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การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง
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บทคัดย่อ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในรถพยาบาลฉุกเฉินอาจได้รบั ภาวะเสีย่ งจากการออกแบบภายในรถทีไ่ ม่เหมาะสมและ
ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ การศึกษานี้ได้ประเมินความเหมาะสมของการออกแบบภายในรถและความพร้อมของ
อุปกรณ์ทจี่ ำเป็นในการป้องกันความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ าน ตามแนวทางของสมาคมเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา (2008) จำนวน 47 คัน ของโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งและโรงพยาบาลเครือข่าย และสัมภาษณ์
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจำนวน 35 คน ถึงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการออกแบบภายในรถ นอกจากนี้ได้
ติดตามสังเกตในขณะที่มีการปฏิบัติการจริงจำนวน 30 คันๆ ละ 1 เที่ยวรอบวิ่ง ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 74.5 เป็นรถ
พยาบาลฉุกเฉินรุ่นใหม่ มีส่วนกั้นแยกช่วงหน้าห้องคนขับรถออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาลรวมทั้ง
ช่องหน้าต่างที่เปิดเลื่อนได้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 83 มีระบบระบายอากาศไฟฟ้า ร้อยละ 93.6 มีตู้เก็บ
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มิดชิด ร้อยละ 97.9 มีเตียงผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน ร้อยละ 91.5 มีเวชภัณฑ์ยาอย่างพอเพียง
แต่มากกว่าร้อยละ 50 ยังขาดอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินประจำในรถ เมื่อพิจารณาถึงอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อการป้องกันการ
ติดเชื้อและการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน พบว่า ร้อยละ 25.5 มีอุปกรณ์ป้องกันตา ร้อยละ 53.2 มีอุปกรณ์สำหรับรัด
เพื่อความปลอดภัยขณะรถวิ่งหรือหยุดกระทันหัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงาน พบว่า ร้อยละ 80
มีความเห็นด้วยกับการมีส่วนกั้นแยกระหว่างส่วนคนขับกับส่วนผู้ป่วย ร้อยละ 91.4 มีความเห็นว่าในส่วนผู้ป่วยควร
สามารถรองรับผู้ป่วยและบุคลากรได้อย่างน้อย 3 คน เป็นต้น ข้อมูลจากการสังเกตขณะปฏิบัติงาน พบว่า รถพยาบาล
ฉุกเฉินเกือบทุกคัน (27/30 คัน) ภาชนะใส่ของมีคมและถังขยะติดเชื้อไม่มีการติดตั้งที่มั่นคง อาจทำให้เกิดอันตรายได้
รถทุกคันผู้ปฏิบัติงานไม่มีการเปิดระบบระบายอากาศและไม่ได้ปรับอุณหภูมิภายในรถตามเกณฑ์ ผลการศึกษา
โดยสรุปแสดงให้เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินให้มคี วามเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนี้ต้องมีการดูแลและการเตรียมความพร้อมการใช้รถเพื่อความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงานด้วย
คำสำคัญ: รถพยาบาลฉุกเฉิน, การออกแบบภายในรถ, ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน,
การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2554; 41(3): 209 - 218
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บทนำ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) เป็นส่วนประกอบ
สำคัญสำหรับการให้บริการการแพทย์นอกโรงพยาบาล
และการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ ต้ อ งการการดู แ ลทางการแพทย์ในเวลาที่เหมาะสม
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินจัดเป็นส่วน
ที่สำคัญในระบบการทำงานของหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน และสำคัญต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม การ
ออกแบบรถพยาบาลฉุกเฉินต้องมีมาตรฐานที่เรียกว่า
“มาตรฐาน KKK” ซึ่งประกอบด้วย ส่วนคนขับและ
ส่วนของผู้ป่วย โดยจะต้องบรรจุบุคลากรการแพทย์ได้
2 คน และเปลผู้ป่วย 2 เปล สามารถให้การดูแลผู้ป่วย
อย่างเหมาะสมระหว่างทาง มีวทิ ยุสอื่ สาร 2 ทาง มีอปุ กรณ์
ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ สำหรั บ
บุคลากรและผู้ป่วย มีไฟสำหรับกรณีทำหัตถการฉุกเฉิน
สภาพภายในรถต้ อ งออกแบบให้ มี ค วามปลอดภั ย
สะดวกสบายในการปฏิ บั ติ ง านและไม่ ท ำให้ ผู้ ป่ ว ย
บาดเจ็บมากขึน้ 1-4 นอกจากนีต้ อ้ งมีชดุ ช่วยชีวติ เครือ่ งมือ
และยาฉุ ก เฉิ น ที่ ส ามารถใช้ กั บ ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ได้ รั บ
บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน4
บุคลากรต้องมีการปฏิบัติการที่รวดเร็ว เพื่อให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั การบำบัด รักษาให้พน้ ภาวะฉุกเฉินคุกคามต่อ
ชีวิต สามารถประเมิน จัดการ ลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วย
อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถตรวจวินิจฉัย และให้การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานพยาบาลได้1,4 ในขณะ
ปฏิบตั งิ านบุคลากรอาจได้รบั ภาวะเสีย่ งจากเชือ้ ปนเปือ้ น
ในอากาศหรือฝอยละอองจากผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากรถพยาบาล
ซึ่งเป็นรถระบบระบายอากาศแบบปิด และอาจสัมผัส
สารคั ด หลั่ ง ที่ ป นเปื้ อ นเชื้ อ จากผู้ ป่ ว ยได้ เช่ น การดู ด
เสมหะ ฉี ด ยาหรื อ การให้ ส ารน้ ำ ทางหลอดเลื อ ดดำ
เป็นต้น5-8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจากการใช้เข็มและ
ของมีคมในขณะรถวิ่ง ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสเอดส์ 7-9 สาเหตุ
ของอุบัติเหตุเข็มตำส่วนใหญ่เกิดจากการสวมปลอกเข็ม
กลับคืน8 ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

