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การรับรูน้ โยบายเจ็ บป่ วยฉุ กเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง
ศึกษากรณีประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปาริชาต เหมือนปัน1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง ของประชาชนในพื นทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบ
ระดับ การรั บ รู้น โยบายจํา แนกตามลั ก ษณะประชากรศาสตร์ และ 3) ศึ ก ษาช่ องทางการรั บรู้
นโยบาย ทีส่งผลต่อการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง ของประชาชน
ในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาวิจัยครั งนี คือ ประชาชนใน
พืนที อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่ า ความถี (Frequency) ค่ า เฉลี ย (Arithmetic Means) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว F – test (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) กําหนดระดับนัยสําคัญที 0.05 ผลการวิจัยพบว่า
1) ประชาชนในพื นทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีระดับการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วย
ฉุ กเฉิ นวิ กฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.16
และมีค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ด้ านทีมีค่าเฉลี ย
สูงสุด คือ ด้ านคํานิยามเจ็บป่ วยฉุกเฉินอยู่ในระดับมาก ด้ านขันตอนการใช้ สิทธิ ด้ านทีมาและ
ความสําคัญของนโยบายและด้ านสิทธิการรักษาอยู่ในระดับปานกลาง
2) ประชาชนในพื นทีอําเภอเมือง จั งหวั ดนนทบุ รี ทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ต่างกัน ส่งผลให้ การรับรู้นโยบายฯ แตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรสอง
ตัว ได้ แก่ การศึกษาและรายได้ ทส่ี งผลให้ การรับรู้นโยบายของประชาชนแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ
อาชีพ ทีต่างกันส่งผลให้ การรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุก ที 72 ชัวโมง ไม่แตกต่าง
กัน
3) ช่องทางการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที 72 ชัวโมง ของประชาชน
ในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่าสือบุคคลและสือ Internet/Website. มีอิทธิพลต่อการ
รั บรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิ กฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง ส่วนหน่ วยงานทีเกียวข้ อง (ท้ องถิน,
1
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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รพ.อสม.) สือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สือ Social Media และแผ่นพับหรือป้ ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีอทิ ธิพล หรือส่งผลต่อการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที 72 ชัวโมง
คําสําคัญ: การรับรู้ นโยบาย เจ็บป่ วยฉุกเฉิน
บทนํา
ตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบั บ ที 4) พ.ศ.2559 ลงวั น ที 20 ธัน วาคม
2559 มาตรา 36 หน้ า 46 ได้ บั ญ ญั ติ เ กี ยวกั บ การรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤตของ
สถานพยาบาล กําหนดให้ สถานพยาบาลต้ องควบคุมและดูแลให้ มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผ้ ูป่วย
ตามมาตรา 33/1 เพื อให้ พ้ นจากอั น ตรายตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และตามประเภทของ
สถานพยาบาลนันๆ ทังนี เพือยังประโยชน์ให้ แก่สาธารณะในการดําเนินการตามวรรคหนึง ประกอบ
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย เล่ม 134 ตอนที 40 ก ลงวันที 6 เมษายน 2560
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ช.ด้ านอืนๆ (4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ ประชาชนได้ รับ
สิทธิและประโยชน์จากการ บริหารจัดการและเข้ าถึงบริการทีมีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
ความหมายของอาการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน คือ อาการเจ็บป่ วยกะทันหัน เป็ นอันตรายต่อ
