ชื่อและสกุล (Name and Surname) นางสาว สุนา เปี ยงต๊ะ
ชื่อเรื่อง การเข้าถึงบริ การการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669 ของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อาเภอดอยเต่า
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นครอบคลุมทุก
พื้นที่ 1 ตาบล 1 ทีม กูช้ ีพกูภ้ ยั มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าถึงบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 100 จากผลการ
ทบทวนจากงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดอยเต่า พบปั ญหาสาคัญ คือการเข้าถึงบริ การของผูป้ ่ วยกลุ่ม
อุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ อาเภอดอยเต่ายังล่าช้า และยังไม่บรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือร้อยละ
100 มีการเข้าถึงเพียงร้อยละ 23 ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการเรี ยกใช้บริ การผ่านหมายเลข ฉุกเฉิน ในปี 2559
จากสถิติการเรี ยกใช้บริ การ ผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 1669 ในเขตพื้นที่ อาเภอดอยเต่า มีการเรี ยกใช้
บริ การผ่านหมายเลข 1669 ในปี 2559 เฉลี่ยที่ ร้อยละ 50 จากเป้ าหมายที่ ร้อยละ 100 ของผูเ้ รี ยกใช้บริ การ
ระบบบริ การแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมดของโรงพยาบาลดอยเต่า
โรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นโรงพยาบาลชุมชนระดับอาเภอ ขนาด 30
เตียง มีประชากรทั้งหมด 27,243 คน ชาย 13,716 คน หญิง 13,527 คน (ข้อมูลประชากรกลางปี 2559 ) มี
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-เจ็บป่ วยฉุกเฉิน ที่ควรได้รับบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทั้งหมด1,945 ราย เข้าถึงระบบบริ การ
การแพทย์ฉุก เฉิ น จริ ง 249 ราย คิด เป็ นร้อยละ 12.80 จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่าปั ญหาคื อ
ประชากรส่วนใหญ่ ยัง ไม่มีความรู้ในการเรี ยกใช้บริ การผ่านหมายเลขฉุ กเฉิ น 1669 ขาดความเชื่อมัน่ ใน
บริ การ และ ไม่สามารถเรี ยกใช้ได้ดว้ ยข้อจากัดอื่นๆ จาเป็ นต้องมีการพัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
เพื่อให้ผปู้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงบริ การที่ถกู ต้องเหมาะสม จึงได้มีการจัดทางานวิจยั ครั้งนี้ข้ ึน
1.วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Proposes of the study)
1. เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริ การการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669 ของประชาชนในเขต
พื้นที่ อาเภอดอยเต่า แยกเป็ นพื้นที่แต่ละตาบล
2.คาถามการศึกษา
1.การเข้าถึงบริ การการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669 ของประชาชนในเขตพื้นที่ อาเภอ
ดอยเต่า แต่ละตาบล มีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร

3.ขอบเขตการวิจยั
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึก ษาเกี่ ย วกับอัต ราการเรี ยกใช้บริ การการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ผ่า น
หมายเลข 1669 ของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลดอยเต่า ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2560-30 มิถุนายน 2560 แยกตามเขตพื้นที่แต่ละตาบล
4.นิยามศัพท์
การเรี ยกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ผ่านหมายเลข 1669 หมายถึง การโทรศัพท์ผ่านหมายเลข
ฉุ กเฉิ น 1669 ของประชาชนในเขตพื้นที่ อาเภอดอยเต่ าเพื่อเรี ยกใช้บริ การทางการแพทย์เมื่อเกิ ด
ภาวะเจ็บป่ วยฉุกเฉินขึ้น
การเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น (Emergency illness) หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรื อมี อาการ
เจ็บป่ วยเฉี ยบพลันตั้งแต่มีอาการไม่รุน แรง (สี เขี ยว) และอาจรอรั บบริ ก ารจากระบบการแพทย์
ฉุกเฉินหรื อสามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับบริ การฉุกเฉินด้วยตนเองได้ ไปจนถึงมีอาการ
การใช้บริ การ EMS ทัศนคติต่อการใช้บริ การ EMS การรับรู้อุปสรรคของ การใช้ EMS การรับรู้
อาการป่ วย แรงสนับสนุ นทางสังคม ในการใช้EMS การเจ็บป่ วย เขตที่อยู่อาศัยในและ นอกเขต
เมือง การมีร ถยนต์ส่วน บุ คคล ปั จจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม ประสบการณ์เคยใช้
บริ การ EMS ความมัน่ ใจในการใช้ บริ การ 7 เฉียบพลันเร่ งด่วน (สี เหลือง) และผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤติ
(สีแดง) ซึ่งมีโอกาสเสี ยชีวิตหรื อเกิดโรคแทรกซ้อนค่อนข้างสูงได้ถา้ ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันเวลาและ นาส่ งอย่างมีประสิ ทธิภ าพ การใช้บริ การระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นของผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
เร่ งด่วนและวิกฤต (Utilizing emergency care service of severity and critical patient) หมายถึง การ
ที่บุคคลซึ่งเจ็บป่ วย หรื อประสบเหตุผปู้ ่ วยที่มีภาวะเจ็บป่ วยฉุกเฉิ นโดยมีอาการเจ็บป่ วยเร่ งด่วน (สี
เหลือง) ไปจนถึงผูป้ ่ วย ฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งเป็ นผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นที่มีอาการคุกคามต่อชีวิตทั้งระบบหัวใจ
หายใจ ระบบประสาทที่มี โอกาสสูญเสียชีวิตสูงมากหากไม่ได้รับปฏิบตั ิการทางการแพทย์รวมทั้ง
เกิดอาการแทรกซ้อนอย่าง รวดเร็ ว (สี แดง) เรี ยกใช้ระบบบริ การหน่ วยแพทย์ฉุกเฉิ นผ่านการแจ้ง
ทาง 1669 หรื อผูป้ ระสบเหตุแจ้ง ต่อหน่ วยแพทย์ฉุกเฉิ นโดยตรงผ่าน 1669 และรับบริ การนาส่ ง
ผูป้ ่ วยสู่สถานบริ การผ่านระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน การไม่ใช้บริ การะบบการแพทย์ฉุกเฉินของผูป้ ่ วย
ฉุ กเฉิ นเร่ งด่วนและวิก ฤต (Utilizing emergency care service of severity and critical patient)
หมายถึง การที่บุค คลซึ่งเจ็บป่ วย หรื อประสบเหตุ ผปู้ ่ วยที่ มีภ าวะเจ็บป่ วยฉุ ก เฉิ น โดยมีอาการ
เจ็บป่ วยเร่ งด่วน (สี เหลือง) ไปจนถึงผูป้ ่ วย ฉุ กเฉิ นวิกฤต ซึ่งเป็ นผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นที่มีอาการคุกคามต่อ
ชีวิตทั้งระบบหัวใจ หายใจ ระบบประสาทที่มี โอกาสสูญเสี ยชีวิตสูงมากหากไม่ได้รับปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์รวมทั้งเกิดอาการแทรกซ้อนอย่าง รวดเร็ ว (สี แดง) ไม่เรี ยกใช้ระบบบริ การหน่ ว ย
แพทย์ฉุกเฉินผ่านการแจ้งทาง 1669 หรื อผูป้ ระสบเหตุ ไม่แจ้งต่อหน่ วยแพทย์ฉุกเฉิ นโดยตรงผ่าน
1669 หรื อแจ้งแต่ไม่รอรับบริ การนาส่งผูป้ ่ วยสู่สถานบริ การ ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

5. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ทราบผลของการวิเคราะห์เหตุและปัจจัยในการเรี ยกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข
1669 ของประชากรแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเข้าถึงบริ การเพิ่มขึ้น
6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง (Literature review)
ในการศึก ษาครั้งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้อง และได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้ มีงานวิจยั ที่สนับสนุนว่า
ณัชชา หาญสุทธิเวชกุล, บริ บูรณ์ เชนธนากิจและบวร วิทยชานาญกุล (2555) ศึกษาสาเหตุ
การไม่เรี ยกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่ห้องฉุ ก เฉิ นของ โรงพยาบาล
มหาราช นครเชียงใหม่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ จากการศึกษาเชิงพรรณนา และเก็บ
ข้อมูลไปข้างหน้าระหว่างเดือน มีนาคม – ตุลาคม 2554จานวน 102 คน พบว่า ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ระดับ
1-3 ที่จาเป็ นจะต้องใช้รถฉุกเฉินมาเองร้อยละ 62 ผูท้ ี่มาเองไม่รู้จกั ระบบการแพทย์ฉุกเฉินถึง ร้อยละ
50 มีรถส่วนตัวถึงร้อยละ 64.1 รับรู้อาการว่าบาดเจ็บเล็กน้อยร้อยละ 25 ตกใจนึ กอะไรไม่ ออกร้อย
ละ 15.6
สุกญั ญา เดชขุน (2551) ศึกษาวิจยั เชิงพรรณนาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ศึกษากับ
พฤติ กรรมการใช้บริ การหน่ ว ยแพทย์ฉุ ก เฉิ น ของประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี ขนาด
ตัว อย่าง 400 คน เก็บข้อมูลแบบภาคตัด ขวาง วิเคราะห์ข ้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ
ผลการวิจ ัยพบว่า การรั บรู้ อาการป่ วยฉุ ก เฉิ น การรั บรู้ บริ ก าร ทัศนคติ ต่ อการใช้บริ ก ารระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน การรับรู้บริ การและแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ นปั จจัยทานายการเรี ยกใช้บริ การ
การแพทย์ฉุกเฉินได้ร้อยละ 22.7 ฉุกเฉินร้อยละ 22 ซึ่งผลต่อการใช้บริ การได้แก่ การรับรู้อาการว่ามี
ความรุ นแรงร้อยละ 80 และมีความสามารถในการ จ่ายค่าบริ การร้อยละ 41 และ ทั้ง 2 ปั จจัยนี้ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับผูท้ ี่ไม่ได้เรี ยกใช้รถ บริ การฉุ กเฉิ นจากการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบ สามารถสรุ ปปัจจัยที่ได้จากการสังเคราะห์และ จัดหมวดหมู่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรี ย กใช้บริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น รถฉุ ก เฉิ น และห้องฉุ ก เฉิ น ใน ผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น ประเภทต่ างๆ
ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระดับรายได้ การมีพาหนะส่ วนตัว การอยู่ ในเขตเมืองและปั จจัยด้าน
ประเภทการเจ็บป่ วย ปัจจัยด้านการรับรู้อาการป่ วยฉุ กเฉิ นและระดับความ รุ นแรงที่จาเป็ นต้องใช้

บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น 17 ปั จจัยด้านทัศนคติต่อการให้บริ การของระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น เช่น
ทัศนคติต่อการบริ การ ความ สะดวก รวดเร็ ว ทันเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านแรงสนับสนุ น
ทางครอบครัวและสังคมต่อการ ใช้บริ การระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น ปั จจัยด้านประสบการณ์เคยใช้
บริ การการแพทย์ฉุกเฉินและปัจจัย ด้านความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิน
7. กรอบแนวคิดการวิจยั
จำนวนกำรเรี ยกใช้ บริ กำรกำรแพทย์ ฉุกเฉิน
ผ่านหมายเลข 1669 แยกตามพื ้นที่
ประชาชนในเขตพื ้นที่ ตาบลบงตัน
ประชาชนในเขตพื ้นที่ ตาบล ท่าเดื่อ -มืดกา