พบว่าผู้ที่ถูกเข็มตำ หากเป็นเข็มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี มีโอกาสติดเชื้อร้อยละ 30 เชื้อไวรัสตับอักเสบ
ซี มีโอกาสติดเชือ้ ร้อยละ 4-10 และเชือ้ ไวรัสเอดส์มโี อกาส
ติดเชื้อร้อยละ 0.329 ซึ่งเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จะทนอยู่
ได้ในสภาวะแวดล้อมได้นาน8,9 การศึกษาคุณภาพอากาศ
ในรถประจำทางปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร10,11 พบว่า
ร้อยละ 6.1 และ 2.8 มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อรา สูงกว่า 500 cfu/m3 หลังจากเปิดระบบระบาย
อากาศสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ลงเหลือต่ำกว่า
100 cfu/m3 ในขณะที่มีการไอ/จาม ละอองฝอยเล็กๆ เป็น
ล้านๆ จะถูกขับออกมาด้วยความเร็วถึง 200 ไมล์/ชั่วโมง
ละอองฝอยขนาด 10–100 ไมครอน จะแห้ ง ลงอย่ า ง
รวดเร็ว เหลือละอองฝอยขนาด 1–4 ไมครอน และอาจ
ปนเปื้ อ นเชื้ อ ไวรั ส หรื อ แบคที เ รี ย ละอองฝอยขนาด
ดังกล่าวจะล่องลอยในอากาศก่อให้เกิดการติดเชื้อได้
ส่วนละอองฝอยที่มีขนาดใหญ่กว่าจะตกลงสะสมบน
พื้นผิว12 ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา แนะนำให้
ใช้หน้ากากชนิด N95 และปรับระบบการระบายอากาศ
ให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากอากาศ
และละอองฝอย5 ดังนั้นการออกแบบรถพยาบาลฉุกเฉิน
จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด การศึกษานี้ได้
ประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพือ่ ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาความเหมาะสม
ของการออกแบบ และความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ที่ มี
ความจำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยของบุคลากร
ในระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล
จังหวัดแห่งหนึ่ง และเครือข่ายของโรงพยาบาล ผลลัพธ์
จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการออกแบบภายในรถ
พยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้มีความเหมาะสม สะดวก และ
ปลอดภัยทั้งต่อบุคลากรและผู้รับบริการต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษานีใ้ ช้การศึกษาเชิงพรรณา ประเมินความ
เหมาะสมของการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน และ
ความพร้อมของอุปกรณ์ทจ่ี ำเป็นในการป้องกันความเสีย่ ง
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จากการปฏิบัติงาน โดยปรับใช้จากแนวทางการประเมิน
รถพยาบาลฉุกเฉินที่สามารถให้บริการในระดับหน่วย
ปฏิบตั กิ ารขัน้ สูง (Advance level) ตามแนวทางของสมาคม
เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ประเทศสหรัฐอเมริกา3 (ใช้ขอ้ ประเมิน
25 ข้อ) จำนวน 47 คัน ของโรงพยาบาลประจำจังหวัด
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาล
ชุ ม ชนที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ย และได้ สั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานในรถพยาบาลฉุกเฉินดังกล่าวจำนวน 35 คน
ที่ปฏิบัติงานในรถพยาบาลฉุกเฉินดังกล่าวช่วง 1 เดือน
ทีผ่ า่ นมา โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ถงึ ความเห็นเกีย่ วกับ
ความเหมาะสมของการออกแบบภายในรถสำหรับการ
ปฏิบตั งิ าน จำนวน 10 ข้อ ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมสมัครใจในการ
ให้สมั ภาษณ์ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ตดิ ตามเข้าสังเกตในขณะ
ที่มีการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวน 30 คันๆ ละ
1 เทีย่ วรอบวิง่ เพือ่ สังเกตความเหมาะสมของการออกแบบ
ภายในรถพยาบาลขณะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