การดํารงชีวิตหรื อการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเป็ นต้ องได้ รับการรั กษาอย่างทันท่วงที เพื อ
ป้ องกันการเสียชีวิต เช่น อาการหมดสติ ไม่ร้ ูสึกตัว หัวใจหยุดเต้ น หายใจเร็ว หอบเหนือยรุนแรง
เหงือแตก ตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วม เจ็บหน้ าอกรุนแรงเฉียบพลัน แขนขาอ่อนแรงหรือมีอาการ
อืนร่ วมทีมี ผลต่ อ การหายใจ (สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ มสุข ภาพ,2561) เป็ น
อาการทีสามารถ จะเกิดขึนได้ กับทุกคน ฉะนันเมือผู้ป่วย มีอาการเจ็บป่ วยฉุกเฉินเกิดขึน ไม่ว่า
ผู้ ป่ วยจะใช้ สิ ท ธิ บั ต รประกั น สั ง คมหรื อ บั ต รทอง สิ ท ธิ ข้ า ราชการ ในการที จะเข้ า รั ก ษายั ง
โรงพยาบาลทีตนเองมีสิทธิ ทําให้ ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อาจทําให้ ผ้ ูป่วยต้ องเสียชีวิตลงก่อน
เข้ ารักษายังสถานพยาบาล ทีตนเองมีสิทธิ ประกอบกับในช่วงการดําเนินงานของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2560 รัฐบาลได้ ประกาศใช้ นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที
72 ชัวโมง โดยเริมใช้ ตังแต่วันที 1 เมษายน 2560 เพือเป็ นการลดปัญหาความเหลื อมลําในการ
เข้ ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเข้ ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิทตนเองมี
ี
ลดความสูญเสีย
ทีจะเกิดขึนกับชีวิต ของประชาชนให้ ได้ รับการรักษาพยาบาลทีรวดเร็วและทันเวลา ในโรงพยาบาล
ทีใกล้ ทีสุด ภายในระยะเวลา 72 ชัวโมง หรือพ้ นภาวะวิกฤตไปแล้ ว และมอบหมายให้ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน (สพฉ.) เป็ นหน่ วยงานหลั กในการประสานดําเนิ นงานร่ วมกับหน่ วยงานอืนทีเกียวข้ อง
ได้ แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุ นบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สํา นั ก งานประกั น สั ง คม กรมบั ญ ชี ก ลาง สํา นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลเอกชนทัวประเทศ โดยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนใน 72 ชัวโมงแรก
ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ซึงแต่ละกองทุนทีผู้ป่วยมีสิทธิจะดําเนินการจ่ายให้ โรงพยาบาลทีเข้ ารับ
การรักษา ตามค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ ง แต่ทังนีต้ องไม่เกินอัตราทีกําหนด หากเป็ นการเข้ ารั บการ
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รักษาโรงพยาบาลนอกสิทธิทตนเองสั
ี
งกัดอยู่แล้ ว และไม่ใช่กรณีเจ็บป่ วยฉุกเฉิน แพทย์ต้องทําการ
แจ้ งให้ ผ้ ู ป่ วยทราบ เพราะหากผู้ ป่ วยตั ดสิน ใจเข้ า รั บ การรั ก ษาทีโรงพยาบาลนอกสิทธิ แต่ ละ
กองทุนจะจ่ายให้ เพียงส่วนหนึงเท่านันไม่ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนทังหมด (สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ,2560) โดยนายแพทย์อนุ ชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ในขันตอนการนําส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตจาก จุดเกิดเหตุเพือไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลยังเป็ นไปอย่างล่าช้ า ผู้ป่วยต้ องเสียชีวิต ช่วง
ก่อนถึงโรงพยาบาลมากกว่า 20 % สาเหตุมาจากสภาพการจราจรทีติดขัดและความรู้ความเข้ าใจ
เรือง การหลีกทางให้ กับรถพยาบาลฉุ กเฉินของประชาชนยังไม่เพี ยงพอ ดังนัน การทีประชาชน
หรื อ ผู้ ขับขียานพาหนะช่ วยหลี กทางให้ รถพยาบาลแม้ เพี ยงเสียววิ นาทีเดียว ก็เป็ นการต่อชีวิต
ให้ กับผู้ป่วยฉุกเฉินทีส่งต่อไปรักษาทีโรงพยาบาลได้ ดีทสุี ด เมือรัฐบาลได้ ดาํ เนินการตามนโยบาย
เจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต มี สิ ท ธิ ทุ ก ที 72 ชั วโมง ทํา ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ประโยชน์ ใ นด้ า นการ
รักษาพยาบาล อย่างรวดเร็ว ลดภาวะความพิการหรืออัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชน ลดความ
เหลือมลําสิทธิการรักษาโดยโรงพยาบาลจะไม่ซักถามสิทธิก่อนการรักษาและไม่เสียค่าใช้ จ่ายหาก
เป็ นการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72