อัตราการเรียกใช้ บริ การการแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนในเขตพื ้นที่ ตาบลดอยเต่า

ผ่านหมายเลข 1669 แต่ละพื ้นที่

ประชาชนในเขตพื ้นที่ ตาบลโปงทุ่ง

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ กลุ่มผูป้ ่ วยได้รับบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน(อุบตั ิเหตุ-เจ็บป่ วยฉุกเฉิน ระดับ
Urgent ขึ้นไปในเขตพื้นที่อาเภอดอยเต่า) ช่วงเวลา1 มกราคม 2560-30 มิถุนายน 2560
9. เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
สถิติผลการดาเนินงานของระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ อาเภอดอยเต่า โดย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
https://ws.niems.go.th/items_rpt_bf/report/report3.aspx?id=50-1แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560
โรงพยาบาลดอยเต่า ชื่อผูร้ ายงาน นางสาว วัชรี วรธงไชย

10. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สถิติผลการดาเนินงานของระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ อาเภอดอยเต่า โดย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
https://ws.niems.go.th/items_rpt_bf/report/report3.aspx?id=50-111. การพิทักษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั มีกระบวนการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา โดยการขอ
อนุมตั ิคณะกรรมการจริ ยธรรมประจา โรงพยาบาลดอยเต่า ก่อนทาการศึกษาวิจยั
12. ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้ อมูล
1. ขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจยั
2. จริ ยธรรม
3. เก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. อภิปรายและตีพิมพ์ผลการวิจยั
.
13. แนวทางวิเคราะห์ ข้อมูล/สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์
ใช้การหา จานวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างการเข้าถึงบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นผ่าน
หมายเลข 1669 ของประชาชนในเขตพื้นที่ อาเภอดอยเต่าแยกเป็ นแต่ละพื้นที่ตาบล เพื่อวิเคราะห์
หาความแตกต่างเทียบกับจานวนการเรี ยกใช้บริ การแต่ละพื้นที่

14. สถานที่ที่ใช้ ในการดาเนินการวิจยั และรวบรวมข้ อมูล (Location)
เขตพื้นที่อาเภอดอยเต่า

15. วิเคราะห์ ผล
พื้นที่แยกเป็ นตาบล

ประชาชนในเขตพืน้ ที่ ตาบลบง
ตัน

จ านวนผู้ป่ วยที่ อั ต ร า ผู้ ป่ ว ย ที่ อัตราผูป้ ่ วยที่
เรี ยกใช้บ ริ การ เรี ยกใช้บริ การผ่าน เรี ยกใช้บริ การ
รวม
1669
อื่นๆ
4
25 %
75 %

ประชาชนในเขตพืน้ ที่ตาบล
ท่าเดื่อ-มืดกา

103

74.76 %

25.25 %

ประชาชนในเขตพืน้ ที่ ตาบลดอย
เต่า

84

59.52 %

40.48 %

ประชาชนในเขตพืน้ ที่ ตาบลโปง
ทุ่ง

62

40.32 %

59.68%

รวม

253

49.99

50.01

วิเคราะห์ ผล
จากข้อมูล จะพบว่าอัตราผูป้ ่ วยที่เรี ยกใช้บริ การผ่าน 1669 ของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลท่าเดื่อมืดกา คิดเป็ น 74.76 % ซึ่งพบมีอตั ราการเรี ยกใช้ที่สูงสุด รองลงมาคือประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลดอยเต่า
คิดเป็ น 59.52 % อันดับ 3 คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลโปงทุ่งคิดเป็ น 40.32 % และลาดับสุ ดท้ายคือ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลบงตัน คิดเป็ น 25%
สรุป
พื้นที่อาเภอดอยเต่า มีหน่วยบริ การการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น 3 หน่ วย รวมหน่ วยโรงพยาบาล
1 หน่วย สามารถให้บริ การในเขตพื้นที่ทวั่ ทั้ง อาเภอดอยเต่า แต่ปัญหาในการเรี ยกใช้บริ การยังไม่
เป็ นที่ รู้จกั ประชาชนยังขาดความมัน่ ใจในการโทร 1669 จากสถิติ พบการเข้าถึงบริ การยังไม่ถึง
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ จากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่าพื้นที่ ที่มีหน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั ให้บริ การอยู่ จะมีการ
เรี ยกใช้บริ การมากกว่า หน่ วยที่ไม่มีหน่ วยกูช้ ีพกูภ้ ยั ในพื้น ที่ จากการศึกษาปั ญหาในการเรี ยกใช้