บริการในระดับปฏิบัติการขั้นสูง จำนวน 47 คัน ทุกคัน
(ร้อยละ 100) มีข้อความว่า “รถฉุกเฉินได้รับอนุญาต
แล้ว” รถพยาบาลฉุกเฉินที่ศึกษามีรูปแบบแตกต่างกัน
2 แบบ โดย ร้อยละ 25.5 เป็นรถพยาบาลฉุกเฉินรุ่นเก่า
ไม่มีส่วนกั้นแยกระหว่างส่วนคนขับกับส่วนผู้ป่วย ไม่มี
การออกแบบภายในตู้เก็บอุปกรณ์ พื้นผิวของผนังไม่ได้
ปิดด้วยแผ่นสแตนเลสทีไ่ ม่มรี อยต่อเพือ่ ป้องกันเลือดและ
สารคัดหลั่ง สภาพพื้นไม่ถูกเคลือบด้วยสารไวนิล ทำให้
ยากต่อการทำความสะอาดสภาพแอร์และพัดลมระบาย
อากาศอยู่ในสภาพเก่าอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี และ
ร้อยละ 74.5 เป็นรถพยาบาลฉุกเฉินรุ่นใหม่ หลังคาสูง
มีเก้าอี้ที่ปรับเลื่อนได้ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับเตียงผู้ป่วย
มีเก้าอีส้ ำหรับบุคลากรอยูร่ ะหว่างเก้าอีท้ ปี่ รับเลือ่ นได้กบั
ด้านตรงข้ามกับเตียงผู้ป่วย มีส่วนกั้นแยกช่วงหน้าห้อง
คนขั บ รถออกจากช่ ว งหลั ง ซึ่ ง จั ด เป็ น ห้ อ งพยาบาล
รวมทั้งช่องหน้าต่างที่เปิดเลื่อนได้เพื่อใช้ในการติดต่อ
สือ่ สาร ร้อยละ 83 มีระบบระบายอากาศไฟฟ้าบนหลังคา
ร้ อ ยละ 93.6 มี ตู้ เ ก็ บ อุ ป กรณ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ด ชิ ด
ร้อยละ 97.9 มีเตียงผูป้ ว่ ยแบบมีลอ้ เลือ่ น อุปกรณ์ปอ้ งกัน
การติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร และร้อยละ 91.5 มี
เวชภัณฑ์ยาอย่างพอเพียง สำหรับอุปกรณ์ภายในรถ พบว่า
มากกว่าร้อยละ 50 ของรถพยาบาลฉุกเฉินที่ศึกษา ขาด
อุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินประจำในรถ (Rescue equipments)
คูม่ อื การดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉินประจำรถ และอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ตนเองสำหรับการป้องกันสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพบว่ามีอปุ กรณ์บางส่วนชำรุดใช้งานไม่ได้ เช่น ร้อยละ
12.7 ของระบบระบายอากาศไฟฟ้ า บนหลั ง คาชำรุ ด
ใช้การไม่ได้ เป็นต้น (Table 1) เมื่อพิจารณาถึงอุปกรณ์
มาตรฐานสำหรับการป้องกันการติดเชือ้ และการบาดเจ็บ
ในขณะปฏิ บั ติ ง านภายในรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น พบว่ า
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ตา มี เ พี ย งร้ อ ยละ 25.5 เสื้ อ กาวน์ /
ผ้ากันเปื้อนคลุมตัว มีเพียงร้อยละ 51.1 อุปกรณ์สำหรับ
รัดเพื่อความปลอดภัยขณะรถวิ่งหรือหยุดกระทันหัน
มีร้อยละ 53.2 โดยเฉพาะสำหรับเด็กมีเพียงร้อยละ 2.1
เท่านั้น ดังแสดงใน Table 2

การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การ
ประเมินความเสี่ยงของบุคลากรต่อการติดเชื้อจากการ
ปฏิบตั งิ านภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดแห่งหนึ่ง” ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขรหัส Ref. No. MUPH
2009–184
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา นำเสนอ
เป็นค่าร้อยละ และพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา

การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาล
ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการกู้ชีพ
การศึกษาครัง้ นีม้ รี ถพยาบาลฉุกเฉินทีข่ น้ึ ทะเบียน
และได้รับอนุญาตเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินที่สามารถให้

212

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

Table 1. Percentage of studied ambulances with minimum standard of interior design and standard supplies
(N=47).
Interior design and standard supplies

% of studied ambulances
with standard criteria
1. Having a sentence of “รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว”
100.0
2. The driver compartment and aligned window between
74.5
		 the cab and the patient compartment		
3. Electrical air ventilation on the roof of the vehicle
83.0*
4. Enclosed stowage cabinet
93.6*
5. Standard stretcher
97.9**
6. IV holder
100.0
7. Resuscitation (CPR) set
89.4
8. Respirator
87.2
9. Sphygmomanometer
100.0
10. Stethoscope
100.0
11. AED or Defibrillator and EKG
63.8**
12. Pulse oxymeter, glucometer
97.9
13. Bronchoscope
66.0
14. Immobilization devices
97.9
15. First aid kit bag
95.7
16. Infection control devices
97.9
17. Obstetrical devices
89.4
18. Traffic signaling devices
93.6
19. Communication
97.9
20. Rescue equipments
19.1
21. Chemical personal protective equipment
2.1
22. Standard sharp containers
66.0
23. Bin / disposable trash bags
83.0
24. Guideline of emergency patient care
44.7
25. Appropriate medication
91.5
*12.7% were out of order.
**2.1% were out of order.
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Table 2. Percentage of studied ambulances with standard supplies for infection control and injury prevention:
Basic level providers (N=47).
Standard supplies for infection control
and injury prevention
1. Infection Control
		 1. Eye protection (glasses or goggles, face shield)
		 2. Masks
		 3. Gloves, non sterile
		 4. Gowns or apron
		 5. Hand wash disinfectant
		 6. Sharps containers
		 7. Bin / disposable trash bags (red color)
2. Injury Prevention Equipment
		 1. Appropriate restraints (seat belts, air bags)
		 for patient, crew and family members
		 2. Child safety restraints
		 3. Protective helmet and coat with reflective material
		 4. Hazardous material reference guide
		 5. Traffic signaling devices
		
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อความเหมาะสม
ของการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อความเหมาะสม
ของการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในรถพยาบาลฉุกเฉิน
จำนวน 35 คน พบว่า ร้อยละ 80 มีความเห็นด้วยกับการ
มีส่วนกั้นแยกระหว่างส่วนคนขับกับส่วนผู้ป่วย ร้อยละ
91.4 มีความเห็นว่าในส่วนผู้ป่วยควรสามารถรองรับ
ผู้ป่วยและบุคลากรได้อย่างน้อย 3 คน ร้อยละ 80 เห็นว่า
หลังคนขับควรมีที่นั่งสำหรับบุคลากรอย่างน้อย 2 ที่
(ที่หนึ่งสามารถเคลื่อนไปมาได้ อีกที่หนึ่งควรอยู่กับที่)
ด้านซ้ายขนานกับเตียงผู้ป่วยควรมีม้านั่งยาวและด้านใต้