ชัวโมง ของประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ว่าประชาชนมีการรับรู้นโยบายอยู่ใน
ระดับใด โดยข้ อมูลทีได้ จะสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการสร้ างความเข้ าใจทีถูกต้ องและ
ประชาสัมพันธ์ การรับรู้นโยบายให้ แก่ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือศึกษาระดับการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง ของ
ประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. เพื อเปรี ย บเทีย บระดั บ การรั บ รู้ น โยบายเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต มี สิ ท ธิ ทุ ก ที 72
ชัวโมง ของประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
3. เพื อศึ ก ษาช่ อ งทางการรั บรู้ นโยบายทีส่ งผลต่ อ การรั บ รู้ น โยบายเจ็บป่ วยฉุ ก เฉิ น
วิกฤต มีสทิ ธิทุกที 72 ชัวโมง ของประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง
การศึกษาวิจัยนีได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเ กียวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิดทฤษฎี
เกียวการรับรู้ แนวคิดทฤษฎีสอประชาสั
ื
มพันธ์และการเปิ ดรับข่าวสาร โดยมีประเด็นดังนี
1. แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ Thomas R. Dye (1984, p.1,อ้ างถึงในสมบัติ
ธํารง ธัญวงศ์,2554) ได้ นิยามคําว่านโยบายสาธารณะ คือ สิงทีรั ฐบาลเลื อกทีจะกระทําหรื อไม่
กระทํา ในส่วนทีรัฐบาลเลือกทีจะกระทํา จะครอบคลุมกิจการต่างๆ ทังหมดของรัฐบาล
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2. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการรับรู ้ สคริฟฟ์ แมน และคานัก (1991,อ้ างถึงใน มณจิรา เสนะ
วงศ์ ,2554,น.32-33) กล่ า วว่ า การรั บ รู้ หมายถึ ง กระบวนการทีบุ คคลแต่ ละคนมี ก ารเลื อ ก
ประมวลและตีความเกียวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ ความหมาย และได้ ภาพของโลกทีมีเนือหา
3. แนวคิ ด ทฤษฎี สื อประชาสัม พัน ธ์แ ละการเปิ ดรับ ข่ า วสาร ประเภทของสื อ
ประชาสัมพันธ์มีอยู่หลายประเภท เช่น สือบุคคล สือมวลชน กิจกรรม เอกสารและสิงพิมพ์ การโฆษณา
(สุไลณี อาแล,2552) การเปิ ดรับข่าวสาร คือ การทีคนเรามีความต้ องการเลือกรับข่าวสารจากสือ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเลือกสนใจ และรับรู้ตีความหมายแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ความชอบของตนเอง (มณจิรา เสนะวงศ์, 2554)
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึ ก ษาการรั บ รู้ น โยบายเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต มี สิ ท ธิ ทุ ก ที 72 ชั วโมง ของ
ประชาชน ในพื นทีอํา เภอเมื อ ง จั งหวั ด นนทบุ รี ผู้ วิ จั ยได้ นํา แนวคิ ดและทฤษฎี ทีเกี ยวข้ อ งมา
กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดทีใช้ ในการศึกษาดังภาพ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
4. อาชีพ
2. อายุ
. รายได้
3. การศึกษา
ช่ องทางการรับรู้
. แหล่งข้อมูลสื อบุคคล
. แหล่งข้อมูลสื อมวลชน
. สื อใหม่

การรับรู้ นโยบายเจ็บป่ วยฉุ กเฉิน
วิกฤต มีสิทธิทุกที ชั วโมง
1. ด้านความเป็ นมา
2. ด้านคํานิยาม
3. สิ ทธิการรักษา
4. อาการเจ็บป่ วย
5. การใช้สิทธิ และค่าใช้จ่าย

ระเบียบวิธีวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใช้ ในการศึกษาวิจัยครังนี ได้ แก่
ประชาชนในเขตพื นทีอําเภอเมือง จั งหวั ดนนทบุ รี ทังหมดจํานวน 365,710 คน (สํานักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง.ธันวาคม 2561) คํานวณโดยใช้ สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที
ระดับความเชือมันเท่ากับ % หรือยอมรับความคลาดเคลือนได้ เท่ากับ 0.05 ได้ จาํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่างทังสิน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธกี ารเลือกแบบบังเอิญ
รูปแบบของแบบสอบถามทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้ อมูลพืนฐานทัวไป
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ตอนที 2 คําถามเกียวกับการรับรู้นโยบายและช่องทาง การรับรู้นโยบาย
