม
2. ด้านการกระทาของตนเอง (Performance) หมายถึง ความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกในการ
กระทา ได้แก่ ตนเองเป็ นคนดี มองโลกในแง่ดี กลัวการทาผิด ทาให้ผอู ้ ื่นเป็ นสุ ข ปฏิบตั ิตรงต่อความ
เป็ นจริ ง ตรงไปตรงมา ควบคุมอารมณ์ อดทน มีความหนักแน่นไม่หวัน่ ต่อสถานการณ์ต่างๆ
3. ด้านการแสดงตน (Appear) หมายถึง ความคิดเห็ นหรื อความรู ้ สึกเกี่ ยวกับตนเอง ได้แก่
ความรู ้สึกพอใจเกี่ยวกับรู ปลักษณ์วา่ สู ง เตี้ย ผอม หน้าตาดี การแต่งกาย ท่าทางการเดิน การพูดจา
สรุ ปได้ ว่า องค์ประกอบของความภาคภูมิในในตนเอง ประกอบด้วย ภายในตัวบุคคลได้แก่
การเห็ นคุ ณค่าในตนเอง ความเชื่ อมัน่ การเคารพตนเอง ความรับผิดชอบและความกล้าแสดงออก
ภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมที่ปฏิ สัมพันธ์ดว้ ย เช่น วัฒนธรรม เพื่อน โรงเรี ยน กลุ่มสังคม
ซึ่ งเมื่อมีความรู ้สึกหรื อความคิ ดเห็ นต่อองค์ประกอบแล้วนั้นบุคคลจะแสดงออกตัวตนในรู ปแบบ
ของพฤติกรรมหรื อการกระทาของแต่ละบุคคลที่จะได้เห็นถึงความภาคภูมิใจในตนเอง และในการ
วิจยั ความภาคภูมิใจในตนเองของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีความสอดคล้องกับแนวทฤษฎีของ
ฮีทเธอร์ตนั และโพลิวี่ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการกระทาของตนเอง และด้านการแสดงตน
1.4 ลักษณะของความภาคภูมิใจ
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจในตนเองทาให้ได้คุณลักษณะ 2
อย่าง คือ ลักษณะของผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจในตนเองสู งและผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่า
1. ลักษณะของผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจในตนเองสู ง ได้มีผกู ้ ล่าวถึงลักษณะดังกล่าวไว้ ดังนี้
Bass (1960 : 129 อ้างถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 34) ได้ทาการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
ของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสู ง เป็ นผูท้ ี่ มีความเชื่ อมัน่ มองในด้านบวก มี ความมัน่ คง
และปลอดภัย ไม่หวัน่ ไหวต่อคาวิจารณ์หรื อการตาหนิ มีลกั ษณะการยอมรับตนเอง ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น ใส่ ใจและรับรู ้ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น สามารถแสดงความคิดเห็ นและความต้องการ
ของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาตามความเป็ นจริ ง ใช้กลไกในการป้ องกันตนเอง มักเป็ นผูเ้ ริ่ มสร้าง
สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นก่อน มีความยืดหยุน่ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความกระตือรื อร้น กล้า
ทางานที่ทา้ ทายความสามารถ พอใจที่จะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความวิตกกังวลน้อย ซึ่ งโดย
ภาพรวมแล้วบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสู งจะมีความสุ ขและใช้ชีวติ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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Coopersmith (1981 : 345 อ้างถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 18) อธิ บายว่า บุคคลที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสู งจะรับรู ้ค่าของตนเองตามความเป็ นจริ ง ตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมด มีจิตใจ
เปิ ดกว้างและยอมรับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม บุคคลเหล่านี้จะ
กระตือรื อร้นเชื่ อมัน่ ในตนเองว่าสามารถทางานให้ประสบความสาเร็ จ มักเป็ นผูน้ าและมีความเป็ น
ตัวเองในการแสดงความคิดเห็ น ไม่หวัน่ ไหวต่อคาพิพากษ์วิจารณ์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มอง
โลกในแง่ ดี มี ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเฉพาะหน้า ตลอดทั้งเป็ นผูท้ ี่ มี ความพึ ง
พอใจ เคารพและประทับใจในตนเอง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสู งจะตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และต่อผูอ้ ื่นรวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลและสิ่ งแวดล้อมได้
Geal Lindenfield (1995 : 4-9 อ้างถึงใน สุ รียนั ต์ กลีบทอง, 2547 : 36-37) ได้กล่าวลักษณะ
ของผูม้ ีความภาคภูมิใจในตนเองสู ง ดังนี้ 1) สงบและรู ้สึกผ่อนคลาย 2) ดูแลตนเองดี 3) มีพลังและ
จุดมุ่งหมาย 4) เปิ ดเผยและแสดงความรู ้สึก 5) คิดในทางที่ดีและมองโลกในแง่ดี 6) มีความเชื่ อมัน่
ในตนเอง 7)มีความสามารถในการเข้าสังคมและร่ วมมือกับผูอ้ ื่นได้ 8) มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 9) มีการพัฒนาตนเอง
2. ลักษณะของผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่า ได้มีผกู ้ ล่าวถึงลักษณะดังกล่าวไว้ ดังนี้
Hamacheck (1978 : 180 อ้างถึ งใน ประภาส ณ พิ กุ ล , 2551 : 34) น าเสนอว่า บุ ค คลที่ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองต่า จะมี ลกั ษณะที่ ต่างออกไป คือ จะไม่ค่อยมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง จะ
มองตนเองว่าเป็ นคนไม่ดี รู ้สึกว่าตนเองไร้ ค่า ไม่มีความสามารถมีขอ้ บกพร่ อง ไม่กล้าแสดงความ
คิ ดเห็ นที่ แตกต่ างไปจากคนอื่ น มี ค วามวิตกกังวลสู ง รู ้ สึ ก ไม่ เป็ นสุ ข ไม่ มี ความพยายามในการ
ทางานที่ยากลาบาก เมื่อพบอุปสรรคก็ละทิ้ง หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหา ไม่มีความยืดหยุน่ ยึดติดกับสิ่ ง
ที่รู้จกั หรื อเคยชินเพื่อความรู ้สึกที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น มักจะคล้อยตาม
ผูอ้ ื่น มีความอายสู ง ไม่กล้าปฏิ เสธในสิ่ งที่ตนไม่ตอ้ งการ กลัวการตัดสิ นของคนอื่ นที่ มีต่อตนเอง
รู ้ สึกว่าตนเองด้อย กลัวการทาให้ผูอ้ ื่นโกรธหวัน่ ไหวต่ออิทธิ พลของสังคมมักจะนาความคิดของ
บุคคลอื่นมาใส่ ใจ มักจะคิดว่ากลุ่มเพื่อนไม่ยอมรับ ไม่ให้ความสนใจและเกิดความรู ้สึกเสี ยใจบ่อยๆ
Coopersmith (1981 : 345 อ้างถึ งใน ยลรวี โรจน์ ท อง, 2556 : 19) อธิ บ ายว่า ผูท้ ี่ มี ค วาม
ภาคภูมิใจต่าจะไม่ค่อยมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง จะมองว่าตนเองเป็ นคนไม่ดี รู ้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไม่
มีความสามารถ มีขอ้ บกพร่ อง ทาอะไรก็ลม้ เหลว มีความวิตกกังวลสู ง มีความเครี ยด รู ้สึกไม่เป็ นสุ ข
ไม่มีความพยายามในการทางานที่ยากลาบาก เมื่อพบอุปสรรคก็ละทิ้งหลีกเลี่ยงการแก้ไขปั ญหาไม่มี
ความยืดหยุ่น จะยึด ติ ด อยู่ก ับ สิ่ ง ที่ รู้จกั หรื อ เคยชิ น เพื่ อ ความรู ้ สึ ก ปลอดภัย หลี ก เลี่ ย งการคบค้า
สมาคมกับบุคคลอื่น บุคคลที่มีความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่าจึงมีความอายสู ง ไม่กล้าปฏิเสธใน
สิ่ งที่ ตนไม่ตอ้ งการ กลัวการตัดสิ นของคนอื่ นที่ มีต่อตนเอง รู ้ สึกว่าตนเองด้อย กลัวการเข้าสังคม
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เพราะรู ้สึกว่าตนเองงุ่มง่ามแล้วทาให้คนอื่นเดือดร้อน มักนาความคิดของบุคคลอื่นมาใส่ ใจ มักคิดว่า
กลุ่มเพื่อนไม่ให้การยอมรับ ไม่ให้ความสนใจและรู ้สึกเสี ยใจบ่อยๆ
สรุ ปได้ ว่า ความภาคภูมิใจของบุคคลมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) บุคคลที่ มีความภาคภูมิใจสู ง
เป็ นบุ คคลที่ มองเห็ นตนเองว่ามี คุณค่า กระฉับ กระเฉงว่องไว เป็ นผูน้ ามากกว่าผูต้ าม กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความคาดหวังสู ง มองโลกในแง่ดีและมักจะไม่เดือดร้อนใจ
เมื่อประสบปั ญหา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และมีบุคลิกที่ดี ทาสิ่ งต่างๆ ได้ประสบความสาเร็ จ 2)
บุคคลที่มีความภาคภูมิใจต่า จะไม่ค่อยเชื่ อมัน่ ในตนเอง รู ้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไม่มีความสามารถ ไม่
กล้าแสดงออก มีความวิตกกังวลสู ง รู ้สึกไม่เป็ นสุ ข ไม่มีความพยายาม หลีกเลี่ ยงการแก้ปัญหา ยึด
ติดกับสิ่ งเดิมๆ มีปมด้อย และมีบุคลิกลักษณะในทางหลีกเลี่ยง มักจะไม่ประสบความสาเร็ จ
1.5 การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง
การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลอันเกิดมาจาก
การผสมผสานของประสบการณ์ และการรับรู ้ตนเอง ผ่านปั จจัยภายนอกและภายใน ซึ่ งกระบวนการ
เหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ มวัยเด็กเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในทางบวก
Rogers (1959 : 59 อ้างถึ งใน เมธิ นี ก้อนแก้ว, 2546 : 32) มี ความเห็ นว่าธรรมชาติ ของทุ ก
คนที่ จะถู ก กระตุ ้น ให้มี ก ารพัฒ นาความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองในระดับ สู ง โดยโรเจอรส์ เรี ย ก
ความรู ้สึกนี้ วา่ ความรู ้ สึกต่อตนในด้านบวก (Positive Self-Regard) ในการมีความรู ้สึกต่อตนเองใน
ด้านบวกนั้นขึ้ นอยู่กบั การเลี้ ยงดู โดยได้รับความรักแบบมี เงื่ อนไขหรื อไม่ ถ้ามีเงื่อนไขการที่จะมี
ความรู ้สึกต่อตนเองในทางบวกนั้นก็เป็ นเรื่ องที่ยากจะเกิดขึ้น ความรักแบบมีเงื่อนไขนั้นจะรักเพราะ
ท าอะไรถู ก ใจ หากท าไม่ ถู ก ใจก็ จะไม่ รัก ซึ่ งจะน าไปสู่ อตั มโนทัศ น์ ในทางลบและเมื่ อ บุ ค คล
ตระหนักว่าตนเองไม่มีทางที่จะสามารถบรรลุ จุดมุ่งหมายได้ บุคคลนั้นจะเห็ นตนเองเป็ นคนไร้ ค่า
ในทางกลับกันความรักแบบไม่มีเงื่อนไขจะนาไปสู่ การมีความรู ้สึกต่อตนในทางบวก
Coopersmith (1968 : 96 อ้างถึงใน สุ ริยนั ต์ กลีบทอง, 2547 : 28-29) กล่าวว่า วัยเด็กเติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่ การพัฒนาทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ประกอบ
กับประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ที่มากขึ้นทาให้มีความคิดที่กว้างขวางและลึกซึ้ ง การรับรู ้เกี่ยวกับตนเอง
จึงเปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นการประเมินคุณค่าของตนจากความสามารถในหน้าที่ ความสาเร็ จ
และปฏิกิริยาที่ผอู ้ ื่นมีต่อตนเอง ต่อจากนั้นความภาคภูมิใจในตนเองจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากอีกครั้ง
เมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุเนื่องจากเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่ อมถอย
สรุ ปได้ ว่า การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองเริ่ มมีการการพัฒนาตั้งแต่วยั เด็ก โดยพื้นฐาน
ของสถาบันแรกที่จะช่ วยให้เด็กได้เกิ ดความภาคภูมิใจในทางบวกและระดับสู ง ได้แก่ ครอบครัว
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ต่อมาเป็ นโรงเรี ยน ครู เพื่อน ที่ จะช่ วยให้เด็กได้รับการรับรู ้ เกี่ ยวกับความเป็ นจริ งของตนเอง และ
การรับรู ้ต่อสภาพของความคิดบุคคลอื่น ซึ่ งเมื่อในวัยเด็กได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาที่ดีแล้วนั้น ความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะยังคงรักษาอยูย่ าวนานจนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวัยผูส้ ู งอายุ
2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับความภาคภูมิใจในตนเอง
จากการศึ กษาค้นคว้าข้อมู ล ทบทวนวรรณกรรมและรายงายวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่ามี ผูท้ ี่
ศึกษาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มี
น้อย ผูว้ จิ ยั จึงขอเทียบเคียงกับกลุ่มคนที่ลกั ษณะใกล้เคียงกับอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ดังนี้
พิ ริ ย า เลิ ศ มงคลนาม (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของการท าหน้ าที่ ข องครอบครั ว การ
สนับสนุ นทางสังคมและการเห็ นคุ ณค่าในตนเอง ที่ มีคุณธรรมในวัยรุ่ นจิตอาสา ผลการวิจยั พบว่า
การเห็ นคุณค่าในตนเองด้านความรู ้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ด้านความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณความ
ดี ร่ วมพยากรณ์ คุณธรรมได้ โดยการเห็ นคุ ณค่าในตนเองด้านความรู ้ สึกว่าตนเองมีความสามารถ
พยากรณ์คุณธรรมในวัยรุ่ นจิตอาสา
จันทร์ศิริ ศรี วิลยั (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานระบบ
บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของพยาบาลฉุ ก เฉิ นในโรงพยาบาลเขต 5 สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
พบว่า ความเชื่อในประสิ ทธิ ภาพแห่งตนอยูใ่ นระดับมากและทานายความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ร้อยละ 39.40
สุ ภ าพร ทศพะริ น ทร์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมจิ ต อาสาของ
ผูส้ ู งอายุในชมรมผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง อยูใ่ นระดับสู ง
มากค่าเฉลี่ ย 3.84 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมจิตอาสา และสามารถ
ร่ วมทานายพฤติกรรมจิตอาสา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ “ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง” จะเห็ น ได้ว่า ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การที่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์คนหนึ่ งได้รับรู ้ ในความรู ้สึกว่ามี
คุ ณ ค่ า ในตนเอง ความเชื่ อ มั่น ความมั่น ใจในตนเองตามสภาพที่ เป็ นจริ งในทางที่ ดี ตนเองมี
ประโยชน์ มีความเสี ยสละ และความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายได้ อย่าง
เต็มความสามารถให้สาเร็ จลุล่วง และมีความเชื่ อมัน่ ในการเผชิ ญสถานการณ์ ในการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบได้ และผูว้ ิจยั คาดว่าความภาคภูมิใจในตนเองน่าจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
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ตอนที่ 4 ความผูกพันต่ อชุ มชน
1. แนวคิดเกีย่ วกับความผูกพันต่ อชุ มชน
ความผูก พัน ต่ อชุ ม ชน เป็ นการแสดงความรู ้ สึ ก ความคิ ดเห็ น ต่ อชุ ม ชนของตนเอง การ
กระทาที่จะให้เกิดการดารงไว้ของชุ มชนที่อยูอ่ าศัย ด้วยสมาชิ กแต่ละคนจะมีความเชื่ อมโยงผูกพัน
การรับรู ้ความสัมพันธ์ในระดับกลุ่ม มีความต้องการทางสังคม (Kanter Rosabeth Moss,1972 อ้างถึง
ใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2554 : 7) ส่ วนความเชื่ อมโยงระหว่างบุคคลกับระบบ ที่ทาให้เกิดความผูกพัน
ซึ่ งแบ่งระบบสังคมเป็ น 3 ประการ ดังนี้ 1) การดารงอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องของสมาชิ ก คือ ความคาดหวัง
ของบุคคลที่จะอยูใ่ นระบบเพื่อดาเนิ นการค้ าจุนและแสดงบทบาทของกลุ่ม 2) ความยึดเหนี่ยวของ
กลุ่ ม คื อ ความสามารถในการสร้ างความสมัครสมานสามัคคี ก ันของบุ ค คลในการพัฒ นาความ
ใกล้ชิดซึ่ งกันและกัน มีความผูกพันกันอย่างเหนี ยวแน่ น 3) การควบคุมทางสังคม คือ ความเต็มใจ
เชื่อฟังของบุคคลที่คล้อยตามระบบค่านิยม และความเชื่อของกลุ่มหรื อกฎระเบียบของกลุ่มทุกอย่าง
Talcott and Shils (1962 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2554 : 7) ได้เปรี ยบเทียบระหว่างทฤษฏี
การกระทาทางสังคมกับแนวคิดความผูกพันต่อชุ มชน พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันกับ
สมาชิ กในกลุ่ม คือ 1) การตระหนักรู ้ทางบวก เป็ นการสนับสนุ นความต่อเนื่ องของระบบชุมชนให้
คงอยูต่ ่อไป 2) ความรู ้สึกทางบวก เป็ นการสนับสนุนความสามัคคีเป็ นหนึ่ งเดียวกันของกลุ่มสมาชิก
3) ประเมินค่าทางบวก เป็ นการสนับสนุนการควบคุมทางสังคมด้านพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน
Jennifer E. Cross (2004 อ้างถึ งใน ภู สิ ท ธ์ ขัน ติ กุ ล , 2554 : 8) ยัง ได้แบ่ ง ความผู ก พัน กับ
ชุมชนยังสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 มิติ 1) ความผูกพันด้านสถานที่ 2) ความรู ้สึกรักชุมชน 3) ความ
เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน 4) ความผูกพันด้านการทาหน้าที่ 5) ความสัมพันธ์ทางสังคม
1.1 ความหมายของความผูกพันต่ อชุ มชน
ความผูกพันต่อชุ มชนเป็ นการเชื่อมโยงในด้านการรับรู ้ การแสดงความรู ้สึก ความเชื่อความ
ศรัทธาที่จะก่อให้อาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์ได้มีการแสดงหรื อกระทาเพื่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้คาว่า “ความผูกพันต่อชุ มชน” เนื่ องจากมีความสอดคล้องกับปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี และขอ
นิยามความหมายไว้ ดังนี้
Stinner, Loon and Chung (1990 : 495 อ้า งถึ ง ใน นิ พ นธ์ สมบู ร ณ์ พู ล เพิ่ ม , 2556 : 36) ได้
อธิบายความหมายของ “ความผูกพันต่อชุมชน” ไว้วา่ เป็ นการเชื่ อมโยงด้านการรับรู ้ ด้านโครงสร้าง
และด้านพฤติกรรมของบุคคลกับชุมชนที่อยูอ่ าศัยของพวกเขา
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Kasarda and Janowitz (1974:331) Sampson (1988 : 769 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2554 :
7) ให้ค วามหมายของ “ความผูก พันต่ อชุ ม ชน ” ไว้ว่า เป็ นมิ ติข องทัศนคติ และความรู ้ สึ ก ว่าเป็ น
เจ้าของชุมชนมีความสนใจในความเป็ นไปของชุมชนและรู ้สึกเสี ยใจเมื่อจะต้องออกจากชุมชน
Fishbein and Ajzen (1975 อ้างถึ งใน นิ พ นธ์ สมบู รณ์ พู ล เพิ่ ม , 2556 : 36) ให้ ความหมาย
ของ “ความผูกพันต่อชุ มชน” ไว้วา่ ความผูกพันต่อชุ มชนเป็ นการแสดงความพอใจและความตั้งใจ
ของบุคคลที่ยงั คงอาศัยอยูใ่ นชุมชน
เอกริ นทร์ สี่ มหาภาคและคณะ (2534 : 120-133 อ้างถึงใน นิ พนธ์ สมบู รณ์ พูลเพิ่ม, 2556 :
36) ให้ความหมายของ ความผูกพัน หมายถึง การเกี่ยวแน่นแฟ้น เชื่อมโยง มันเป็ นความรู ้สึกออกมา
จากสัญชาตญาณ การที่เราจะผูกพันกับสิ่ งใดๆ มันต้องใช้กาลเวลาเป็ นตัวนาพา ให้ได้ความคุน้ เคย
สนิ ท เข้าถึงและอยากมี ดังนั้น “ความผูกพันต่อชุ มชน” คือ สภาพความเป็ นอยู่และการดาเนิ นชี วิต
ของผูค้ นในชุมชน แต่ท้ งั นี้ชุมชนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม วัน เวลา และกระบวนการต่างๆ ใน
สังคม และสภาพแวดล้อมต่างๆ จากชุ มชนเกษตรกรรมเป็ นชุ มชนอุ ตสาหกรรม และจากชุ มชน
อุตสาหกรรมเป็ นชุมชนยุคข้อมูลข่าวสารหรื อยุคโลกาภิวตั น์
อมร สุ วรรณนิ มิต (2542 : 23 อ้างถึงใน นิ พนธ์ สมบูรณ์ พูลเพิ่ม, 2556 : 36) ให้ความหมาย
ของ “ความผูกพันต่อชุมชน” ไว้วา่ การที่บุคคลมีความเชื่ อ ความศรัทธา ความรัก ความผูกพันต่อสิ่ ง
หนึ่ งสิ่ งใดจนนาไปสู่ การคิด การพูด การกระทาด้วยความบริ สุทธิ์ ใจและแสดงออกในลักษณะของ
ความมีน้ าใจไมตรี เสี ยสละแบ่งปั น และเกื้ อกูลต่อบุคคลอื่น ชุ มชนสังคม และธรรมชาติแวดล้อม
บริ บทของชุ มชนที่มีต่อความผูกพันต่อชุ มชน คือ ความเป็ นสังคมเกษตรกรรม มีความเป็ นอยูแ่ บบ
ชาวพุทธ และภาวะวิกฤตของชุ มชน เช่น ความยากจน ปั ญหาสิ ทธิ ในที่ทากิน ความแห้งแล้ง ทาให้
เกิดการรวมตัวเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา มีส่วนร่ วมและเพิ่มจิตสานึกต่อชุมชน
สรุ ปได้ ว่า ความผูกพันต่อชุ มชน หมายถึ ง ความผูกพันมาจากความรัก ศรัทธา ความเชื่ อ
ตลอดจนความผูกพันกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของชุ มชน ส่ งผลให้เกิ ดความคิด ความรู ้สึก พฤติกรรมและ
การกระทาอันแสดงให้เห็นถึง ความเคารพ ความเอื้ออาทร การเสี ยสละ การเกื้ อกูลและการมีน้ าใจ
ต่อบุคคลอื่น ชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อมในชุมชน ภายใต้ความรู ้สึกของความพึงพอใจในเชิง
บวก อันเกิดมาจากความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วม และสัมพันธภาพของคนในชุมชน
1.2 รู ปแบบของความผูกพันต่ อชุ มชน
รู ปแบบความเอื้ออาทรในสังคมชนบท พบว่า มีลกั ษณะการแสดงออกมีความคล้ายคลึงกัน
คือ การช่วยเหลือ การให้ การแบ่งปั น ความห่วงใยให้กาลังใจ และการมีส่วนร่ วมกิจกรรมชุมชน
อมร สุ วรรณนิมิต (2542 อ้างถึงใน นิ พนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม 2556 : 38) จาแนกความผูกพัน
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ออกเป็ น 3 ระดับได้แก่ 1) ความเอื้ออาทรต่อตนเอง ครอบครัวและญาติมิตร 2) ความเอื้ออาทรต่อ
ชุมชนและสังคม 3) ความเอื้ออาทรต่อธรรมชาติ
ปั จจัยนาเข้าที่ ก่อให้เกิ ดความเอื้ ออาทรในชุ มชน คื อ ความรั ก ความผูกพันที่ มีต่อบุ คคล
ใกล้ชิด การรวมกลุ่ ม ความรั กที่ มี ต่อกลุ่ ม ชุ มชน แบบแผนประเพณี วฒั นธรรม ความเชื่ อ ความ
ศรัทธา และความรักขั้นสู งสุ ด (ความรักที่มีให้ผอู ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน)
ปั จจัยเงื่ อนไขอื่ นๆ ที่ทาให้เกิ ดความเอื้ออาทรต่อสังคม ได้แก่ 1) บุคคล พบว่า บุ คคลที่ มี
ความสุ ขในชี วิต มี ศกั ยภาพ มี ครอบครัวที่ อบอุ่น และมี แบบอย่างที่ ดีจะเอื้ ออาทรต่อผูอ้ ื่ นสู งกว่า
บุคคลที่ขาดความรักและความอบอุ่น 2) สถาบันทางสังคมที่มีส่วนในการเสริ มสร้างความเอื้ออาทร
คือ สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา 3) ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ ผูน้ า
ชุ มชน ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีคุณธรรม เสี ยสละ อดทน เป็ นแบบย่างที่ ดี ในขณะที่ สมาชิ กในชุ มชนต้องมี
จิตใจเสี ยสละ มีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อชุ มชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นักวิชาการ องค์กรอิสระ
ต้องให้การสนับสนุ นด้านกระบวนการ สาหรับปั จจัย ที่ทาให้ความเอื้ออาทรลดลง ได้แก่ การมุ่งหา
เงิน การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานแบบเดิม ความเร่ งรี บในการทามาหากิน
สุ ธาทิพย์ เข็มน้อย (2554 : 6) ได้อธิบายถึง ปัจจัยความผูกพันต่อชุมชนใน 3 ด้าน ไว้ดงั นี้
1. ด้านความเชื่ อมัน่ และยอมรั บ เป้ าหมายรวมถึ งค่านิ ยมของชุ ม ชน หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก
ยอมรั บ และพร้ อมที่ จะปฏิ บ ตั ิ ตามเป้ าหมายและค่ านิ ย มของชุ ม ชน อี ก ทั้งรู ้ สึ ก ว่าเป้ าหมายและ
ค่านิยมของตนคล้ายคลึงกับชุมชนที่กาหนดไว้
2. ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ ในการปฏิ บ ตั ิงานให้ชุมชน หมายถึ ง การ
เสี ยสละเวลา กาลังกาย กาลังความคิด และพร้อมที่จะใช้สติปัญญาทางานอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้
งานที่ ป ฏิ บ ัติ น้ ัน ประสบความส าเร็ จอย่า งมี คุ ณ ภาพภายในระยะเวลาที่ ก าหนดซึ่ งจะส่ ง ผลถึ ง
ความสาเร็ จและเป็ นผลดีต่อชุมชนในภาพรวม
3. ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกภาพของชุมชน หมายถึง การแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ซื่ อสัตย์ต่อชุ มชน ต้องการที่จะอยูป่ ฏิ บตั ิงานในฐานะที่สมาชิ กคนหนึ่ งของชุ มชน
อย่างแน่ วแน่ มี ความภาคภูมิใจในการเป็ นสมาชิ กของชุ มชน โดยพร้ อมที่ จะบอกกับคนอื่นได้ว่า
ตนเองเป็ นสมาชิกของชุมชน มีความคิดอยากสร้างสรรค์ให้ชุมชนพัฒนาดียงิ่ ขึ้นไป
นอกจากนี้ยงั มีผศู ้ ึกษาถึงความพึงพอใจต่อชุมชนอันเป็ นรู ปแบบความผูกพันต่อชุมชน ดังนี้
Campbell and other (1976 : 222-223,quoted in Wassermann , 1982 : 423-495 อ้ า งถึ ง ใน
นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 36) ได้แบ่งความพึงพอใจต่อชุมชนออกเป็ นความพึงพอใจกับบุคคล
ต่างๆ ในชุ ม ชนและความพึงพอใจกับ สภาพแวดล้อมภายในชุ ม ชน เช่ น พึ งพอใจต่ออากาศ การ
ระบายน้ า เป็ นต้น
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G.L.Theodori and A.E.Luloff (2000 : 408 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2554 : 8) ได้แบ่ง
ความผูกพันต่อสังคม ออกเป็ น 3 ประการ ได้แก่ ความรู ้สึกว่าเป็ นบ้าน (Feeling at Home) การออก
จากความเศร้าโศก (Sorrow Leaving) ความเกี่ยวข้องกับชุมชน (Interest in Community)
Stinner, Loon and Chung (1990 : 495 อ้างถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 36)ได้แบ่ง
ความผูกพันต่อชุ มชนเป็ น 3 มิติ คือ 1) ความเกี่ ยวข้อง (Involvement) หมายถึง ขอบเขตและระดับ
ของการมี ส่ ว นร่ วมของคนในชุ ม ชน 2) ความเป็ นมิ ต ร (Amity) หมายถึ ง ระดับ ความเกี่ ย วข้อ ง
สัมพันธ์ของคนในโครงสร้างความสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ความหนาแน่นของ
เครื อข่ายความสัมพันธ์ทอ้ งถิ่นของบุคคล และระดับของเครื อข่ายความสัมพันธ์ทอ้ งถิ่นของบุคคล
3) ความรู ้สึ ก (Sentiment) ระดับของความพึ งพอใจต่อชุ มชน โดยความรู ้ สึก ที่ อ้างเป็ นความรู ้ สึ ก
ด้านอัตวิสัย (Subjective) ของผูอ้ ยู่อาศัยที่ มีต่อสมาชิ กแต่ละคนของชุ มชนทั้งหมดและความรู ้ สึ ก
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีต่อย่านที่อยูอ่ าศัยและชุมชนของตนเอง
Wasserman (1982 : 423 อ้างถึงใน นิ พนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 37) ได้แบ่งความผูกพัน
ต่อชุ มชนเป็ น 2 มิติ คือ 1) ความเป็ นปึ กแผ่นของชุ มชน (Community Solidarity) หมายถึง ทัศนคติ
และความรู ้สึกของผูอ้ ยูอ่ าศัยต่อคนในชุ มชน 2) ความพึงพอใจต่อชุ มชน (Community Satisfaction)
หมายถึง ทัศนคติและความรู ้สึกของผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีต่อย่านที่อยูอ่ าศัยและชุมชนของตนเอง
สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความผูกพันในชุ มชน คือ บุ คคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
เพศ ระยะเวลา ความชานาญ ความต้องการประสบความสาเร็ จ สถานภาพสมรส เป็ นปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อความเอื้ออาทร สถาบันทางสังคม ได้แก่ สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และ
สถาบันการศึกษา อันจะเป็ นกระบวนการในการขัดเกลาให้บุคคลได้เกิดความเชื่ อมโยงกับชุ มชน
ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ผูน้ าชุมชน องค์กรอิสระ ที่จะส่ งผลให้บุคคลได้เกิดความ
เชื่อความศรัทธา และเป็ นแบบอย่างในความผูกพันกับชุมชน
2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษาค้นคว้าข้อมู ล ทบทวนวรรณกรรม และรายงายวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่ามี ผูท้ ี่
ศึกษาเกี่ ยวกับความผูกพันในชุ มชนต่อการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ มี
เป็ นจ านวนน้ อ ย ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขอเที ย บเคี ย งกับ กลุ่ ม คนที่ ล ัก ษณะใกล้เคี ย งกับ อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ ดังนี้
ทัศพร ชู ศกั ดิ์ (2554) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งส าเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข องอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า น (อสม.) พื้ น ที่
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สาธารณสุ ขเขต 18 ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาท
หน้าที่ ได้แก่ สัมพันธภาพในชุมชน
กรรณิ ก า ทิ พ ย์ชัย มงคล (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาศัก ยภาพในการปฏิ บ ัติ ก ารด้า น
การแพทย์ฉุ ก เฉิ น องค์ ก รบริ ห ารส่ ว นต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒ นาศัก ยภาพของการให้บ ริ ก ารควรเป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานที่ ม าจากในชุ ม ชน
เพื่อให้การช่ วยเหลื อได้อย่างรวดเร็ ว มีความผูกพันกับชุ มชนในแง่ของทราบสภาพของพื้นที่ การ
ตระหนักถึงภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เพื่อความยัง่ ยืนของการปฏิบตั ิการด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นต้องให้ความร่ วมมือกับชุ มชนเพื่อพัฒนา สวัสดิการ งบประมาณ ให้แก่
อาสาในพื้นที่
นิ พนธ์ สมบูรณ์ พูลเพิ่ม (2556) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเสริ มสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของผู ้น าชุ ม ชนอ าเภอแม่ แ จ่ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่
ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันที่มีต่อชุ มชนอยูใ่ นระดับมาก และสามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการ
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของผูน้ าชุ มชนอาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประณี ต ส่ งวัฒนา และคณะ (2557) ศึกษาเรื่ อง การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในสถานการณ์
ความไม่ ส งบในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ : การทบทวนวรรณกรรม ผลการวิจยั พบว่า การ
วิเคราะห์ผลการวิจยั เชิงคุณภาพของสุ นีย ์ เครานวล และคณะ (2552) พบว่าพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปฏิ บตั ิงานด้วยความเครี ยด กลัวไม่
ปลอดภัย เสี ยใจ สลดหดหู่ แต่ภายใต้การปฏิ บตั ิ งานยังมี แรงจู งใจที่ ท าให้ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ อยู่ได้ คื อ
ความผูกพันกับชุมชน สถานที่ทางาน เพื่อนร่ วมงาน ความเป็ นคนในพื้นที่และไม่สามารถขอย้ายได้
ส่ วนสุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิ จ (2547) ได้พบว่าการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่มีการปรับให้เข้ากับชุ มชน
เพิ่มขึ้นโดยปรับเวลาเปิ ดให้ชา้ ปิ ดเร็ วขึ้น ปิ ดบริ การเป็ นช่วงเวลา การแต่งกายให้คล้ายชาวบ้าน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “ความผูกพันต่อชุ มชน” จะเห็นได้วา่ ความผูกพันต่อ
ชุ ม ชน หมายถึ ง การที่ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีความรัก ศรัทธา ความเชื่ อ ตลอดจนความ
ผูกพันกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของชุ มชน ส่ งผลให้เกิ ดความคิด ความรู ้ สึก พฤติกรรมและการกระทาอัน
แสดงให้เห็ นถึ ง ความเคารพ ความเอื้ออาทร การเสี ยสละ การเกื้ อกูลและการมี น้ าใจต่อบุ คคลอื่ น
ชุ ม ชน สังคม และสภาพแวดล้อมในชุ มชน ภายใต้ความรู ้ สึกของความพึงพอใจของอาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ในเชิ งบวก อันเกิ ดมาจากความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วม และสัมพันธภาพของคน
ในชุ มชน และผูว้ ิจยั คาดว่าความผูกพันต่อชุ มชนน่ าจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น
ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
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ตอนที่ 5 การมีจิตอาสา
1. แนวคิดเกีย่ วกับจิตอาสา
ในประเทศไทยเริ่ มมี รูปแบบจิ ตอาสาที่ ชัดเจนตั้งแต่สมเด็จพระมหิ ตลาธิ เบศร์ อดุ ลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนับได้ว่าเป็ นหนึ่ งในแบบอย่างของ
วงการอาสาสมัครไทย ดังจะเห็นจากพระจริ ยาวัตรที่ มุ่งมัน่ อุทิศตนเพื่อผูค้ นที่เจ็บป่ วยและลาบาก
ยากไร้ ด้ว ยการเสด็ จ ไปเป็ นแพทย์ป ระจ าสถานรั ก ษาพยาบาลผู ้ป่ วยโรคเรื้ อนที่ เชี ย งใหม่ จ น
สิ้ นพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุแห่งการเป็ น “หมอเจ้าฟ้า” และด้วยพระกระแสรับสั่งที่ฝังจิตฝังใจชาวไทย
เสมอมาว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิจที่หนึ่ ง” ต่อมา
ช่วงหลังพุทธศักราช 2500 คือช่วงเริ่ มมี การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ งานจิตอาสา
เริ่ มเห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก่อนหน้านั้นกิจกรรมการช่วยเหลือ
สังคมซึ่ งเสริ ม งานบ าบัดทุ ก ข์ บ ารุ งสุ ขของรัฐ กระท าโดยสถาบันทางศาสนา มู ล นิ ธิ ซึ่ งจัดโดย
เอกชนจัดตั้งช่ วยเหลื อคนในเชื้ อชาติ หรื อจาก ภู มิภาคเดี ยวกัน เป็ นลักษณะผูใ้ ห้กบั ผูร้ ับ แต่หลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ประชาชนที่มีฐานะยากจนเริ่ มตระหนักถึงพลังของตนเองและสานึ กต่อ
สังคมของชนชั้นกลางถู กยกระดับสู งขึ้น (วิภาพันธุ์ ก่อเกียรติเจริ ญ, 2544 : 103 อ้างถึงใน ธิ ดาชนก
วงศ์พิทกั ษ์, 2556 : 13) เมื่องานจิตอาสาเริ่ มเป็ นที่น่าสนใจและแพร่ หลายแก่บุคคลทัว่ ไปแล้วทาให้มี
การเติบโตอย่างรวดเร็ วและค่อนข้างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ ภยั พิบตั ิ
ขนาดใหญ่ ข องประเทศไทย ได้แ ก่ สึ น ามิ ในวัน ที่ 26 ธัน วาคม พ.ศ.2547 ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสี ยหายอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อชี วิต ทรัพย์สิน ชุ มชนและประเทศ จนกระทัง่ ก่อเกิ ดการรวมกลุ่ม
ของเครื อ ข่ า ย องค์ก ร และหน่ ว ยงานด้า นอาสาสมัค รที่ ม าท างานร่ ว มกัน สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
ขบวนการขับเคลื่อนงานจิตอาสา และงานอาสาสมัครที่ยงั่ ยืนในสังคมไทยต่อมาใน ปี 2548 มีการ
จัดตั้งเครื อข่ ายจิ ตอาสา และมี ก ารรณรงค์เกี่ ยวกับงานอาสาสมัครอย่างต่ อเนื่ อง ทั้งจากองค์ก รที่
ทางานด้านอาสาสมัครอยูแ่ ล้วและองค์กรที่เริ่ มสนใจในอาสาสมัคร(กัญชิตา ประพฤติธรรม, 2554)
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ให้ความสาคัญใน
การกระจายอานาจทางการเมืองการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่นและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยกล่าวว่า
กลไกที่ จ ะท าให้ พ ัฒ นาคนได้คื อระบบการศึ ก ษาจึ ง มี ก ารกล่ า วถึ ง จิ ต สาธารณะ หรื อ จิ ต ส านึ ก
สาธารณะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงปี 2544 องค์การสหประชาชาติได้ร่วมกับประเทศต่างๆ จัด
ให้เป็ นปี อาสาสมัครสากล (International Year of Volunteer) หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อย่อ ว่า IYV 2001
จึงก่อให้เกิ ดการตื่นตัวไปทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยด้วยส่ งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้กล่าวถึงการมีจิตสานึ กสาธารณะไว้วา่ เป็ นคุณลักษณะของ
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คนไทยที่ พึงประสงค์ซ่ ึ งจะช่ วยในการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคมและการเมื อง แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2549-2554) เป็ นแผนที่กาหนดทิศทาง แนวทางและกลยุทธการ
พัฒนาประเทศ ได้มีการนาคุ ณธรรมมาเป็ นหลักในการขับเคลื่ อนทุ กขั้นตอน โดยการสร้ างเสริ ม
ศีลธรรม และให้ประชาชนสานึ กในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า
“สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน คนไทยมี คุณธรรม นาความรู ้ รู ้ เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุ มชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็ นธรรม” (วิภาพร เกิดท่าไม้, 2555 : 9)
1.1 ความหมายของจิตอาสา
อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ เป็ นบุ ค ลากรที่ นับ ได้ว่า มี ค วามส าคัญ ในระบบบริ ก าร
การแพทย์เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากการเข้าร่ วมปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นด้วยพื้นฐานของจิตอาสา ด้วยความ
สมัครใจ และไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ และจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลคาว่าจิตอาสา ผูศ้ ึกษาวิจยั
พบว่ามีผูใ้ ช้คาที่มีความหมายเป็ นนัยเดี ยวกับจิตอาสา เป็ นจานวนมาก คือ จิตสาธารณะ จิตสานึ ก
สาธารณะ จิตสานึ กทางสั งคม และพฤติกรรมเอื้อสังคม และภาษาอังกฤษใช้คาว่า Volunteerspirit
หรื อ Public Mind หรื อ Public Consciousness และ Social Consciousness โดยในการวิ จ ัย ครั้ งนี้
ผูว้ ิจยั ใช้คาว่า “จิ ตอาสา” เนื่ องจากมี ค วามสอดคล้องกับ ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อการปฏิ บ ตั ิ การฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี และได้นิยามความหมายไว้ ดังนี้
พระไพศาล วิสาโล (2549 : 3) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไว้วา่ เป็ นจิตที่พร้อมจะสละ
เวลา แรงกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็ นจิตที่ ไม่นิ่งดู ดายเมื่อพบปั ญหาหรื อความ
ทุกข์ยากที่เกิดกับผูค้ น เป็ นจิตที่มีความสุ ขเมื่อได้ทาความดี เปรี ยบเสมือนการได้เปลี่ยนจากการเห็น
หน้าตา เปลี่ยนเป็ นรอยยิ้ม เป็ นจิตที่เปี่ ยมด้วยบุญ คือความสงบเย็นและพลังแห่ งความดี ในการทา
ความดีโดยที่ไม่หวังสิ่ งตอบแทน ก็ออกมาจากความรู ้สึกข้างในของผูท้ ี่มีจิตที่อยากช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ณั ฐ ณิ ช ากร ศรี บ ริ บู ร ณ์ (2550 : 22) ให้ ค วามหมายของ “จิ ต อาสา” ไว้ว่า จิ ต อาสาเป็ น
คุณธรรม จริ ยธรรม ประการหนึ่ งที่ตอ้ งการมี หรื อให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จิตอาสา หมายถึง ความ
ส านึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ สั ง คมส่ ว นรวมโดยการเอาใจใส่ และการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ที่ มี จิ ต อาสาจะ
แสดงออกซึ่ งพฤติ ก รรมที่ อ าสาท าประโยชน์ เพื่ อส่ ว นรวม เช่ น การเสี ย สละเงิ น สิ่ ง ของ เวลา
แรงกาย และสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน
ดุษฎี ไชยชนะ (2550) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไว้ว่า ความสานึ กของบุ คคลที่ มีต่อ
สังคมส่ วนรวมโดยการเอาใจใส่ และการช่วยเหลือ ผูท้ ี่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมจิตอาสา
ทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม เช่ น การเสี ยสละเงิน สิ่ งของ เวลา ร่ างกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลื อ
ผูอ้ ื่นและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน
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ธานิ ษ ฏ์ กองแก้ว (2550 อ้างถึ งใน วิภ าพร เกิ ดท่ าไม้, 2555 : 9) ให้ความหมายของ “จิ ต
อาสา” ไว้ว่า คนที่มีจิตอาสาช่ วยเหลื อ อยากให้ผูอ้ ื่นมีความสุ ข คนที่มาร่ วมกิจกรรมจิตอาสา ก็คือ
อาสาสมัคร คือ บุคคลที่อาสาเข้ามาช่ วยเหลื อสังคมด้วยความสมัครใจ เสี ยสละ เพื่อช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น
ป้ องกันแก้ไข พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
มิชิตา จาปาเทศ รอดสุ ทธิ (2550) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไว้วา่ การให้ เมื่อคนต่างๆ
เริ่ มรักและมีเมตตากับบุคคลอื่นมากขึ้น เข้าใจผูอ้ ื่นมากยิ่งขึ้นว่าต้องการอะไร กาลังอยูใ่ นสภาพใด
สามารถให้ความช่ วยเหลืออะไรได้บา้ ง จนนามาสู่ การให้ สละสิ่ งที่มีอยูไ่ ม่ว่าจะเป็ นเวลา แรงงาน
แรงสมอง เงิน สิ่ งของ อวัยวะ เพื่อช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นและสังคมมีความสุ ขมากยิง่ ขึ้น
ประวิตร พิ สุท ธิ โสภณ (2552 อ้างถึ งใน วิภาพร เกิ ดท่ าไม้, 2555 : 9) ให้ความหมายของ
“จิตอาสา” ไว้วา่ ผูท้ ี่มีจิตใจที่เป็ นผูใ้ ห้สิ่งของให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังแรงกาย แรงสมอง
ซึ่ งเป็ นการเสี ยสละ สิ่ งที่ตนเองมีแม้กระทัง่ เวลาเพื่อเผื่อแผ่ให้กบั ส่ วนรวมอีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา”
หรื อความเป็ นตัวตนของตนเองลงได้บา้ ง
นั น ทรั ต น์ ปริ วัติ ธ รรม (2553 : 23) ให้ ค วามหมายของ “จิ ต อาสา” ไว้ว่ า เป็ นการ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ การเสี ยสละเวลา สิ่ งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็ น
จิตใจที่มีความสุ ขเมื่อทาความดี การช่วยเหลือผูอ้ ื่นและสังคม เพื่อให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ขด้วยการกระทา
ด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน มีการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ สานึ ก
ของบุคคลที่มีต่อส่ วนรวม เอาใจใส่ ป้องกันแก้ไขปั ญหาสังคม
สรุ ปได้ ว่า จิตอาสา หมายถึ ง ความสานึ กของบุ คคลที่ มีต่อสังคม การเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ โดย
มุ่งหวังเพื่ อประโยชน์ ข องส่ วนรวมเป็ นหลัก อันเกิ ดจากความเสี ย สละทั้งทางด้านร่ างกาย หรื อ
สิ่ งของเครื่ องใช้ เวลา สติปัญญา ซึ่งการกระทามาจากพื้นฐานความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
1.2 ความสาคัญของการมีจิตอาสา
สั ง คมเป็ นการอยู่ ร่ ว มกัน ของบุ ค คลหลายๆ บุ ค คลที่ แ สดงบทบาทแตกต่ า งกัน ด้ว ย
สัมพันธภาพและการอาศัยความร่ วมมือร่ วมแรง การพึ่งพา เกื้อกูลต่อกัน ถ้าหากในสังคมขาดบุคคล
ที่มีพฤติกรรมจิตอาสาแล้วนั้นจะส่ งผลให้สังคมเกิดความวุน่ วาย เกิดการแข่งขัน เห็ นแต่ประโยชน์
ส่ วนตนเป็ นหลัก โดยความสาคัญของจิตอาสาต่อสังคมได้มีผกู ้ ล่าวไว้ดงั นี้
สมพงษ์ สิ งหะพล (2542 : 16) กล่ า วว่า ความส าคัญ ของจิ ต ส านึ ก เป็ นความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด
ภายในบุคคลและเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยการเรี ยนรู ้ จิตสานึ กเมื่อเกิดขึ้นแล้วยากนักที่จะหยุดหรื อหมด
หายไป คนที่มีจิตสานึ กที่ดีจะประพฤติปฏิ บตั ิอย่างเหมาะสมกับจิตสานึ กนั้น และใช้จิตสานึ กของ
ตนเพื่อประโยชน์ต่อสิ่ งต่างๆ เช่น บุคคลที่มีจิตสานึกด้านระเบียบวินยั จะไม่ขบั รถผิดกฎจราจร
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ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543 : 22-29) กล่าวว่า ผลกระทบต่อบุคคลเมื่ อ
ขาดจิตอาสา ทาให้เกิดปั ญหา คือ 1) ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนาเพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุ มชน
มี ส ภาพเช่ น ไรก็ ย ัง คงเป็ นเช่ น นั้ น ไม่ เกิ ด การพัฒ นาและยิ่ ง นานไปก็ มี แ ต่ เสื่ อมทรุ ดลง 2)
อาชญากรรมในชุ มชนอยูใ่ นระดับสู ง 3) ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผูน้ าที่นาไปสู่ การแก้ปัญหาเพราะ
คนในชุ มชนมองปั ญหาของตัวเองเป็ นเรื่ องใหญ่ ขาดคนอาสานาพาการพัฒนาเพราะกลัวเสี ยทรัพย์
กลัวเสี ยเวลาหรื อกลัวเป็ นที่ครหาจากบุคคลอื่น ในระดับชาติจะทาให้เกิดปั ญหาดังนี้ 1) วิกฤตการณ์
ภายในประเทศบ่อยครั้งและแก้ปัญหาไม่ได้ อาทิ วิกฤตการณ์ เศรษฐกิ จ สังคมขาดเสถี ยรภาพทาง
การเมือง การชุ มนุ มขับไล่รัฐบาลหรื อผูน้ าประเทศ 2) ประเทศชาติอยูใ่ นสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาด
พลังของคนในสังคมเมื่อผูน้ าประเทศนามาตรการใดออกมาใช้ก็จะไม่ได้ผลเพราะไม่ได้รับความ
ร่ วมมือจากประชาชน 3) ประเทศชาติไร้เกียรติ ไร้ศกั ดิ์ ศรี ทาให้ประเทศอื่นมองด้วยสายตาเหยียด
หยาม ดูหมิ่นดูแคลนว่าประเทศด้อยพัฒนา ในระดับโลกจะทาให้เกิ ดการเอารัดเอาเปรี ยบระหว่าง
ประเทศ ทาให้เกิดปั ญหาดังนี้ 1) เกิดการสะสมอาวุธเพราะขาดความไว้วางใจกัน มีแนวโน้มในการ
ใช้ความรุ นแรง 2) เกิ ดการกลัน่ แกล้ง แก่งแย่งหรื อครอบงาทางการค้า เพื่อให้เกิ ดการได้เปรี ยบ 3)
เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต่างชาติ ต่างเผ่าพันธุ์หรื อต่างถิ่น มองเห็นในความด้อยกว่า
นิ ศารัตน์ แก้วนิ ยมชัยศรี (ม.ป.ป. อ้างถึงใน ปิ ยาภรณ์ กันเกตุ, 2554 : 10-11) กล่าวว่า การ
พัฒ นากระบวนการสร้ างจิตอาสา มี ดงั นี้ 1) การปลู กฝั งให้ตระหนักถึ งความสาคัญของจิตอาสา
ตั้งแต่เด็กจากครอบครัวและสถานศึกษา 2) การเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย จิตใจ ความรู ้และการ
ติดต่อสื่ อสาร 3) การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง 4) การเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกิดจิตอาสาอย่างต่อเนื่ อง
สรุ ปได้ ว่า ความสาคัญของจิตอาสา เป็ นการเกิดของความรู ้สึกสานึกในแต่ละบุคคล ในการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเอง ชุ มชน จนกระทัง่ ในระดับที่ใหญ่ข้ ึนในสังคม ซึ่ งถ้าหากในสังคมมี
บุคคลที่มีจิตอาสาเป็ นจานวนจะก่อให้เกิดการเกื้ อกูล การเห็ นแก่ประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก
ตลอดจนการสร้างความสงบสุ ขในสังคม
1.3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมจิตอาสา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสานั้น จะอยู่ภายใต้อิทธิ พลของปั จจัยสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก โดยมีผทู ้ ี่ได้ทาการศึกษาไว้ดงั นี้
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543 : 13) ได้กล่าวถึงปั จจัยสภาพแวดล้อม ไว้วา่
1. ปั จจัยภายนอก เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุ ษย์ ภาวะทางสังคม
เป็ นภาวะที่ ลึ ก ซึ้ งกว่าภาวะทางกายภาพเพี ยงประการเดี ยว เป็ นภาวะที่ ได้ อบรมกล่ อมเกลาและ
สะสมอยูใ่ นส่ วนของการรับรู ้ จนทาให้เกิดสานึ กที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้
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เริ่ มตั้งแต่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่ อน ผูส้ อน สื่ อมวลชน บุ คคลทัว่ ไป ตลอดจนองค์กร วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่ อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้านสื่ อสารมวลชนและส่ วนที่ กากับ
สานึ กของบุคคลคือ การได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิดสานึ ก อาทิ การไปสถานศึกษา
ไปทางาน ดูละคร ฟังผูค้ นสนทนากัน รับรู ้เหตุการณ์บา้ นเมืองขับรถฝ่ าการจราจรที่แออัด
2. ปั จจัยภายใน สานึ กที่เกิดจากปั จจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลใน
การพิจารณา ตัดสิ นคุ ณค่าและความดี งาม ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรม การประพฤติปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
การปฏิ บตั ิ ท างจิตใจเพื่ อขัดเกลาตนเองให้เป็ นไปทางใดทางหนึ่ ง โดยเกิ ดจากการรั บ รู ้ จากการ
เรี ยนรู ้ การมองเห็น การคิด แล้วพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจว่าต้องการสร้างสานึกแบบใดก็จะมีการฝึ กฝน
และสร้างสมสานึกเหล่านั้น การเกิดจิตสานึกไม่สามารถสรุ ปแยกแยะได้วา่ เกิดจากปั จจัยภายในหรื อ
ภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพราะทุ กสรรพสิ่ งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จิตสานึ กที่มาจาก
ภายนอกเป็ นการเข้ามาโดยธรรมชาติกระทบต่อความรู ้ สึกของบุ คคลแล้วกลายเป็ นจิตสานึ กโดย
ธรรมชาติ และมักไม่รู้ตวั แต่สานึ กที่ เกิ ดจากปั จจัยภายในเป็ นความจงใจเลื อกสรร บุ คคลระลึ กรู ้
ตนเองเป็ นอย่างดี เป็ นสานึ กที่สร้ างขึ้ นเอง ระหว่างปั จจัยภายในและภายนอกเป็ นปฏิ สัมพันธ์ที่มี
ความต่อเนื่องกันการพัฒนาจิตสานึกจึงต้องกระทาควบคู่กนั ไปทั้งปั จจัยภายในและภายนอก
วิรัตน์ คาศรี จนั ทร์ (2544 : 99 อ้างถึงใน ธิ ดาชนก วงศ์พิทกั ษ์, 2556 : 17) กล่าวว่า การมีจิต
อาสานั้นเกิดจากปั จจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม เช่น ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษามี
ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่ งได้รับอิ ทธิ พลจากการอบรมของครอบครัว สถานศึกษาและกระบวนการ
ทางสังคมจากที่ อยู่อาศัยแต่เมื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมของสถานศึกษา การมี
ปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อนและอาจารย์ จะมีผลต่อการรับรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
ของนักศึกษาโดยแสดงออกทางการดาเนิ นชี วิต โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่ งแตกต่าง
กันตามปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม
และนโยบายขององค์กร มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตจะมีความแตกต่างกันแต่มี
ความซับซ้อนมาก มหาวิทยาลัยที่ มีขนาดใหญ่จะมี ความแตกต่างระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
มากแต่มีความซับซ้อนน้อย มหาวิทยาลัยที่มีเจตคติ ความสนใจ และมีกิจกรรมร่ วมกันจะมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมมาก สังกัดของมหาวิทยาลัยจึงเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล
ธิ ดาชนก วงศ์พิทกั ษ์ (2556 : 17) กล่าวว่า ปั จจัยที่ทาให้เกิดการมีพฤติกรรมจิตอาสาตามที่
ได้การสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ มี การรายงานที่ สอดคล้องกันว่า อาจจะเกิ ดจากสอง
ปั จจัยประกอบกัน คือ ปั จจัยภายในตัวบุคคล เช่น การรับรู ้ในพฤติกรรมของตนเอง การเห็ นคุณค่า
ในพฤติกรรมของตนเอง การมี แรงจูงใจที่ ทาให้เกิ ดพฤติกรรมจิตอาสา และปั จจัยภายนอก ได้แก่
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การมีตวั แบบทางด้านจิตอาสา ไม่วา่ จากครอบครัว เพื่อน สถานศึกษาหรื อสถาบันทางสังคมต่างๆ
ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากสถาบันทางสังคมที่มีบทบาท ณ ขณะนั้นด้วย
สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมจิตอาสา ได้แ ก่ ปั จจัยภายนอก เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสิ่ งแวดล้อม ที่ ช่วยหล่ อหลวมให้บุคคลแสดงการกระทาออกมา
ปั จจัยภายในเป็ นการรับรู ้ภายในแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดจิตสานึก และแสดงออกมาเป็ นการกระทา
1.4 องค์ ประกอบและคุณลักษณะของจิตอาสา
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่ามีผแู ้ บ่งองค์ประกอบและคุณลักษณะของจิตอาสา ไว้ดงั นี้
สมพงษ์ สิ งหะพล (2542 : 15-16) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของจิตสานึกว่า มีอยู่ 3 ด้านหลัก
ๆ คือ 1.) จิตสานึ กเกี่ยวกับตนเอง (Self Consciousness) เป็ นจิตสานึกเพื่อพัฒนาตนเอง ทาให้ตนเอง
เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น เป็ นจิตสานึ กแบบคลาสสิ กที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะ สร้างให้
เกิ ด ขึ้ น ได้เช่ น ความขยัน ความรั บ ผิ ด ชอบ เป็ นต้น 2.)จิ ต ส านึ ก เกี่ ย วกับ ผู อ้ ื่ น (Others Oriented
Consciousness) เป็ นจิตสานึ กของความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ ง สังคมหนึ่ ง
เช่ น ความเห็ น อกเห็ น ใจ ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ เป็ นต้น 3.)จิ ต ส านึ ก เกี่ ย วกับ สั ง คมหรื อ จิ ต ส านึ ก
สาธารณะ (Social or Public Consciousness) เป็ นจิ ต ส านึ ก ที่ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ในการอยู่
ร่ ว มกัน หรื อ ค านึ ง ถึ ง ผู อ้ ื่ น ที่ ร่ ว มความสั ม พัน ธ์ เป็ นกลุ่ ม เดี ย วกัน เช่ น จิ ต ส านึ ก ด้า นเศรษฐกิ จ
จิตสานึกด้านการเมืองจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม จิตสานึก ด้านสุ ขภาพ เป็ นต้น
สุ พจน์ ทรายแก้ว (2546 : 38-39) กล่ าวว่า จิตสานึ กของบุคคลเป็ นสภาวะทางจิ ตใจ ก่ อน
การแสดงออกเชิ งพฤติกรรมทางกายของบุ คคล ซึ่ งเป็ นผลมาจากทัศนคติบรรทัดฐานทาง สังคม
นิ สั ย และผลคาดว่ า จะได้รั บ หลัง จากการท าพฤติ ก รรมนั้ น โดยการก่ อ ตัว ของจิ ต ส านึ ก เป็ น
กระบวนการก่อรู ปที่ มีความต่อเนื่ องยากที่จะกาหนดแยกแยะ หรื อทาการจัดลาดับชั้น เพื่อบ่งชี้ ว่า
บุคคลมีความรู ้สึกอยูท่ ี่ใดได้อย่างชัดเจน และยังมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางปั ญญาและการ
กระท าของมนุ ษ ย์ผ่านการเรี ยนรู ้ ที่ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่ วน ดังนี้ คุ ณ ลักษณะด้านพุ ทธิ พิ สัย
หมายถึง กระบวนการรับรู ้ (Cognitive) หรื อการมีประสบการณ์ ตรงกับสิ่ งต่างๆ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรม
และนามธรรมผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ทาให้บุคคลรู ้จกั หรื อระลึกถึงมีความเข้าใจ คุณลักษณะด้าน
จิตพิสัย หมายถึงความรู ้สึกทางจิ ตใจ (Affection) ได้แก่ความสนใจหรื อ ใฝ่ ใจในสิ่ งดังกล่าวโดยมี
ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองการเห็ น หรื อ ให้ คุ ณ ค่ าการจัด ระบบของคุ ณ ค่ า และสร้ างคุ ณ ลัก ษณะนิ สั ย
คุณลักษณะทางด้านทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรื อการแสดงออกที่สามารถสังเกต
รู ปแบบความประพฤติได้อย่างชัดเจน เรี ยกว่า บุคลิกภาพจิตสานึ กของบุคคลจึงเป็ นผลมาจากการ
เรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีประสบการณ์ตรงกับสิ่ งเร้าการรับรู ้ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่บุคคล
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ตามกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบทาให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็ นการกล่อมเกลา
ทางสังคม (Socialization) ทาให้เกิดการรับรู ้มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเสริ มสร้าง
การเรี ยนรู ้ให้บุคคลรับรู ้ มีจิตสานึก (ค่านิยม ความเชื่อ) มีบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ณัฐณิ ชากร ศรี บริ บูรณ์ (2550 : 30-32) ได้แยกองค์ประกอบจิตอาสาเป็ น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านแรกคือ การช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เกี่ยวกับการช่วยแนะนาสิ่ งที่ถูกที่ควร
แก่บุคคลอื่น การอานวยความสะดวกให้กบั บุคคลอื่น และการแบ่งปั นสิ่ งของให้กบั ผูอ้ ื่น ด้านที่สอง
คือ การเสี ยสละต่อสังคม เกี่ ยวกับการสละเงิ น แรงกาย เพื่อผูอ้ ื่ นและสังคม การสละเวลา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และด้านที่สามคือ ความมุ่งมัน่ พัฒนา อันได้แก่การสนใจปั ญหา
และการเปลี่ ย นแปลงพร้ อ มทั้ง เสนอความคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาสั ง คม การร่ ว มพัฒ นากิ จ กรรมการ
เสริ มสร้างจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย
ปิ ยะนาถ สรวิสูตร (2552 : 35-37 อ้างถึงใน ดวงทิพย์ อันประสิ ทธิ์ , 2555 : 27) มีความเห็น
ว่าคุ ณลักษณะของผูท้ ี่ มี จิตอาสา มี ดงั นี้ 1) การเกิ ดความรู ้ สึ กสงสาร เนื่ องจากพบเห็ นผูท้ ี่ มีความ
เดื อดร้ อนมากกว่าตนเองและ อยากที่จะหาหนทางช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น 2) ประสบการณ์ ที่ได้ช่วยเหลื อ
ผูอ้ ื่นด้วยตนเอง และได้รับความสุ ข จึงอยากที่ จะช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น 3) ความรู ้ สึ กต่อเนื่ อง เมื่ อบุ คคล
ได้รับการช่วยเหลือและรู ้สึกประทับใจจึงอยากทา สิ่ งดีๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น
สรุ ปได้ ว่า องค์ประกอบของการมีจิตอาสา มีความสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐณิ ชากร ศรี
บริ บู รณ์ ที่ ป ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นโดยไม่หวังผลตอบแทน
ด้านการเสี ย สละต่ อสั ง คม และด้านความมุ่ ง มั่น พัฒ นา เนื่ องจากงานของอาสาเน้น การให้ ก าร
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้เจ็ บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น เป็ นหลัก โดยที่ อ าสาเองเต็ ม ใจที่ จ ะช่ ว ยไม่ มี ค่ า ตอบแทนในการ
ปฏิ บตั ิ การ นอกจากนั้นงานด้านอื่ นๆ ที่ เป็ นการบริ ก ารสังคมในด้านเสี ยสละต่อสังคม เช่ น การ
บริ จาคสิ่ งของ การช่วยภัยน้ าท่วม เป็ นต้น ในด้านความมุ่งมัน่ พัฒนา จะเห็นได้วา่ อาสาต้องติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับจิตอาสา
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และรายงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่ามี ผูท้ ี่
ศึกษาเกี่ยวกับจิตอาสาต่อการปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ดังนี้
สมานใจ ขันทีทา้ ว (2547) ศึกษาเรื่ อง จริ ยธรรมของอาสาสมัครในหน่วยกูภ้ ยั : ศึกษากรณี
มู ล นิ ธิ ร่วมกตัญ ญู พบปั ญ หาของงานด้านอาสาสมัค ร เกี่ ยวกับ ความรู ้ ในด้านการปฐมพยาบาล
ปั ญหาทรัพย์สินของผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุสูญหาย ปั ญหาการแย่งผลงาน ปั ญหาด้านนิ ติเวชปั ญหาการ
ไม่ ไ ด้รับ การยอมรั บ จากประชาชน งานวิจยั นี้ เสนอแนะในส่ วนของการแก้ไ ขปั ญ หาว่า ปลู ก
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จิตสานึ กในงานด้านอาสาสมัคร การกาหนดคุณสมบัติของอาสาสมัคร ต้องรู ้จกั พัฒนาตนและหลัก
จริ ยธรรมของอาสาสมัครกูภ้ ยั ต้องมีจิตใจที่มีเมตตามีความกล้าหาญ มีความเต็มใจที่จะเสี ยสละ ควร
ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของคุ ณธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ดีงาม มีความซื่ อสัตย์ใน
การทางานโดยไม่หวังประโยชน์ส่วนตนและเมื่อต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ในการช่ วยเหลื อผูบ้ าดเจ็บต้อง
ค านึ งถึ งสิ ท ธิ ข องผูป้ ่ วยในการช่ วยเหลื อบุ ค คลใดก็ ตามไม่ ค วรแบ่ ง แยกเพศ ผิวพรรณ เชื้ อชาติ
ศาสนา อายุ หรื อความเชื่อทางการเมือง ควรปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่รับการช่วยเหลือเสมือนดังญาติของตนเอง
กนกพจน์ สิ งห์เมธากุล (2550 อ้างถึงใน พระมหาจันทร์ ธรรม อินทรี เกิด, 2552) ศึกษาเรื่ อง
ประสิ ทธิ ภาพผลการทางานของอาสาสมัครกูภ้ ยั มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง หลังจากได้รับการอบรมเสริ มสร้าง
ทัก ษะเบื้ อ งต้น การปฐมพยาบาล ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ก่ อ นถึ ง โรงพยาบาล ผลการวิ จ ัย พบว่า ระดับ
ประสิ ทธิ ผลการทางานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จิตสาธารณะที่ แตกต่างกันมี
ประสิ ทธิ ผลการทางานแตกต่างกัน
เยาลักษณ์ ชูประจง (2554) ศึกษาเรื่ องสภาพและแนวทางการพัฒนาระบบบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลศรี สาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั พบว่า
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ควรสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้อาสาสมัครกูช้ ี พมีพฤติกรรมจิตอาสา
โดยการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจ เต็มกาลังความสามารถและรักในการให้บริ การ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการมีจิตอาสาของอาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์ จะเห็น