% of studied ambulances
with standard criteria
25.5
91.5
95.7		
51.1		
61.7
66.0
83.0
53.2
2.1
80.9
70.2
80.9		

ควรทำเป็นกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ เป็นต้น บุคลากร
ร้ อ ยละ 100 ต้ อ งการตู้ ส ำหรั บ เก็ บ อุ ป กรณ์ ท ำด้ ว ย
ไฟเบอร์กลาสบานเปิดบุแผ่นใสมองเห็นภายในได้ อาจทำ
เป็นชั้นๆ และสามารถล็อคบานเปิดได้ พื้นรถส่วนผู้ป่วย
และฐานเตียงควรทำด้วยไฟเบอร์กลาส ที่ฐานเตียงควร
มีรางทีล่ อ็ คเตียงได้พนื้ รถส่วนผูป้ ว่ ยให้มเี ตียงผูป้ ว่ ยแบบ
มีล้อเลื่อนสามารถล็อคติดกับฐานเตียงได้อย่างมั่นคง
จำนวน 1 ชุด ในส่วนของผู้ป่วยควรมีเครื่องช่วยหายใจ
อัตโนมัติ (ventilator) จำนวน 1 เครื่อง สามารถถอดออก
และนำไปใช้กับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุภายนอกรถพยาบาล
ได้ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ค รบชุ ด รายละเอี ย ดได้ น ำเสนอใน
Table 3
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นอกจากนีข้ อ้ มูลจากการสังเกตขณะปฏิบตั งิ าน
30 คัน (30 เที่ยวรอบวิ่ง) พบว่า รถพยาบาลฉุกเฉินที่
ผู้วิจัยขึ้นร่วมสังเกตเกือบทุกคัน (27/30 คัน) ภาชนะใส่
ของมีคมและถังขยะติดเชือ้ ไม่มกี ารติดตัง้ ทีม่ นั่ คง ในขณะ
รถวิ่งหรือหยุดกระทันหันทำให้ภาชนะมีการไหลหรือ
กระเด็นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากปัญหาการ
ออกแบบรถที่ไม่มีที่ยึดติดตั้งภาชนะใส่ของมีคมและ
ถังขยะติดเชื้อแล้ว รถทุกคันยังไม่มีการเปิดระบบระบาย
อากาศและไม่ได้ปรับอุณหภูมภิ ายในรถพยาบาลตามเกณฑ์

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ท่ี 20๐-26๐ซ) ทุกคัน
อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า 26 ๐ซ บางคั น สู ง กว่ า 30 ๐ซ จากการ
ซักถามเหตุผล พบว่า เนือ่ งจากเห็นว่าช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ภายในรถพยาบาลค่อนข้างสั้น ประมาณ 15–30 นาที
จึงไม่ได้มีการเปิดระบบระบายอากาศภายในรถ สำหรับ
อุณหภูมิภายในรถที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากอากาศร้อน
รถส่วนใหญ่จอดตากแดด เวลาใช้ปฏิบตั งิ านแม้วา่ จะเปิด
ระบบปรับอากาศแต่ก็ยังค่อนข้างร้อน

Table 3 Opinion towards ambulance interior design among studied personnel (n=35)
Items of ambulance interior design
% of studied personnel
		
with the opinion
1. The patient compartment should be accommodated to transport with at
91.4
		 least three persons.
2. The driver compartment and aligned window between the cab and
80.0
		 the patient compartment.
3. Behind the driver compartment should be furnished with at least two
80.0
		 individual seats at the head of patient, one is the sliding seat for taking
		 care patient the other steadily fixed.
4. Parallel the stretcher have bench that can be fold and adapted to be another
91.4
		 patient’s bed. Beneath the bench should consist of an equipment box.
5. Enclosed storage cabinets with shelf made from fiberglass and the door
100
		 can be transparent and locked.
6. The floor and the base of stretcher should be covered with fiberglass and
100
		 the base of stretcher should be able to lock and have space for keeping
		 the long spinal board
7. The folding stretcher should be included with installed lock wheel.
100
8. Portable automatic respiratory ventilators with EMS set should be moved to
100
		 outside the ambulance for practice.
9. The patient compartment should be included a pulse oximeter.
100
10. The patient compartment should be included electric adapter from direct
100
		 current 12 volts to alternative current 220 volts and there should be at
		 least 2 plugs for 220 volts and one for 12 volts which can use for suction
		 and infusion pump at the same time.
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อภิปรายผลการศึกษา