ตอนที 3 คําถามการรั บรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุก ที 72 ชัวโมง
ตอนที 4 คําถามเกียวกับการใช้ บริการเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง ตอน
ที 5 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิมเติมอืนๆ
หลั ง จากเก็บ ข้ อ มู ล แล้ วนํา แบบสอบถามมาตรวจสอบความถู กต้ องสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามและคัดแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก จากการแจกแบบสอบถามทังหมด
ชุด
นํา แบบสอบถามมาลงรหั ส สํา หรั บ
ได้ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ คื น มา
ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ
ประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพือวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติทใช้
ี ในการศึกษา
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าความถี และการทดสอบค่า t-test
และการหาค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) เพือวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของตัวแปรเป็ นรายกลุ่ม และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยการทดสอบต่อเนืองด้ วยวิธี
จับคู่พหุ คูณด้ วยวิธี Fisher’s Least Significant Differrence (LSD) ทีระดับนั ยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05
ผลการศึกษา
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.5 มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส.
จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 โดยมีอาชีพรับจ้ างทัวไป จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ
42.5 และมีรายได้ เฉลี ยต่ อเดือนมากกว่ า 25,000 บาทขึนไป จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อยละ
35.3
2. การรับรูแ้ ละช่องทางการรับรูน้ โยบายเจ็ บป่ วยฉุ กเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72
ชัวโมง
2.1 การรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที ชัวโมง ของประชาชน
ในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน รับรู้นโยบายฯ
จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57 และไม่รับรู้นโยบายฯ จํานวน 172 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43 การ
รับรู้นโยบายในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ . ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านคํานิยามเจ็บป่ วยฉุกเฉินมีระดับการรับรู้ อยู่ใน
เกณฑ์มากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ค่า ส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 1.03 รองลงมาคือ
ด้ า นขั นตอนการใช้ สิท ธิ ด้ านทีมาและความสําคัญของนโยบาย และด้ านสิทธิการรั กษา อยู่ ใน
ระดับปานกลาง
2.2 ช่องทางทีสะดวกเหมาะสมกับ การรั บรู้น โยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉิน วิกฤต มี
สิทธิทุกที ชัวโมง ของประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
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สะดวกทีจะรับรู้นโยบายฯ ผ่านสือ Social Media มากทีสุด จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.8
รองลงมาคือ สือโทรทัศน์ จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 และตามด้ วยสือ Internet/Website.
จํานวน 193 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 48.3 โดยช่ อ งทางการรั บ รู้ นโยบายฯ ที น้ อยที สุ ด คื อ สื อ
หนังสือพิมพ์ จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.5
2.3 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที
ชัวโมง ของประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในด้ านต่างๆ จําแนกการรับรู้ ดังนี
1) การรั บรู้ด้านทีมาและความสําคัญของนโยบายฯ พบว่ าประชาชนรั บรู้
ทีมาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายฯ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ . ค่ า ส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .
2) การรั บรู้ด้านคํา นิยามเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น พบว่ า ประชาชนรั บรู้คํา นิยาม
ผู้ป่วย ฉุ กเฉิ นวิ กฤต และอาการเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นทีได้ รับสิทธิ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ
3.68 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .03
3) การรับรู้ด้านขันตอนการใช้ สทิ ธิ พบว่าประชาชนรับรู้ขนตอนการใช้
ั
สทิ ธิ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.13 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04
4) การรับรู้ด้านสิทธิการรักษา พบว่าประชาชนรับรู้สทิ ธิการรักษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.96 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11
3. การใช้บริการเจ็ บป่ วยฉุ กเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชน จํา นวน 400 คน พบว่ า มี ผู้ เ คยใช้ บ ริ ก าร
นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที ชัวโมง จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 และไม่
เคยใช้ บริการ จํานวน 389 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.3
ในขณะเดียวกันประชาชนทีเคยใช้ บริการนโยบายฯ มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการ
จํา นวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 และไม่พึงพอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.3 และมีผ้ ูที
ไม่ตอบแบบสอบถามในข้ อนี จํานวน 389 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.3 เนืองจากไม่เคยใช้ บริการ
นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที ชัวโมง
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุ ติฐ านข้อ ที 1 ประชาชนในพื นที อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี ที มี ลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกัน มีการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที 72 ชัวโมง
แตกต่างกัน
1. ประชาชนทีมีเพศต่างกัน มีการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72
ชัวโมง ไม่แตกต่างกัน
2. ประชาชนทีมี อ ายุ ต่า งกัน มีการรั บรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นวิ กฤต มี สิทธิทุกที 72
ชัวโมง ไม่แตกต่างกัน
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3. ประชาชนทีมีก ารศึก ษาแตกต่างกัน มีก ารรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มี
สิทธิทุกที 72 ชัวโมง แตกต่างกัน เช่น กลุ่มประถมศึกษา มีระดับการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง น้ อยกว่าทุกกลุ่มการศึกษา กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีระดับ
การรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฯ น้ อยกว่ากลุ่มอนุปริญญา/ปวส. น้ อยกว่ากลุ่มปริญญาตรี และน้ อยกว่า
กลุ่มปริญญาโทหรือสูงกว่า กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีระดับการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วย
ฉุ กเฉิ นวิ กฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง น้ อยกว่ ากลุ่มอนุ ปริ ญญา/ปวส. น้ อยกว่ ากลุ่มปริ ญญาตรี
และน้ อยกว่ากลุ่มปริญญาโทหรือสูงกว่า กลุ่มอนุปริญญา/ปวส. และกลุ่มปริญญาตรี มีระดับการ
รั บรู้ นโยบายเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นวิ กฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง น้ อยกว่ ากลุ่มปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
ส่วนกลุ่มการศึกษาคู่อนๆ
ื มีการรับรู้นโยบายไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุก
ที ชัวโมง ไม่แตกต่างกัน
5. ประชาชนทีมีรายได้ แตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที
ํ า 10,000 บาท มีระดับการรับรู้นโยบายฯ น้ อย
72 ชัวโมง แตกต่างกัน เช่น กลุ่มทีมีรายได้ ตากว่
กว่ า กลุ่ มทีมี ร ายได้ 15,001 – 20,000 บาท และน้ อยกว่ า กลุ่ ม มากกว่ า 25,000 บาท กลุ่ ม
รายได้ 10,000 – 15,000 บาท มีระดับการรับรู้นโยบายฯ น้ อยกว่ากลุ่มมากกว่า 25,000 บาท
ส่วนกลุ่มรายได้ คู่อนๆ
ื มีระดับการรับรู้ นโยบายไม่แตกต่างกัน
สมมุ ติฐ านข้อ ที 2 ช่ อ งทางการรั บ รู้ น โยบายทีส่ ง ผลต่อ การรับ รู้ น โยบายเจ็บ ป่ วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที 72 ชัวโมง ของประชาชนในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1. ช่องทางการรับรู้นโยบายฯ พบว่า สือบุคคล และสือ Internet/Website. มี
