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การกําหนดจุดจอดรถบริการการแพทย์ ฉุกเฉินทีเหมาะสม กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสกลนคร
Determining ambulance Location in Emergency Medical Service:
A Case Study of SakonNakhon Hospital
นุจิรา กองทรัพย์1, ธิ ดารัตน์ ศรี มุกดา2, แพรวพรรณ เถาว์อว้ น3และสริ พร คิดโสดา4
1,2,3,4
สาขาวิชาเครื องกลและอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอแนวทางการกําหนดจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ของโรงพยาบาลสกลนคร โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจากโรงพยาบาลสกลนคร ในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 ถึ ง
เดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 ได้แก่ ปริ มาณความต้องการรับบริ การ ตําแหน่งของจุดเกิดเหตุ และตําแหน่ งจุด
จอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยโรงพยาบาลสกลนครได้กาํ หนดให้รถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นต้องออก
จากจุดจอดรถ ไปถึงทีเกิดเหตุภายในเวลามาตรฐาน (Standard Response Time) เท่ากับ 8 นาที ในเขตรัศมี
10 กม. โดยงานวิจยั นีผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Earth เพือระบุตาํ แหน่งในพิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม
(UTM Coordinates) ของจุดเกิดเหตุแต่ละจุด, โปรแกรม Quantum GIS ทําการระบุตาํ แหน่งของจุดเกิดเหตุ
ลงไปบนแผนทีของอําเภอเมืองสกลนคร และวิธีจุดศูนย์กลาง (Center of Gravity Method) เพือคํานวณหา
พิกดั (x,y)ทีเป็ นจุดจอดใหม่ จากการศึกษาแนวทางของจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยพิจารณาจาก
สายเรี ยกเข้า ทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของจุดจอดเดิ มที มีอยู่ ในปั จจุ บนั 13 จุด ซึ งมี จุดจอดไว้ที
องค์การบริ หารส่ วนตําบลของแต่ละตําบล และจุดจอดใหม่ ทีคํานวณได้จากวิธีหาจุดศูนย์กลางโดยพิจารณา
เฉพาะปริ มาณสายเรี ยกเข้า พบว่าได้จุดจอดใหม่จาํ นวน 11 จุด ในพืนที บ้านฮางโฮง บ้านห้วยยาง บ้านนายอ
บ้านตุงตังค์ บ้านธาตุนาเวง บ้านดงชน บ้านธาตุเชิ งชุ ม บ้านพาน หมู่บา้ นเจริ ญสุ ขวิลเลจ บ้านนากับแก้ และ
บ้านหนองลาด สามารถครอบคลุมพืนทีบริ การสายเรี ยกเข้าจากผูร้ ับบริ การ ภายในระยะเวลา 8 นาที ตาม
เวลามาตรฐานของโรงพยาบาลสกลนคร ได้ถึง 4,982 สาย ซึ งเพิมขึน 24% จากเดิม 3,781 สาย
คําสํ าคัญ:รถบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน, เวลาตอบสนอง, การวางตําแหน่ งทีตัNงของหน่ วยบริการ
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This project is aimed to provide guidelines for determining ambulance location in emergency
medical service of Sakon Nakhon hospital by using secondary data from Sakon Nakhon Hospital. In
August of the year 2014 to August in 2015, including the demand for services. The location of the
incident and the parking spot emergency medical services. Sakon Nakhon has been given by hospital
emergency medical service vehicles to leave the parking spot to arrive at the scene within a standard of
time (Standard Response Time) equal to 8 minutes in a radius of 10 km. by this study, the researchers
applied using Google Earth to locate the grid and UTM (UTM Coordinates) of each point on the scene,
Quantum GIS program to identify the location of the scene on to the map of Muang Sakon. The center of
gravity method to calculate the coordinates (x,y) which is a new parking spot from the study of a parking
spot emergency medical services by considering the call evaluates the performance of the original spot,
which currently has 13 parking spots in the District Administrative Office of each district and the new
parking spot which got from calculating the center by considering specifically the amount of incoming
calls found new parking spots of 11 spots in the area of house of Hang Hong, Huai Yang, Na Yor, Tung
Tang, That Na Weng, Dong Chon, Choeng Chum, Phan, Charoen Suk village, Na Glub Gae and Nong
Lad can cover incoming calls from patients within eight minutes of the Sakon Nakhon hospital in which is
set up to 4,982 calls when comparing the performance accounted for 24% from the original incoming calls
of 3,781.