แนวปฏิบตั ใิ นการป้องกันการติดเชือ้ ในบุคลากร
ทางการแพทย์ สำหรับความปลอดภัยในการใช้ของมีคม
และการกำจัดของมีคม โดยให้ทิ้งเข็มและของมีคมใน
ภาชนะที่ทิ้งเข็มโดยเฉพาะ การวางภาชนะที่ทิ้งเข็มต้อง
ไว้ที่ที่ผู้ใช้สามารถทิ้งได้ทันทีในที่ปลอดภัย ควรยึดไว้
และไม่วางบนพืน้ 7,8 อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีความ
พร้อมในการใช้งานและมีความสะดวกเมื่อต้องการใช้
การศึกษานี้พบว่ารถพยาบาลฉุกเฉินร้อยละ 19.1 เท่านั้น
ที่ มี อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ กู้ ชี พ ฉุ ก เฉิ น มี ร ายงานการศึ ก ษา
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในรถพยาบาลฉุกเฉิน
พบว่า ร้อยละ 74 พบว่าเก้าอีข้ องบุคลากรไม่มปี ระสิทธิภาพ
ในขณะให้การรักษาผู้ป่วย ร้อยละ 94 พบว่าม้านั่งยาว
ไม่มีความสะดวกสบาย ร้อยละ 77 พบว่าที่ว่างระหว่าง
ม้านั่งยาวและเตียงผู้ป่วยมีระยะไกลเกินไป ร้อยละ 86
ต้องการให้มสี ายรัดตัวเวลานัง่ ให้มนั่ คงอยูก่ บั ทีใ่ นขณะรถ
วิ่ง โดยมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ให้มีการปรับเปลี่ยน
4 ประการคือ (ก) แทนที่ม้านั่งยาวด้วยเก้าอี้ที่ปรับได้
2 ตั ว (ข) ออกแบบตู้เ ฟอร์ นิเ จอร์ อุป กรณ์ ก ารแพทย์
ให้ง่ายต่อการเข้าถึง (ค) เพิ่มเก้าอี้ที่ปรับพับได้ตรงข้าม
กับเก้าอี้ 2 ตัวที่เพิ่มขึ้น (ง) เพิ่มฐานหมุนและอุปกรณ์
สำหรับยกเปลผู้ป่วยเพื่อให้บุคลากรสะดวกในการนำ
ผู้ป่วยเข้าและออกภายในรถได้ง่าย 13-15 การศึกษาของ
นากูรานในปี 2007 แนะนำให้พิจารณาการออกแบบ
ลักษณะภายในรถพยาบาลต้องคำนึงถึง ความสามารถ
ในการขจัดสิง่ ปนเปือ้ นในส่วนของผูโ้ ดยสารและอุปกรณ์
รวมทั้งการกรองและระบายอากาศ พื้นผิวภายในต้อง
ง่ า ยต่ อ การทำความสะอาด และติ ด ตั้ ง พั ด ลมระบาย
อากาศที่มีกำลังแรงเพื่อลดปริมาณเชื้อที่เป็นอันตราย
ในอากาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้บ่อยควรเป็นชนิด
ใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นการป้องกัน
การแพร่ ก ระจายเชื้ อ 16 ในรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น รุ่ น ใหม่
เฟอร์นิเจอร์ภายในผลิตจากไฟเบอร์กลาส สแตนเลส
และอลูมเิ นียม ออกแบบเป็นระบบ BUILT–IN สามารถ
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ป้องกันการปนเปื้อนของเลือดและสารคัดหลั่ง รวมทั้ง
ง่ายต่อการทำความสะอาด มีระบบเครื่องปรับอากาศที่มี
การติดตั้ง Filter สำหรับกรองฝุ่นละอองต่างๆ และกลิ่น
ผลิ ต จากเส้ น ใยโพลิ โ พรพิ ลิ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ดู ด จั บ
ความชืน้ จึงไม่เป็นแหล่งสะสมของเชือ้ ราและแบคทีเรีย14
การศึกษานี้นอกจากการออกแบบรถพยาบาล
ฉุกเฉินที่ควรปรับปรุงแล้ว ยังพบว่า ประเด็นการดูแล
รักษารถให้มีความพร้อมในการใช้งาน และการปฏิบัติ
ที่ ถู ก ต้ อ งในขณะใช้ ง านที่ ยั ง ต้ อ งปรั บ ให้ เ กิ ด ความ
เหมาะสม ทั้ ง นี้ พบว่ า หากระบบปรั บ อากาศไม่ ไ ด้
รับการดูแลเอาใจใส่ อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อจุลินทรีย์
และผลิตสารระเหยอินทรีย์ที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ
มนุษย์ได้17 แต่หากมีการดูแลอย่างถูกต้อง ระบบปรับ
อากาศจะช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพอากาศภายในรถได้ อ ย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิต18ิ การกรองอากาศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจาก
จะช่วยกรองอากาศให้หายใจสะอาดขึ้นแล้ว ยังช่วยลด
ความสกปรกอั น จะเกิ ด กั บ ระบบปรั บ อากาศ เช่ น