อิทธิพลต่อการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที 72 ชัวโมง
2. ช่องทางการรับรู้นโยบายฯ ผ่านสือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สือ Social Media
และแผ่นพับ/ป้ ายประชาสัมพันธ์ ไม่มีอทิ ธิพลต่อการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุก
ที 72 ชัวโมง
อภิปรายผลการวิจยั
1. ระดับการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที 72 ชัวโมง ในพื นทีอําเภอ
เมืองจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านคํานิยาม
ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ด้ านขันตอนการใช้ สิทธิ ด้ านทีมาและความสําคัญของนโยบาย และ
ด้ านสิทธิการรักษา อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าประชาชนยังรับรู้ด้านขันตอนการใช้ สิทธิ ด้ าน
ทีมาความสําคัญของนโยบาย และด้ านสิทธิการรักษาอยู่ในระดับน้ อย
2. ระดับการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที 72 ชัวโมง ของประชาชน
ในพื นทีอํา เภอเมื อ ง จั งหวั ด นนทบุ รี ทีมี ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่ างกัน (เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ) มีการรับรู้นโยบายฯ แตกต่างกัน พบว่า มีปัจจัยสองตัวทีส่งผลให้
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การรับรู้นโยบายแตกต่างกัน คือ การศึกษาและรายได้ ทีทําให้ การรับรู้นโยบายฯ แตกต่างกัน จาก
ข้ อมูลประชาชนทีมีการศึกษาอยู่ในระดับตํา มีการรับรู้นโยบายน้ อยกว่าประชาชนทีมี การศึกษาสูง
อาจเป็ นเพราะคนทีมีการศึกษาสูง มีความสนใจข่าวสารมากกว่าคนทีมีการศึกษาตํา และประชาชน
ทีมีรายได้ สูงมีการรั บรู้นโยบายมากกว่ าประชาชนทีมีรายได้ ตาํ เป็ นเพราะคนทีมีรายได้ สูงอาจมี
ศักยภาพในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารได้ มากกว่าคนทีมีรายได้ ตาํ ซึงสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
สุไลณี อาแล(
) ศึกษาเรืองการรับรู้นโยบายภาครัฐของประชาชนในเขต จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยการกําหนดกลุ่ มตัวอย่ า งทีใช้ ในการวิ จั ย คือ ประชาชนในเขต จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 1,820,014 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามและกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน
คน ในเขตเมือง
คน และเขตชนบท
คน ใช้ แบบสอบถาม ในการ
เก็บข้ อมู ลและค้ น คว้ าจากเอกสารทางวิ ชาการทีเกียวข้ อ ง พบว่ าการรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ ด้ าน
ประชาสัมพั นธ์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง อาชี พทีแตกต่ า งกัน ของประชาชนในเขต
จังหวัดชายแดนใต้ ทําให้ การรับรู้นโยบายของประชาชนในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ แตกต่างกัน
(Sig = . ยอมรับสมมติฐาน) และในภาพรวมของรายได้ ทแตกต่
ี
างกันของประชาชนในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Sig = . ยอมรับสมมติฐาน) ทําให้ การรับรู้นโยบายภาครัฐ ของ
ประชาชนในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ แตกต่างกัน การรับรู้นโยบายภาครัฐอยู่ในระดับน้ อย
สาเหตุมาจากการทีไม่นาํ นโยบายไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. ด้ า นช่ องทางการรั บรู้นโยบายส่งผลต่อการรับรู้นโยบายเจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มี
สิท ธิ ทุกที 72 ชัวโมง โดยจําแนกตามช่ องทางการรั บรู้ผ่านสือ ได้ แก่ สือบุคคล โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ สือ Social Media แผ่นพับ/ป้ ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานทีเกียวข้ อง (ท้องถิน,รพ,อสม.)
สือ Internet/Website และสืออืนๆ มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการรับรู้นโยบายโดยสามารถอธิบาย
ความแปรผันของแต่ละช่ องทางได้ คิดเป็ นร้ อยละ 5.80 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ 0.05
พบว่า ช่องทางทีส่งผลหรือมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้นโยบายฯ คือ สือบุคคลและสือ Internet/Website
แต่ช่องทางสือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สือ Social Media แผ่นพับ/ป้ ายประชาสัมพันธ์ และ
หน่ วยงานทีเกียวข้ อง (ท้ องถิน,รพ,อสม.) ไม่มีอิท ธิพ ลต่ อ การรั บ รู้ น โยบาย ซึงสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (
) ได้ กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิ ดรับ
ข่าวสารเปรียบเสมือนเครืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ประกอบด้ วย ขันตอน คือ .