ได้ว่า การมี จิต อาสา หมายถึ ง การที่ อ าสาสมัครฉุ ก เฉิ น การแพทย์ไ ด้มี ก ารกระท าที่ มุ่ ง หวัง เพื่ อ
ประโยชน์ ของส่ วนรวมเป็ นหลัก อันเกิ ดจากความเสี ยสละในตัวบุ คคลทั้งทางด้านร่ างกาย หรื อ
สิ่ งของเครื่ องใช้ ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน แบ่งจิตอาสาเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น หมายถึ ง การแสดงพฤติกรรมเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่เมื่ อพบเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันที่ เป็ น
ทุ ก ข์ท้ งั ด้านร่ างกายและจิ ตใจ ได้แก่ การแบ่ งปั น สิ่ งของ การแสดงน้ าใจในกิ จกรรมต่ างๆ การ
อานวยความสะดวก ความต้องการเห็ น ผูอ้ ื่ น ได้พ ้น ทุ ก ข์ ความเห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่ น และตัวเองมี
ความสุ ขใจเมื่อได้กระทาความดี 2) ด้านการเสี ยสละต่อสังคม หมายถึ ง การสละสิ่ งของ ทรัพย์สิน
เงินทอง สละแรงกาย สละเวลา การสละความสุ ขของตนเองและครอบครัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
การเป็ นผูใ้ ห้ การอาสาตนเองเข้าช่วย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 3) ด้านความมุ่งมัน่
พัฒนา หมายถึง ความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ เช่ น การอบรม การอ่านข้อมู ลข่าวสาร
การเข้ากิจกรรมในสังคม การเข้าร่ วมกลุ่มอาสาต่างๆ การเสนอความคิดในการพัฒนา การยอมรับ
และปรับเปลี่ยนการกระทาตามความรู ้ใหม่ๆ ที่ได้รับ และผูว้ จิ ยั คาดว่าการมีจิตอาสาน่าจะเป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
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ตอนที่ 6 แรงสนับสนุนทางสั งคม
1. ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสั งคม (Social Support Theory)
แรงสนับสนุ นทางสังคมเป็ นปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่จะทาให้
บุคคลได้เกิดความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีการเผชิ ญความเครี ยดและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
มี อ ารมณ์ ที่ ม ั่น คงต่ อ การแสดงออกท าให้ บุ ค คลนั้น ได้มี ค วามมั่น ใจในตนเอง นอกจากนี้ แรง
สนับ สนุ น จากครอบครัวยังเป็ นพื้นฐานเริ่ มต้นในการปลู กฝั งและสนับ สนุ นให้เกิ ดสัมพันธภาพ
ทางบวกแก่บุคคลอื่นในสังคม โดยได้รับการสนับสนุ นผ่านการให้คาแนะนา การประเมิน การให้
ความช่วยเหลือเกี่ ยวกับการดูแลอานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิกิจวัตรในครอบครัว การอานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเสื้ อผ้า อาหาร นอกจากนี้แรงสนับสนุนทางสังคมอื่น ๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องยังช่ วยในการสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เวลา และความคิ ด การให้
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งการให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทาให้อาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์สามารถเผชิญปั ญหา
และเหตุ การณ์ ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชี วิตและสามารถแก้ไขปั ญหาต่อร่ างกายหรื อจิ ตใจได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับได้วา่ มีความสาคัญต่ออาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ เนื่ องมาจากแรงสนับสนุ นทางสังคมที่มีขนาดเล็ก จากครอบครัวจะช่ วยให้อาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้เกิดความคิด และพฤติกรรมในทางบวก ตลอดจนการสนับสนุ นทางสังคมจาก
แหล่งอื่นๆ จะช่วยให้การทางานด้วยจิตอาสาได้ประสบความสาเร็ จลุล่วงได้ดี การสนับสนุ นในงาน
จะช่ วยให้อาสามี แรงจู งใจเข้ามาทางานโดยไม่หวังผลตอบแทน และด้วยความเต็มใจ ด้วยความ
แตกต่างของบุคลิ กภาพในแต่ละบุคคล ความแตกต่างด้านฐานะ ความรู ้ พื้นฐานครอบครัว เป็ นต้น
ดังนั้นการได้รับสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในส่ วนของการปฏิ บตั ิ งาน จึงน่ าจะส่ งผลให้
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เหล่านี้ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดียงิ่ ขึ้น
1.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสั งคม
จากการศึ ก ษาค้น คว้าข้อมู ล เกี่ ยวกับ แรงสนับ สนุ นทางสั งคมมี ผูใ้ ห้ ค วามหมายไว้อย่าง
มากมาย ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ ใช้คาว่า “แรงสนับสนุนทางสังคม” ที่มีความสอดคล้องกับการวิจยั ปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จังหวัด ราชบุ รี จึ งขอนิ ยาม
ความหมายไว้ดงั นี้
Caplan (1976 : 39-42 อ้างถึ งใน อภิ ญญา ศิ ริพิ ท ยาคุ ณกิ จ, 2554 : 32) ให้ความหมายของ
“แรงสนับสนุ นทางสังคม” ไว้วา่ สิ่ งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล อาจเป็ นทาง
ข่าวสาร เงิน กาลังงานหรื อทางอารมณ์ ซึ่ งอาจเป็ นแรงผลักดันให้ผรู ้ ับไปสู่ เป้ าหมายที่ผใู ้ ห้ตอ้ งการ
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Cobb (1976 : 300-314 อ้างถึ งใน นิ พ นธ์ สมบู รณ์ พู ลเพิ่ ม, 2556 : 40) ให้ความหมายของ
“แรงสนับสนุนทางสังคม” ไว้วา่ เป็ นการที่บุคคลได้รับขอมูลข่าวสารที่ทาให้ตวั เขาเชื่ อว่าบุคคลให้
ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า ยกย่อง รวมทั้งความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
House (1981 : 39 อ้า งถึ ง ใน สุ มลรั ต น์ ดอกเขี ย ว 2553 : 9) ให้ ค วามหมายของ “แรง
สนับสนุ นทางสังคม” ไว้วา่ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ ซ่ ึ งเกิ ดจากความใกล้ชิดผูกพัน และการให้ความ
เชื่อมัน่ ไว้วางใจ การให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลข่าวสารและคาแนะนาต่างๆ การช่วยเหลือโดย
การให้วตั ถุ สิ่งของหรื อบริ การตลอดจนให้ขอ้ มู ลเพื่อการเรี ยนรู ้และประเมินตนเอง เพื่อให้บุคคล
สามารถเผชิญกับปั ญหา ความเครี ยดได้
Norbeck (1982 : 22-29 อ้า งถึ ง ใน นิ พ นธ์ สมบู ร ณ์ พู ล เพิ่ ม , 2556 : 40) กล่ า วว่ า “แรง
สนับสนุนทางสังคม” ช่วยให้บุคคลมีความเครี ยดลดลงจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เรี ยนรู ้
วิธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ท าให้ บุ ค คลมี ก ารรั บ รู ้ ค วามรุ นแรงของสิ่ งเร้ าที่ ก่ อให้ เกิ ด
ความเครี ยดลดลงสามารถป้ องกันการเกิดโรคและคงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพที่ดี แรงสนับสนุ นทางสังคมจึงมี
ความจาเป็ นต่อสุ ขภาพของบุคคล
Thoits (1982 : 201 อ้างถึ งใน นิ พนธ์ สมบูรณ์ พูลเพิ่ม, 2556 : 40) ให้ความหมายของ “แรง
สนับ สนุ นทางสังคม” ไว้ว่า การที่ บุ ค คลในเครื อข่ายของสั งคมได้รับ การช่ วยเหลื อด้านอารมณ์
สังคม สิ่ งของ ซึ่ งเกิ ดจากการมีการติดต่อกับบุคคลอื่น โดยการช่ วยเหลื อนี้ จะทาให้บุคคลสามารถ
เผชิญกับความเครี ยด และการตอบสนองต่อความเครี ยดได้เร็ วขึ้น
Brandt & Weinert (1985 อ้างถึงใน จันทร์ ศิริ ศรี วิลยั , 2555 : 49) ให้ความหมายของ “การ
สนับสนุ นทางสังคม” ไว้วา่ เป็ นความสัมพันธ์ที่เกิ ดจากการทาหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวและ
สังคม โดยมีการสนับสนุ นในด้านต่างๆ เช่น ความรักใคร่ ผูกพัน การช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ การ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ความมีคุณค่าในตนเอง และยังรวมถึ งการมีโอกาสในการดู แลผูอ้ ื่น และ
แรงสนั บ สนุ นทางสั ง คมเป็ นความรั ก ใคร่ ผู ก พั น ระหว่ า งบุ ค คลต่ อ บุ ค คลซึ่ งช่ ว ยเหลื อ
ประคับประคองกันและส่ งผลให้มีความสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้น
Hobfoll & Stokes (1988 อ้างถึงใน สุ มลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 9) ให้ความหมายของ “การ
สนับสนุ นทางสังคม” ไว้วา่ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มคนในสังคมของตนเอง ที่มี
ความผูกพันกันให้การช่วยเหลือให้ความรักและเอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน
สรุ ป ได้ ว่ า แรงสนับ สนุ น ทางสั ง คม หมายถึ ง การได้รั บ การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ารได้รับ การสนับ สนุ น ทางด้านอารมณ์ เกี่ ย วกับ ความรู ้ สึ ก รั ก และห่ วงใย การ
สนับสนุ นด้านสิ่ งของวัสดุ อุปกรณ์ การช่ วยเหลื อเงินทอง การสนับสนุ น วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งที่
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จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร การชี้ แนะและการให้คาปรึ กษาในสิ่ งที่
ถูกต้อง เพื่อสนับสนุ นให้ได้เกิดจิตสานึ กที่ดีสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้อย่างมี
ความสุ ขและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ความสาคัญของแรงสนับสนุนทางสั งคม
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล พบว่ามีผใู ้ ห้ความสาคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม ไว้ดงั นี้
Leiberman (1972 อ้างถึงใน นาวิน ทรงละออ, 2552 : 36) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม
มีผลต่อการลดอุบตั ิการณ์ความเครี ยดในชี วติ ทาให้สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงการรับรู ้บุคคลต่อ
ภาวะเครี ยด และสามารถลดระดับความรุ นแรงของภาวะเครี ยด สามารถเปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างความรุ นแรงของภาวะเครี ยดกับบทบาทหน้าที่ของบุคคล สามารถส่ งเสริ มการเผชิ ญภาวะ
เครี ยดของบุ คคลและในทานองเดี ยวกันก็สามารถลดความรุ นแรงจากผลกระทบของความเครี ยด
หรื อสามารถดู ดซึ ม ผลกระทบที่ เกิ ดจากภาวะเครี ยด สามารถเปลี่ ยนแปลงความรู ้ สึ กมี คุณ ค่าใน
ตนเอง และความสามารถในการควบคุ มสิ่ งแวดล้อมและสถานการณ์ ต่างๆ ซึ่ งถู ก ทาลายลงจาก
เหตุการณ์เครี ยดที่เกิดขึ้น และการสนับสนุนทางสังคมนี้ยงั มีผลโดยตรงต่อการปรับตัวของบุคคล
Barera and Ainley (1983 : 133-143 อ้างถึ งใน พรสรวง เถาตะกู , 2550 : 44) กล่ าวว่า การ
สนับสนุ นทางสั งคม จะให้ความช่ วยเหลื อแก่ บุ คคลในด้านเงิ น วัสดุ อื่นๆ ที่ อยู่อาศัยและการให้
ปั จ จัย ที่ จ าเป็ นในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้แ ก่ 1) ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ด้านการประกอบอาชี พ ให้ ก าร
ประคับประคองและสนับสนุ นด้านจิตใจ ทาให้เกิดความรู ้สึกใกล้ชิดสนิ ทสนม มีความอบอุ่น รู ้สึก
มีคนอื่นห่ วงใยและเอาใจใส่ 2) ให้คาแนะนาข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ 3) ให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับในสิ่ งที่ได้กระทาเพื่อให้บุคคลได้ปรับปรุ งแก้ไข หรื อได้รับกาลังใจในสิ่ งที่ได้ทาแล้วและ
เสริ มสร้างโอกาสให้บุคคลมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ
สรุ ปได้ ว่า ความสาคัญของแรงสนับสนุนทางสังคมต่ออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จะเป็ น
การส่ งเสริ มการดาเนิ นชี วิต เพิ่มคุ ณค่าในตนเอง สนับสนุ นทางด้านจิ ตใจ ได้แก่ ปฏิ สัมพันธ์ ที่ ดี
ความห่ วงใย ชมเชย ให้ ก าลัง ใจ การได้รับ การยอมรั บ การให้ ข ้อ มู ล ข่ าวสาร ตลอดจนเป็ นภู มิ
ต้านทานต่อเหตุการณ์ที่เป็ นภาวะวิกฤตในชีวติ การเผชิญกับความเครี ยด
1.3 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสั งคม
แรงสนับสนุ น ทางสังคมเป็ นการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างผูใ้ ห้ คื อ สมาชิ กในครอบครั ว
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและผูร้ ับ คือ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ภายใต้สัมพันธภาพที่ใกล้ชิดแล้ว
นั้น การสนับสนุนในด้านต่างๆ จาแนกประเภท ได้ดงั ต่อไปนี้
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Kahn (1979 : 85 อ้างถึงใน ภัควิภา ศักดิ์ศรี , 2547 : 28) กล่าวว่าแรงสนับสนุนทางสังคมคือ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะการแสดงออกต่อไปนี้อย่างน้อยอย่างหนึ่งหรื อมากกว่าคือ
1. ความผูกพันทางอารมณ์ (Affection) เป็ นการแสดงออกถึงอารมณ์ในทางบวกหรื อความ
พึงพอใจของบุคคลหนึ่ งที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งจะแสดงออกในรู ปความผูกพัน การยอมรับ การ
เคารพ หรื อความรัก
2. การยืนยันรับรองพฤติกรรมซึ่ งกันและกัน (Affirmation) เป็ นการแสดงความเห็ นด้าน
การยอมรับในความถูกต้องเหมาะสมทั้งในการกระทาและความคิดของบุคคลอื่น ๆ
3. การให้ค วามช่ วยเหลื อ (Aid) เป็ นปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างบุ ค คล โดยการให้สิ่ งของหรื อ
ความช่วยเหลือโดยตรง ความช่วยเหลือนั้นอาจจะเป็ นวัตถุ ข้อมูล ข่าวสาร หรื อเวลา
Cobb (1979 อ้างถึงใน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, 2539 : 25) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมไว้
3 ชนิด คือ
1. การสนับ สนุ น ด้า นอารมณ์ (Emotional Support) เป็ นข้อ มู ล ที่ ท าให้ บุ ค คลเชื่ อ ว่า เขา
ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ ซึ่ งมักจะได้จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความผูกพันลึกซึ้ ง
2. การสนับ สนุ น ด้านการยอมรั บ และเห็ นคุ ณ ค่ า (Esteem Support) เป็ นข้อมู ล ที่ บอกให้
ทราบว่า บุคคลนั้นมีคุณค่า บุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณค่าด้วย
3. การสนับสนุ นด้านการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม (Socially Support or Network Support)
เป็ นการบอกให้ทราบว่า บุ คคลนั้นเป็ นสมาชิ กหรื อส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายทางสังคมและ มีความ
ผูกพันซึ่ งกันและกัน
House (1981 อ้างถึ งใน นันทิ ยา สี มาพันธ์ , 2555 : 31) ได้แบ่ งประเภทของพฤติก รรมใน
การให้การสนับ สนุ นทางสังคม เป็ น 4 ประเภท คือ 1) Emotional Support คือ การสนับสนุ นทาง
อารมณ์ เช่ น การให้ความพอใจ การยอมรับนับถื อ การแสดงถึ งความห่ วงใย 2) Appraisal Support
คือ การสนับสนุ นทางด้านการให้ประเมินผล เช่น การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feed Back) การเห็นพ้อง
หรื อ ให้ รั บ รอง (Affirmation) ผลการปฏิ บ ัติ หรื อ การบอกให้ ท ราบผลถึ งผลดี ที่ ผูร้ ั บ ได้ป ฏิ บ ัติ
พฤติกรรมนั้น 3) Information Support คือ การให้การสนับสนุ นทางด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้
คาแนะน า (Suggestion) การตัก เตื อน การให้ค าปรึ กษา (Advice) และการให้ ข่าวสารในรู ป แบบ
ต่างๆ 4) Instrumental Support คือ การให้การสนับสนุนด้านเครื่ องมือ เช่น แรงงาน เงิน เวลา
Jacobson (1986 อ้างถึงใน จันทร์ ศิริ ศรี วิลยั , 2555 : 53)ได้แบ่ง การสนับสนุนทางสังคมไว้
3 ชนิด คือ
1. การสนับ สนุ นทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็ นพฤติ กรรมที่ ทาให้บุ คคลเกิ ด
ความสบายใจ ได้รับการยกย่องเคารพนับถือและความรัก ได้รับการเอาใจใส่ และให้ความมัน่ ใจ
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2. การสนับ สนุ น ทางด้า นปั ญ ญา (Cognitive Support) หมายถึ ง การให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
คาแนะนาที่จะช่วยบุคคลได้เข้าใจสิ่ งต่าง ๆ จนสามารถนาไปปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ได้
3. การสนับ สนุ น ทางด้านสิ่ งของ (Material Support) หมายถึ ง การช่ วยเหลื อด้วยสิ่ งของ
และบริ การที่จะช่วยแก้ปัญหาได้
King, Mattimore, King & Adams (1995 : 23 อ้างถึงใน สุ มลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 14) ได้
แบ่งการสนับสนุนจากครอบครัวออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้วา่ สมาชิ กใน
ครอบครัวมีทศั นคติและพฤติกรรมที่สนับสนุ น เข้าใจ เอาใจใส่ และห่ วงใย รวมทั้งให้คาแนะนา
และวิธีการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับงาน ให้ความสนใจในงานอย่างเต็มที่ เต็มใจที่จะรับฟังและสนทนา
2. การสนับ สนุ น ด้า นเครื่ อ งอ านวยความสะดวกในการท างาน (Instrumental Support)
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรั บ รู ้ ว่า สมาชิ ก ในครอบครั ว แสดงพฤติ ก รรมในการช่ ว ยเหลื อภารกิ จ ใน
ครอบครัวด้านแรงงาน ทรัพยากร เงิน มีความเต็มใจแบ่งเบาภาระงานบางอย่างภายในบ้านแทนใน
กรณี ที่บุคคลมีหน้าที่มาก เพื่อให้สามารถทางานได้ตามกาหนดเวลาและภาระงานที่มีอยู่
สรุ ปได้ ว่า ประเภทของแรงสนับสนุ นทางสังคม แบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ 1) ด้านอารมณ์
หมายถึง การเอาใจใส่ ให้คาชมเชย การแสดงความจริ งใจ ความเสมอภาค การยอมรับ 2) ด้านวัสดุ
สิ่ งของ หมายถึง การได้รับสนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มีความจาเป็ นในการให้การช่วยเหลือ
ผูเ้ จ็บ ป่ วย 3) ด้า นข่ าวสาร หมายถึ ง การให้ ค วามรู ้ ข้อ มู ล ในการปฏิ บ ัติ ง าน ระเบี ย บข้อ บัง คับ
คาแนะนา คาปรึ กษา การประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปั ญหาอุปสรรคและการสร้างข้อตกลง
1.4 แหล่ งสนับสนุนทางสั งคม
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล พบว่ามีผทู ้ ี่จาแนกแหล่งสนับสนุนทางสังคม ไว้ดงั ต่อไปนี้
House (1981 อ้างถึงใน จันทร์ศิริ ศรี วิลยั , 2555 : 52) แบ่งกลุ่มของการสนับสนุ นทางสังคม
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ (Informal) คือกลุ่มที่มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กนั ตามธรรมชาติ
ซึ่งมีความผูกพันใกล้ชิด มีความสัมพันธ์กนั มาก เช่นคู่สมรส ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนสนิท และกลุ่มที่เป็ น
ทางการ (Formal) คือกลุ่ มที่ มีการติดต่อด้วยเหตุผลบางอย่างเช่ น เพื่อนร่ วมงาน กลุ่ มวิชาชี พ หรื อ
กลุ่มสังคมอื่นๆ
Gottlieb (1985 อ้างถึ งใน กองเวชกรรมป้ องกัน กรมแพทย์ท หารเรื อ, 2548 : 20) ได้แบ่ ง
ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ระดับกว้าง (Macro Level) เป็ นการพิจารณาถึงการเข้าร่ วม หรื อการมีส่วนร่ วมในสังคม
อาจวัดได้จากความสัมพันธ์กบั สถาบันในสังคม การเข้าร่ วมกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและ
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การดาเนินวิถีชีวติ อย่างไม่เป็ นทางการในสังคม เช่น การเข้าร่ วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ชุมชน
ที่เขาอาศัยอยู่ อาทิ กลุ่มแม่บา้ นเลี้ ยงลู กด้วยนมแม่ กลุ่มหนุ่ มสาวพัฒนาหมู่บา้ น กลุ่มต้านภัยเอดส์
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มจักสาน กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร เป็ นต้น
2. ระดับกลุ่ มเครื อข่าย (Mezzo Level) เป็ นการมองที่ โครงสร้ าง และหน้าที่ ของเครื อข่าย
สังคม ด้วยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่มีสัมพันธภาพออย่างสม่าเสมอเช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มบุคคล
ใกล้ชิ ด ในสั ง คมเสมื อ นญาติ ช นิ ด ของการสนับ สนุ น ในระดับ นี้ ได้แ ก่ การให้ ค าแนะน าการ
ช่วยเหลือด้านวัสดุส่ิ งของความเป็ นมิตรแรงสนับสนุนทางอารมณ์และการยกย่อง
3. ระดับแคบ หรื อระดับลึ ก (Micro Level) เป็ นการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลที่ มี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากที่สุด ทั้งนี้มีความเชื่ อกันว่าคุณภาพของความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
มากในเชิงปริ มาณ คือขนาดจานวน และความถี่ของความสัมพันธ์หรื อโครงสร้างของเครื อข่าย ใน
การสนับสนุ นในระดับนี้ ได้แก่ สามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัวซึ่ งมีความใกล้ชิดทางอารมณ์
การสนับสนุนทางจิตใจและแสดงความรักและห่วงใย (Affective Support)
จริ ยาวัตร คมพยัคฆ์ (2531 อ้างถึงใน ไพศาล แย้มวงษ์, 2555 : 11)ได้กล่าวว่ากลุ่มสังคมจะ
จัดแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) เป็ นกลุ่มสังคมขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิดความสนิทสนม
และมีสัมพันธ์เป็ นส่ วนตัว และมีความผูกพันมากมีการติดต่อทางสังคมอย่างยาวนานไม่เป็ นทางการ
ลักษณะของบรรยากาศความสัมพันธ์ภายในกลุ่มจึงมีลกั ษณะผ่อนคลาย สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
สนใจซึ่ งกันและกัน กลุ่มปฐมภูมิเป็ นแหล่งที่ให้การสนับสนุ นด้านอารมณ์ที่สาคัญมาก บุคลิกภาพ
ของบุคคลจะได้รับอิทธิ พลจากกลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อนบ้าน
2. กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) เป็ นกลุ่มสังคมที่มีความสัมพันธ์กนั ตามแบบแผน และ
กฎเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่ งมีอิทธิ พลเป็ นตัวกาหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคมได้แก่ เพื่อนร่ วมงาน
กลุ่มวิชาชี พ และกลุ่มสังคมอื่น ๆ คล้ายคลึ งกับ Stewart (1989 : 268-275) แบ่งเครื อข่ายทางสังคม
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความผูกพันกันมาก ได้แก่ ครอบครัว เครื อญาติ คู่สมรส มีปฏิ สัมพันธ์กนั
บ่อยครั้ง และกลุ่มที่ไม่ใช่ เครื อญาติ เป็ นกลุ่มที่ บุคคลเลื อกที่ จะติ ดต่อด้วยเหตุผลส่ วนตัว โดยที่มี
ความสนใจและค่านิ ยมสอดคล้องกัน มักเป็ นกลุ่ มเพื่อนที่ อายุใกล้เคี ยงกัน รวมทั้งมี รูป แบบการ
ดาเนิ นชี วิตใกล้เคียงกัน กลุ่มสังคมทั้งสองกลุ่มนี้ เป็ นแหล่งที่ให้การสนับสนุ นทางสังคมแก่บุคคล
ได้ทุกระดับตามลักษณะของการตอบสนองของแต่ละบุคคล
สรุ ปได้ ว่า แหล่งของการสนับสนุ นทางสังคม เป็ นแหล่งที่ได้รับตั้งแต่ในระดับปฐมภูมิ ซึ่ ง
ได้แก่ครอบครัว พี่นอ้ ง ญาติ อันเป็ นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแหล่งสนับสนุนที่อยูใ่ นระดับทุติย
ภูมิซ่ ึ งเป็ นสังคมที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน มีสัมพันธภาพและความผูกพันในรู ปแบบของกลุ่ม องค์กร อัน
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ได้แก่ เพื่อนร่ วมงาน กลุ่มวิชาชี พ และสังคมอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มี
การปฏิบตั ิการในรู ปแบบเครื อข่ายที่มีความสัมพันธ์สม่าเสมอ เช่น กลุ่มเพื่อน เครื อญาติ จนระดับที่
เป็ นการเข้าร่ วมอาสาเต็มใจในกิจกรรมกลุ่มสังคม เช่น กลุ่มอาสาพัฒนา กลุ่มช่วยเหลือภัยพิบตั ิ
1.5 แรงสนับสนุนทางสั งคมจากครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ได้มีผใู ้ ห้ความหมาย ไว้ดงั นี้
Coyne & DeLongis (1986 : 454 อ้างถึ งใน สุ มลรั ตน์ ดอกเขี ย ว, 2553 : 12) กล่ าวว่า แรง
สนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลรู ้สึกว่าตนได้รับความรัก ความห่วงใย การ
เอาใจใส่ จากสมาชิกในครอบครัวทาให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเชื่ อมัน่ ว่าตนสามารถแก้ไขปั ญหา
และเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครี ยดได้
Thoits (1986 : 417 อ้างถึงใน สุ มลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 12) ได้อธิบายความหมายของการ
สนับ สนุ นทางสั งคมจากครอบครั วว่าเป็ นการที่ บุ คคลได้รับความช่ วยเหลื อจากบุ ค คลที่ ใกล้ชิ ด
ได้แก่ สมาชิ กในครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิ ท และเพื่อนบ้าน โดยได้รับความช่วยเหลือในด้านเครื่ อง
อานวยความสะดวกในการทางาน ด้านสังคม และด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิ ญ
กับความเครี ยดและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
Pender (1987 : 396 อ้างถึ งใน จัน ทร์ ศิริ ศรี วิล ัย , 2555 : 50) กล่ า วว่า การสนับ สนุ น ทาง
สังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่บุ คคลได้รับการช่วยเหลื อด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร
และการอบรมสั่งสอน รวมทั้งการให้คาแนะนาและการประเมิน เพื่อปรับปรุ งการทางานให้ประสบ
ความสาเร็ จ มีความรู ้สึกว่าตนได้รับความรัก เป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่ตอ้ งการของครอบครัว ทาให้
สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเหมาะสม
สรุ ปได้ ว่า แรงสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว หมายถึ ง การได้รับการสนับสนุ นจาก
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ทาให้บุคคลมีความรู ้สึกทางด้านจิตใจ ด้วยการได้รับความรัก การ
เอาใจใส่ การรู ้ สึกว่าตัวเองมี คุณค่าและเป็ นที่ ยอมรั บ การช่ วยเหลื อทางด้านอุปกรณ์ ต่างๆ ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้บุคคลได้เผชิญกับความเครี ยด ปั ญหาต่างๆ และดาเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
ประเภทของแรงสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว ได้มีผแู ้ บ่งประเภทของแรงสนับสนุ น
ทางสังคมจากครอบครัว ไว้ดงั นี้
House and Kahn ( 1985 : 92 อ้า งถึ ง ใน สุ มลรั ต น์ ดอกเขี ย ว, 2553 : 13) ได้ แ บ่ ง การ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 2 ด้าน คือ
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1. การสนับ สนุ น ด้า นเครื่ อ งอ านวยความสะดวกในการท างาน (Instrumental Support)
หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือโดยตรงเพื่อส่ งเสริ มด้านการทางาน เช่น ช่วยเหลือในการทางาน
ช่วยเลี้ยงดูบุตร ช่วยทางานบ้าน จัดตารางเวลาการทางาน เป็ นต้น
2. การสนับ สนุ น ด้านการแสดงออก (Expressive Support) หมายถึ ง การสนับ สนุ น ด้าน
อารมณ์ เช่น ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
King,Mattimore,King & Adams (1995 : 23 อ้างถึ งใน สุ มลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 14) ได้
แบ่งการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึงการรับรู ้วา่ สมาชิกในครอบครัว
มีทศั นคติและพฤติกรรมที่สนับสนุน เข้าใจ เอาใจใส่ และห่วงใยในตัวบุคคล รวมทั้งให้คาแนะนา
และวิธีการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับงาน ให้ความสนใจงานอย่างเต็มที่ เต็มใจที่จะรับฟังและสนทนาด้วย
2. การสนับ สนุ น ด้านเครื่ อ งอ านวยความสะดวกในการท างาน (Instrumental Support)
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรั บ รู ้ ว่า สมาชิ ก ในครอบครั ว แสดงพฤติ ก รรมในการช่ ว ยเหลื อภารกิ จ ใน
ครอบครัวด้านแรงงาน ทรัพยากร เงิน มีความเต็มใจแบ่งเบาภาระงานบางอย่างภายในบ้านแทนใน
กรณี ที่บุคคลมีหน้าที่มาก เพื่อให้สามารถทางานได้ตามกาหนดเวลาและภาระงานที่มีอยู่
สรุ ปได้ ว่า ประเภทของแรงสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ 1)
ด้านอารมณ์ หมายถึง การดู แลเอาใจใส่ ชมเชย ความรู ้สึกรักและห่ วงใยจากบุคคลในครอบครัว 2)
ด้านอานวยความสะดวก หมายถึ ง การที่ สมาชิ กในครอบครัวกิ จกรรมของครอบครัวด้วยแรงงาน
ทรัพยากร เงิน เต็มใจที่จะแบ่งเบาภาระงานในบ้านแทน
1.6 แรงสนับสนุนทางสั งคมจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน ได้มีผใู ้ ห้ความหมาย
เทียบเคียง ไว้ดงั นี้
Pilisuk (1982 : 20 อ้างถึ งใน กองเวชกรรมป้ องกัน กรมแพทย์ทหารเรื อ, 2548 : 22) กล่าว
ว่า แรงสนับสนุ นทางสังคมจากหน่ วยงาน หมายถึ ง ความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่เฉพาะแต่ความ
ช่ วยเหลื อทางด้านวัตถุ ความมัน่ คงทางอารมณ์ เท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึ งการที่ บุคคลรู ้ สึกว่าตนเอง
ได้รับการยอมรับเป็ นส่ วนหนึ่งของผูอ้ ื่นด้วย
Maguire (1983 อ้างถึงใน ภัควิภา ศักดิ์ศรี , 2547 : 25) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
งาน คือความรู ้สึกหรื อเจตคติ รับรู ้ถึงความสนใจ ความเมตตากรุ ณา การช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน
เมื่อมีการรวมกันโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือก็จะเกิดเครื อข่ายสนับสนุนทางสังคมขึ้น
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สรุ ปได้ ว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นการได้รับการสนับสนุ น
ทางด้านอารมณ์ เกี่ ยวกับความรู ้สึกรักและห่ วงใย การสนับสนุ นสิ่ งของ วัสดุอุปกรณ์ และกระทา
เพื่อช่วยเหลือทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การชี้แนะและการให้คาปรึ กษา
ในสิ่ งที่ถูกต้องจากหน่วยงานหรื อเพื่อนร่ วมงานเพื่อสนับสนุนให้ได้เกิดจิตสานึ กที่ดีสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้อย่างมีความสุ ขและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
แหล่ งสนับสนุ นทางสังคมของอาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่ เกี่ ยวข้องกับ การสนับสนุ นทาง
สังคมในการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น จะอยูใ่ นกลุ่มของบุคคลในวิชาชี พ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หน่ วย
บริ การปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุ ข กลุ่มที่ให้การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ตลอดจนหน่วยบริ การ
ที่จดั ให้ชุมชน บทบาทหน้าที่ของเครื อข่ายสังคมที่จะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดแรงสนับสนุน ดังนี้
Barrere & Ainlay (1983 อ้างถึ งใน ชนิ ส รา ปั ญ ญาเริ ง, 2550 : 27) กล่ าวว่า เครื อข่ ายทาง
สังคมมีหน้าที่ 6 ประการ คือ 1) ให้ความช่ วยเหลื อแก่บุคคลด้านการเงิน วัตถุอื่นๆ ที่อยู่อาศัย และ
ปั จจัย ที่ จาเป็ นต่ อชี วิต 2) ให้ค วามช่ วยเหลื อด้านประกอบอาชี พ 3)ให้ก ารประคับ ประคองและ
สนับสนุ นด้านจิตใจ ทาให้เกิ ดความรู ้สึกใกล้ชิดสนิ ทสนม มีความอบอุ่น รู ้สึกมีคนอื่นห่ วงใยและ
เอาใจใส่ 4)ให้คาแนะนา ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ 5)ให้ขอ้ มูลย้อนกลับในสิ่ งที่ทา
ได้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขหรื อ ได้รั บ ก าลัง ใจในสิ่ ง ที่ ท าได้แ ล้ว 6) เสริ ม สร้ างโอกาสให้ บุ ค คลมี
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ
Pender (1996 อ้างถึงใน ชนิสรา ปัญญาเริ ง, 2550 : 28) กล่าวว่าเครื อข่ายทางสังคม ดังนี้
1. การสนับ สนุ น บุ ค คลในเครื อข่ ายทางสั ง คมจะช่ วยให้ บุ ค คลหนึ่ งบรรลุ เป้ าหมายที่
ต้องการหรื อปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งเครื อข่ายทางสังคมจะเป็ นแหล่งสนับสนุน ดังนี้
1.1 ให้สิ่งของจาเป็ นในการดาเนินชีวติ ได้แก่ เงิน สิ่ งของที่ตอ้ งการ
1.2 ให้การประคับประคองด้านจิตใจ ได้แก่ การให้ความรัก ความอบอุ่น
2. การให้คาแนะนา บุคคลในเครื อข่ายทางสังคมจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อแนวทางที่กระทา
ในเรื่ องต่างๆ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
3. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ บุคคลในเครื อข่ายสังคมจะประเมินสิ่ งต่างๆ ที่บุคคลหนึ่ งกระทา
และให้คาติชมที่เป็ นประโยชน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งตนให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการ
สรุ ปได้ ว่า แหล่ งของการสนับสนุ นทางสังคม ในลักษณะเครื อข่ายสั งคม มี ส่ วนช่ วยให้
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีการได้รับการส่ งเสริ มทางด้านอารมณ์ จิตใจ เพื่อให้เกิดการส่ งเสริ ม
ความภาคภู มิใจในตนเองแก่ อาสาเพื่ อจะได้ป ฏิ บ ตั ิ การฉุ กเฉิ นได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพได้ดียิ่งขึ้ น
ทางด้า นอุ ป กรณ์ ก ารช่ วยเหลื อ ผู เ้ จ็ บ ป่ วยก็ ช่ วยให้ อ าสาได้มี อุ ป กรณ์ ไ ด้อ ย่า งเหมาะสมในการ
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ช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ น ตลอดจนการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานจะส่ งเสริ มให้อา
สามีความรู ้ และปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพให้แก่คนในชุมชนต่อไป
2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงสนับสนุนทางสั งคม
จากการค้นคว้าข้อมูลพบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ดังนี้
พระมหาจันทร์ ธรรม อินทรี เกิด (2552) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ และ
สถานการณ์ ทางสังคมกับประสิ ท ธิ ภาพการทางานของอาสาสมัครกู้ภยั มู ลนิ ธิร่วมกตัญญู ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรด้านสถานการณ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของอาสาสมัครกูภ้ ยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ การสนับสนุ นจากครอบครัว หัวหน้า
ชุด ประชาชน ส่ วนการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
สุ ธาสิ นี เที ย นถาวร (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง การจัดระบบบริ การการแพทย์ฉุก เฉิ น ในองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ความพร้ อมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ในเรื่ ององค์กรของท่านสนับสนุ นให้บุคลากรที่ให้บริ การด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นมีโอกาส
ฟื้ นฟู ความรู ้ และทักษะอยู่เสมอ กับการจัดการระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสี มา โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั
ฆณฬส ศรี งามเมือง (2555) ศึกษาเรื่ อง ระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นกรุ งเทพมหานครใน
การตอบสนองต่ออุบตั ิเหตุจราจรทางบก ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม มีการปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิ นในขั้นตอนต่างๆ ในระดับมาก ปั จจัยสนับสนุ นสามารถระบุได้ถึงระดับการ
ตอบสนองต่ ออุ บ ตั ิ เหตุ จราจรทางบก ของระบบบริ การการแพทย์ฉุก เฉิ นกรุ งเทพมหานคร โดย
พบว่ามีระดับการตอบสนองทั้ง 3 มิติ (ความยืดหยุน่ องค์กร โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิ ค และการ
เปิ ดกว้างทางวัฒนธรรม) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถื อได้ว่าระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ก่ อ นถึ ง โรงพยาบาลกรุ ง เทพมหานครเป็ นระบบที่ มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารในการปรั บ ตัว (Operative
Adaptive System) และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้ คือการนาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม จัด
ฝึ กอบรม มี คุ ณ สมบัติเหมาะสม และพัฒ นาอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ที่ อยู่ในชุ ม ชนให้ เป็ นอาสา
ฉุ กเฉิ นชุมชน เพิม่ กิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นการแพทย์ฉุกเฉิ นในกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
นิ ตยา ขอนพิ กุล (2555) ศึก ษาเรื่ อง ความสั ม พันธ์ ของการสนับ สนุ นจากองค์ก รกับ การ
ปฏิ บตั ิ งานการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของหน่ วยกู้ชีพ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น อาเภอดอก
คาใต้ จังหวัดพะเยา ผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุนจากองค์กรโดยรวมระดับปานกลาง ระดับการ
ปฏิบตั ิงานการแพทย์ฉุกเฉิ นโดยรวมระดับปานกลาง และการสนับสนุ นจากองค์กรด้านบุคลากร
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งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ การบริ หารจัดการ และการสนับสนุ นจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบตั ิงานการแพทย์ฉุกเฉิ นของหน่วยกู้
ชี พองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควร
ให้การสนับสนุ นการออกปฏิ บตั ิการแพทย์ฉุกเฉิ นในชุ มชนในทุกด้านเพื่อให้หน่ วยกูช้ ี พสามารถ
ออกปฏิบตั ิการได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสามารถนาไปเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบและวางแผนสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่กูช้ ีพ กูภ้ ยั ต่อไป
กนกวรรณ นิ่ ม ทัศ นศิ ริ (2556) ศึ กษาเรื่ อง การให้ ค วามหมาย ที่ ม าของความหมายและ
แนวทางในการเป็ นอาสาสมัครกูภ้ ยั มู ลนิ ธิสุขศาลานุ เคราะห์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า
อาสาสมัค รกู้ภ ัย รั บ รู ้ ถึ ง การช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลในครอบครั ว ต่ อ ไปนี้ คื อ การสนับ สนุ น จาก
ครอบครัวให้ความช่วยเหลือในขณะที่อาสาสมัครปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่ งทา
ให้อาสาสมัครกูภ้ ยั รู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญของสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับแรงสนับสนุ นทางสังคม หมายถึ ง การที่อาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว พี่นอ้ ง เพื่อนร่ วมงาน หน่วยต้นสังกัด
โรงพยาบาล สถานี ต ารวจ ศู น ย์สั่ ง การและแจ้งเหตุ ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ราชบุ รี เพื่ อ
สนับสนุ นให้ได้เกิดจิตสานึกที่ดีสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้อย่างมีความสุ ขและ
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน แบ่งแรงสนับสนุ นเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ หมายถึง
การเอาใจใส่ ให้คาชมเชย การแสดงความจริ งใจ ความเสมอภาค การยอมรับกลุ่มของอาสา การทา
ให้อาสารู ้ สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อสังคม การเปิ ดโอกาสให้ร่วมกิ จกรรมทางสังคม ตลอดจน
การสร้างแรงจูงใจทางบวกเกี่ยวกับการทางานด้านจิตอาสา 2) ด้านวัสดุ สิ่ งของ หมายถึง การได้รับ
สนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์ สิ้นเปลื องที่มีความจาเป็ นในการให้การช่ วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วย เช่ น ถุ งมือ ชุ ด
กันเปื้ อน อุปกรณ์ทาแผล กรวยจราจรชุดเคลื่อนย้าย ชุดช่วยเหลือผูต้ ิดภายใน เป็ นต้น การสนับสนุน
วัสดุ ส่ิ งของ ในการบริ การสังคม เช่ น การจราจร การตั้งหน่ วยตรวจ กิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 3)
ด้า นข่ า วสาร หมายถึ ง การให้ ค วามรู ้ ข้อ มู ล ในการปฏิ บ ัติ ง าน ระเบี ย บข้อ บัง คับ ค าแนะน า
คาปรึ กษา การประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปั ญหาอุปสรรคและการสร้างข้อตกลงร่ วมกับอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ การประสานงานในระดับต่างๆ
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ตอนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
จากการค้นคว้าข้อมูลพบงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับข้อมู ลส่ วนบุคคลของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ ซึ่ งจาแนกได้ดงั นี้
1. อายุ
คนึ งสุ ข สุ นทรเสถียร (2542) ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการปฐม
พยาบาลของประชาชน เมื่อพบผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร-บ้านโป่ ง อาเภอบ้าน
โป่ ง จังหวัดราชบุรี พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับ
การปฐมพยาบาล
ธนพัชร สมใจ (2552) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลการทางานเป็ นทีม
กับ ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม กู้ชี พ โรงพยาบาลชุ ม ชน สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า อายุ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของทีมกูช้ ีพ
ศุทธิ นี สาครวาสี (2553) ศึกษาเรื่ อง เแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถของตนเอง
การสนับสนุ นทางสังคม กับผลการปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอ
เมื อง จังหวัดนนทบุ รี พบว่า อาสาสมัค รสาธารณสุ ขที่ มี อายุ แตกต่างกันจะมี ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน
แตกต่างกัน
อัมพวัน ประดับศรี (2550) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู ้บทบาท และ
การปฏิ บ ัติก ารช่ วยเหลื อ ผูป้ ระสบอุ บ ัติเหตุ จราจรทางบกเบื้ อ งต้น ของอาสาสมัค รกู้ภ ัย จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิของอาสาสมัครกูภ้ ยั
จากการศึ ก ษางานวิจ ัย ผู ้วิ จ ัย ได้น า “อายุ ” มาเป็ นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการวิ จ ัย ครั้ งนี้
เนื่ องจากอายุในช่วงวัยมีสมรรถนะแตกต่างกัน ทั้งด้านร่ างกาย ความคิด อารมณ์ ตลอดจนช่วงเวลา
ว่างในการทางานต่างกัน ดังนั้นจึ งคาดว่าอายุน่าจะเกี่ ยวข้องกับการปฏิ บ ตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุรี
2. หน่ วยงานทีส่ ั งกัด
กรรณิ ก าร์ สุ ข สม (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานกิ จกรรม 5 ส. ของ
บุ ค ลากรในโรงพยาบาล เขตอ าเภอเมื อ ง จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่า หน่ ว ยงานที่ สั ง กัด และ
โรงพยาบาลที่ทางาน ทาให้ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรในโรงพยาบาลเขต
อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี แตกต่างกัน
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ธวัช ชัย สุ พ ล และรั ง สรรค์ ค าคาวี (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบบริ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉิ นของผูใ้ ช้บริ การภายในเขตอาเภอเมือง และอาเภอพยุห์ จังหวัดศรี สะเกษ พบว่า
ระดับความพึงพอใจต่อระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของผูใ้ ช้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่า
คะแนนเฉลี่ย 2.79) และความพึงพอใจมีความแตกต่างกันในเรื่ องของประเภทหน่วยให้บริ การ
ศีขรเชษฐ์ ใบสมุทร (2552) ศึกษาเรื่ อง บทบาทเครื อข่ายของเจ้าหน้าที่มูลนิ ธิป่อเต็กตึ๊งเขต
กรุ งเทพมหานครในการช่ วยเหลื อ ผูป้ ระสบภัยจากอุบ ตั ิเหตุจราจรทางบก พบว่า การช่ วยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยมีการทางานเป็ นระบบ รวดเร็ ว การได้รับแจ้งอุบตั ิเหตุจากศูนย์ วิทยุกรุ งเทพ ตรวจสอบ
จุดเกิ ดเหตุ รายงานเหตุการณ์ การประสานงานกับเครื อข่าย และหน่ วยงานเกี่ ยวข้อง ประสานกับ
โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เพื่อเตรี ยมการรักษาและนาส่ งโรงพยาบาล ถ้าไม่สามารถช่วยเหลือได้
จะขอความช่ วยเหลื อสนับ สนุ น จากหน่ วยกู้ภยั เฉพาะกิ จ ศู นย์หัวเฉี ยวพิท กั ษ์ชีพ และป่ อเต็กตึ๊ ง
พิทกั ษ์ชีพ ประสานงานกับเครื อข่ายอื่นๆ ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย นโยบายภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทมากที่สุด ส่ วนเครื อข่ายที่มีบทบาทมากที่สุด คือเครื อข่ายองค์กรเอกชน
สมานใจ ขันทีทา้ ว (2547) ศึกษาเรื่ อง จริ ยธรรมของอาสาสมัครในหน่ วยกูภ้ ยั :ศึกษากรณี
มูลนิ ธิร่วมกตัญญู การวิจยั ภาคสนาม ทาการสัมภาษณ์ ระดับลึ ก โดยแบ่งผูถ้ ู กสัมภาษณ์ เป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในมู ลนิ ธิร่วมกตัญญู และกลุ่มผูม้ ิได้ทางานในมูลนิ ธิฯ พบปั ญหาของงาน
ด้านอาสาสมัคร ปั ญหาการแย่งผลงานระหว่างหน่วยงาน ควรปลูกจิตสานึ กในงานด้านอาสาสมัคร
การกาหนดคุณสมบัติของอาสาสมัคร ต้องรู ้จกั พัฒนาตนและหลักจริ ยธรรมของอาสาสมัครกูภ้ ยั
จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นา “หน่วยงานที่สังกัด” มาเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลในการวิจยั
ครั้งนี้ เนื่ องจากอาสาสมัครที่ สังกัดสภาท้องถิ่ นจะมาจากการเลื อกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่ น มี
หลากหลายหน้าที่รับผิดชอบ แต่อาสาสมัครที่สังกัดองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรจะมีการทางานไม่มุ่ง
ในเชิ งพาณิ ชย์และผลประโยชน์ มีหน้าที่ความรับ ผิดชอบเฉพาะในงานด้านเดี ยว ดังนั้นจึงคาดว่า
หน่วยงานที่สังกัดน่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
3. ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
จัก ริ น เชาวนิ รนาท (2554) ศึก ษาเรื่ อง ความรู ้ ข องปฏิ บ ตั ิ งานต่อระบบบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นใน อาเภอแก้งคร้ อ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ความรู ้ ของปฏิ บ ตั ิงานต่อระบบบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นโดยรวมอยู่ในระดับสู ง ร้ อยละ 51.46 และผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย
ความรู ้ ของปฏิ บ ตั ิ งานต่ อระบบบริ การการแพทย์ฉุก เฉิ นจาแนกตาม ประสบการณ์ ปฏิ บตั ิ งาน มี
ความรู ้ของปฏิบตั ิงานต่อระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นไม่แตกต่างกัน
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เที ย รพชร พิ ม พ์ ขุ ม เหล็ ก (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง แนวคิ ด ธรรม 4 ประการ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของหน่วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมีมณี รัตน์ จังหวัดชลบุรี พบว่า การนา
แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่ วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมี มณี รัตน์ จังหวัด
ชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานกูภ้ ยั มีความแตกต่างกัน
ธนพัชร สมใจ (2552) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลการทางานเป็ นทีม
กับประสิ ทธิ ผลของทีมกูช้ ี พ โรงพยาบาลชุ มชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ประสบการณ์
การทางานกูช้ ีพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของทีมกูช้ ีพ
พระมหาจันทร์ ธรรม อินทรี เกิด (2552:95-96) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ
และสถานการณ์ทางสังคมกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของอาสาสมัครกูภ้ ยั มูลนิ ธิร่วมกตัญญูในเขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่า กลุ่ ม ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ งานน้ อ ย เป็ นตัว แปรที่ ส ามารถท านาย
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของอาสาสมัครกูภ้ ยั
วิภา สวยรู ป (2556) ศึ กษาเรื่ อง การประเมิ น สมรรถนะของผูป้ ฏิ บ ตั ิ การฉุ ก เฉิ นเบื้ องต้น
จัง หวัด นครนายก พบว่า ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลการประเมิ น
สมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้องต้น
อัมพวัน ประดับศรี (2550) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู ้บทบาท และ
การปฏิ บ ัติก ารช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ บ ัติเหตุ จราจรทางบกเบื้ องต้น ของอาสาสมัค รกู้ภ ัย จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ระยะเวลาเป็ นอาสาสมัครกูภ้ ยั ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิของอาสาสมัคร
จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นา “ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์” มา
เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่องจากประสบการณ์ทางานเป็ นตัวบ่งชี้ ความชัดเจนที่เกิ ด
จากการกระทาหรื อได้พบเห็น การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง และได้รับการถ่ายทอดหรื อรับรู ้มา
อีกทอดหนึ่ ง ดังนั้นจึงคาดว่าระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์น่าจะเกี่ ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
4. ระดับการศึกษา
คนึ งสุ ข สุ นทรเสถียร (2542) ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการปฐม
พยาบาลของประชาชน เมื่อพบผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร-บ้านโป่ ง อาเภอบ้า น
โป่ ง จังหวัดราชบุรี พบว่า การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เที ย รพชร พิ ม พ์ ขุ ม เหล็ ก (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง แนวคิ ด ธรรม 4 ประการ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของหน่วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมีมณี รัตน์ จังหวัดชลบุรี พบว่า การนา
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แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมี มณี รัตน์ จังหวัด
ชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
วิภา สวยรู ป (2556) ศึ กษาเรื่ อง การประเมิ น สมรรถนะของผูป้ ฏิ บ ตั ิ การฉุ ก เฉิ นเบื้ องต้น
จังหวัดนครนายก พบว่า ระดับ การศึ กษาไม่ มีค วามสั มพันธ์ ก ับ ผลการประเมิ นสมรรถนะของผู ้
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้องต้น
สุ ธาสิ นี เที ยนถาวร (2552) ศึก ษาเรื่ อง การจัดระบบบริ ก ารการแพทย์ฉุก เฉิ นในองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัดนครราชสี ม า พบว่า ระดับ การศึ ก ษา แตกต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกับ การจัด การระบบบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด
นครราชสี มาโดยรวมแตกต่างกัน
อนัญญา ปั ญญามณี (2552) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ต่อพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.
2551 และการดาเนิ นงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นของผูน้ าชุ มชน อาเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
ปั จจัยที่ มี ความสั มพันธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ต่อพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2551 ได้แก่ ระดับ
การศึกษา
อัมพวัน ประดับศรี (2550) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู ้บทบาท และ
การปฏิ บ ัติก ารช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ บ ัติเหตุ จราจรทางบกเบื้ องต้น ของอาสาสมัค รกู้ภ ัย จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิของอาสาสมัครกูภ้ ยั
จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นา “ระดับการศึกษา” มาเป็ นปั จจัยส่ วนบุ คคลในการวิจยั
ครั้ งนี้ เนื่ องจากอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์เป็ นอาสาสมัค รที่ จาเป็ นจะต้องผ่านการอบรมให้
ความรู ้ ทางด้านการแพทย์ก่อนการปฏิ บตั ิงานทุ กคน เพราะเป็ นการปฏิ บตั ิการที่ช่วยเหลื อชี วิตคน
ดังนั้นจึงคาดว่าระดับการศึกษาน่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
5. อาชีพ
เที ย รพชร พิ ม พ์ ขุ ม เหล็ ก (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง แนวคิ ด ธรรม 4 ประการ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของหน่วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมีมณี รัตน์ จังหวัดชลบุรี พบว่า การนา
แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมีมณี รัตน์ จังหวัด
ชลบุรี จาแนกตามสังกัดอาชีพที่ทางานประจาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
นันทวิภา ชาดา (2550) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ นต่อระบบ
บริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ศึ ก ษาเฉพาะกรณี กิ่ งอาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุ บ ลราชธานี พบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ นที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นไม่
แตกต่าง
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เยาวภา พูลพิพฒั น์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)ในการให้ความช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย:กรณี ศึกษาอาเภอเมือง
ปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี พบว่า อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)ที่มีอาชี พของผูป้ กครอง
มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยแตกต่างกัน
วิภา สวยรู ป (2556) ศึ กษาเรื่ อง การประเมิ น สมรรถนะของผูป้ ฏิ บ ตั ิ การฉุ ก เฉิ นเบื้ องต้น
จังหวัดนครนายก พบว่า อาชี พ ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผลการประเมิ นสมรรถนะของผูป้ ฏิ บ ตั ิ การ
ฉุ กเฉิ นเบื้องต้น
ศุทธิ นี สาครวาสี (2553) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถของตนเอง
การสนับสนุ นทางสังคม กับผลการปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุ ขที่มีอาชี พ แตกต่างกันจะมี ผลการปฏิ บตั ิ งาน
แตกต่างกัน
สุ ก ัญ ญา สุ ขี รั ต น์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความเชื่ อ ด้า นสุ ข ภาพกับ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ จากการปฏิ บ ัติ ง านของผู ป้ ฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต้น จังหวัด
อ่างทอง พบว่า อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
จากการศึ ก ษางานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้น า “อาชี พ ” มาเป็ นปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลในการวิจยั ครั้ งนี้
เนื่ องจากอาสาสมัครในแต่ ล ะอาชี พ มี ค วามแตกต่างกัน เช่ น ความรู ้ ค วามสามารถของแต่ล ะคน
ลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นแต่ ล ะท้องถิ่ น ตลอดจนการได้รับ มอบหมายให้ก ระท าหน้าที่ ต่างกัน
ดังนั้นจึงคาดว่าอาชีพของอาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์น่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุรี
6. สถานภาพการสมรส
เยาวภา พูลพิพฒั น์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)ในการให้ความช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย:กรณี ศึกษาอาเภอเมือง
ปั ต ตานี จัง หวัด ปั ต ตานี พบว่า อาสาสมัค รป้ อ งกัน ภัย ฝ่ ายพลเรื อ น (อปพร.)ที่ มี ส ถานภาพใน
ครอบครัวต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยแตกต่างกัน
สุ ก ัญ ญา สุ ขี รั ต น์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความเชื่ อ ด้า นสุ ข ภาพกับ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ จากการปฏิ บ ัติ ง านของผู ป้ ฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต้น จังหวัด
อ่างทอง พบว่า สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการ
ติดเชื้อ
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อนัญญา ปั ญญามณี (2552) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ต่อพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.
2551 และการดาเนิ นงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นของผูน้ าชุ มชน อาเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ต่อพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.2551
อานวย พรหมเรื อง (2556 อ้างถึ งใน ภัคจีรา พรหมดี 2557:12) ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของ
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ าย พลเรื อน (อปพร.) ด้านกูช้ ี พกูภ้ ยั กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล สถานภาพสมรส ที่มีความแตกต่างกัน จะส่ งผลให้มีการ
ปฏิบตั ิงานกูช้ ีพกูภ้ ยั แตกต่างกัน
อัมพวัน ประดับศรี (2550) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู ้บทบาท และ
การปฏิ บ ัติก ารช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ บ ัติเหตุ จราจรทางบกเบื้ องต้น ของอาสาสมัค รกู้ภ ัย จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิการช่วยเหลือ
จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นา “สถานภาพการสมรส” มาเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลในการ
วิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เป็ นงานอาสาที่ใช้ช่วงเวลาในยามว่างมาปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งในบุ คคลที่ไม่มีพนั ธะจะเป็ นอิ สระและช่ วงเวลาว่างมากกว่าบุคคลที่ แต่งงานที่ยงั มีภาระความ
รั บ ผิดชอบต่อครอบครั ว ดังนั้นจึ งคาดว่าสถานภาพการสมรสของอาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์น่าจะ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
7. ความเพียงพอของรายได้
เที ย รพชร พิ ม พ์ ขุ ม เหล็ ก (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง แนวคิ ด ธรรม 4 ประการ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของหน่วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมีมณี รัตน์ จังหวัดชลบุรี พบว่า การนา
แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยกูภ้ ยั มูลนิ ธิธรรมรัศมี มณี รัตน์ จังหวัด
ชลบุรี จาแนกตามรายได้ต่อเดือนมีความแตกต่างกัน
เยาวภา พูลพิพฒั น์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)ในการให้ความช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย:กรณี ศึกษาอาเภอเมือง
ปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี พบว่า อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ที่มีรายได้/เดือนต่างกัน
มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยแตกต่างกัน
สุ ธาสิ นี เที ยนถาวร (2552) ศึก ษาเรื่ อง การจัดระบบบริ ก ารการแพทย์ฉุก เฉิ นในองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดนครราชสี มา พบว่า รายได้ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการ
จัดการระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสี มา โดยรวม
แตกต่างกัน