บริ การผ่านหมายเลข 1669 พบว่า ประชาชนที่เรี ยกใช้มีประสบการณ์ในการเรี ยกใช้บริ การมาก่อน
จะเรี ยกใช้บริ การซ้ าได้ในครั้งต่อมา ส่วนประชาชนที่ไม่เคยเรี ยกใช้บริ การผ่านระบบ1669 หรื อเคย
เรี ยกใช้ แต่เกิดปัญหา เช่น คุยกับเจ้าหน้าที่ แล้วคิดว่าเจ้าหน้าที่อยูท่ ี่ศนู ย์กชู้ ีพเชียงใหม่ มองภาพการ
ช่ว ยเหลืออาจจะล่าช้าจึ งนาส่ งผูป้ ่ วยเอง หรื อโทรเบอร์ เจ้าหน้าที่ กู้ชีพที่ ต นเองรู้จ ัก เข้าใจว่าจะ
รวดเร็ วกว่าการโทรผ่านหมายเลข 1669
จากปั ญหาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความเข้าใจของประชาชนในการเรี ยกใช้บ ริ การผ่านหมายเลข
1669 ยังไม่เป็ นไปในทางเดียวกัน จาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชน เพื่อพัฒนาการเข้าถึง
ระบบบริ การ การแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669 ของประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลบงตัน เพราะมี
สถิติคิดเป็ น 25% ประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลโปงทุ่งคิดเป็ น 40.32 %ประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบล
ดอยเต่า คิ ด เป็ น 59.52 % และ ประชาชนในเขตพื้น ที่ ท่ าเดื่ อ-มืดกา คิด เป็ น 74.76% เพื่อการ
พัฒนาการเข้าถึงบริ การให้ได้ถึงตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ต่อไป
16. ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
- มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเรี ยกใช้บริ การผ่านหมายเลข 1669
17. บทเรียนที่ได้ รับ
- การศึกษาข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถ เก็บข้อมูลได้ตามความเป็ นจริ ง เท่าที่ควร ควรมีการ
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป
18. วิเคราะห์ ผล
พบว่าพื้นที่ ที่มีหน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั ให้บริ การอยู่ จะมีการเรี ยกใช้บริ การมากกว่า หน่ วยที่ไม่มี
หน่ ว ยกู้ชีพกู้ภ ัย ในพื้นที่ จากการศึก ษาปั ญ หาในการเรี ย กใช้บริ ก ารผ่านหมายเลข 1669 พบว่า
ประชาชนที่เรี ยกใช้มีประสบการณ์ในการเรี ยกใช้บริ ก ารมาก่อน จะเรี ย กใช้บริ การซ้ าได้ในครั้ ง
ต่อมาการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงบริ การ การแพทย์ฉุกเฉิ นผ่านหมายเลข 1669 จาเป็ นต้องสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการได้รับบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ นให้กบั ประชาชน ควบคู่กนั ไปด้วย รวมถึง
ต้องมีก ารผลักดัน ให้องค์ก ารบริ หารส่ ว นท้องถิ่น ก่ อตั้งหน่ ว ยกู้ชีพกู้ภ ัยในพื้น ที่ เพื่อ การพัฒ นา
ครอบคลุมทุกด้าน