การเลือกเปิ ดรับสือและข่าวสารจากแหล่งข่าวสารทีมีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ
ตามความสนใจและความต้ องการของตน . การเลือกให้ ความสนใจผู้รับข่าวสารจะเลือกสนใจ
ข่า วจากแหล่ง ใดแหล่ง หนึ ง โดยเลือ กตามความคิด ความสนใจของตน . การเลื อ กและ
ตีความหมาย เมือบุคคลเปิ ดรั บข่ าวสารแล้ ว ก็ใช่ ว่าจะรั บรู้ข่า วสารทังหมดตามทีผู้ ส่งต้ อ งการ
เพราะคนเรามั ก เลื อ กรั บ รู้ แ ละตี ค วามหมายสารแตกต่ า งกัน ไปตามความสนใจและทัศ นคติ
ประสบการณ์ ความเชือ ความต้ องการของตนเอง 4. การเลือกจดจํา บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสาร
ในส่ ว นทีตรงกับ ความสนใจ ความต้ องการ ทัศ นคติ ของตนเอง จึ งทําให้ ก ารรั บ รู้ ของคนเรา
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แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับการศึกษาของพัชรี เชยจรรยา และคณะ (2534,น.71-73.อ้ างถึงใน
เพ็ญประภา วงศ์ทอง,2558,น.24-25) กล่าวว่า ตามปกติคนเราไม่สามารถให้ ความสนใจกับสิง
ต่างๆ รอบตัว ได้ ทังหมด บุ ค คลเลื อ กทีจะรับรู้เพียงบางส่วนเท่านัน เพราะแต่ละบุคคลมีความ
สนใจและรั บรู้สิงต่างๆ รอบตัวทีต่ างกัน ฉะนัน เมือได้ รับสารเดียวกัน ผู้รับสารสองคนอาจให้
ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน ซึงโดยทัวไปการรับรู้ของแต่ละบุคคลมักเกิดจากปั จจั ย
ต่างๆ ทีมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั ในครังนี
1. ด้ า นการรั บรู้ นโยบายเจ็บป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต มี สิ ท ธิ ทุ ก ที 72 ชั วโมง เนื องจาก
ประชาชน ยังมีการรับรู้นโยบายในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ควรประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน
ได้ ร้ ู นโยบายโดยหน่ วยงานทีเกียวข้ องควรเพิ มการประชาสัมพั นธ์ด้านทีมาและความสําคัญของ
นโยบายว่านโยบายนีเป็ นนโยบายทีเกิดจากรัฐบาล เพือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ ได้ รับการ
รักษาพยาบาลอย่างทันถ่วงที และต้ องผ่านเกณฑ์เจ็บป่ วยฉุกเฉิน จึงสามารถเข้ ารับการรักษา ยัง
โรงพยาบาลทีใกล้ ทีสุด ภายใน 72 ชัวโมง ทังนี เพื อลดความเหลือมลําของสามกองทุน สิทธิ
หลั ก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ สิทธิสวั สดิก ารข้ า ราชการและสิทธิป ระกัน สัง คม โดยสํา นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเป็ นผู้ประสานทังสามกองทุน ในการจ่ายค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนภายใน
72 ชังโมง ด้ านขันตอนการใช้ สิทธิ ควรเพิมการประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานทีตนเอง
มีสิทธิ เบอร์ โทรศั พท์สาํ นั กงานหลั กประกันสุข ภาพแห่ งชาติ โทร.1330 เบอร์ โทรศั พท์ ศู น ย์
ประสานคุ้มครองสิทธิของสิทธิผ้ ูป่วยฉุกเฉินวิกฤต โทร.02-8721669 ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ด้ านสิทธิการรั กษาว่า ถ้ าหากผู้ป่วยฉุ กเฉินทีเข้ ารั บการรั กษาพยาบาลภายใน 72 ชัวโมงไปแล้ ว
เมือพ้ นภาวะวิกฤตภายใน 72 ชัวโมง จะต้ องมีการส่งผู้ป่วยย้ ายกลับไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ
หากต้ อ งการรั ก ษาต่ อ ต้ อ งมี ค่า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นทีต้ อ งออกเอง หรื อก่ อ นการรั ก ษาถ้ า ไม่ เ ข้ า ข่ า ย
เจ็บป่ วยฉุกเฉิน แพทย์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูป่วยทราบว่ามีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน เพือให้ ประชาชนได้ ทราบ