77
อภิ ชัย จตุพ รวาที (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งานของ
อาสาสมัค รคุ ม ประพฤติ จัง หวัด นครสวรรค์ พบว่า รายได้ ของอาสาสมัค รคุ ม ประพฤติ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
อานวย พรหมเรื อง(2556 อ้างถึ งใน ภัคจิรา พรหมดี 2557:12) ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของ
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ด้านกูช้ ี พกูภ้ ยั กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน/อัตราเงินเดื อน ที่มีความแตกต่างกัน
ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานกูช้ ีพกูภ้ ยั แตกต่างกัน
จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นา “ความเพียงพอของรายได้ของอาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์”
มาเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากรายได้เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ จะช่ วยดู แลตนเองและ
ครอบครั ว ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ และงานอาสาสมัค รเป็ นงานที่ ไ ม่ มี รายได้ ไม่ มี
ค่าตอบแทนใดๆ ดังนั้นจึงคาดว่าความเพียงพอของรายได้ของอาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์น่าจะเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
จากการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พบว่าการ
ปฏิ บ ัติ ก ารของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ
หน่ วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ระดับการศึกษา อาชี พหลัก
สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได้ และปั จจัยทางจิตวิทยาที่จะช่วยส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิการ
ฉุ กเฉิ นได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ความภาคภูมิใจใน ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา
แรงสนับสนุ นจากครอบครัว และแรงสนับสนุ น ทางสังคมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้
งานวิจยั ครั้งนี้ ยงั ต้องการศึกษาถึ งปั จจัยทางจิตวิทยาดังกล่าวที่จะร่ วมในการทานายการปฏิบตั ิการ
ฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี เพื่อนาผลการวิจยั ไปพัฒนาการปฏิบตั ิการ
ฉุ กเฉิ น จังหวัดราชบุรี ให้สัมฤทธิ์ ผลมากขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