คอล์ ย เย็ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยยึ ด อายุ ก ารใช้ ง านของ
ระบบปรับอากาศ และยังทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่ผ่าน
ระบบปรั บ อากาศออกมา การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห้ อ ยู่
ระหว่าง 20–26๐ซ จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อในอากาศ
ภายในรถได้ อี ก ด้ ว ย 18 สำหรั บ ระบบระบายอากาศ
บุ ค ลากรควรเปิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การระบายถ่ า ยเทอากาศ
ภายในรถ การศึกษาทีก่ ระทำควบคูก่ บั รายงานนี้ ชีใ้ ห้เห็น
ว่าในขณะปฏิบัติงาน เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในรถ
มีปริมาณสูงกว่าก่อนปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ19 นอกจากนี้ภาชนะใส่ของมีคมที่ป้องกันการแทง
ทะลุการติดตั้งถังมูลฝอยและภาชนะใส่ของมีคมที่ยึด
ไว้อย่างมัน่ คง ความสะอาดและความสะดวกสบายต่อการ
เข้าถึงอุปกรณ์และพื้นที่ในการให้การดูแลผู้ป่วย จะช่วย
ลดความเสีย่ งจากการได้รบั บาดเจ็บและการติดเชือ้ ในขณะ
ปฏบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติง าน
อีกด้วย
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An Assessment of Ambulance Interior Design for Safety Work
in a Provincial Hospital Network
Pipat   Luksamijarulkul*   Sirikun   Pipitsangjan**
Dusit   Sujirarat***   Pisit  Vatanasomboon****
ABSTRACT
Personnel working in an ambulance may be at risk from the inappropriate interior design in ambulance.
This study attempts to assess the appropriate interior design and standard supplies of an ambulance for safety
work followed a guideline of The American College of Emergency Physicians (2008) in a provincial hospital
network. Forty-seven ambulances were assessed and 35 personnel were interviewed by voluntary participation.
Additionally, 30 ambulances were observed the real practice. Results reveal that 74.5% of studied ambulances
are new model designs and have the driver and the patient compartments. Approximately, 83% have an electrical
air ventilation system, and 93.6% have enclosed storage cabinet. About 97.9% have standard stretcher, and 91%
have an appropriate medication. Standard supplies for infection control and injury prevention showed that 25.5%
have eye protection equipments, and 53.2% have appropriate seat belts. Data from interviews showed that 80%
agreed with having the driver and patient compartments and 91.4% agreed that the patient compartment should
be accommodated to transport with at least 3 persons. For observation, it was found that 90% of observed ambulances
(27/30) have a sharp disposal container placed on the floor which may slip or spill out of disposal when the
ambulance stops immediately. All observed ambulances, the air ventilation systems were not opened, and the
temperature was not adjusted in standard level. In conclusion, the study revealed, not only the interior ambulance
design should be improved, but also, the routine care of ambulance should be emphasized for work safety.
Key words: Ambulance, Interior design, Work safety, Emergency Medical Service (EMS)
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