สิทธิประโยชน์ของตนเองและให้ เกิดการรับรู้นโยบายมากขึน
2. ด้ านลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ทีแตกต่ า งกัน ทีส่ง ผลต่ อ การรั บ รู้ น โยบายควร
เพิ ม การประชาสัมพันธ์ให้ แก่ผ้ ู ทมีี การศึกษาน้ อยและรายได้ น้อย เช่น ประชาชนทีประกอบอาชีพ
รับจ้ างทัวไป ขับรถ วินมอเตอร์ไซต์ โรงงาน ค้ าขายแผงลอย แม่บ้าน รปภ. หรื อผู้ทีใช้ แรงงาน
เพราะเนืองจากว่าคนทีมีการศึกษาน้ อยและรายได้ ตาํ ส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย เพือให้ ประชาชน
กลุ่มนีได้ รับรู้นโยบาย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ รับรู้นโยบายมากยิงขึน
3. ด้ านช่ องทางการรั บรู้ ควรประชาสัมพั นธ์โดยใช้ สือบุ คคลและสือ Internet/Website
เพือให้ ประชาชนเข้ าถึงนโยบาย เพราะสือเป็ นปั จจัยหลักทีส่งผลให้ ประชาชนได้ รับทราบนโยบาย
และจะต้ องมีก ารประชาสัมพั น ธ์อ ย่ า งสมําเสมอต่ อ เนื อง เพื อกระตุ้น ให้ เกิด การรั บ รู้ หรื อ จะ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางอืนๆ เช่น Social Media โรงพยาบาล โทรทัศน์ แผ่นพับแผ่นป้ าย
ให้ เหมาะสมกับเพศวัย และความชอบของบุคคล เพราะเป็ นสิทธิพืนฐานทีประชาชนพึงได้ รับจาก
การกําหนดนโยบายของรัฐบาล และจะช่วยทําให้ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ในครังต่อไป
1. ควรทํา การศึ ก ษาการรั บ รู้ น โยบายเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต มี ส ิท ธิทุ ก ที 72
ชั วโมง ในส่วนภูมิภาค เพือศึกษาการรับรู้ของประชาชนและนํามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างใน
การรั บรู้นโยบาย รวมทังนํามาปรับปรุงและพั ฒนานโยบายในด้ านการประชาสัม พั นธ์ ด้ านการ
ปฏิบัตงิ านและอืนๆ ให้ เหมาะสมมากขึน
2. สํารวจการใช้ บ ริ การของผู้ ใช้ บ ริ ก ารนโยบายเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต มีสิทธิทุก ที
72 ชัวโมง ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด รวมทังปั ญหาและอุปสรรคในส่วนของผู้ให้ บริ การ
โรงพยาบาลทังภาครัฐและเอกชน เพือใช้ วางแผนและแก้ ไขปัญหาร่วมกันในการให้ บริการผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. กําหนดนโยบายให้ โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล รับสิทธิผ้ ูป่วยฉุกเฉินวิกฤต หากมี
อาการเข้ าเกณฑ์เจ็บป่ วยฉุกเฉิน โดยรับไว้ อย่างไม่มีเงือนไข
2. ภาครัฐควรเพิมการจัดสรรงบประมาณ (ซึงปั จจุ บันมีอัตราเฉลียต่ อรายประชากร
อยู่ ที 3,600 บาทต่ อคนต่ อปี ) ให้ สอดคล้ อ งตามจํา นวนประชากรและสภาพเศรษฐกิจ ในยุ ค
ปัจจุบัน
3. ภาครั ฐต้ องพั ฒนาและปรั บปรุงแนวทางการใช้ สิทธิในการเข้ ารั บการรั กษา ของ
ประชาชนให้ สามารถใช้ สทิ ธิการรักษาได้ ทุกโรงพยาบาลอย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1. ภาครั ฐต้ องพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการเบิ กจ่ า ยเงินชดเชยให้ แ ก่สถานพยาบาลทัง
ภาครัฐและเอกชนทีเป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้ป่วยทีเข้ าเกณฑ์เจ็บป่ วยฉุกเฉิน ให้ มีระยะเวลาเร็วขึนหรือ
กําหนดเป็ นระเบียบว่าภายในกีวัน ให้ มีความชัดเจนเพือเพิมโอกาสการรักษาให้ ผ้ ูป่วย
2. ต้ องพั ฒนาเพิ มประสิทธิภาพของโรงพยาบาล/สถานบริ การ ให้ มีมาตรฐาน ใน
แนวทางเดียวกันในทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตังแต่เรืองการวินิจฉัย การรับการรักษาผู้ป่วย
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