อายุ
หน่วยงานที่สังกัด
ระยะเวลาในเป็ นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก
สถานภาพการสมรส
ความเพียงพอของรายได้
การปฏิบัติการฉุ กเฉิน
ความภาคภูมิใจในตนเอง
ความผูกพันต่อชุมชน
การมีจิตอาสา
แรงสนับสนุนทางสังคม (ครอบครัว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิ การฉุ กเฉิ น ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี การดาเนิ นการวิจยั โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
จากต้นสังกัด 4 มูลนิธิ จานวน 233 คน และสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 9 อาเภอ จานวน 362
คน รวมเป็ นจานวนประชากรทั้ง สิ้ น 595 คน (ข้อมู ล จากทะเบี ยนอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2559)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่ผา่ นการอบรมและ
ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการจากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี ในระบบ
บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นก่ อน เดื อนสิ งหาคม 2558 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตร
ของยามาเน่ ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 มีรายละเอียดดังนี้
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สาหรับสู ตรการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ มีรายละเอียดดังนี้
n=
N
แทนค่าในสู ตร n =
595
= 239 คน
1+ N(e)2
1+ 595(0.05)2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่า กับ .05
ดาเนินการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
หน่ วยงานทีส่ ั งกัด
จานวนประชากร
จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
มูลนิธิ
233
94
ปฐมบรมราชานุสรณ์
63
25
ประชานุกูล
51
21
รวมใจการกุศล
89
36
สว่างราชบุรี
30
12
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
362
145
เทศบาล
99
40
อบต.
263
105
รวม
595
239
ดาเนินการสุ่ มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จากต้นสังกัดภายใน จังหวัดราชบุรี
ตามที่คานวณในตารางที่ 1 ใช้วธิ ี การสุ่ มอย่างง่ายคือ จับฉลากรายชื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั นี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล
1.1 อายุ
1.2 หน่วยงานที่สังกัด ได้แก่
- มูลนิธิ หรื อ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
1.3 ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
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1.4 ระดับการศึกษา ได้แก่
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา/ปวช.
- อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า/ สู งกว่าอนุปริ ญญา
1.5 อาชีพหลัก ได้แก่
- ธุ รกิจส่ วนตัว
- รับจ้าง
- เกษตรกรรม
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
1.6 สถานภาพการสมรส ได้แก่
- โสด
- คู่
- หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
1.7 รายได้ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ได้แก่
- พอใช้และมีเหลือเก็บ
- พอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ
- ไม่พอใช้ และ/หรื อ มีหนี้สิน
2. ความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ความผูกพันต่อชุมชน
4. การมีจิตอาสา
5. แรงสนับสนุนทางสังคม
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ได้ แ ก่
หน่ วยงานที่ สังกัด ระดับการศึกษา อาชี พหลัก สถานภาพการสมรสและความเพียงพอของรายได้
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ลัก ษณะค าถามเป็ นค าถามปลายปิ ดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 5 ข้อ และระบุ
คาตอบ 2 ข้อ คือ อายุ และระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จานวน 59
ข้อ โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง
น้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ให้ผูต้ อบเลื อ กค าตอบเพี ย ง 1 ตัวเลื อ ก ข้อความที่ แสดงถึ งการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จะได้คะแนนจาก 5-1 สาหรับคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ไปจนถึงคาตอบที่นอ้ ยที่สุดตามลาดับ ส่ วนข้อความเชิ งนิ เสธ (ข้อ 4,7,13,32 และ 38) จะได้คะแนน
กลับกัน สาหรับผูต้ อบที่ได้คะแนนมากจะมีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
เกณฑ์ในการประเมินระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ผูว้ ิจยั
ได้กาหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981:179-182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง การปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวความภาคภูมิใจในตนเอง จานวน 17 ข้อ โดยมีลกั ษณะคาถาม
ปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating scale)ใน 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง
น้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
น้อยที่สุด หมายถึ ง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ให้ผูต้ อบเลื อกคาตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อความที่แสดงถึ งความภาคภูมิใจในตนเองของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จะได้คะแนนจาก 5-1 สาหรับคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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ไปจนถึงคาตอบที่นอ้ ยที่สุดตามลาดับ ส่ วนข้อความเชิ งนิ เสธ (ข้อ 8 และ 16) จะได้คะแนนกลับกัน
สาหรับผูต้ อบที่ได้คะแนนมากจะมีความภาคภูมิใจในตนเองได้ดีกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
เกณฑ์ในการประเมินระดับ ความภาคภู มิใจในตนเองของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981:179-182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวความผูกพันต่อชุ มชน จานวน 17 ข้อ โดยมี ลกั ษณะคาถาม
ปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง
น้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
น้อยที่สุด หมายถึ ง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ให้ ผูต้ อบเลื อกค าตอบเพี ย ง 1 ตัวเลื อ ก ข้อ ความที่ แ สดงถึ ง ความผู ก พัน ต่ อ ชุ ม ชนของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จะได้คะแนนจาก 5-1 สาหรับคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ไปจนถึ ง ค าตอบที่ น้อ ยที่ สุ ดตามล าดับ ส่ ว นข้อ ความเชิ ง นิ เสธ (ข้อ 9) จะได้ค ะแนนกลับ กัน
สาหรับผูต้ อบที่ได้คะแนนมากจะมีความผูกพันต่อชุมชนได้ดีกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
เกณฑ์ในการประเมินระดับความผูกพันต่อชุ มชนของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ผูว้ ิจยั
ได้กาหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981:179-182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความผูกพันต่อชุมชนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความผูกพันต่อชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความผูกพันต่อชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความผูกพันต่อชุมชนอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความผูกพันต่อชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวการมี จิตอาสา จานวน 25 ข้อ โดยมี ลกั ษณะคาถามปลายปิ ด
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
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มาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง
น้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
น้อยที่สุด หมายถึ ง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ให้ผูต้ อบเลื อกคาตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อความที่ แสดงถึ งการมีจิตอาสาของอาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ จะได้คะแนนจาก 5 – 1 สาหรับคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุดไปจนถึ ง
คาตอบที่นอ้ ยที่สุดตามลาดับ ส่ วนข้อความเชิงนิเสธ (ข้อ 8 และ 12) จะได้คะแนนกลับกัน สาหรับ
ผูต้ อบที่ได้คะแนนมากจะมีจิตอาสาได้ดีกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ระดับ การมี จิต อาสาของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ผูว้ ิจ ัย ได้
กาหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981:179-182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ แรงสนับ สนุ นทางสังคม จานวน 20 ข้อ โดยมี ล ัก ษณะ
คาถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง
น้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
น้อยที่สุด หมายถึ ง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ให้ผูต้ อบเลือกคาตอบเพียง 1 ตัวเลื อก ข้อความที่แสดงถึ ง แรงสนับสนุ น ทางสังคมของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จะได้คะแนนจาก 5-1 สาหรับคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ไปจนถึงคาตอบที่นอ้ ยที่สุดตามลาดับ สาหรับผูต้ อบที่ได้คะแนนมากจะมี แรงสนับสนุนทางสังคม
ได้ดีกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
เกณฑ์ในการประเมิ นระดับ แรงสนับสนุ น ทางสั งคมของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ ( Best 1981:179-182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม อยูใ่ นระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักกการจากหนังสื อ ตารา เอกสาร วรรณกรรม และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนิยามศัพท์
2. สร้ างแบบสอบถามที่ มีเนื้ อหาให้ครอบคลุ มตามนิ ยามศัพท์ และวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั นามาให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content
Validity) เพื่อพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
3. น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขแล้วจากข้อ 2 น าไปให้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่ าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (ItemObjective Congruence Index: IOC) จากนั้ นผู ้วิ จ ัย ท าการคั ด เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ช นี ความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปเพื่อนาไปทดลองใช้ต่อไปในที่น้ ีขอ้ คาถามแต่ละข้อมีค่า IOC=0.67-1.00
4. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ ( Try out ) กับ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่คล้ายกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจริ งในการวิจยั จานวน 30
คน
5. วิเคราะห์ขอ้ คาถามเป็ นรายข้อ (Item Analysis) และหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
( Cronbach’s Alpha- Coeffeient )มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้
การปฏิบตั ิการฉุกเฉิน จานวน 59 ข้อ
มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9401
ความภาคภูมิใจในตนเอง จานวน 17 ข้อ
มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8789
ความผูกพันต่อชุมชน จานวน 17 ข้อ
มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8868
การมีจิตอาสา
จานวน 25 ข้อ
มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8906
แรงสนับสนุนทางสังคม จานวน 20 ข้อ
มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8612
6. นาแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจริ ง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตนายแพทย์สาธารณสุ ข จังหวัดราชบุรี และนายกองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นส่ วนจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงขอเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี ในเรื่ องวัตถุประสงค์ในศึกษาวิจยั พร้อมทั้งขอความร่ วมมือเก็บข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ได้แก่ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จงั หวัด
ราชบุรี จากต้นสังกัด 4 มูลนิ ธิ และสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 9 อาเภอ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
239 คน โดยการให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตัวเอง
3. ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามที่ได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยข้อมูล
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์
4. นาแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูลและลงรหัสตามคู่มือลงรหัส
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และใช้สถิติในการวิจยั ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลโดยใช้สถิ ติการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และร้อย
ละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ ระดับ การปฏิ บตั ิ การฉุ ก เฉิ น ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ความผูก พัน ต่ อ
ชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
3. วิเคราะห์ ค วามแตกต่ างของการปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ น การแพทย์
จังหวัดราชบุรี ได้แก่ หน่ วยงานที่ สั งกัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ และ
สถานภาพการสมรสโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) ส่ วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลักและความ
เพียงพอของรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่ งหากพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe’
4. การวิเคราะห์ ตวั แปร ได้แก่ ความภาคภู มิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิต
อาสา และแรงสนับสนุนทางสังคม ที่สามารถทานายการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี โดยใช้สถิติวเิ คราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามลาดับความสาคัญของตัวแปร
ที่นาเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จัง หวัด ราชบุ รี ” ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย น าเสนอข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถามของ
อาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จานวน 239 คน นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปในการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ตารางประกอบคาบรรยาย จาแนกออกเป็ น 4 ตอน ตามรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการ
เป็ นอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ หลัก สถานภาพการสมรสและความ
เพียงพอของรายได้ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับ การปฏิ บตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง ความ
ผูก พันต่ อชุ ม ชน การมี จิตอาสา และแรงสนับ สนุ นทางสั งคมของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุรี ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ จัง หวัด ราชบุ รี ได้แ ก่ หน่ ว ยงานที่ สั ง กัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ และสถานภาพการสมรส โดยใช้ส ถิ ติท ดสอบค่ าที (t-test) ส่ วนอายุ ระดับ การศึ กษา
อาชี พ หลัก และความเพี ยงพอของรายได้ ใช้ก ารวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) ซึ่ งหากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ จะทาการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe’
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ตวั แปร ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน
การมี จิ ต อาสา และแรงสนับ สนุ น ทางสั ง คม ที่ ส ามารถท านายผลการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี โดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ ตามลาดับ
ความสาคัญของตัวแปรที่นาเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ ดังนี้
Y
หมายถึง การปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
X1
หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง
X2
หมายถึง ความผูกพันต่อชุมชน
X3
หมายถึง การมีจิตอาสา
X4
หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม
F
หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution
t
หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t-distribution
df
หมายถึง องศาอิสระ (Degree of Freedom)
n
หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N
หมายถึง จานวนประชากร
x̄
หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
หมายถึง ส่ วนเบี่ยงเบนมตรฐาน (Standard Deviation)
SS
หมายถึง ผลรวมของค่ากาลังสองของค่าเบียงเบน (Sum of Squares)
MS
หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกาลังสอง (Mean Square)
R
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพัธ์พหุ คูณ (Multiple R)
R2
หมายถึง ประสิ ทธิภาพในการทานาย (R Squares)
Adj R2
หมายถึง ประสิ ทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares)
S.E.
หมายถึง ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the
Estimate)
R2 change หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพในการทานายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระใน
สมการถดถอย
b
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย (Regression Coefficients)
Beta
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของตัวทานายในรู ปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized Regression Coefficients)
r
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
Constant (a) หมายถึง ค่าคงที่
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ในด้านอายุ
หน่ วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ระดับการศึกษา อาชี พหลัก
สถานภาพการสมรส และความเพียงพอของรายได้ โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (%) ดัง
ปรากฎในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการ
แพทย์ จังหวัดราชบุรี
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1. อายุ
76
31.80
18-27 ปี
75
31.38
28-37 ปี
58
24.27
38-47 ปี
30
12.55
48 ปี ขึ้นไป
รวม
239
100.00
2. หน่ วยงานทีส่ ั งกัด
94
39.33
มูลนิธิ
145
60.67
อปท.
รวม
239
100.00
3. ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
155
64.85
1-5 ปี
84
35.15
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
รวม
239
100.00
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
55
23.01
มัธยมศึกษา/ปวช.
131
54.81
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า/สู งกว่าอนุปริ ญญา
53
22.18
รวม
239
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
5. อาชีพหลัก
33
13.81
ธุ รกิจส่ วนตัว
105
43.93
รับจ้าง
30
12.55
เกษตรกรรม
61
25.52
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10
4.19
อื่นๆ ได้แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา,เกษียณ,ว่างงาน
รวม
239
100.00
6. สถานภาพการสมรส
95
39.75
โสด
131
54.81
คู่/สมรส
13
5.44
หย่าร้าง/แยกทาง/หม้าย
รวม
239
100.00
7. ความเพียงพอของรายได้
91
38.08
พอใช้ และมีเหลือเก็บ
112
46.86
พอใช้ แต่ไม่มีเหลือเก็บ
36
15.06
ไม่พอใช้ และมีหนี้สิน
รวม
239
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ส่ วนมากอยู่
ในกลุ่มอายุ 18-27 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 มีหน่ วยงานที่สังกัดคือ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น จานวน 145 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.67 มี ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ ช่ วง1-5 ปี จานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.85 มี ระดับการศึกษาคือ จบมัธยมศึกษา
หรื อ ปวช. จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.81 ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 43.93 มีสถานภาพ คู่หรื อสมรส จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.81 และมีความเพียงพอของ
รายได้ พอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.86
เนื่องจากข้อมูล อาชีพหลัก ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้มีกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา เกษียณและว่างงาน จานวน 10 คน ซึ่ งมีจานวนน้อย
ท าให้ จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามแตกต่ า งกัน มากซึ่ งอาจท าให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นในการ
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เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม ผูว้ ิจยั จึงจัดกลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยรวมกับ
กลุ่ มอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว ด้วยเหตุผลของความเป็ นอิสระในเรื่ องเวลาที่ เป็ นผูป้ ระกอบการดาเนิ น
กิ จ การด้ว ยตนเอง มี ก ารคิ ด และตัด สิ น ใจด้ว ยตนเอง ซึ่ งการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ เป็ น
ปฏิ บตั ิการที่อาศัยช่ วงเวลาว่างจากงานประจาของอาสาสมัครมาดาเนิ นงาน ดังนั้น ธุ รกิ จส่ วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา เกษียณ และว่างงาน จึงไม่มีการผูกมัดจากองค์กรหรื อนายจ้าง
สถานภาพการสมรส ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกทาง/หม้าย จานวน 13 คน ซึ่ งมีจานวนน้อยทาให้จานวนกลุ่มตัวอย่างมี
ความแตกต่างกันมากซึ่ งอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม ผูว้ จิ ยั จึงจัด
กลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยรวมกลุ่มหย่าร้าง/แยกทาง/หม้าย เข้ากับกลุ่ม
โสด เนื่ องจากมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกันในด้านความหมาย คือ ความผูกพันระหว่างชายกับหญิ ง ที่
แสดงให้เห็นว่าไม่ได้อยูร่ ่ วมกัน โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพหลัก และสถานภาพสมรส ของ
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี เมื่อจัดกลุ่มใหม่
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อาชีพหลัก
43
18.00
ธุ รกิจส่ วนตัว หรื ออื่นๆ (นักเรี ยน/นักศึกษา
,เกษียณ และว่างงาน)
105
43.93
รับจ้าง
30
12.55
เกษตรกรรม
61
25.52
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม
239
100.00
สถานภาพการสมรส
108
45.19
โสด หรื อ หย่าร้าง/แยกทาง/หม้าย
131
54.81
คู่/สมรส
รวม
239
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ส่ วนมาก
ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.93 และมีสถานภาพการสมรส คือ คู่หรื อ
สมรส จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.81
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับ การปฏิ บัติ การฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี
ผลการวิเคราะห์ ระดับ การปฏิ บตั ิ ก ารฉุ กเฉิ น ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ความผูก พัน ต่ อ
ชุมชน การมีจิตอาสาและแรงสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฎในตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา และแรงสนับสนุ นทางสังคมของ
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ตัวแปร
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
1. การปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
4.257
.381
มาก
2. ความภาคภูมิใจในตนเอง
4.022
.480
มาก
3. ความผูกพันต่อชุมชน
3.974
.505
มาก
4. การมีจิตอาสา
4.174
.436
มาก
5. แรงสนับสนุนทางสังคม
3.857
.502
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี ระดับ การปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น การมี จิต อาสา ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน และแรงสนับสนุ นทางสังคม อยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.257,
4.174 , 4.022, 3.974 และ 3.857 ตามลาดับ)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของ
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ตัวแปร
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
การปฏิบัติการฉุ กเฉิน
ด้านการเตรี ยมเพื่อการสารวจและพบเหตุ
ด้านการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ
ด้านการออกปฏิบตั ิการของชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
ด้านการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ
ด้านการลาเลียงขนย้ายและให้การดูแลระหว่างนาส่ ง
ด้านการนาส่ งสถานพยาบาล

4.257
4.187
4.331
4.139
4.316
4.313
4.255

.381
.476
.454
.486
.464
.498
.531

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(x̄ =4.257) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นการแจ้ง เหตุ ข อความช่ ว ยเหลื อ ด้านการ
รักษาพยาบาล ณ จุดเกิ ดเหตุ ด้านการลาเลี ยงขนย้ายและให้การดู แลระหว่างนาส่ ง ด้านการนาส่ ง
สถานพยาบาล ด้านการเตรี ยมเพื่ อ การส ารวจและพบเหตุ และด้านการออกปฏิ บ ัติก ารของชุ ด
ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน อยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.331, 4.316, 4.313, 4.255, 4.187และ 4.139 ตามลาดับ)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการมีจิตอาสาของกลุ่ม
ตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
กลุ่มตัวอย่ าง
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
การมีจิตอาสา
4.174
.436
มาก
ด้านการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
4.167
.458
มาก
ด้านการเสี ยสละต่อสังคม
4.148
.492
มาก
ด้านความมุ่งมัน่ พัฒนา
4.218
.540
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง มี ร ะดับ การมี จิ ต อาสาโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(x̄=4.174) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งมัน่ พัฒนา ด้านการช่วยเหลือผูอ้ ื่น และ
ด้านการเสี ยสละต่อสังคม อยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.218, 4.167 และ 4.148 ตามลาดับ)
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย (x̄)และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับแรงสนับสนุ นทางสังคมของ
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
กลุ่มตัวอย่ าง
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
แรงสนับสนุนทางสั งคม
3.857
.502
มาก
ด้านแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
3.970
.591
มาก
ด้านแรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.719
.584
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่าง มี แรงสนับ สนุ น ทางสั งคมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
(x̄=3.857) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แรงสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว และแรง
สนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยูใ่ นระดับมาก (x̄=3.970 และ 3.719 ตามลาดับ)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของการปฏิบัติการฉุ กเฉินของอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
จังหวัดราชบุรี
3.1 หน่ วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ และสถานภาพ
การสมรส โดยใช้สถิติ t-test ดังปรากฎในตารางที่ 8-10
ตารางที่ 8 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุกเฉินการ
แพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่ วยงานทีส่ ั งกัด
n
S.D.
t
x̄
มูลนิธิ
94
4.316
.369
1.932
อปท.
145
4.219
.386
จากตารางที่ 8 พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ที่ มีหน่ วยงานที่ สังกัด
ต่างกัน มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุกเฉินการ
แพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
n
S.D.
t
x̄
1-5 ปี
155
4.309
.364
2.805*
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
84
4.162
.396
*p < .05
จากตารางที่ 9 พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีระยะเวลาในการเป็ น
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ต่างกัน มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพบว่า อาสาสมัค รที่ มี ระยะเวลาช่ วง 1-5 ปี (x̄ =4.309) มี การปฏิ บ ตั ิการฉุ ก เฉิ นได้
ดีกว่า อาสาสมัครที่มีระยะเวลาช่วงมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป (x̄=4.162)
ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุกเฉินการ
แพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส
n
S.D.
t
x̄
โสด หรื อ หย่าร้าง/แยกทาง/หม้าย
108
4.309
.365
1.923
คู่/สมรส
131
4.214
.390
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จากตารางที่ 10 พบว่า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นไม่แตกต่างกัน
3.2 อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ หลัก และความเพี ยงพอของรายได้ โดยใช้ ก ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe’ ดังปรากฎในตารางที่ 11-19
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของ
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามอายุ
อายุ
n
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
18-27 ปี
76
4.332
.337
มาก
28-37 ปี
75
4.239
.391
มาก
38-47 ปี
58
4.223
.391
มาก
48 ปี ขึ้นไป
30
4.180
.429
มาก
รวม
239
4.257
.381
มาก
จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดราชบุรี จาแนกตามอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.257) และเมื่ อพิจารณาเป็ นช่ วงอายุ
พบว่ า ช่ ว งอายุ 18-27 ปี ช่ ว งอายุ 28-37 ปี ช่ ว งอายุ 38-47 ปี และช่ ว งอายุ 48 ปี ขึ้ นไป มี ก าร
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.332, 4.239, 4.223 และ 4.180 ตามลาดับ)
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จาแนกตามอายุ
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
3
.701
.234
1.621
ภายในกลุ่ม
235
33.894
.144
รวม
238
34.596
จากตารางที่ 12 พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่ มีอายุต่างกัน มีการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของ
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
ประถมศึกษา
55
4.215
.415
มาก
มัธยมศึกษา/ปวช.
131
4.237
.350
มาก
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า/สู งกว่าอนุปริ ญญา
53
4.351
.410
มาก
รวม
239
4.257
.381
มาก
จากตารางที่ 13 พบว่า การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดราชบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.257) และเมื่อพิจารณาช่วง
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า/สู งกว่าอนุ ปริ ญญา ชั้นมัธยมศึกษา/ปวช. และ
ชั้นประถมศึกษา มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.351 , 4.237 และ 4.215 ตามลาดับ)
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบตั ิการฉุ กเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
2
.617
.308
2.141
ภายในกลุ่ม
236
33.979
.144
รวม
238
34.596
จากตารางที่ 14 พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ที่ มี ระดับการศึก ษา
ต่างกัน มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของ
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
n
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
ธุ รกิจส่ วนตัว หรื ออื่นๆ
43
4.256
.349
มาก
รับจ้าง
105
4.294
.371
มาก
เกษตรกรรม
30
4.072
.467
มาก
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
61
4.284
.356
มาก
รวม
239
4.257
.381
มาก
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จากตารางที่ 15 พบว่า การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดราชบุรี จาแนกตามอาชีพหลักโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.257) และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
อาชี พ พบว่า รั บ จ้า ง รั บ ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ธุ รกิ จส่ ว นตัว หรื อ อื่ น ๆ และเกษตรกรรม มี ก าร
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.294 , 4.284 , 4.256 และ 4.072 ตามลาดับ)
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบตั ิการฉุ กเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดราชบุรี จาแนกตามอาชีพ
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
3
1.215
.405
2.852*
ภายในกลุ่ม
235
33.380
.142
รวม
238
34.596
*p < .05
จากตารางที่ 16 พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชี พหลักต่างกัน มี
การปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 จึ งได้ตรวจสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ Scheffe’
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่การปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชีพหลักต่างกัน
รับจ้าง
รับราชการ/ ธุ รกิจส่ วนตัว หรื อ เกษตรกรรม
อาชีพหลัก
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
(x̄=4.302)
(x̄=4.014)
(x̄=4.273)
(x̄=4.267)
รับจ้าง (x̄=4.302)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(x̄=4.273)
ธุ รกิจส่ วนตัว หรื ออื่นๆ
(x̄=4.267)

-.0097

-

-.0381

-.0283

-

เกษตรกรรม (x̄=4.014)
*p < .05

-.2220*

-.2122

-.1839

-
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จากตารางที่ 17 พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ที่ มี อาชี พ รั บ จ้างกับ
อาชี พ เกษตรกรรม มี ก ารปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยที่
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชีพรับจ้าง (x̄=4.302) มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้
ดีกว่าอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชีพเกษตรกรรม (x̄=4.014) ส่ วนคู่อื่นๆ ไม่
พบความแตกต่าง
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของ
กลุ่ มตัวอย่างอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามความเพียงพอของ
รายได้
ความเพียงพอของรายได้
n
S.D.
ค่ าระดับ
x̄
พอใช้ และมีเหลือเก็บ
91
4.217
.423
มาก
พอใช้ แต่ไม่มีเหลือเก็บ
112
4.269
.341
มาก
ไม่พอใช้ และมีหนี้สิน
36
4.320
.387
มาก
รวม
239
4.257
.381
มาก
จากตารางที่ 18 พบว่า การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดราชบุ รี จาแนกตามความเพี ยงพอของรายได้โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̄=4.257) และเมื่ อ
พิจารณาระดับความเพียงพอของรายได้ พบว่า ไม่พอใช้และมีหนี้สิน พอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ พอใช้
และมีเหลือเก็บ มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.320 , 4.269 และ 4.217 ตามลาดับ)
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดราชบุรี จาแนกตามความเพียงพอของรายได้
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
2
.306
.153
1.054
ภายในกลุ่ม
236
34.289
.145
รวม
238
34.596
จากตารางที่ 19 พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีความเพียงพอของ
รายได้ต่างกัน มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นไม่แตกต่างกัน
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ตัวแปร
การวิเคราะห์ตวั แปร ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา
และแรงสนับสนุ นทางสังคม ที่ สามารถท านายผลการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี โดยใช้สถิติวเิ คราะห์การถดถอยพหุคู ณ ตามลาดับความสาคัญของตัวแปร
ที่นาเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
4.1 การวิ เคราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น (Y) ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (X1) ความผูกพันต่อชุ มชน (X2) การมีจิตอาสา (X3) และแรงสนับสนุ นทาง
สังคม (X4) ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ดังปรากฎในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น (Y) ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (X1) ความผูกพันต่อชุมชน (X2) การมีจิตอาสา (X3) และแรงสนับสนุนทางสังคม
(X4) ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ตัวแปร
การปฏิบัติการ ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน การมีจิต แรงสนับสนุน
ฉุ กเฉิน
ในตนเอง
ต่ อชุ มชน
อาสา
ทางสั งคม
(Y)
(X1)
(X2)
(X3)
(X4)
1
การปฏิ บั ติ ก าร
ฉุ กเฉิน (Y)
.628**
1
ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (X1)
.508**
.752**
1
ความผูกพันต่ อ
ชุ มชน (X2)
.746**
.696**
.670**
1
การมี จิ ต อาสา
(X3)
.447**
.603**
.649**
.581**
1
แรงสนั บ สนุ น
ทางสั งคม (X4)
**p < .01
จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า การ
มี จิตอาสา ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ความผูก พัน ต่ อชุ ม ชน และแรงสนับ สนุ น ทางสั งคม ของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น อย่าง
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.746, .628 , 508 และ .447 ตามลาดับ) โดยพบว่า การมีจิตอาสา
ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์ กบั การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นมากที่สุด
(r =.746) เมื่ อพิ จารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรอิ ส ระด้วยกัน เอง พบว่า ความภาคภู มิ ใจใน
ตนเอง มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ งบวกกับ ความผูก พันต่ อชุ ม ชน การมี จิตอาสา และแรงสนับ สนุ นทาง
สังคม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 (r =.752, 696 และ .603 ตามล าดับ) ความผูกพันต่ อ
ชุมชน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการมีจิตอาสา และแรงสนับสนุ นทางสังคม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .01 (r =.670 และ .649 ตามล าดับ ) การมี จิต อาสา มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ แรง
สนับสนุนทางสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.581)
เนื่ องจากความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อชุ มชนอยูใ่ นระดับสู ง
(r =.752) จึ งได้ทาการตรวจสอบความเป็ นอิ สระกัน ด้วยสถิ ติ Durbin Watson ซึ่ งได้ค่า 1.795 จะ
เห็นได้วา่ ค่าเข้าใกล้ 2 แสดงว่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
4.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
จัง หวัด ราชบุ รี ได้แ ก่ ความภาคภู มิ ใจในตนเอง การมี จิต อาสา ความผูก พัน ต่ อชุ ม ชน และแรง
สนับสนุ นทางสังคม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณตามลาดับความสาคัญของตัวแปรที่
นาเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังปรากฎในตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุกเฉินการ
แพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีจิตอาสา ความผูกพันต่อชุมชน
และแรงสนับสนุนทางสังคม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาดับความสาคัญ
ของตัวแปรที่นาเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
R
R2 Adjusted R2
b Beta
t
sig
R2
change
1. การมีจิตอาสา
.746 .557
.555
.557 .558 .638 10.377 .000
2. ความภาคภู มิ ใ จใน .761 .579
.576
.023 .225 .283 4.092 .000
ตนเอง
3. ความผูกพันต่อชุมชน .766 .586
.581
.007 -.100 -.133 -1.981 .049
Constant(a)=1.418
S.E.=.159
F=111.050***
*** p < .001
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จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณตามลาดับความส าคัญของตัวแปรที่
น าเข้า สมการ พบว่ า ตัว แปรที่ ส ามารถท านายการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีจิตอาสา และความผูกพันต่อชุ มชน
โดยการมีจิตอาสาถูกคัดเลือกนาเข้าสมการเป็ นอันดับแรก สามารถทานาย การปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น
ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 55.7
ความภาคภู มิใจในตนเอง ถู กคัดเลื อกนาเข้าสมการเป็ นอันดับสอง สามารถทานาย การ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2
ความผู ก พัน ต่ อ ชุ ม ชน ถู ก คัด เลื อ กน าเข้าสมการเป็ นอัน ดับ สาม สามารถท านาย การ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.7
โดยการมีจิตอาสา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความผูกพันต่อชุ มชน สามารถร่ วมทานาย
การปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ได้ร้อยละ 58.6 โดยมี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ การท านายที่ ป รั บ แล้ว (Adjusted R2) เท่ า กับ .555 , .576 และ .581 ตามล าดับ มี
ความคลาดเคลื่อนในการทานาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ .159
สมการที่ ได้จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณตามลาดับขั้นตอนของการเข้าสมการ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณในรู ปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
ในรู ปคะแนนดิบ Y
ในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z

= 1.418 + .558 (X3) + .225 (X1) -.100 (X2)
= .638 (X3) + .283 (X1) -.133 (X2)

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุรี” มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา แรงสนับสนุ นทางสังคม
ของอาสาฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จัง หวัด ราชบุ รี 2) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตาม อายุ หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการ
เป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ระดับการศึกษา อาชี พหลัก สถานภาพสมรส และความเพียงพอ
ของรายได้ 3) ศึกษาว่าความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุมชน การมีจิตอาสา แรงสนับสนุน
ทางสัง คม เป็ นปั จจัยที่ ส ามารถท านายการปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์
จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิการฉุ กเฉินเพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของผู ร้ ั บ บริ ก าร ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง าน หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิ น กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
จานวน 239 คน โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็ บ ข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถามที่ ผู ว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean: x̄ ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คู ณ ตามล าดั บ ความส าคัญ ของตั ว แปรที่ น าเข้ า สมการ (Stepwise Multiple
Regression Analysis) เพื่อหาตัวแปรอิสระที่สามารถทานายการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
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1. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุรี” ในครั้ งนี้ ได้ศึกษาระดับการปฏิ บ ตั ิการฉุ ก เฉิ นของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์
ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง ความผู ก พัน ต่ อชุ ม ชน การมี จิต อาสา แรงสนับ สนุ น ทางสั งคม ของ
อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จังหวัดราชบุ รี และศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบการปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ นของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตาม อายุ หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการ
เป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ระดับการศึกษา อาชี พหลัก สถานภาพสมรส และความเพียงพอ
ของรายได้ นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษาว่าความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา
แรงสนับสนุ นทางสังคม เป็ นปั จจัยที่สามารถทานายการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 239 คน
พบว่าส่ วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 18-27 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.80 มี หน่ วยงานที่ สังกัด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จ านวน 145 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60.67 มี ร ะยะเวลาในการเป็ น
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ช่วง 1-5 ปี จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.85 มี ระดับการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษา/ปวช. จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.81 มี อาชีพหลักคือรับจ้าง จานวน 105 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.93 มี สถานภาพคู่/สมรส จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.81 และมีความเพียงพอ
ของรายได้แบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.86
2. การศึกษาระดับการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน
การมีจิตอาสา แรงสนับสนุนทางสังคม ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
2.1 การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น อยูใ่ นระดับมาก (x̄= 4.257 )
2.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง อยูใ่ นระดับมาก (x̄= 4.022 )
2.3 ความผูกพันต่อชุมชน อยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.974)
2.4 การมีจิตอาสา อยูใ่ นระดับมาก (x̄= 4.174)
2.5 แรงสนับสนุนทางสังคม อยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.857)
3. การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์
จังหวัดราชบุรี จาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า
3.1 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามอายุ พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มี
อายุต่างกันมีการปฏิบตั ิการฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน
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3.2 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด พบว่าอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี ที่มีหน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีการปฏิบตั ิการฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน
3.3 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุ รี จาแนกตามระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัค รฉุ กเฉิ นการแพทย์ พบว่า
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
ต่ า งกัน มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น แตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยพบว่า
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
ช่วง 1-5 ปี (x̄=4.309) มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีกว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ที่มีระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ช่วงมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป (x̄=4.162)
3.4 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตั ิการฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน
3.5 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามอาชีพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี หลัก พบว่า
อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ที่ มี อาชี พ หลัก แตกต่ างกันมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น
ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ
Scheffe’ พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชี พรับจ้างกับอาชี พเกษตรกรรม
มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ต่ างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 โดยที่ อ าสสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุ รี ที่มีอาชี พรับจ้าง (x̄=4.302) มีการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีกว่าอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชีพเกษตรกรรม (x̄=4.014) ส่ วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
3.6 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า อาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีการปฏิบตั ิการฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน
3.7 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามความเพียงพอของรายได้ พบว่า อาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุรี ที่มีความเพียงพอของรายได้ต่างกันมีการปฏิบตั ิการฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน
4. การวิเคราะห์ตวั แปร ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา ที่
สามารถทานายการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี พบว่า การมี
จิ ต อาสาได้รั บ คัด เลื อ กเข้าสู่ ส มการเป็ นอัน ดับ แรก สามารถท านายการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ
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อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 55.7 ความภาคภูมิใจในตนเอง ถูกคัดเลือก
น าเข้า สมการเป็ นอัน ดับ สอง สามารถท านาย การปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และความผูกพันต่อชุ มชน ถูกคัดเลือกนาเข้าสมการ
เป็ นอันดับ สาม สามารถทานาย การปฏิ บตั ิก ารฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลวิจยั สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ผลวิเคราะห์ ระดับ การปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ความผูก พัน ต่ อ
ชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนับสนุนทางสังคม ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ ก ารปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์
จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.257) ทั้งนี้เนื่ องจากผูท้ ี่จะเข้ามาเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ได้น้ ัน จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป มี จิตอาสาเข้ามาปฏิ บตั ิงานโดยคนกลุ่มนี้
เป็ นผูท้ ี่วุฒิภาวะเหมาะสม ได้ผา่ นการอบรมอย่างน้อยจานวน 16 ชัว่ โมง ในเรื่ องของการปฏิบตั ิการ
ฉุ กเฉิ นและการเขียนรายงาน การฝึ กปฏิบตั ิในเรื่ องสาธารณภัยและการปฏิบตั ิการทางการแพทย์ใน
เหตุสาธารณภัย การช่วยผูบ้ าดเจ็บฉุ กเฉิ น การช่ วยผูป้ ่ วยใกล้คลอดฉุ กเฉิ น รวมทั้งการทดสอบการ
ให้การช่ วยเหลือผูป้ ่ วยในสถานการณ์ จาลองเหตุอุบตั ิภยั หมู่ เป็ นต้น นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ ยงั ได้รับ
การจัด กิ จ กรรมสร้ า งสั ม พัน ธ์ เรี ย นรู ้ ถึ ง การท างานเป็ นที ม การสร้ า งความสามัค คี การรั บ ฟั ง
ความเห็ นที่แตกต่าง จึงทาให้คนกลุ่มนี้ จบออกไปมีพลังในการอยากเรี ยนรู ้ มีไฟในการทางาน มี
ความแปลกใหม่ จึ งท าให้ มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น ได้ดี และเพื่ อความยัง่ ยืนต้องมี ก ารสร้ างขวัญ
กาลังใจให้กบั คนกลุ่มนี้ จัดให้ทบทวนทักษะความทุกปี การขึ้นทะเบียนและรับใบประกาศนียบัตร
และเมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแจ้งเหตุขอความช่ วยเหลื อ ด้านการรักษาพยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุ ด้านการลาเลียงขนย้ายและให้การดูแลระหว่างนาส่ ง ด้านการนาส่ งสถานพยาบาล ด้านการ
เตรี ยมเพื่อการสารวจและพบเหตุ และด้านการออกปฏิบตั ิการของชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น อยูใ่ นระดับ
มาก (x̄= 4.331, 4.316, 4.313, 4.255, 4.187 และ 4.139 ตามลาดับ) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าอาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์เมื่อมีการเตรี ยมความพร้อมของตนเอง รถ และอุปกรณ์ เรี ยบร้อยแล้ว จะมีความ
มุ่งมัน่ และตั้งใจรอรั บ ฟั งการขอความช่ วยเหลื อจากช่ องทางต่ างๆ เพื่ อให้ผูท้ ี่ ได้รับ บาดเจ็บ หรื อ
ได้รับความเดื อดร้ อนให้ได้รับการช่ วยเหลื อที่ รวดเร็ วตามกระบวนการขั้นตอน นับได้ว่าเป็ นงาน
อาสาสมัคร ที่เสี ยสละช่วงเวลาว่างของตนเองเพื่อประโยชน์ของสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับหน่ วยงาน
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อาสาสมัครแห่ งองค์การสหประชาชาติ กาหนดลักษณะที่บ่งบอกว่าสิ่ งที่ทาไปเป็ นการทางานอาสา
นัน่ คือ เลือกทาด้วยตนเอง ไม่มีผลตอบแทนเป็ นตัวเงิน และเพื่อประโยชน์ของชุ มชน ในลักษณะนี้
การท างานอาสามี บ ทบาทสาคัญ ในการสร้ างผลทางเศรษฐกิ จในพื้ นที่ ที่ ค วามยากจนแพร่ ห ลาย
ชุ มชนคนยากจนมักจะขาดเพื่อนและเพื่อนบ้านสามารถช่ วยเหลื อได้การช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน
ด้วยการสมัครใจอาสานี้ ประกอบเป็ นเครื อข่ายนิ รภัยทางสังคม แบบอย่างนี้ ใช้ได้ดีในรัฐที่ มีความ
สมานฉันท์ของชาติในยามยากลาบาก โดยกลุ่มที่มีฐานะดีกว่ามักจะเสี ยสละเพื่อประโยชน์ของคนที่
ต้องการความช่วยเหลือ
เมื่อพิจารณารายข้อจากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน 3 อันดับแรกดังปรากฏอยูใ่ นข้อ 51 ที่วา่ ท่านสวมข้อต่อหรื อตัวล็อกของอุปกรณ์
ให้แน่นสนิ ททุกครั้งก่อนยกเคลื่ อนย้าย (x̄=4.62) ข้อที่ 50 ที่วา่ ท่านตรวจสอบสภาพความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ เคลื่ อนย้าย ก่อนยกผูบ้ าดเจ็บ (x̄=4.59) และข้อที่ 52 ที่วา่ ท่านสารวจผูบ้ าดเจ็บขณะอยู่
บนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายให้มีสภาพเรี ยบร้อยทุกครั้งก่อนออกคาสั่งให้เพื่อนร่ วมงานยกและเคลื่อนย้าย
(x̄=4.57) และอาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นอยูใ่ นระดับมาก
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การเตรี ยมเพื่ อการส ารวจและพบเหตุ การแจ้งเหตุ ขอความช่ วยเหลื อ การออก
ปฏิบตั ิการของชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การลาเลียงขนย้ายและให้การ
ดูแลระหว่างนาส่ ง และการนาส่ งสถานพยาบาล แสดงให้เห็นถึงการมีศกั ยภาพและมีความพร้อมใน
การออกปฏิ บตั ิการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิ กา ทิพ ย์ชยั มงคล (2555) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพในการปฏิบตั ิการด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น องค์การบริ หารส่ วนตาบล ไทร
โสภา อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ก ารมี ศ ักยภาพโดดเด่ นตามเกณฑ์
ตัว ชี้ วัด ในด้า นการน าผู ้ป่ วยส่ ง โรงพยาบาลภายใน 20 นาที คิ ด เป็ นร้ อ ยละ100 ด้า นการออก
ปฏิ บตั ิการในกรณี ที่เกิดเหตุในพื้นที่โดยมีผลการปฏิบตั ิงานคิดเป็ นร้ อยละ97.40 และการเข้าไปถึง
เหตุของผูป้ ฏิบตั ิงาน ภายใน 10 นาทีคิดเป็ นร้อยละ 97.33
1.2 ผลการวิเคราะห์ความภาคภูมิใจในตนเอง ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุ รี พบว่า ความภาคภู มิ ใจในตนเองอยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.022 ) ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่ ม
ตัวอย่างได้รับรู ้ ภายในตนเองว่าเป็ นผูเ้ สี ยสละ มี ความสามารถ ตลอดจนการได้การส่ งเสริ มปั จจัย
ภายนอก เช่ น การเป็ นที่ยอมรับ คาชื่ นชม จึงทาให้มีระดับความภาคภูมิใจมาก ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า
บุคคลที่เข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครจะต้องมีปัจจัยภายในบุคคลในด้านของความภาคภูมิใจในตนเองใน
ระดับมากจะเป็ นพื้นฐานของการท าให้การปฏิ บ ตั ิ การฉุ กเฉิ นได้ดีข้ ึ นเช่ นกัน ดังนั้นการส่ งเสริ ม
ความภาคภูมิใจในตนเองทั้งปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายในจะทาให้อาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์มี
ระดับของความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นได้
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เมื่อพิจารณารายข้อจากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดใน 3 อันดับแรกดังปรากฏอยู่ในข้อ 1 ที่วา่ ท่านรู ้สึกภูมิใจที่ท่านได้ร่วมทากิ จกรรม
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น (x̄= 4.60) ข้อ 5 ที่วา่ ท่านรู ้สึกว่ามีความสุ ขทุกครั้งเมื่อได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้
พ้นทุกข์ (x̄= 4.45) และข้อ 4 ที่ ว่าท่านเป็ นผูม้ ีความสามารถที่ จะกระทาตนให้เป็ นประโยชน์แก่
สั งคมได้ (x̄ = 4.30) ผลการศึ ก ษานี้ สอดคล้องกับ จัน ทร์ ศิ ริ ศรี วิล ัย (2555) พบว่า ความเชื่ อ ใน
ประสิ ทธิ ภาพแห่ งตนอยูใ่ นระดับมาก และร่ วมทานายความสามารถในการปฏิบตั ิงานระบบบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลฉุ กเฉิน ได้ร้อยละ 39.40 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และการศึกษาของ
สุ ภาพร ทศพะริ นทร์ (2557) พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับสู ง มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมจิตอาสา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และสามารถร่ วมทานายพฤติกรรมจิตอาสา ดังนั้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในทางบวกและให้
มี ระดับ สู งขึ้ น จะต้องได้รับ การส่ ง เสริ ม บู รณาร่ วมกัน จากตนเอง จากบุ คลในครอบครัว เพื่ อ น
โรงเรี ยน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
1.3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามผู ก พัน ต่ อชุ ม ชน ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์
จังหวัดราชบุรี พบว่า ความผูกพันต่อชุ มชนอยูใ่ นระดับมาก (x̄=3.974) ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่าง
อาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์ส่วนใหญ่มาจากคนในชุ มชนรวมตัวกันก่อตั้งขึ้น โดยบางกลุ่มเกิดจาก
สมาชิ กเล่นวิทยุความถี่ อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน(อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุ ข(อสม.)
บุ ค คลในชุ ม ชนที่ มี ใจรั ก และเสี ย สละเพื่ อ ส่ วนรวม จึ ง มี ค วามผู ก พัน กับ ชุ ม ชนและพร้ อมที่ จ ะ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีการรับรู ้ของตนเองที่เป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชน มีการกระทาที่ให้ชุมชนน่าอยู่
เกิดการพัฒนา และเกิดความหวงแหนในชุ มชนของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับข้อคาถามที่วา่ ท่านรู ้สึก
ภู มิ ใจที่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของชุ ม ชนที่ มี ระดับ คะแนนสู งสุ ด จากความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ในเชิ งบวกของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์และชุ มชนนี้เองส่ งผลให้ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้มีความตั้งใจ
ในการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งชุมชนของตนเอง มีความเคารพปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของชุ มชน รวมทั้งมี
ความตั้งใจกระทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน การแสดงความยินดีกบั เพื่อนสมาชิ กในชุ มชน และ
ด้วยสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในชุมชนทาให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
เมื่อพิจารณารายข้อจากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน 3 อันดับแรกดังปรากฏอยูใ่ นข้อ 1 ที่วา่ ท่านรู ้สึกภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน
(x̄=4.33) ข้อ 15 ที่วา่ ท่านยินดีดว้ ยความจริ งใจเมื่อสมาชิ กในชุ มชนได้กระทาความดี (x̄=4.28) และ
ข้อ 17 ที่วา่ ท่านปรารถนาที่จะให้สมาชิ กในชุมชนทุกคนรับรู ้ถึงความสาคัญของชุมชนอย่างถูกต้อง
ชัดเจน (x̄ =4.27) ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้องกับ กรรณิ กา ทิ พ ย์ชัยมงคล (2555) พบว่า การพัฒ นา
ศักยภาพของการให้บ ริ การควรเป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานที่ ม าจากในชุ ม ชนเพื่ อให้ก ารช่ วยเหลื อได้อย่าง
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รวดเร็ ว ทราบพื้นที่ ภัยพิบตั ิที่เกิ ดขึ้น และเพื่อความยัง่ ยืนของการปฏิ บตั ิการด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นต้องให้ความร่ วมมือกับชุ มชน และเมื่อสภาวะไม่ปกติเกิ ดขึ้นรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของอาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์กบั ชุ มชนเองก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชุมชนได้เกิดความ
สงบสุ ขมี การดูแลซึ่ งกันและกัน ดังนั้นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนและอาสาฉุ กเฉิ น
การแพทย์เพื่ อ ให้ เกิ ดความยัง่ ยืน ในการช่ วยเหลื อดู แลระบบสุ ข ภาพ จึ งควรสร้ างอาสาฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ที่เป็ นคนในพื้นที่แต่ละชุ มชนมาเข้ารับการอบรมและขึ้นทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพื่ อให้อาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์เหล่ านี้ ได้กลับไปดู แลคนในชุ ม ชนได้เข้ารับบริ การ
ระบบสุ ขภาพได้อย่างทัว่ ถึง และมีความครอบคลุมพื้นที่แม้อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล
1.4 ผลการวิเคราะห์ ก ารมี จิต อาสาของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี พบว่า การมีจิตอาสาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄=4.174) โดยด้านความมุ่งมัน่ พัฒนาสู งสุ ด
(x̄=4.218) รองลงมาคือด้านการช่วยเหลือผูอ้ ื่น (x̄=4.167) และด้านการเสี ยสละต่อสังคม (x̄=4.148)
ทั้งนี้ เนื่ องจากหัวใจสาคัญของงานอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เป็ นงานที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ
ตอบแทน เป็ นการทางานด้วยหัวใจเพื่อเป็ นผูใ้ ห้อย่างแท้จริ งด้วยเสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยจะเห็ นได้ว่าอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เริ่ มต้นจากการเป็ นผูท้ ี่ สมัครใจมี ใจรักโดยไม่จากัด
เพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา การศึ กษา และเมื่ อเข้าร่ วมทางานอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์แล้ว ไม่
เพียงแต่จะช่ วยเหลื อผูเ้ จ็บป่ วยเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่เมื่อพบเห็ นผูอ้ ื่นที่กาลังเดื อดร้ อนก็จะให้
การช่ วยเหลื อโดยไม่ลงั เล และอาสาสมัครที่มีระดับของจิตอาสาที่ อยู่ในระดับมากนั้นเป็ นสิ่ งที่ ดี
สาหรับอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เนื่องมาจากการมีจิตอาสาเป็ นคุณลักษณะในตัวบุคคลยิง่ มีมาก
ก็จะส่ งผลให้อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ปฏิบตั ิงานด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความต้องการให้ผอู ้ ื่น
ได้พน้ ทุกข์ การเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง หรื อแม้แต่การให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังกาย กาลังทรัพย์ โดย
ไม่ หวังสิ่ งตอบแทน การถ่ ายทอดประสบการณ์ ค วามสุ ข จากการช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น นอกจากนี้ ก าร
ดาเนิ นชีวิตส่ วนตัวของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เองได้รับความสุ ขจากการได้ให้ความช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น การเป็ นแบบอย่างที่ดี การพัฒนาความรู ้เพื่อมาใช้ในงานอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ต่อไป
เมื่อพิจารณารายข้อจากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน 3 อันดับแรกดังปรากฏอยูใ่ นข้อ 25 ที่ว่าท่านให้การชื่นชมผูม้ ีจิตอาสา เสี ยสละ
ด้วยการปรบมือ การใช้คาพูด การแสดงสี หน้า เพื่อให้กาลังใจ (x̄=4.45) ข้อ 16 ที่วา่ เมื่อท่านขับรถ
ท่านจะหลบชิดด้านซ้ายให้แก่รถพยาบาล รถดับเพลิง รถฉุ กเฉิ น (x̄=4.43) และข้อ 5 ที่วา่ ท่านสละที่
นัง่ ให้แก่ เด็ก สตรี มีครรภ์ และคนชรา เมื่ ออยู่บนรถโดยสารประจาทาง (x̄=4.38) ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับ กนกพจน์ สิ งห์เมธากุล (2550) พบว่า ระดับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาสาสมัคร
กู้ภ ัยมู ล นิ ธิ ป่ อเต็ก ตึ้ งในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก จิ ตสาธารณะที่ แตกต่ างกันมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
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ทางานแตกต่างกัน และการศึกษาของ เยาลักษณ์ ชู ประจง (2554) พบว่า แนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง ควรสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้อาสาสมัครกูช้ ี พมีพฤติกรรมจิตอาสา โดยการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความเต็มใจ เต็มกาลังความสามารถ และรักในการให้บริ การ นอกจากนี้ การให้อาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ได้เข้ารั บ การอบรม และขึ้ นทะเบี ยนภายใต้กฎหมาย เพื่ อเป็ นการสร้ างมาตรฐานของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ถึงขี ดความสามารถในการดู แลระบบสุ ขภาพตามระดับความรู ้ ไม่
ปฏิบตั ิการอันก่อให้เกิดความพิการและเสี ยชีวติ การควบคุมอาสาสมัครที่ตอ้ งการกระทาความดีโดย
แท้จริ ง ผูท้ ี่ไม่หวังผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อก่อให้เกิดความเสี ยหายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
1.5 ผลการวิเคราะห์ แรงสนับสนุ นทางสังคมของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
จัง หวัด ราชบุ รี พบว่ า แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (x̄ =3.857) โดยจาก
ครอบครัว (x̄=3.970) สู งกว่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (x̄=3.719) ทั้งนี้ เนื่ องจากอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ส่วนมากมี หน้าที่หลักเป็ นผูห้ ารายได้มาดูแลครอบครัวและได้ปฎิ บตั ิงานอาสาฉุ กเฉิ น
การแพทย์ในช่ วงเวลาว่าง ดังนั้นครอบครั วจึ งเป็ นสิ่ งเดี ยวที่ จะแสดงให้ เห็ นถึ งความเข้าใจ การ
สนับสนุ น การส่ งเสริ ม ตลอดจนการดู แลให้ครอบครัวได้ดาเนิ นไปตามปกติสุ ข โดยพบว่าคนใน
ครอบครัวจะช่ วยเหลื อจัดการเป็ นธุ ระให้ท้ งั ในด้านการหาอาหาร การดู แลความเรี ยบร้อยของบ้าน
เสื้ อผ้า และอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์เองได้มีการจัดการธุ ระของตนเองให้เสร็ จเรี ยบร้ อยก่อน
ออกไปช่ ว ยเหลื อสั ง คมซึ่ งเป็ นการไม่ ส ร้ างภาระและปั ญ หาครอบครั ว ดัง นั้น จึ ง ส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้ดี ในส่ วนของแรงสนับ สนุ นทางสังคมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
พบว่าการให้การสนับสนุ นการออกปฏิบตั ิการแพทย์ฉุกเฉิ นในชุ มชนในทุกด้านเพื่อให้หน่วยกูช้ ี พ
สามารถออกปฏิบตั ิการได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถนาไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาระบบบริ การแพทย์ฉุกเฉิ นให้ยงั่ ยืน จึงได้มีการสนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ การ
บ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ นอกจากนี้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องต้องให้ ก ารสนับ สนุ น อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ในด้านการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอ การได้รับคาแนะนาใน
การปฏิบตั ิงาน และการได้รับกาลังใจจากเพื่อนร่ วมงานเพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้อาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ได้ปฏิบตั ิงานต่อไปด้วยใจอาสา
เมื่อพิจารณารายข้อจากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ที่
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ใน 3 อัน ดับ แรกดัง ปรากฏอยู่ใ นข้อ 8 ที่ ว่ า เมื่ อ ท่ า นยัง กลับ ไม่ ถึ ง บ้า น คนใน
ครอบครัวของท่านจะคอยถามไถ่ รอคอยด้วยความห่ วงใย (x̄=4.13) ข้อ 5 ที่วา่ เมื่อท่านเจ็บป่ วย คน
ในครอบครัวจะถามไถ่อาการ ดูแลจนกระทัง่ อาการดีข้ ึน (x̄=4.12) และข้อ7 ที่วา่ ท่านได้รับการดูแล
จากคนในครอบครัวในการจัดหาอาหารให้แก่ท่าน (x̄=4.12) ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับ ฆณฬส
ศรี งามเมือง (2555) พบว่า การปฏิ บตั ิการทางการแพทย์ฉุกเฉิ นในขั้นตอนต่างๆ อยู่ในระดับมาก
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แรงสนับ สนุ นทางสั งคมมี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกที่ ส่ งผลต่อการปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น เช่ นเดี ยวกับ
การศึกษาของ พระมหาจันทร์ ธรรม อินทรี เกิด (2552) พบว่า ตัวแปรด้านสถานการณ์ทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของอาสาสมัครกูภ้ ยั ได้แก่ การสนับสนุ นจาก
ครอบครั ว จากหัวหน้าชุ ด จากประชาชน ร่ วมกับ การศึก ษาของ กนกวรรณ นิ่ ม ทัศนศิ ริ (2556)
พบว่า อาสาสมัค รกู้ภ ัยรั บ รู ้ ถึ ง การช่ วยเหลื อจากบุ ค คลในครอบครั ว ได้แก่ ครอบครั วให้ความ
ช่วยเหลือในขณะที่อาสาสมัครปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่ งทาให้อาสาสมัครกูภ้ ยั
รู ้ สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ สาคัญของสังคม และการศึกษาของ นิ ตยา ขอนพิกุล (2555) พบว่า
การสนับสนุ นจากองค์กรโดยรวมระดับปานกลาง ระดับการปฏิบตั ิงานการแพทย์ ฉุกเฉิ นโดยรวม
ระดับปานกลาง และการสนับสนุนจากองค์กรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริ หาร
จัดการ และการสนับสนุ นจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบตั ิงานการแพทย์ฉุกเฉิ นของหน่วยกูช้ ีพองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์
จังหวัดราชบุรี ที่มี อายุ หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพสมรส และความเพียงพอของรายได้ต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้อที่ 1 ถึงข้อ 7 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 อายุ จากสมมติฐานข้อที่ 1 อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มี
อายุต่างกันมีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
เนื่ องจากคนที่จะเข้ามาเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มาด้วยใจเสี ยสละเพราะไม่มีค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ใดๆ เป็ นเรื่ องของจิตสาธารณะ เป็ นบุคคลในพื้นที่ที่ตอ้ งการเห็นชุมชนของตนเอง
มีความสงบเป็ นสุ ข ดังนั้นไม่วา่ จะมีอายุในระดับใดจึงเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้ แต่ก็จะมี
คุณลักษณะที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นได้กาหนดไว้วา่ เป็ นบุคคลที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป และเมื่อเข้าไป
เป็ นอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ นการแพทย์แล้วจะต้องผ่านการอบรมในหลักสู ตรเดี ยวกันคื ออาสาสมัคร
ฉุ ก เฉิ น การแพทย์ (Emergency Medical Responder :EMR) จึ งมี ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ก าร
ฉุ กเฉิ นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คนึงสุ ข สุ นทรเสถียร (2542) ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ ทัศนคติ และ
การปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลของประชาชน เมื่อพบผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุบนเส้นทางถนนเบิก
ไพร-บ้านโป่ ง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ
และการปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การปฐมพยาบาล เช่ น เดี ย วกั บ ธนพัช ร สมใจ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลการทางานเป็ นทีมกับประสิ ทธิ ผลของทีมกูช้ ีพ โรงพยาบาล
ชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของทีมกูช้ ีพ
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2.2 หน่วยงานที่สังกัด จากสมมติฐานข้อที่ 2 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี ที่มีหน่ วยงานที่สังกัดต่างกันจะมีการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน ผลการศึ กษาพบว่าไม่
เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ทั้งนี้ เนื่ องจากอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่ สังกัดทั้ง 2 แห่ ง คื อ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นและมูลนิ ธิองค์กรไม่แสวงผลกาไรล้วนเป็ นบุคคลในชุ มชนอาสาเพื่อเข้ามา
ทางาน การได้รับการอบรมในหลักสู ตรเดี ยวกันและต้องผ่านการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานจึง
สามารถปฏิบตั ิงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นได้ นอกจากนี้ ในแต่ละหน่ วยงานจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพของรถพยาบาล วัสดุอุปกรณ์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี และเมื่อนาผูเ้ จ็บป่ วยส่ งโรงพยาบาลจะได้รับการประเมินการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นจาก
เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลทุกแห่ งจึงทาให้อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ท้ งั 2 แห่ งได้มีการ
ปฏิ บตั ิงานที่เป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน นอกจากนี้ ยงั มีการสร้างทีมกูช้ ี พที่มาจากทั้ง 2 หน่ วยงานให้เป็ น
ตัวแทนในการแข่งขันทักษะความรู ้ทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิการกูช้ ีพ (EMS Rally) ในระดับ
อาเภอ จังหวัด จนเป็ นตัวแทนในระดับเขตเพื่อแข่งขันในระดับประเทศ และกิ จกรรมที่จดั เป็ นไป
เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดทีมอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่มีคุณภาพในการนาความรู ้ มาพัฒนางานของ
หน่วยงานตนเอง ดังนั้นจึงอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่สังกัดหน่วยงานที่ต่างกันแต่ได้การอบรบ
การตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานเดียวกัน และเป็ นบุคคลในท้องถิ่นเดียวกัน จึงทาให้การปฏิบตั ิการ
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ศีขรเชษฐ์ ใบสมุทร (2552) พบว่า การช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยมีการทางานเป็ นระบบ รวดเร็ ว การได้รับแจ้งอุบตั ิเหตุ ตรวจสอบจุดเกิ ดเหตุ รายงาน
และประสานงานกับเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรี ยมการรักษาและนาส่ งโรงพยาบาล ถ้าไม่สามารถ
ช่ วยเหลื อได้จะขอความช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องและจากการปฏิ บ ตั ิ งานที่ มี ล ัก ษณะ
เดี ยวกันเพื่ อวัตถุ ประสงค์หลักคื อการให้การช่ วยเหลื อผูบ้ าดเจ็บ ให้ได้รับ การรัก ษาที่ รวดเร็ วนั้น
หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันจึงไม่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นให้แตกต่างกัน
2.3 ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จากสมมติ ฐานข้อที่ 3
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ที่มีระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
ต่างกัน มี การปฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่า
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จงั หวัดราชบุรี ที่มีระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
ช่ ว ง 1-5 ปี มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ได้ดี ก ว่า อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์จ ัง หวัด ราชบุ รี ที่ มี
ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ช่ ว งมากกว่า 5 ปี ขึ้ น ไป ทั้ง นี้ เป็ นเพราะว่า
อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ที่ ไ ด้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นในช่ ว งแรกก่ อ นปี พ.ศ.2555 จะเป็ นผู ้
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้องต้นที่ผา่ นการอบรมหลักสู ตร 16 ชัว่ โมง และยังไม่ได้รับการอบรมเพิ่มเติม มี
เพียงการทบทวนทักษะความรู ้ทุก ปี แต่อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ 1-5 ปี มี การอบรมหลักสู ตร
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ใหม่ ท้ งั ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ เป็ น 40 ชั่วโมง (Emergency Medical Response :EMR) มี ก าร
ทบทวนทักษะความทุกปี และการเพิ่มข้อจากัดในขี ดความสามารถเพื่อขอขึ้ นทะเบี ยนและรับใบ
ประกาศนียบัตร โดยสอดคล้องกับ พระมหาจันทร์ ธรรม อินทรี เกิด (2552) พบว่า กลุ่มระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานน้อย เป็ นตัวแปรที่สามารถทานายประสิ ทธิ ภาพการทางานของอาสาสมัครกูภ้ ยั อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ และเทียรพชร พิมพ์ขุมเหล็ก (2552) พบว่า การนาแนวคิดธรรม 4 ประการ มา
ใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านของหน่ ว ยกู้ ภ ั ย มู ล นิ ธิ ธ รรมรั ศ มี ม ณี รั ต น์ จัง หวัด ชลบุ รี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานกูภ้ ยั มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ วิภา สวย
รู ป (2556) พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ผลการประเมินสมรรถนะของ
ผูป้ ฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้องต้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.4 ระดับการศึกษา จากสมมติฐานข้อที่ 4 อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์จงั หวัด
ราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่าง จากการศึกษาพบว่าไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคคลที่เข้ามาสมัครเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ไม่มีการใช้วุฒิ
การศึกษาเพียงแต่อาศัยพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่มีจิตอาสา มีความต้องการช่วยเหลือผูอ้ ื่น เสี ยสละ
เวลา ทรัพย์สิน แรงกาย ของตนเอง เพื่อช่วยเหลือสังคม แต่ตอ้ งผ่านการอบรมหลักสู ตรอาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์ ดังนั้นไม่ว่าอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่มีการศึกษาในระดับใดก็ตามถ้าผ่าน
การอบรมก็สามารถปฏิบตั ิงานอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้ ทั้งนี้ เพราะการปฏิบตั ิงานด้านนี้ ตอ้ ง
มีค วามรู ้ เฉพาะโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการแพทย์ตามข้อก าหนดของสถาบัน การแพทย์ฉุก เฉิ น
เพื่อให้อาสาสมัครในสาขานี้ได้ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นที่ถูกต้องด้วยความรู ้เดียวกัน ตลอดจนการทบทวน
ฟื้ นฟูพฒั นาทักษะการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นทุกปี ดังนั้นจะเห็นได้วา่ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่เข้า
มาปฏิ บ ตั ิ งานมี ระดับการศึ กษาที่ ต่างกันจึ งไม่ ส่งผลต่ อการปฏิ บตั ิก ารฉุ กเฉิ น เพราะอาสาสมัคร
ฉุ ก เฉิ น การแพทย์ทุ ก คนจะต้อ งได้รั บ การอบรมทุ ก คนที่ เป็ นความรู ้ เฉพาะทางด้านการแพทย์
สอดคล้องกับ คนึงสุ ข สุ นทรเสถียร (2542) ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการ
ปฐมพยาบาลของประชาชน เมื่อพบผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร-บ้านโป่ ง อาเภอ
บ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี พบว่า การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เช่ นเดี ยวกับ เที ยรพชร พิม พ์ขุมเหล็ก (2552) พบว่า การนาแนวคิ ดธรรม 4 ประการมาใช้ในการ
ปฏิ บ ัติง านของหน่ วยกู้ภยั มู ล นิ ธิ ธ รรมรั ศ มี ม ณี รัต น์ จัง หวัดชลบุ รีจาแนกตามระดับ การศึ ก ษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และวิภา สวยรู ป (2556) ศึกษาเรื่ อง การประเมินสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิการ
ฉุ ก เฉิ นเบื้ องต้น จังหวัดนครนายก พบว่า ระดับการศึก ษาไม่ มี ความสั ม พันธ์ ก ับ ผลการประเมิ น
สมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเบื้องต้น
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2.5 อาชีพหลัก จากสมมติฐานข้อที่ 5 อาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
ที่ มี อ าชี พ หลัก ต่ า งกัน มี ก ารปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น แตกต่ างกัน จากผลการศึ ก ษาพบว่าเป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยจะเห็นว่าอาชีพรับจ้าง (x̄=4.302) มีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรม
(x̄=4.014) ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะงานของอาสาสมัครฉุ ก เฉิ นการแพทย์เป็ นการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งทา
เป็ นทีม ในบางสถานการณ์ตอ้ งเป็ นผูน้ าในตัดสิ นใจ และการเป็ นผู ้ตามให้ผเู ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นได้รอด
ชีวิต การยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนการเคารพกฎ ระเบียบ กติกา ซึ่ งมีความ
คล้ายกับบุคคลในอาชี พรับจ้าง จึงทาให้บุคคลกลุ่มนี้ เมื่อเข้ามาเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มี
การปรับตัวได้ไม่ยากนัก ซึ่ งมีความต่างจากอาชี พเกษตรกรรมที่เป็ นอาชีพอิสระเป็ นการทางานด้วย
การกาหนดโดยตัวเอง ไม่มีการสร้างกฎระเบียบในการทางาน ไม่มีบุคคลมาบังคับ บางครั้งทางาน
ได้โดยลาพัง ซึ่ งด้วยลักษณะงานและปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในรู ปแบบต่างกันนี่ เองจึงส่ งผลให้
เกิ ดความแตกต่างของการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นด้วยเช่ นกัน สอดคล้องกับ เยาวภา พูลพิพฒั น์ (2557)
พบว่า อาสาสมัครที่มีอาชี พต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมในการให้ความช่ วยเหลื อผูป้ ระสบ
อุทกภัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และศุทธินี สาครวาสี (2553) อาสาสมัครสาธารณสุ ขที่
มีอาชีพ แตกต่างกันจะมีผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.6 สถานภาพสมรส จากสมมติฐานข้อที่ 6 อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นแตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่าไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่ องจากคุณสมบัติของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ไม่มีการกาหนดถึง
สถานภาพสมรส เพี ยงแต่ให้เป็ นบุ คคลที่ มีจิตสาธารณะเพื่ อวัตถุ ประสงค์เดี ยวกันคื อเพื่อช่ วยให้
ผูป้ ระสบภัย หรื อ ผูเ้ จ็บ ป่ วยได้รับ การดู แลรัก ษาได้รวดเร็ ว และงานจิต อาสาเป็ นงานที่ เกิ ดจาก
คุณลักษณะในตัวบุคคลจึง เห็ นได้วา่ อาสาสมัครมาจากบุคคลที่ มีหลากหลายสถานภาพสมรส ทั้ง
เป็ นโสด สมรส หม้า ยหรื อ อย่า ร้ า ง แต่ ส ามารถเข้า มาปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน เป็ นที ม ได้โ ดยพบว่า
อาสาสมัครฉุกเฉิ นการแพทย์ที่สามารถปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีส่วนมากจะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งผ่านการอบรม
ตามที่ ก าหนด เป็ นบุ ค คลที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ ที่ มี บ ริ บ ทคล้ายคลึ ง กัน มี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกัน และการ
ปฏิ บ ัติง านจะใช้ช่ วงเวลายามว่างภายหลังการเลิ ก จากงานประจา ภายหลังเสร็ จสิ้ น ภารกิ จของ
ครอบครัว ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ สถานภาพสมรสไม่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น โดยสอดคล้องกับ
อัมพวัน ประดับศรี (2550) พบว่า สถานภาพสมรสของอาสาสมัครกูภ้ ยั จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิการช่วยเหลือ
2.7 ความเพียงพอของรายได้ จากสมมติฐานข้อที่ 7 อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์
จังหวัดราชบุ รี ที่ มี ค วามเพี ย งพอของรายได้ต่างกัน มี การปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ นแตกต่ างกัน จากผล
การศึ ก ษาพบว่าไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ทั้งนี้ เนื่ องจากการปฏิ บ ัติงานของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
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การแพทย์มาด้วยความสมัครใจ การใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานประจามาปฏิบตั ิงาน และเป็ นงานจิต
อาสาที่ตอ้ งช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง และด้วยพื้นฐาน
ของงานอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ไม่มีการกาหนดถึงคุณลักษณะของรายได้ของผูม้ าสมัคร ทา
ให้บุคคลกลุ่มนี้ มีหลากหลายระดับฐานะ รายได้ มีความแตกต่างของเพียงพอของรายได้ แต่สามารถ
ที่จะเข้ามาเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์ได้ เมื่อบุคคลกลุ่มนี้เข้ามาปฏิบตั ิงานด้วยใจรักบริ การ มี
จิตอาสา มีความเสี ยสละ นอกจากนี้ การเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ยงั ไม่ส่งผลกระทบ
ต่องานประจาที่เป็ นรายได้หลักและการดาเนิ นชี วิตประจาวัน ดังนั้นปั จจัยความเพียงพอของรายได้
จึงไม่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น สอดคล้องกับ จักรี ปั ถพี (2559) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการ
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพประชาชนของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจาหมู่ บ ้าน อาเภอบ่ อพลอย จังหวัด
กาญจนบุ รี พบว่า ความเพี ยงพอของรายได้ ที่ แตกต่ างส่ งผลให้อาสาสมัคร มี พ ฤติ กรรมในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชนไม่แตกต่าง และพรทวี สุ วรรณพร (2557) ศึกษา ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ปฏิ บ ตั ิ งานด้านการส่ งเสริ ม สุ ขภาพผูส้ ู งอายุของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ ้าน จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่ารายได้ของอาสาสมัครไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน
3. ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ ตามล าดับ ความส าคัญ ของตัว แปรที่ น าเข้า สมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุมชน การ
มี จิตอาสา และแรงสนับ สนุ นทางสังคม เป็ นปั จจัย ที่ ส ามารถท านายการปฏิ บ ตั ิ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากสมมติฐานข้อที่ 8 ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุ มชน การมีจิตอาสา และ
แรงสนับสนุ นทางสังคม เป็ นปั จจัยที่สามารถทานายการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุรี
การมีจิตอาสา ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็ นอันดับแรก สามารถทานายการปฏิบ ั ติการ
ฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จัง หวัด ราชบุ รี ได้ร้ อ ยละ 55.7 ซึ่ งการมี จิ ต อาสามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ .01 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ การที่อาสาสมัครเป็ นผูท้ ี่คุณลักษณะทางด้าน
จิตสาธารณะในระดับสู ง มีการกระทาที่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก ก็จะส่ งผลให้การ
กระทาของอาสาสมัครมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนหรื อผลประโยชน์แอบแฝง
และเมื่อพิจารณาข้อคาถามจะพบว่าอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์มีพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็ น
การมีจิตอาสาที่อยู่ในชี วิตประจาวัน ได่แก่ ข้อ 25 ที่วา่ ท่านให้การชื่ นชมผูม้ ีจิตอาสา เสี ยสละ ด้วย
การปรบมือ การใช้คาพูด การแสดงสี หน้า เพื่อให้กาลังใจ (x̄=4.45) แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครมีจิต
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อาสาที่จะแสดงยินดี และให้กาลังใจกับผูท้ ีทาดี ข้อ 16 ที่ว่าเมื่อท่านขับรถท่านจะหลบชิ ดด้านซ้าย
ให้แก่รถพยาบาล รถดับเพลิง รถฉุ กเฉิ น (x̄=4.43) แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครมีจิตอาสาที่มุ่งหวังให้
ผูท้ ี่เจ็บป่ วยได้เดินทางได้รวดเร็ วเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชี วิต และข้อ 5 ที่วา่ ท่านสละที่นงั่ ให้แก่
เด็ก สตรี มี ค รรภ์ และคนชรา เมื่ ออยู่บ นรถโดยสารประจาทาง (x̄ =4.38) ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ ง การ
เสี ยสละในชี วิตประจาวัน และสอดคล้องกับ ธนากร มู ล พงศ์ และวิภาพรรณ ตระกู ลสั นติ รัตน์
(2555) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการบริ ก ารสาธารณะในฐานะตัว แปรท านายพฤติ ก รรม
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่า งบุ ค คลพฤติ ก รรมช่ วยเหลื อผู อ้ ื่ น และพฤติ ก รรมสุ ภ าพอ่ อนน้อมของ
นักศึกษาไทย: การทดสอบอิทธิ พลของการเข้าร่ วมกิ จกรรมจิตอาสาในฐานะตัวแปรแทรก พบว่า
การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิ งชั้นพบว่า การเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา เป็ นตัวแปรแทรก (Moderator)
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการบริ การสาธารณะ กับ พฤติกรรมช่วยเหลือผูอ้ ื่น หมายความว่า
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในการบริ การสาธารณะในระดับที่สูง ผนวกกับการได้เข้าร่ วมกิ จกรรมจิ ต
อาสาระหว่างเรี ยน นักศึกษาผูน้ ้ นั จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ้ ื่นมากขึ้นตามไปด้วย
ความภาคภูมิใจในตนเอง ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็ นอันดับสอง สามารถทานายการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยการมี
จิตอาสาและความภาคภู มิใจในตนเอง สามารถร่ วมทานายการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัคร
ฉุกเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 57.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่าการที่อาสาสมัครมีความภาคภูมิใจในตนเองสู งนั้น เป็ นคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ดีที่เหมาะแก่การ
เข้ามาปฏิบตั ิงานทางด้านจิตอาสา เนื่องจากอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถที่จะ
กระทาตนให้เป็ นประโยชน์แก่สังคมจนเกิดความมุ่งมัน่ ตั้งใจทากิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้
พ้นทุกข์โดยไม่มุ่งหวังสิ่ งตอบแทน การเสี ยสละความสุ ขส่ วนบุคคลโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ส่ วนรวมเป็ นที่ ต้ ัง โดยระดับ ความภาคภู มิ ใจในตนเองยิ่ง มี สู ง ขึ้ น ก็ ยิ่ง จะช่ วยให้ อาสาสมัครได้
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีเช่นกัน ดังแนวคิดของ Maslow ได้กล่าวเอาไว้วา่ ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เป็ นความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง รู ้ สึ ก ว่า ตนเองมี คุ ณ ค่ า มี ค วามเข้ม แข็ ง มี
สมรรถภาพในการกระทาสิ่ งต่างๆ มีความเชี่ ยวชาญและมีความสามารถ ซึ่ งประกอบไปด้วย สอง
ส่ วนคื อ ส่ วนแรกเป็ นความรู ้ สึ ก นับ ถื อตนเอง เป็ นทัศนของบุ คคลที่ มี ต่ อตนเอง มี ค วามเคารพ
ยอมรับในตนเองว่ามีความสาคัญ มีความสามารถที่จะกระทาสิ่ งต่างๆ ได้แก่การมองเห็ นคุ ณค่าใน
ตนเอง การเป็ นคนเข้มแข็งมัน่ คง มีความสามารถ มีความชื่ นชมตนเอง มีความเชื่ อมัน่ พึ่งตนเองได้
และมีความเป็ นอิสระ ส่ วนที่สองเป็ นความรู ้ สึกว่าคุ ณค่าที่ บุคคลอื่ นมี ต่อตน ซึ่ งเห็ นได้จากการมี
เกี ย รติ มี ชื่ อ เสี ย ง มี ต าแหน่ ง มี อ านาจ มี ค วามรุ่ ง เรื อ ง ได้ รั บ การยอมรั บ ความเอาใจใส่ ให้ มี
ความสาคัญ มีศกั ดิ์ศรี และเป็ นที่ยกย่องของสังคม โดยจะเห็นได้วา่ อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ที่มี
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ระดับ ความภาคภู มิ ใจในตนเองยิ่งมากขึ้ น ก็ ยิ่ง จะช่ วยให้ ก ารปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ได้ดี ด้วยเช่ นกัน
สอดคล้องกับ ทัศพร ชูศกั ดิ (2555) ศึกษา รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นพื้นที่สาธารณสุ ขเขต
18 พบว่า ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลทางตรงต่อการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความผูกพันต่อชุ มชน ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็ นอันดับสุ ดท้าย สามารถทานายการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี ได้เพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.7 ซึ่ งความ
ผู ก พัน ต่ อ ชุ ม ชนมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ การปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของอาสาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ จังหวัดราชบุ รี เมื่ อพิ จารณาจากคะแนนเฉลี่ ย ความผูก พัน ในชุ ม ชนของอาสาเหล่ านี้
พบว่ามี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ ระดับ มาก (x̄ =3.974) ซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้ว่าอาสาสมัครมี ความผูก พันกับ
ชุมชนมาก โดยจะเข้ามามีบทบาทและส่ วนร่ วมในการเป็ นคณะกรรมการชุมชนหลายตาแหน่ง เช่น
ชุ ดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) อาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) อาสารักษาดิ นแดน (อส.) กลุ่ มอาสาต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งในแต่ละ
กรรมการชุ ม ชนจะมี บ ทบาทหน้ า ที่ ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น การจัด ท าแผน การด าเนิ น งาน
กิจกรรมพัฒนาชุ มชน การประชุม ซึ่ งแต่ละบทบาทก็มีภาระงานมากที่จะส่ งผลให้การปฏิบตั ิหน้าที่
ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ได้ไม่เต็มกาลังความสามารถเนื่ องจากต้องแบ่งเวลาไปร่ วมในแต่
ละกิ จกรรมที่เป็ นสมาชิ ก จึงทาให้ความผูกพันต่อชุ มชนมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิ บตั ิการ
ฉุ ก เฉิ น ของอาสาเหล่ า นี้ ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ได้ดี ข้ ึ น จึ ง ควรมี ร ะบบคัด กรอง
อาสาสมัค รที่ จะเข้ามาปฏิ บ ตั ิ งาน เช่ น ไม่ เคยเป็ นอาสาใดๆ ของชุ ม ชน ปฏิ บตั ิ งานเป็ นกะได้ มี
ความรู ้ เกี่ ยวข้องกับการแพทย์ เป็ นต้น เพื่อให้มีอาสาสมัครได้มีความเหมาะสมกับงานโดยแท้จริ ง
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ซ้ าซ้อนหรื อหลี กหนี มีความเสี ยสละต่อชุ มชนอย่างแท้จริ ง ซึ่ งการศึกษานี้
สอดคล้องกับ นัยน์ปพร สุ ภากรณ์ (2550) ศึกษาความผูกพันกับชุมชนของประชาชนในชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีระดับความผูกพันกับชุ มชนอยู่
ในระดับสู ง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันกับชุมชนด้านความรู ้สึกรักชุ มชน
ในระดับ ที่ สู ง ที่ สุ ด ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัย ต่ า งๆ ซึ่ งได้แ ก่ อายุ ศาสนา ระดับ
การศึกษาอาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่ อยูอ่ าศัยในชุ มชน การเป็ นสมาชิ กกลุ่มต่างๆ ในชุ มชน การเป็ น
เจ้าของบ้าน และขนาดประชากรที่ อาศัยอยูใ่ นชุ มชน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันกับชุ มชนของ
กลุ่มตัวอย่างในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์โดยมีอตั ราของความสัมพันธ์นอ้ ยคือร้อยละ 30.6
แรงสนับ สนุ น ทางสั ง คม เป็ นตัว แปรเพี ย งตัวเดี ย วที่ ไ ม่ ถู ก เลื อ กเข้า สมการท านายการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ จังหวัดราชบุรี แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครที่เข้า
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มาปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นด้วยความสมัครใจ ด้วยคุณสมบัติภายในตัวบุคคลอันได้แก่การมีจิตสาธารณะ
อัน ดับ แรก จนน ามาสู่ ก ารเข้ารั บ การอบรมผ่านการรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ยนและเมื่ ออาสาสมัค ร
ปฏิบตั ิงานจะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากการทางานหลัก เสร็ จสิ้ นภารกิจภายในครอบครัว ดังนั้นจึงไม่
สร้างความเดื อดร้ อนต่อครอบครัวและส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานเนื่ องจากอาสามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดีในระดับหนึ่ ง โดยการวิจยั ครั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับแรง
สนับสนุนทางสังคมไว้ 2 ด้าน ดังนี้
1. แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จะเห็นได้วา่ อาสาสมัครได้รับการสนับสนุ นจาก
ครอบครัวในการให้การดูแลได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวพึงกระทา
แต่ในบางเรื่ องอาสาสมัครเองจะมีความรับผิดชอบตนเอง ดังข้อ 10 ที่วา่ ท่านได้รับการช่วยเหลือจาก
คนในครอบครัว ในการตรวจเชคสภาพรถที่ท่านใช้หรื อเติมน้ ามันเชื้อเพลิง (x̄=3.61) แสดงให้เห็น
ว่าอาสาสมัครต้องตรวจสภาพรถยนต์และเติมน้ ามันเชื้ อเพลิ งด้วยตนเองซึ่ งครอบครัวเห็ นว่าเป็ น
ความสิ้ นเปลืองที่นอกเหนือการใช้งานปกติ และข้อ 4 ที่วา่ ท่านได้รับความไว้วางใจในการตัดสิ นใจ
เรื่ องต่างๆ ของครอบครัว (x̄=3.90) แสดงให้เห็ นว่าอาสาสมัครเป็ นสมาชิ กในครอบครัว แต่ส่วน
หนึ่ งไม่ได้เป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อครอบครัวมี สมาชิ กหลายคน การไว้วางใจในการตัดสิ นใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งจึงยังให้ความสาคัญกับอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ในระดับไม่มากนัก
2. แรงสนับ สนุ น ทางสั ง คมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง จะเห็ น ได้ว่า อาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่เกี่ ยว ได้แก่ บัตรประจาตัว ชุ ดปฏิบตั ิการ อุปกรณ์
ตามมาตรฐาน และการอบรม วัสดุ/อุปกรณ์สิ้นเปลือง และข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากแบบสอบถามยัง
พบว่าอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ต้องการให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วช่ วยสนับ สนุ น ให้ เพิ่ ม ขึ้ น มาก
กว่าเดิม ดังคาถามข้อ 17 ที่วา่ ท่านได้รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงานในเรื่ องต่างๆ เช่ น สวัสดิการ
ค่าตอบแทนนอกเวลา วันพักร้ อน (x̄=3.17) การสนับสนุ นน้ ามันเชื้ อเพลิ งในส่ งศพชันสู ตรให้แก่
ตารวจ การสนับ สนุ นอาหารและน้ าดื่ ม การได้รับสวัสดิ การทางด้านที่ พกั หากต้องทางานในช่ วง
กลางคืน เป็ นต้น และข้อ 16 ที่วา่ ท่านสามารถเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ จากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อ
ใช้ในการปฏิ บ ัติง าน (x̄ =3.35) แสดงให้ เห็ น ว่าอาสาสมัค รมี ค วามต้อ งการให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย ว
ช่วยเหลือเนื่องจากวัสดุ/อุปกรณ์สิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วไม่สามารถนามาใช้ใหม่ได้
3. ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะด้วยกัน 2 ส่ วน ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
3.1.1 จากการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า

118
3.1.1.1 ระยะเวลาในการเป็ นอาสาฉุ กเฉิ นการแพทย์ พบว่า อยูใ่ นช่วง 1-5
ปี มากที่สุด และพบว่ามีการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีดว้ ยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นดี
ขึ้ นจึ งควรมี การขึ้ นทะเบี ยนภายในจังหวัด ระบบฐานข้อมู ล อาสาสมัค ร จัดอบรมหลักสู ตรใหม่
ให้แก่อาสาสมัครรุ่ นเก่า แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ทางาน ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ระบบ
การคัดเลือกผูท้ ี่เข้ามาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามคุณสมบัติ จัดให้มีการทดสอบความรู ้ก่อนจัดการอบรม
เพื่อทราบระดับพื้นฐานของความรู ้ และจัดการอบรมได้ตรงเป้ าหมาย จัดกิ จกรรมกลุ่ มให้มีความ
หลากหลายของระดับการศึกษา ศึกษาเปรี ยบเทียบหาข้อมูลเชิ งลึกของความแตกต่างของระยะเวลา
ในการเป็ นอาสาฉุกเฉินการแพทย์
3.1.1.2 อาชี พ พบว่า อาชี พ รั บ จ้าง มี ก ารปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ได้ดี ซ่ ึ งเป็ น
เพราะคุณลักษณะของผูป้ ระกอบอาชี พรับจ้าง เช่ น ปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบของนายจ้าง หาความรู ้
ความชานาญ กระตือรื อร้ น มานะ อดทน มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานเป็ นทีม ซึ่ งงานอาสาสมัคร
ฉุ กเฉิ นการแพทย์มีคุณลักษณะคล้ายอาชี พรับจ้าง แต่งานอาสาจะมี ความหลากหลายอาชี พดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ดีจึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดประสบการณ์ การรวม
ทีมที่หลากหลายอาชีพ การประชุมหาปั ญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข เป็ นต้น
3.1.2 การปฏิบตั ิการของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก โดย
พบว่าปั จจัยที่ ส่ งผลให้การปฏิ บ ตั ิ การฉุ กเฉิ นดี ข้ ึ น ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการมีจิต
อาสา ดังนั้นจึงควรสร้างความมัน่ ใจในความสามารถของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ การอบรม
ทบทวนความรู ้ในทุกปี การเก็บประสบการณ์ และได้รับการประเมิน เน้นการแสดงตนเองด้วยบัตร
ประจาตัวหรื อสัญลักษณ์ แสดงชื่ อหน่ วยงานสังกัด มีฐานข้อมูลผูป้ ฏิบตั ิการที่ตรวจสอบได้ ระบบ
Internet , สร้ า ง Appication , VDO call ส่ งอาการ ส านั ก งานสาธารณสุ ขจัง หวัด ราชบุ รี หรื อ
โรงพยาบาลแม่ ข่ ายควรมี ก ารนิ เทศงานที่ ท ว่ั ถึ ง สร้ า งหน่ วยบริ ก ารดี เด่ น ต้น แบบ การทบทวน
อุบตั ิการณ์ที่เสี่ ยงต่อชีวติ การรณรงค์ต่างๆ ในเชิงป้ องกัน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
3.1.3 ความภาคภูมิใจในตนเอง พบว่าเป็ นปั จจัยที่ เข้าสมการที่ ทาให้ปฏิ บ ตั ิการ
ฉุ กเฉิ นได้ดีข้ ึ น แต่เมื่ อพิ จารณาการตอบข้อคาถามพบว่าอาสาสมัครมีความรู ้ สึกเหนื่ อยล้าท้อแท้
หมดหวังเมื่อพบปั ญหาและอุปสรรค ไม่มน่ั ใจในการปฏิ บตั ิงาน และการให้คาชื่ นชมต่อตนเองยัง
น้อ ย ดัง นั้ น จึ ง ควรมี ผู ้ใ ห้ ค าปรึ ก ษา การอบรมเกี่ ย วกับ การจัด การปั ญ หา จัด กลุ่ ม แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ส่ งเสริ มให้อาสาสมัครชื่ นชมและให้กาลังตัวเอง หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องชื่ นชม สร้าง
เวทีให้อาสาสมัครได้แสดงความสามารถ เช่น วิชาการ นวัตกรรม การแข่งขัน ต้นแบบอาสา เป็ นต้น
3.1.4 ความผูกพันต่อชุ มชน พบว่าเป็ นปั จจัยที่ เข้าสมการ แต่มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิ บ ัติก ารฉุ ก เฉิ น ในทางลบ ซึ่ งแสดงให้เห็ น ว่าอาสาสมัค รมี ค วามผูก พัน ที่ ดีต่อชุ ม ชนของ
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ตนเองโดยพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้การปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นดี ข้ ึน หน่ วยงานที่ สังกัดควรจัดให้มีระบบ
การคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้น ได้แก่ ช่วงเวลาที่สมัครไม่ควรเป็ นอาสาอื่นๆ มากกว่า 2 ตาแหน่ ง
เพื่อจะได้มีเวลาในการทางานโดยไม่ซ้ าซ้อนกับการทาภารกิจอื่น หรื อปฏิบตั ิงานเป็ นกะได้ เป็ นต้น
3.1.5 การมี จิ ต อาสา พบว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ เข้า สมการมาเป็ นอัน ดับ แรก และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ซึ่ งนับได้วา่ การมีจิตอาสามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
งานอาสาสมัคร เพื่อช่วยให้ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นดีข้ ึนจึงควรมีการปลูกฝังจิตสาธารณะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก
และต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ช่ ว งวัย จัด กิ จ กรรมระหว่า งอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์ก ับ กลุ่ ม คน เช่ น
กิจกรรมปฐมพยาบาลในโรงเรี ยน อบรมผูน้ านักเรี ยน ผูน้ าชุมชน พนักงานโรงงาน เป็ นต้น
3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีการวิจยั เกี่ยวอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
ด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชดั เจน หลากหลายมิติ และให้เกิ ดการส่ งเสริ มงานด้าน
จิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น
3.2.2 ควรมี การนาข้อมูล ที่ได้จากการวิจยั ไปดาเนิ นการหาข้อมูล เชิ งลึ กเพื่ อให้
ได้รับทราบข้อมูลปั ญหาที่แท้จริ งของอาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องใน
การวางแผนนโยบาย การพัฒนาแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นปั ญหา และก่ อให้เกิ ดความยัง่ ยืนของ
อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นต่อไป
3.2.3 ควรมี ก ารวิจยั กับ ผูเ้ จ็บ ป่ วย หรื อ รั บ บริ ก ารที่ ไ ด้เรี ย กใช้ระบบการแพทย์
ฉุ กเฉิ น ผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต่างๆ ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
ข้อ มู ล ที่ ม าจากหลายๆ ด้า น ข้อ เด่ น และข้อ ด้อ ยมาเป็ นแนวทางในการวางแผน สร้ างนโยบาย
ตลอดจนการดาเนินงานได้ตรงกับส่ วนที่ตอ้ งการพัฒนา มีการแก้ไขปั ญหาที่ตรงจุด
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รหัสแบบสอบถาม __ __ __
แบบสอบถาม
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการปฏิบัติการฉุ กเฉินของอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์ จังหวัดราชบุรี
คาชี้แจง
1. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
2. ขอให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์
ต่อการนาผลการวิจยั ไปวางแผนพัฒนาการปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นของอาสาสมัครฉุ กเฉิ น
การแพทย์ต่อไป
3. คาตอบของท่ าน ผูว้ ิจยั ถื อเป็ นความลับ และนาเสนอในภาพรวมของจังหวัด ดังนั้น
คาตอบทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของท่านแต่อย่างใด
4. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 6 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
จานวน 59 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง
จานวน 17 ข้อ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อชุมชน
จานวน 17 ข้อ
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีจิตอาสา
จานวน 25 ข้อ
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
จานวน 20 ข้อ
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ทุกคนมา ณ ที่น้ ี
นางสาวนิลวรรณ ทรัพย์พรรณราย
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้ อมูลทัว่ ไปของอาสาสมัครฉุ กเฉินการแพทย์
คาชี้แจง โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่าง ... หรื อทาเครื่ องหมาย ลงใน
ตามความเป็ นจริ ง
1. ปั จจุบนั ท่านอายุ .............. ปี (เศษของอายุ 6 เดือน ให้คิดเป็ น 1 ปี )
2. หน่วยงานที่ท่านสังกัด ได้แก่
มูลนิธิ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ( อบต. , เทศบาล)
3. ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์...........ปี (เศษ 6 เดือนให้คิดเป็ น 1 ปี )
4. ระดับการศึกษาสู งสุ ดของท่าน ได้แก่
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า / สู งกว่าอนุปริ ญญา
5. อาชีพหลักของท่าน ได้แก่
ธุ รกิจส่ วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกรรม
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ โปรดระบุ..................................................
6. สถานภาพสมรสของท่าน ได้แก่
โสด
คู่ / สมรส
หย่าร้าง / แยกทาง / หม้าย
7. ความเพียงพอของรายได้ของท่าน ได้แก่
พอใช้ และมีเหลือเก็บ
พอใช้ แต่ไม่มีเหลือเก็บ
ไม่พอใช้ และมีหนี้สิน

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถาม “การปฏิบัติการฉุ กเฉิน”
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ท่านได้กระทาตรงกับข้อความนั้นเพียงช่องเดียว โดย
คาตอบ มากที่สุด หมายถึง ท่านได้กระทาตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “ทุกครั้ง หรื อมากที่สุด”
มาก
หมายถึง ท่านได้กระทาตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “มาก”
ปานกลาง หมายถึง ท่านได้กระทาตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “ปานกลาง”
น้อย หมายถึง ท่านได้กระทาตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “น้อย”
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านได้กระทาตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “ไม่เคย หรื อน้อยที่สุด”
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1. ท่านมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และพร้อม
ปฏิบตั ิงานด้านอาสาสมัคร
2. ท่านเข้าร่ วมทางานด้านอาสาสมัครโดย
ไม่ส่งผลกระทบกับการดารงชีวติ
ประจาวัน ต่อครอบครัว ต่อหน้าที่การ
งาน และคนรอบข้าง
3. ท่านมีความพร้อมที่จะออกการปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินได้ทุกสถานการณ์
4. ท่านมักจะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน
การปฏิบตั ิงาน
5. ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของหน่วยงานอย่างเคร่ งครัด
6. ท่านติดบัตรประจาตัว หรื อสัญลักษณ์
แสดงชื่อ หน่วยงานสังกัดของตนเอง
7. ท่านมักจะสวมกางเกงขาสั้น เสื้ อยืด
รองเท้าแตะในขณะปฏิบตั ิงานเป็ นประจา
8. ท่านตรวจสอบรถพยาบาลฉุ กเฉิ น
อุปกรณ์กชู้ ีพ/กูภ้ ยั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งาน
9. ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานทุกครั้ง
10. ท่านบารุ งรักษาอุปกรณ์กชู้ ีพ/กูภ้ ยั เช่น
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การป้ องกันคราบ
สนิม ป้ องกันกลิ่นอับชื้น อยูเ่ ป็ นประจา
11. ท่านทาความสะอาดอุปกรณ์กูช้ ีพ/กูภ้ ยั
ก่อนและหลังปฏิบตั ิงานทุกครั้ง

มาก
ทีส่ ุ ด

การกระทาของท่าน
ลง
มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
กลาง
ทีส่ ุ ด
A1…
A2…

A3…
A4…
A5…
A6…
A7…
A8…

A9…
A10
...
A11
…
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12. ท่านติดตามรับฟังช่องทางการรับแจ้งเหตุ
ได้แก่ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ ตลอดเวลา
ในขณะปฏิบตั ิงาน
13. ท่านรี บตัดสายทิ้งทันทีครั้งแรกเมื่อมี
ผูบ้ าดเจ็บหรื อผูแ้ จ้งเหตุโทรเข้ามา และ
รอให้ผแู ้ จ้งโทรกลับมาอีกครั้ง เพื่อให้
มัน่ ใจว่าไม่เป็ นการแจ้งเหตุหลอก หรื อ
กลัน่ แกล้ง
14. ท่านรับฟังข้อมูลการแจ้งเหตุดว้ ยความ
ตั้งใจ สอบถามข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน
15. ท่านส่ งต่อข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุขอความ
ช่วยเหลืออย่างละเอียด พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของผูแ้ จ้งให้แก่เพื่อน
ร่ วมงานทุกครั้ง
16. ท่านให้อภัยเพื่อนร่ วมงานเมื่อส่ งข้อมูล
ผิดพลาด และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
17. ท่านรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อนร่ วมงาน
18. ท่านประสานความช่วยเหลือหน่วยงาน
สนับสนุน เช่น ตารวจ ดับเพลิง ผูน้ า
ชุมชนได้เหมาะสมกับเหตุการณ์
19. ท่านประสานงานกับอาสาสมัครที่อยู่
ใกล้เคียงผูบ้ าดเจ็บให้รีบไปดูอาการก่อน
20. เมื่อพบผูบ้ าดเจ็บที่มีอาการทรุ ดหนัก
ท่านจะรี บติดต่อประสานงานกับหน่วย
งานอื่นๆเพื่อขอแนวทางช่วยเหลือทันที

มาก
ทีส่ ุ ด

การกระทาของท่าน
ลง
มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
กลาง
ทีส่ ุ ด
B12
…
B13
…

B14
…
B15
…

B16
…
B17
…
B18
…
B19
…
B20
…
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21. ท่านให้คาแนะนาการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเฉพาะกรณี แก่ผขู ้ อความ
ช่วยเหลือก่อนที่รถพยาบาลถึงจุดเกิดเหตุ
22. ท่านใช้ประสบการณ์ที่ผา่ นมาช่วยแก้ไข
ปั ญหาในแต่ละสถานการณ์ที่รับแจ้งเหตุ
23. ท่านมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทุกครั้งใน
การปฏิบตั ิงาน
24. ท่านร่ วมประชุมรับฟังคาชี้แจง ข่าวสาร
ร่ วมกับทีมเป็ นประจา
25. ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมทีม
เสมอ
26. ท่านมีการเสนอทางเลือกที่หลากหลายแก่
ทีมในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
27. ท่านกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันกับทีมทุก
ครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
28. ท่านวางแผนกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน
29. ท่านมีวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินให้สาเร็ จ เพื่อความปลอดภัยทั้ง
ชีวติ และทรัพย์สิน
30. ท่านกาหนดหน้าที่เพื่อนร่ วมงานให้
เหมาะสมกับสมรรถนะของแต่ละบุคคล
เพื่อให้การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นสาเร็ จลุล่วง
31. ท่านจัดแบ่งหน้าที่กบั เพื่อนร่ วมงานทุก
ครั้ง เพื่อลดการทางานซับซ้อน

มาก
ทีส่ ุ ด

การกระทาของท่าน
ลง
มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
กลาง
ทีส่ ุ ด
B21
…
B22
…
C23
…
C24
…
C25
…
C26
…
C27
…
C28
…
C29
…
C30
…
C31
…
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32. ท่านจะปฏิบตั ิเฉพาะหน้าที่ของท่าน โดย
ไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน
33. เมื่อถึงที่เกิดเหตุท่านสารวจ ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนอันดับแรก
34. ท่านประเมินการรู ้สึกตัวของผูบ้ าดเจ็บทุก
ครั้งตามลาดับโดยดูทางเดินหายใจ การ
หายใจ และการไหลเวียนโลหิต
35. ท่านให้การปฐมพยาบาลเฉพาะภายนอก
ร่ างกายผูบ้ าดเจ็บ เช่น การทาแผล การ
ห้ามเลือด การดามกระดูก เป็ นต้น
36. เมื่อท่านพบผูบ้ าดเจ็บไม่มีสัญญาณชีพ
ท่านรี บโทรแจ้งโรงพยาบาล และช่วยฟื้ น
คืนชีพ (CPR)ทันที
37. ท่านคัดแยกผูบ้ าดเจ็บทั้งหมด และมีการ
จัดแบ่งทีมใหญ่ให้ดูแลผูบ้ าดเจ็บหนัก
ทีมเล็กดูแลผูบ้ าดเจ็บเล็กน้อย
38. ท่านมักจะถ่ายรู ปผูบ้ าดเจ็บไปเผยแพร่ ใน
สื่ อต่างๆ
39. ท่านรักษาความลับ กรณี ที่บางเหตุการณ์
อาจจะเกิดความเสี ยหายหรื อสร้างความ
อับอายให้แก่ผบู ้ าดเจ็บและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
40. ท่านให้การปฐมพยาบาลผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
ด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค
41. ท่านสอบถามสิ ทธิ การรักษาของ
ผูบ้ าดเจ็บทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์
ทางด้านค่าใช้จ่าย และการรักษาต่อเนื่อง

มาก
ทีส่ ุ ด

การกระทาของท่าน
ลง
มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
กลาง
ทีส่ ุ ด
C32
…
D33
…
D34
…
D35
…
D36
…
D37
…
D38
…
D39
…
D40
…
D41
…
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42. ท่านปฏิบตั ิตามเพื่อนในทีมที่เป็ นคนนา
อยูด่ า้ นหน้าเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายถูกต้อง
ว่าจะไปที่ไหน ทิศทางใด และมีความ
พร้อมเพรี ยงในการยกและเคลื่อนย้าย
43. ท่านจัดสมาชิกในทีมโดยให้คนที่ลกั ษณะ
ตัวสู งใหญ่ยกบริ เวณด้านศีรษะผูบ้ าดเจ็บ
ทั้ง2ข้างซ้าย-ขวาและคนที่มีลกั ษณะตัว
เล็กเตี้ยยกทางด้านปลายเท้าของผูบ้ าดเจ็บ
44. เมื่อท่านเคลื่อนย้ายไม่ได้ ท่านจะปฐม
พยาบาลเบื้องต้น อธิ บายให้ผบู ้ าดเจ็บและ
ญาติได้รับทราบและอยูร่ อเป็ นเพื่อน
จนกระทัง่ รถพยาบาลมาช่วยเหลือท่าน
45. ท่านจัดหาสมาชิกในทีมที่ความสู งใกล้
เคียงกันในการยกเคลื่อนย้ายเพื่อผ่อนแรง
46. ท่านดาเนิ นการปฐมพยาบาล เช่น ห้าม
เลือด ดามกระดูก ก่อนเคลื่อนย้ายทุกครั้ง
47. ก่อนยกผูบ้ าดเจ็บท่านจะนัง่ ย่อเข่า หลัง
ตรง แขนตึง และลุกขึ้นยืนเป็ น
แนวตั้งฉากกับพื้นเสมอ เพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุ ขภาพของท่าน
48. ท่านหมอบคลานลากผูบ้ าดเจ็บแนวราบ
กับพื้นในเหตุไฟไหม้มีหมอกควัน
49. ท่านรัดตรึ งลาตัวผูบ้ าดเจ็บกับเปลด้วย
สายรัดอย่างน้อย 3 เส้น ที่บริ เวณใต้รักแร้
สะโพก เหนือหัวเข่า และเก็บปลายสาย
รัดอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย

มาก
ทีส่ ุ ด

การกระทาของท่าน
ลง
มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
กลาง
ทีส่ ุ ด
E42
…

E43
…

E44
…

E45
…
E46
…
E47
…

E48
…
E49
…
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50. ท่านตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของ
อุปกรณ์เคลื่อนย้าย ก่อนยกผูบ้ าดเจ็บ
51. ท่านสวมข้อต่อหรื อตัวล็อกของอุปกรณ์
ให้แน่นสนิททุกครั้งก่อนยกเคลื่อนย้าย
52. ท่านสารวจผูบ้ าดเจ็บขณะอยูบ่ นอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายให้มีสภาพเรี ยบร้อยทุกครั้ง
ก่อนออกคาสั่งให้เพื่อนร่ วมงานยกและ
เคลื่อนย้าย
53. ท่านตรวจสอบวิทยุสื่อสาร ระบบไฟฟ้า
รถ สัญญาณไซเรน ให้ใช้งานได้ตลอด
54. ท่านสารวจภาชนะการจัดเก็บเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์มีการยึดตรึ ง ครุ ภณั ฑ์-วัสดุ
เวชภัณฑ์ ไม่ให้หลุดร่ วงและสะดวกต่อ
การใช้งาน
55. ท่านจะเว้นระยะจอดรถให้ไกลออกจาก
ผูบ้ าดเจ็บเพื่อให้รถพยาบาลในระดับสู ง
ได้จอดก่อนในระยะใกล้ผบู ้ าดเจ็บ
56. ท่านจอดรถให้ชิดริ มไหล่ทางให้มากที่สุด
และในขณะนาผูบ้ าดเจ็บขึ้นรถท่านให้
สัญญาณโบกรถคันอื่นๆ เพื่อความ
ปลอดภัย
57. ท่านเปิ ดสัญญาณไฟกระพริ บ หรื อตั้ง
กรวยจราจรก่อนถึงบริ เวณที่รถท่านจอด
เพื่อแจ้งให้รถคันอื่นได้ทราบและ
ระมัดระวัง

มาก
ทีส่ ุ ด

การกระทาของท่าน
ลง
มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
กลาง
ทีส่ ุ ด
E50
…
E51
…
E52
…

F53
…
F54
…

F55
…
F56
…

F57
…
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58. ท่านนาส่ งผูบ้ าดเจ็บที่มีอาการป่ วยหรื อ
บาดแผลเล็กน้อย (สี เขียว) ให้แก่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
(สถานีอนามัย) ดูแลในเบื้องต้น
59. ท่านคาดเข็มขัดนีรภัยทุกครั้งที่ออก
ปฏิบตั ิการไปกับรถพยาบาล/รถกูช้ ีพ

มาก
ทีส่ ุ ด

การกระทาของท่าน
ลง
มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
กลาง
ทีส่ ุ ด
F58
…

F59
…

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถาม “ความภาคภูมิใจในตนเอง”
คาชี้แจง ใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
โดย
มากที่สุด หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นว่าข้อความตรงกับความเป็ นจริ ง “มากที่สุด”
มาก
หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นว่าข้อความตรงกับความเป็ นจริ ง “มาก”
ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นว่าข้อความตรงกับความเป็ นจริ ง “ปานกลาง”
น้อย หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นว่าข้อความตรงกับความเป็ นจริ ง “น้อย”
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นว่าข้อความตรงกับความเป็ นจริ ง “น้อยที่สุด”
ระดับความรู้ สึก หรื อความคิดเห็น
ลง
ข้ อ
ความภาคภูมิใจในตนเอง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ท่านรู ้สึกภูมิใจที่ท่านได้ร่วมทากิจกรรม
G1…
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. ท่านรู ้สึกว่าปั จจุบนั ท่านประสบ
G2…
ความสาเร็ จในชีวติ ส่ วนตัวและการงาน
3. ท่านคิดว่าท่านพอใจในสิ่ งที่ท่านเป็ นอยู่
G3…
ในปัจจุบนั
4. ท่านคิดว่าท่านเป็ นผูม้ ีความสามารถที่จะ
G4…
กระทาตนให้เป็ นประโยชน์แก่สังคมได้
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ข้ อ

ความภาคภูมิใจในตนเอง

5. ท่านรู ้สึกว่ามีความสุ ขทุกครั้งเมื่อได้
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ ทุกข์
6. ท่านมักจะชื่นชมตนเองเสมอเมื่อท่าน
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ
7. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้มอบหมาย
ได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
8. ท่านไม่ค่อยมัน่ ใจในความสามารถของ
ท่านที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
9. ท่านเชื่อมัน่ ว่าท่านกล้าตัดสิ นใจต่อสิ่ ง
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
10. ท่านคิดว่าท่านเป็ นที่พ่ ึงพาของครอบครัว
และผูอ้ ื่นได้
11. ท่านรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมี
ความสาคัญต่อครอบครัว
12 ท่านภูมิใจที่ได้รับการยกย่อง และได้รับ
เกียรติจากคนในครอบครัว
13. ท่านรู ้สึกว่าเพื่อนๆ ยอมรับความสามารถ
ในการทาสิ่ งต่างๆ ของท่านเป็ นอย่างดี
14. ท่านมัน่ ใจว่างานต่างๆ ที่ท่านทานั้นเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมเสมอ
15. ท่านคิดว่าท่านเป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสม
ต่องานที่ได้มอบหมายเป็ นอย่างดี
16. ท่านรู ้สึกเหนื่ อยล้าท้อแท้หมดหวังเมื่อ
ท่านพบปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา
17. ท่านเชื่อมัน่ ว่ารู ้ขอ้ บกพร่ องของตนเอง
และพยายามแก้ไข ปรับปรุ งสิ่ งนั้น

ระดับความรู้ สึก หรื อความคิดเห็น
ลง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
G5…
G6…
G7…
G8…
G9…
G10
…
G11
…
G12
…
G13
…
G14
…
G15
…
G16
…
G17
…
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถาม “ความผูกพันต่ อชุ มชน”
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู ้สึกที่เป็ นจริ งของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว โดย
มากที่สุด หมายถึง ท่านมีระดับความผูกพันที่มีต่อชุมชนนั้นตรงกับความเป็ นจริ ง “มากที่สุด”
มาก
หมายถึง ท่านมีระดับความผูกพันที่มีต่อชุมชนนั้นตรงกับความเป็ นจริ ง “มาก”
ปานกลาง หมายถึง ท่านมีระดับความผูกพันที่มีต่อชุมชนนั้นตรงกับความเป็ นจริ ง “ปานกลาง”
น้อย หมายถึง ท่านมีระดับความผูกพันที่มีต่อชุมชนนั้นตรงกับความเป็ นจริ ง “น้อย”
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านมีระดับความผูกพันที่มีต่อชุมชนนั้นตรงกับความเป็ นจริ ง “น้อยที่สุด”
ระดับความผูกพันทีม่ ีต่อชุ มชน
ลง
ข้ อ
ความผูกพันต่ อชุ มชน
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ท่านรู ้สึกภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน
H1…
2. ท่านเต็มใจที่จะทางานล่วงเวลาหรื อใน
H2…
วันหยุดให้ชุมชน แม้วา่ จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน
3. ท่านคิดเสมอว่าชุมชนของท่านเป็ นชุมชน
H3…
ที่ดี เหมาะแก่การปฏิบตั ิงานและอาศัยอยู่
4. ท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถของท่าน
H4…
อย่างเต็มที่ในการพัฒนาชุมชนของท่าน
5. ท่านมีความสุ ขอย่างยิง่ ที่เห็นสมาชิกใน
H5…
ชุมชน
6. ท่านรู ้สึกเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนา
H6…
ชุมชนของท่าน
7. ท่านเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตาม
H7…
กฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่ งครัด
8. ท่านรับรู ้ถึงความสาคัญของชุ มชนของ
H8…
ท่านอยูเ่ สมอ
9. ท่านรู ้สึกเบื่อหน่ายสภาพแวดล้อมใน
H9…
ชุมชน และไม่อยากอยูภ่ ายในชุมชนอีก
ต่อไป
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ข้ อ
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

ระดับความผูกพันทีม่ ีต่อชุ มชน
ลง
ความผูกพันต่ อชุ มชน
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ท่านรู ้สึกว่าท่านมีส่วนทาให้ชุมชน
H10
ประสบความสาเร็ จได้อย่างดี
…
ท่านรู ้สึกใกล้ชิดผูกพันเป็ นอันหนึ่งอัน
H11
เดียวกับชุมชน
…
ท่านคิดอยูเ่ สมอว่าท่านเป็ นส่ วนหนึ่งใน
H12
การกาหนดแนวทาง และเป้ าหมายชัดเจน
…
ในการพัฒนาของชุมชน
ท่านสานึกอยูเ่ สมอว่าตนเองเป็ นส่ วน
H13
หนึ่งในชุมชน และชุมชนนั้นเป็ นส่ วน
…
หนึ่งของชีวิตท่าน
เมื่อมีคนพูดว่าชุมชนของท่านในทางไม่ดี
H14
ท่านจะแก้ต่างในทันที
…
ท่านยินดีดว้ ยความจริ งใจเมื่อสมาชิกใน
H15
ชุมชนได้กระทาความดี
…
ท่านร่ วมกิจกรรมของชุมชนอยูเ่ สมอ เช่น
H16
งานบวช งานแต่ง งานศพ ทาบุญหมู่บา้ น
…
ท่านปรารถนาที่จะให้สมาชิกในชุมชน
H17
ทุกคนรับรู ้ถึงความสาคัญของชุมชนอย่าง
…
ถูกต้องชัดเจน
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ส่ วนที่ 5 แบบสอบถาม “การมีจิตอาสา”
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ท่านได้ปฏิบตั ิตนตรงกับข้อความนั้นเพียงช่องเดียว
โดย
มากที่สุด หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “มากที่สุด”
มาก
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “มาก”
ปานกลาง หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “ปานกลาง”
น้อย หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “น้อย”
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตนตรงกับข้อความนั้นในระดับ “น้อยที่สุด”
ระดับการปฏิบัติของท่าน
ลง
ข้ อ
การมีจิตอาสา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผทู ้ ี่อ่อนแอกว่า
I1…
ท่าน เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ประจา
2. เมื่อมีคนรู ้จกั มาไหว้วานให้ท่านช่วยเหลือ
I2…
ท่านจะรี บทาให้โดยไม่ลงั เลใจ
3. ท่านจะแบ่งปั นอาหาร สิ่ งของ เครื่ องใช้
I3…
ให้แก่เพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนร่ วมงาน
4. ท่านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีใน
I4…
กิจกรรมต่างๆ ที่จะร่ วมพัฒนาสังคมให้ดี
ขึ้น
5. ท่านสละที่นงั่ ให้แก่ เด็ก สตรี มีครรภ์และ
I5…
คนชรา เมื่ออยูบ่ นรถโดยสารประจาทาง
6. ท่านช่วยเก็บสิ่ งของคืนให้แก่คนที่ทา
I6…
สิ่ งของตกหล่น
7. ท่านไปช่วยงานเพื่อนบ้านในโอกาส
I7…
ต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ ด้วยความ
เต็มใจ
8. ท่านจะหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือผูอ้ ื่น เมื่อ
I8…
พบว่ามีคนให้ความช่วยเหลืออยูแ่ ล้ว
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ข้ อ

การมีจิตอาสา

9. ท่านให้การช่วยเหลือเหตุเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นฉับพลันโดยไม่ตอ้ งให้คนมา
ขอร้อง
10. ท่านยึดหลักมนุษยธรรมในการช่วยเหลือ
ด้วยความเห็นอกเห็นใจ
11. ท่านช่วยเหลือสังคมด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทนหรื อแสวงหา
ผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ
12. ท่านเห็นประโยชน์ส่วนตนมาเป็ นอันดับ
แรกก่อนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
13. ท่านบริ จาคสิ่ งของ ทรัพย์สิน อาหาร
ให้แก่ผทู ้ ี่เดือดร้อนทุกครั้งที่พบเห็น
14. ท่านเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของกลุ่มที่
เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม เช่น มูลนิธิ อพปร.
ค่ายอาสา และร่ วมกิจกรรมสม่าเสมอ
15. เมื่อมีการเลือกตั้งต่างๆ ท่านจะออกไปใช้
สิ ทธิ์ และร่ วมรณรงค์ เชิญชวนให้เพื่อน
บ้านไปร่ วมใช้สิทธิ์ เป็ นประจา
16. เมื่อท่านขับรถท่านจะหลบชิ ดด้านซ้าย
ให้แก่รถพยาบาล รถดับเพลิง รถฉุ กเฉิ น
17. เมื่อท่านพบสิ่ งของสาธารณเสี ยหาย
ชารุ ด ท่านจะดาเนิ นการซ่อมในสิ่ งที่ทา
ได้ หรื อแจ้งให้ผนู ้ าชุมชนได้รับทราบ
โดยไม่นิ่งดูดาย
18. ท่านสละเวลาว่างมาช่วยงานด้าน
อาสาสมัครเป็ นประจา

ระดับการปฏิบัติของท่าน
ลง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
I9…

J10
…
J11
….
J12
…
J13
…
J14
…
J15
…
J16
…
J17
…

J18
…
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ข้ อ
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.

ระดับการปฏิบัติของท่าน
ลง
การมีจิตอาสา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ท่านเข้าร่ วมการอบรม สัมนา ฝึ กปฏิบตั ิ
K19
การพัฒนาความรู ้ต่างๆ เมื่อท่านมีโอกาส
…
ท่านมีการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะของท่าน
K20
ให้แก่บุคคลอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ
…
ท่านรับและให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นจริ ง
K21
เที่ยงตรง โดยไม่หวังผลตอบแทนหรื อ
…
แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
เมื่อท่านมีโอกาส ท่านจะถ่ายทอด
K22
ประสบการณ์ ความสุ ข จากการช่วยเหลือ
…
ผูอ้ ื่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผูท้ ี่สนใจ
เพื่อให้เกิดแบบอย่างในการมีจิตอาสา
ท่านมีการหาแนวทางในช่วยเหลือผูต้ ก
K23
ทุกข์ได้ยากในรู ปแบบต่างๆ ด้วยการ
…
ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ท่านให้คาแนะนา ปลูกฝังจิตอาสา ให้แก่
K24
ลูกหลาน หรื อเด็กๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
…
ท่านให้การชื่นชมผูม้ ีจิตอาสา เสี ยสละ
K25
ด้วยการปรบมือ การใช้คาพูด การแสดงสี
…
หน้า เพื่อให้กาลังใจ

146
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถาม “แรงสนับสนุนทางสั งคม”
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านเพียงช่องเดียว โดย
มากที่สุด หมายถึง ผูต้ อบมีความเห็นตรงกับความเป็ นจริ ง “มากที่สุด”
มาก
หมายถึง ผูต้ อบมีความเห็นตรงกับความเป็ นจริ ง “มาก”
ปานกลาง หมายถึง ผูต้ อบมีความเห็นตรงกับความเป็ นจริ ง “ปานกลาง”
น้อย หมายถึง ผูต้ อบมีความเห็นตรงกับความเป็ นจริ ง “น้อย”
น้อยที่สุด หมายถึง ผูต้ อบมีความเห็นตรงกับความเป็ นจริ ง “น้อยที่สุด”
ระดับการสนับสนุนทางสั งคม
ลง
ข้ อ
แรงสนับสนุนทางสั งคม
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ท่านได้รับการยินดี ชมเชย จากบุคคลใน
L1…
ครอบครัว เมื่อท่านได้กระทาความดี
2. ท่านได้รับการยกย่องให้เป็ นแบบอย่างที่
L2…
ดีแก่บุคคลในครอบครัว และบุคคลอื่นๆ
3. ท่านจะได้รับคาปรึ กษา ข้อเสนอแนะจาก
L3…
บุคคลในครอบครัว เมื่อท่านพบอุปสรรค
หรื อปั ญหา
4. ท่านได้รับความไว้วางใจในการตัดสิ นใจ
L4…
เรื่ องต่างๆ ของครอบครัว
5. เมื่อท่านเจ็บป่ วย คนในครอบครัวจะถาม
L5…
ไถ่อาการ ดูแลจนกระทัง่ อาการดีข้ ึน
6. ท่านได้รับคาปลอบใจจากบุคคลใน
L6…
ครอบครัวเมื่อท่านกระทาผิดพลาด
7. ท่านได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว
L7…
ในการจัดหาอาหารให้แก่ท่าน
8. เมื่อท่านยังกลับไม่ถึงบ้าน คนใน
L8…
ครอบครัวของท่านจะคอยถามไถ่ รอคอย
ด้วยความห่วงใย
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9. ท่านได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว
ในการทาความสะอาด ซักรี ด เสื้ อผ้า
จัดเตรี ยมให้แก่ท่าน
10. ท่านได้รับการช่วยเหลือจากคนใน
ครอบครัว ในการตรวจเชคสภาพรถที่
ท่านใช้ หรื อเติมน้ ามันเชื้ อเพลิง
11. ท่านได้รับการตักเตือน ชี้แนะ จากบุคคล
ในครอบครัว เมื่อท่านทาในสิ่ งที่ไม่ดี
หรื อสิ่ งไม่ถูกต้อง
12. ท่านได้รับคาชื่ นชมจากบุคคลใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสม่าเสมอ เมื่อท่าน
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จลุล่วง
13. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ทนั ต่อ
เหตุการณ์ จากหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
14. ท่านได้รับกาลังใจจากเพื่อนร่ วมงาน และ
บุคคลอื่นๆ เมื่อท่านรู ้สึกว่าการ
ปฏิบตั ิงานมีปัญหา อุปสรรค
15. ท่านได้รับคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
16. ท่านสามารถเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
17. ท่านได้รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงาน
ในเรื่ องต่างๆ เช่น สวัสดิการ ค่าตอบแทน
นอกเวลา วันพักร้อน

ระดับการสนับสนุนทางสั งคม
ลง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
L9…

L10
…
L11
…
M12
…
M13
…
M14
…
M15
…
M16
…
M17
…
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18. ท่านได้รับสิ ทธิ เสรี ภาพ และการเคารพ
ความเป็ นส่ วนตัว ของท่านเป็ นอย่างดี
จากเพื่อนร่ วมงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
19. ท่านได้รับโอกาสจากหน่วยงานในการ
ทางานที่ทา้ ทายความสามารถ เพื่อคิดค้น
การทางานด้วยวิธีการใหม่ๆ
20. เมื่อท่านพบปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยให้คาชี้แนะ
และช่วยแก้ไขปั ญหา

ระดับการสนับสนุนทางสั งคม
ลง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รหัส
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
M18
…

M19
…
M20
…
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ
ข้ อความ
S.D. ระดับ
x̄
1. ท่านมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงและพร้อมปฏิบตั ิงานด้านอาสาสมัคร 4.26 .813 มาก
2. ท่านเข้าร่ วมทางานด้านอาสาสมัครโดยไม่ส่งผลกระทบกับการ
3.69 1.047 มาก
ดารงชีวิตประจาวันต่อครอบครัว ต่อหน้าที่การงานและคนรอบข้าง
3. ท่านมีความพร้อมที่จะออกการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นได้ทุกสถานการณ์ 4.07 .814 มาก
4. ท่านมักจะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการปฏิบตั ิงาน
4.07 .762 มาก
5. ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอย่าง
4.20 .779 มาก
เคร่ งครัด
6. ท่านติดบัตรประจาตัว หรื อสัญลักษณ์แสดงชื่อ หน่วยงานสังกัด
3.84 1.157 มาก
ของตนเอง
7. ท่านมักจะสวมกางเกงขาสั้น/เสื้ อยืด/รองเท้าแตะ ในขณะ
4.16 1.010 มาก
ปฏิบตั ิงานเป็ นประจา
8. ท่านตรวจสอบรถพยาบาลฉุ กเฉิ น อุปกรณ์กูช้ ีพ/กูภ้ ยั ให้อยูใ่ น
4.33 .851 มาก
สภาพพร้อมใช้งาน
9. ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ 4.32 .739 มาก
งานทุกครั้ง
10. ท่านบารุ งรักษาอุปกรณ์กูช้ ีพ/กูภ้ ยั เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การ
4.17 .848 มาก
ป้ องกันคราบสนิม ป้ องกันกลิ่นอับชื้น อยูเ่ ป็ นประจา
11. ท่านทาความสะอาดอุปกรณ์กูช้ ีพ/กูภ้ ยั ก่อน/หลังปฏิบตั ิงานทุกครั้ง 4.33 .821 มาก
12. ท่านติดตามรับฟังช่องทางการรับแจ้งเหตุ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร
4.41 .760 มาก
โทรศัพท์ ตลอดเวลาในขณะปฏิบตั ิงาน
13. ท่านรี บตัดสายทิ้งทันทีครั้งแรกเมื่อมีผบู ้ าดเจ็บหรื อผูแ้ จ้งเหตุโทร
4.26 1.078 มาก
เข้ามา และรอให้ผแู ้ จ้งโทรกลับมาอีกครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่เป็ น
การแจ้งเหตุหลอก หรื อกลัน่ แกล้ง
14. ท่านรับฟังข้อมูลการแจ้งเหตุดว้ ยความตั้งใจ และสอบถามข้อมูล
4.37 .698 มาก
อย่างละเอียดครบถ้วน
15. ท่านส่ งต่อข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลืออย่างละเอียด
4.38 .795 มาก
พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อของผูแ้ จ้งให้แก่เพื่อนร่ วมงานทุกครั้ง
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อ
ข้ อความ
S.D. ระดับ
x̄
16. ท่านให้อภัยเพื่อนร่ วมงานเมื่อส่ งข้อมูลผิดพลาด และให้คาแนะนา 4.29 .770 มาก
ที่ถูกต้อง
17. ท่านรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
4.38 .693 มาก
18. ท่านประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุน เช่น ตารวจ 4.21 .825 มาก
ดับเพลิง ผูน้ าชุมชน ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์
19. ท่านประสานงานกับอาสาสมัครที่อยูใ่ กล้เคียงผูบ้ าดเจ็บให้รีบไปดู 4.18 .857 มาก
อาการก่อน
20. เมื่อพบผูบ้ าดเจ็บที่มีอาการทรุ ดหนัก ท่านจะรี บติดต่อประสานงาน 4.49 .647 มาก
กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอแนวทางช่วยเหลือทันที
21. ท่านให้คาแนะนาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉพาะกรณี แก่ผขู ้ อ
4.33 .735 มาก
ความช่วยเหลือก่อนที่รถพยาบาลถึงจุดเกิดเหตุ
22. ท่านใช้ประสบการณ์ที่ผา่ นมาช่วยแก้ไขปั ญหาในแต่ละ
4.35 .722 มาก
สถานการณ์ที่รับแจ้งเหตุ
23. ท่านมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทุกครั้งในการปฏิบตั ิงาน
4.08 .789 มาก
24. ท่านร่ วมประชุมรับฟังคาชี้แจง ข่าวสาร ร่ วมกับทีมเป็ นประจา
4.14 .892 มาก
25. ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมทีมเสมอ
4.21 .753 มาก
26. ท่านมีการเสนอทางเลือกที่หลากหลายแก่ทีมในการทางาน เพื่อให้ 3.96 .785 มาก
บรรลุเป้าหมาย
27. ท่านกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันกับทีมทุกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ 4.10 .790 มาก
ตรงกัน
28. ท่านวางแผนกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
4.12 .782 มาก
29. ท่านมีวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นให้สาเร็ จ เพื่อความ
4.40 .684 มาก
ปลอดภัยทั้งชีวติ และทรัพย์สิน
30. ท่านกาหนดหน้าที่เพื่อนร่ วมงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะของแต่ 4.10 .885 มาก
ละบุคคลเพื่อให้การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นสาเร็ จลุล่วง
31. ท่านจัดแบ่งหน้าที่กบั เพื่อนร่ วมงานทุกครั้ง เพื่อลดการทางาน
4.16 .979 มาก
ซับซ้อน
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ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อ
ข้ อความ
S.D. ระดับ
x̄
32. ท่านจะปฏิบตั ิเฉพาะหน้าที่ของท่านโดยไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน 4.10 1.237 มาก
33. เมื่อถึงที่เกิดเหตุท่านสารวจ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อน 4.30 .926 มาก
อันดับแรก
34. ท่านประเมินการรู ้สึกตัวของผูบ้ าดเจ็บทุกครั้งตามลาดับโดยดู
4.51 .641 มาก
ทางเดินหายใจ การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต
ที่สุด
35. ท่านให้การปฐมพยาบาลเฉพาะภายนอกร่ างกายผูบ้ าดเจ็บ เช่น การ 4.31 .792 มาก
ทาแผล การห้ามเลือด การดามกระดูก เป็ นต้น
36. เมื่อท่านพบผูบ้ าดเจ็บไม่มีสัญญาณชีพท่านรี บโทรแจ้งโรงพยาบาล 4.46 .771 มาก
และช่วยฟื้ นคืนชีพ (CPR)ทันที
37. ท่านคัดแยกผูบ้ าดเจ็บทั้งหมด และมีการจัดแบ่งทีมใหญ่ให้ดูแล
4.03 .957 มาก
ผูบ้ าดเจ็บหนัก ทีมเล็กดูแลผูบ้ าดเจ็บเล็กน้อย
38. ท่านมักจะถ่ายรู ปผูบ้ าดเจ็บไปเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ
4.09 1.065 มาก
39. ท่านรักษาความลับของผูบ้ าดเจ็บ กรณี บางเหตุการณ์อาจเกิดความ 4.37 .896 มาก
เสี ยหายหรื อสร้างความอับอายให้แก่ผบู ้ าดเจ็บและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
40. ท่านให้การปฐมพยาบาลผูไ้ ด้รับบาดเจ็บด้วยความเท่าเทียม และ
4.56 .604 มาก
เสมอภาค
ที่สุด
41. ท่านสอบถามสิ ทธิ การรักษาของผูบ้ าดเจ็บทุกครั้งเพื่อผลประโยชน์ 4.23 .988 มาก
ทางด้านค่าใช้จ่าย และรักษาพยาบาลต่อเนื่ อง
42. ท่านปฏิบตั ิตามเพื่อนในทีมที่เป็ นคนนาอยูด่ า้ นหน้า เพื่อท่านจะได้ 4.41 .722 มาก
เคลื่อนย้ายได้ถูกต้องว่าจะไปที่ไหน ทิศทางใด และมีความพร้อม
เพรี ยงในการยกและเคลื่อนย้าย
43. ท่านมีการจัดสมาชิกทีมโดยให้คนที่มีลกั ษณะตัวสู งใหญ่ยกบริ เวณ 3.95 1.014 มาก
ด้านศีรษะของผูบ้ าดเจ็บทั้ง2ข้างซ้าย/ขวาและคนที่มีลกั ษณะตัวเล็ก
เตี้ยยกทางด้านปลายเท้าของผูบ้ าดเจ็บทั้ง2ข้างซ้าย/ขวา
44. เมื่อท่านเคลื่อนย้ายไม่ได้ ท่านจะปฐมพยาบาลเบื้องต้น อธิ บายให้ 4.38 .752 มาก
ผูบ้ าดเจ็บและญาติได้รับทราบและอยูร่ อเป็ นเพื่อนจนกระทัง่
รถพยาบาลมาช่วยเหลือท่าน
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อ
ข้ อความ
S.D. ระดับ
x̄
45. ท่านจัดหาสมาชิกในทีมที่ความสู งใกล้เคียงกันในการยกเคลื่อนย้าย 4.06 .944 มาก
เพื่อผ่อนแรง
46. ท่านดาเนิ นการปฐมพยาบาล เช่น ห้ามเลือด ดามกระดูก ก่อน
4.36 .797 มาก
เคลื่อนย้ายทุกครั้ง
47. ก่อนยกผูบ้ าดเจ็บท่านจะนัง่ ย่อเข่า หลังตรง แขนตึง และลุกขึ้นยืน 4.23 .940 มาก
เป็ นแนวตั้งฉากกับพื้นเสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของท่าน
48. ท่านหมอบคลานลากผูบ้ าดเจ็บแนวราบกับพื้นในเหตุไฟไหม้มี
3.93 1.115 มาก
หมอกควัน
49. ท่านรัดตรึ งลาตัวผูบ้ าดเจ็บกับเปลด้วยสายรัดอย่างน้อย 3 เส้น ที่
4.32 .948 มาก
บริ เวณใต้รักแร้ สะโพก เหนื อหัวเข่า และเก็บปลายสายรัดอยูใ่ น
สภาพเรี ยบร้อย
50. ท่านตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ก่อน
4.59 .607 มาก
ยกผูบ้ าดเจ็บ
ที่สุด
51. ท่านสวมข้อต่อหรื อตัวล็อกของอุปกรณ์ให้แน่นสนิททุกครั้งก่อน 4.62 .636 มาก
ยกเคลื่อนย้าย
ที่สุด
52. ท่านสารวจผูบ้ าดเจ็บขณะอยูบ่ นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายให้มีสภาพ
4.57 .596 มาก
เรี ยบร้อยทุกครั้งก่อนออกคาสั่งให้เพื่อนร่ วมงานยกและเคลื่อนย้าย
ที่สุด
53. ท่านตรวจสอบวิทยุสื่อสาร ระบบไฟฟ้าของรถ สัญญาณไซเรน ให้ 4.46 .702 มาก
ใช้งานได้ตลอด
54. ท่านสารวจภาชนะการจัดเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มีการยึดตรึ ง 4.46 .633 มาก
ครุ ภณั ฑ์-วัสดุ เวชภัณฑ์ ไม่ให้หลุดร่ วงและสะดวกต่อการใช้งาน
55. ท่านจะเว้นระยะจอดรถให้ไกลออกจากผูบ้ าดเจ็บเพื่อให้
4.41 .732 มาก
รถพยาบาลในระดับสู งได้จอดก่อนในระยะใกล้ผบู ้ าดเจ็บ
56. ท่านจอดรถให้ชิดริ มไหล่ทางให้มากที่สุด และในขณะนาผูบ้ าดเจ็บ 4.46 .708 มาก
ขึ้นรถท่านให้สัญญาณโบกรถคันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย
57. ท่านเปิ ดสัญญาณไฟกระพริ บ หรื อตั้งกรวยจราจรก่อนถึงบริ เวณที่ 4.42 .745 มาก
รถท่านจอดเพื่อแจ้งให้รถคันอื่นได้ทราบและระมัดระวัง
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของการ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อ
ข้ อความ
S.D. ระดับ
x̄
58. ท่านนาส่ งผูบ้ าดเจ็บที่มีอาการป่ วยหรื อบาดแผลเล็กน้อย (สี เขียว) 3.51 1.246 มาก
ให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล(สถานีอนามัย)ดูแลเบื้องต้น
59. ท่านคาดเข็มขัดนีรภัยทุกครั้งที่ออกปฏิบตั ิการไปกับรถพยาบาล/รถ 4.05 .990 มาก
กูช้ ีพ
ตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ
ข้ อความ
S.D. ระดับ
x̄
1. ท่านรู ้สึกภูมิใจที่ท่านได้ร่วมทากิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
4.60 .592 มาก
2. ท่านรู ้สึกว่าปั จจุบนั ท่านประสบความสาเร็ จชีวิตส่ วนตัว/การงาน
4.02 .742 มาก
3. ท่านคิดว่าท่านพอใจในสิ่ งที่ท่านเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
4.15 .716 มาก
4. ท่านคิดว่าท่านเป็ นผูม้ ีความสามารถที่จะกระทาตนให้เป็ น
4.30 .680 มาก
ประโยชน์แก่สังคมได้
5. ท่านรู ้สึกว่ามีความสุ ขทุกครั้งเมื่อได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ ทุกข์
4.45 .665 มาก
6. ท่านมักจะชื่นชมตนเองเสมอเมื่อท่านปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ
3.82 .980 มาก
7. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้มอบหมายได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ 4.21 .725 มาก
8. ท่านไม่ค่อยมัน่ ใจในความสามารถของท่านที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ 3.55 1.060 มาก
9. ท่านเชื่อมัน่ ว่าท่านกล้าตัดสิ นใจต่อสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3.92 .831 มาก
10. ท่านคิดว่าท่านเป็ นที่พ่ ึงพาของครอบครัว และผูอ้ ื่นได้
3.93 .862 มาก
11. ท่านรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสาคัญต่อครอบครัว
4.00 .872 มาก
12 ท่านภูมิใจที่ได้รับการยกย่อง และได้รับเกียรติจากคนในครอบครัว 3.99 .919 มาก
13. ท่านรู ้สึกว่าเพื่อนยอมรับความสามารถในการทาสิ่ งต่างๆของท่าน 3.88 .806 มาก
14. ท่านมัน่ ใจว่างานที่ท่านทาเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมเสมอ
4.25 .705 มาก
15. ท่านคิดว่าท่านเหมาะสมต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
4.00 .838 มาก
16. ท่านรู ้สึกเหนื่ อยล้าท้อแท้หมดหวังเมื่อพบปั ญหาอุปสรรคที่เข้ามา 3.28 1.073 ปาน
กลาง
17. ท่านเชื่อมัน่ ว่ารู ้ขอ้ บกพร่ องของตนเอง พยายามแก้ไข ปรับปรุ ง
4.04 .780 มาก
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ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของความ
ผูกพันต่อชุมชน ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ
ข้ อความ
S.D. ระดับ
x̄
1. ท่านรู ้สึกภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน
4.33 .671 มาก
2. ท่านเต็มใจที่จะทางานล่วงเวลาหรื อในวันหยุดให้ชุมชน แม้วา่ จะ
4.15 .799 มาก
ไม่ได้รับค่าตอบแทน
3. ท่านคิดเสมอว่าชุมชนของท่านเป็ นชุมชนที่ดี เหมาะแก่การ
4.04 .712 มาก
ปฏิบตั ิงานและอาศัยอยู่
4. ท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถของท่านอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
4.05 .782 มาก
ชุมชนของท่าน
5. ท่านมีความสุ ขอย่างยิง่ ที่เห็นสมาชิกในชุมชน
4.04 .806 มาก
6. ท่านรู ้สึกเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาชุมชนของท่าน
3.83 .818 มาก
7. ท่านเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของชุมชน
3.87 .782 มาก
8. ท่านรับรู ้ถึงความสาคัญของชุ มชนของท่านอยูเ่ สมอ
3.97 1.086 มาก
9. ท่านรู ้สึกเบื่อหน่ายสภาพแวดล้อมในชุมชน และไม่อยากอยูภ่ ายใน 3.69 .831 มาก
ชุมชนอีกต่อไป
10. ท่านรู ้สึกว่าท่านมีส่วนทาให้ชุมชนประสบความสาเร็ จได้อย่างดี
3.80 .842 มาก
11. ท่านรู ้สึกใกล้ชิดผูกพันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน
3.85 .986 มาก
12. ท่านคิดอยูเ่ สมอว่าท่านเป็ นส่ วนหนึ่งในการกาหนดแนวทาง และ 3.66 .903 มาก
เป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาของชุมชน
13. ท่านสานึกอยูเ่ สมอว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งในชุมชน และชุมชนนั้น 3.79 .944 มาก
เป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตท่าน
14. เมื่อมีคนพูดว่าชุมชนของท่านในทางไม่ดี ท่านจะแก้ต่างในทันที
3.82 .655 มาก
15. ท่านยินดีดว้ ยความจริ งใจเมื่อสมาชิกในชุมชนได้กระทาความดี
4.28 .808 มาก
16. ท่านร่ วมกิจกรรมของชุมชนอยูเ่ สมอ เช่นงานบวช งานแต่ง งานศพ 4.12 .760 มาก
ทาบุญหมู่บา้ น
17. ท่านปรารถนาที่จะให้สมาชิกในชุมชนทุกคนรับรู ้ถึงความสาคัญ
4.27 .760 มาก
ของชุมชนอย่างถูกต้องชัดเจน

156
ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของการมีจิต
อาสา ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ
การมีจิตอาสา
S.D. ระดับ
x̄
1. ท่านให้ความช่วยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอกว่าคือเด็ก/สตรี /ผูส้ ู งอายุ/ผูพ้ ิการ 4.33 .618 มาก
2. เมื่อมีคนรู ้จกั มาไหว้วานให้ท่านช่วยเหลือท่านจะรี บทาให้โดยไม่ 4.13 .670 มาก
ลังเลใจ
3. ท่านจะแบ่งปั นอาหาร สิ่ งของ เครื่ องใช้ ให้แก่เพื่อนบ้าน หรื อ
4.13 .751 มาก
เพื่อนร่ วมงาน
4. ท่านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่ วมพัฒนา
4.22 .718 มาก
สังคมให้ดีข้ ึน
5. ท่านสละที่นงั่ ให้แก่ เด็ก สตรี มีครรภ์ และคนชรา เมื่ออยูบ่ นรถ
4.38 .663 มาก
โดยสารประจาทาง
6. ท่านช่วยเก็บสิ่ งของคืนให้แก่คนที่ทาสิ่ งของตกหล่น
4.33 .712 มาก
7. ท่านไปช่วยงานเพื่อนบ้านในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ
4.21 .865 มาก
ด้วยความเต็มใจ
8. ท่านจะหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือผูอ้ ื่น เมื่อพบว่ามีคนให้ความ
3.72 1.141 มาก
ช่วยเหลืออยูแ่ ล้ว
9. ท่านให้การช่วยเหลือเหตุเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นฉับพลันโดยไม่ตอ้ ง 4.05 .913 มาก
ให้คนมาขอร้อง
10. ท่านยึดหลักมนุษยธรรมในการช่วยเหลือด้วยความเห็นอกเห็นใจ
4.31 .741 มาก
11. ท่านช่วยเหลือสังคมด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 4.35 .884 มาก
หรื อแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ
12. ท่านเห็นประโยชน์ส่วนตนมาเป็ นอันดับแรกก่อนเห็นแก่
4.02 1.218 มาก
ประโยชน์ส่วนรวม
13. ท่านบริ จาคสิ่ งของ ทรัพย์สิน อาหาร ให้แก่ผทู ้ ี่เดือดร้อนทุกครั้งที่ 3.77 .870 มาก
พบเห็น
14. ท่านเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของกลุ่มที่เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม เช่น
4.13 .869 มาก
มูลนิธิ อพปร. ค่ายอาสา และร่ วมกิจกรรมสม่าเสมอ
15. เมื่อมีการเลือกตั้งต่างๆ ท่านจะออกไปใช้สิทธิ์ และร่ วมรณรงค์
4.33 .735 มาก
เชิญชวนให้เพื่อนบ้านไปร่ วมใช้สิทธิ์ เป็ นประจา
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ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของการมีจิต
อาสา ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อ
การมีจิตอาสา
S.D. ระดับ
x̄
16. เมื่อท่านขับรถท่านจะหลบชิ ดด้านซ้ายให้แก่รถพยาบาล
4.43 .763 มาก
รถดับเพลิง รถฉุกเฉิ น
17. เมื่อท่านพบสิ่ งของสาธารณะเสี ยหาย ชารุ ด ท่านจะดาเนิ นการซ่อม 3.84 .847 มาก
ในสิ่ งที่ทาได้ หรื อแจ้งให้ผนู ้ าชุมชนได้รับทราบโดยไม่นิ่งดูดาย
18. ท่านสละเวลาว่างมาช่วยงานด้านอาสาสมัครเป็ นประจา
4.16 .735 มาก
19. ท่านเข้าร่ วมการอบรม สัมนา ฝึ กปฏิบตั ิ การพัฒนาความรู ้ต่างๆ
4.24 .749 มาก
เมื่อท่านมีโอกาส
20. ท่านมีการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะของท่าน ให้แก่บุคคลอื่นๆ ด้วย
4.04 .793 มาก
ความเต็มใจ
21. ท่านรับและให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นจริ ง เที่ยงตรง โดยไม่หวัง
4.32 .722 มาก
ผลตอบแทนหรื อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
22. เมื่อท่านมีโอกาส ท่านจะถ่ายทอดประสบการณ์ ความสุ ข จากการ 4.30 .687 มาก
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผูท้ ี่สนใจ เพื่อให้เกิด
แบบอย่างในการมีจิตอาสา
23. ท่านมีการหาแนวทางในช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยากในรู ปแบบต่างๆ 4.02 .799 มาก
ด้วยการประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ
24. ท่านให้คาแนะนา ปลูกฝังจิตอาสา ให้แก่ลูกหลาน หรื อเด็กๆ
4.16 .698 มาก
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
25. ท่านให้การชื่นชมผูม้ ีจิตอาสา เสี ยสละ ด้วยการปรบมือ การใช้
4.45 .645 มาก
คาพูด การแสดงสี หน้า เพื่อให้กาลังใจ
ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของแรง
สนับสนุนทางสังคม ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ
แรงสนับสนุนทางสั งคม
S.D. ระดับ
x̄
1. ท่านได้รับการยินดี ชมเชย จากคนในครอบครัว เมื่อได้ทาความดี
4.01 .786 มาก
2. ท่านได้รับการยกย่องเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและคนอื่นๆ
3.92 .803 มาก
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ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ ของแรง
สนับสนุนทางสังคม ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อ
แรงสนับสนุนทางสั งคม
S.D. ระดับ
x̄
3. ท่านได้รับคาปรึ กษา/เสนอแนะจากคนในครอบครัว เมื่อพบปัญหา 3.91 .820 มาก
4. ท่านได้รับความไว้วางใจในการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ ของครอบครัว 3.90 .842 มาก
5. เมื่อท่านเจ็บป่ วย คนในครอบครัวจะถามไถ่ ดูแลจนอาการดีข้ ึน
4.12 .790 มาก
6. ท่านได้รับคาปลอบใจจากบุคคลในครอบครัวเมื่อท่านกระทาผิด
3.98 .817 มาก
7. ท่านได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวในการจัดหาอาหาร
4.12 .844 มาก
8. เมื่อท่านยังกลับไม่ถึงบ้าน คนในครอบครัวของท่านจะคอยถามไถ่ 4.13 .875 มาก
รอคอยด้วยความห่ วงใย
9. ท่านได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวในการทาความสะอาด ซัก 3.91 1.100 มาก
รี ด เสื้ อผ้า จัดเตรี ยมให้แก่ท่าน
10. ท่านได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัว ในการตรวจเชค
3.61 1.067 มาก
สภาพรถที่ท่านใช้ หรื อเติมน้ ามันเชื้อเพลิง
11. ท่านได้รับการตักเตือน ชี้แนะ จากบุคคลในครอบครัว เมื่อท่านทา 4.06 .870 มาก
ในสิ่ งที่ไม่ดี หรื อสิ่ งไม่ถูกต้อง
12. ท่านได้รับคาชื่ นชมจากบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสม่าเสมอ
3.85 .809 มาก
เมื่อท่านปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จลุล่วง
13. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ทนั เหตุการณ์ จากหน่วยงานสม่าเสมอ 4.03 .796 มาก
14. ท่านได้รับกาลังใจจากเพื่อนร่ วมงาน/คนอื่นๆ เมื่อมีปัญหาอุปสรรค 3.94 .833 มาก
15. ท่านได้รับคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 4.03 .733 มาก
16. ท่านสามารถเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ 3.35 1.213 ปาน
ในการปฏิบตั ิงาน
กลาง
17. ท่านได้รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงานในเรื่ องต่างๆ เช่น
3.17 1.183 ปาน
สวัสดิการ ค่าตอบแทนนอกเวลา วันพักร้อน
กลาง
18. ท่านได้รับสิ ทธิ เสรี ภาพ และการเคารพความเป็ นส่ วนตัว ของท่าน 3.71 .891 มาก
อย่างดีจากเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. ท่านได้รับโอกาสจากหน่วยงานในการทางานที่ทา้ ทาย
3.64 .950 มาก
ความสามารถ เพื่อคิดค้นการทางานด้วยวิธีการใหม่ๆ
20. เมื่อมีปัญหา หน่วยงานจะคอยให้คาชี้แนะและช่วยแก้ไขปั ญหา
3.74 1.029 มาก
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2544
พ.ศ.2559

พ.ศ.2555

นางสาวนิลวรรณ ทรัพย์พรรณราย
15/1 หมู่ 4 ตาบลหัวโพ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลบางแพ 124 หมู่ 8 ตาบลวังเย็น อาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี 70160
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
สาเร็ จการอบรมหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาล
เวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ร่ วมกับสานักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2544-ปัจจุบนั พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ แผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
บางแพ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