Keywords: Car emergency Medical Services system, response time, the location of the unit.
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บทนํา
ระบบบริ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น เริ มต้น มาเมื อประมาณ 20 ปี ที ผ่า นมา โดยให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ก ับ ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี ได้รับ บาดเจ็บ และนํา ส่ ง โรงพยาบาล ประเทศไทยมี แนวโน้ม การ
เรี ย กใช้ บ ริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ผ่ า นหมายเลข 1669 เพิ มขึ นทุ ก ปี และระยะเวลาตอบสนอง
มาตรฐานถูกกําหนดขึน เพือประกันคุณภาพของการให้บริ การ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกําหนด
หลักเกณฑ์การวางตําแหน่ งจุดจอดและการจัดสรรจํานวนรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีเหมาะสม
และเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ทังประเทศ อัน จะทํา ให้ ร ถบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทัวถึงภายในระยะเวลาทีกําหนด
เวลาตอบสนอง (Response Time) ถือเป็ นสิ งสําคัญทีใช้วดั ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานใน
ระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น เนื องจากทุกวินาทีหมายถึงโอกาสการมีชีวิตรอดของผูป้ ่ วย ซึ งการ
ไปถึ งทีเกิ ดเหตุได้อย่างรวดเร็ วนันส่ งผลโดยตรงต่ออัตราการรอดชี วิตของผูป้ ่ วย ทังนี เวลาทีใช้ใน
การไปถึงทีเกิ ดเหตุขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น การประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานกับผูแ้ จ้ง
เหตุและเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ความพร้อมของเจ้าหน้าทีและรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ตําแหน่ ง
ของจุดเกิดเหตุ และตําแหน่งของหน่วยบริ การ เป็ นต้น
จากที ได้ก ล่ า วมาข้างต้นกลุ่ ม ผูว้ ิจยั มี ค วามสนใจที จะกําหนดจุ ดจอดใหม่ข องรถบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิ นทีเหมาะสมต่อการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิ นทีเกิดขึนและสามารถครอบคลุมพืนที
ให้บริ การได้มากกว่าเดิ มของกรณี ศึกษา ซึ งมี เขตพืนที ในการบริ การในเขตอําเภอเมื อง จังหวัด
สกลนคร โดยกําหนดให้เวลามาตรฐาน (Standard Response Time) เท่ากับ 8 นาที ตามมาตรฐาน
ของโรงพยาบาล และประยุกต์ใช้วิธีหาจุ ดศูนย์กลางในการคํานวณหาตําแหน่ งจุ ดจอดรถบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิ นทีเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือหาตําแหน่งจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีเหมาะสมต่อการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุ กเฉิ นทีเกิดขึนและสามารถครอบคลุมพืนทีบริ การได้มากกว่าเดิม
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านพืนที: ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร
2.ขอบเขตด้านเนือหาในระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
2.1ปริ มาณความต้องการการรับบริ การ
2.2 ตําแหน่งของจุดเกิดเหตุ
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2.3 ตําแหน่งของจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
การทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั ด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นมี แนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนื อง สื บเนื องมาจากปั จจุบนั มี
ผูใ้ ช้บริ การด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นเพิมขึนเรื อยๆ ทังนีงานวิจยั การกําหนดจุดจอดรถบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นทีเหมาะสม ซึ งทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากปริ มาณความต้องการรับบริ การ และในทีนีจะสรุ ป
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการกําหนดจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ถิ ร พัน ธ์ กัง วานสุ ร ะและคณะ.(2553). การวิ เ คราะห์ ห าจํา นวนและตํา แหน่ ง ของรถ
ปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ น สําหรับพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ ส่ วนที 1 วิเคราะห์หาจํานวนจุดจอดรถปฏิบตั ิการทีสามารถครอบคลุมพืนทีให้บริ การทังหมด
ในอําเภอเมือง จังหวัด-นครราชสี มา โดยใช้ตวั แบบปั ญหาครอบคลุมเซต (Set Covering Problem)
ส่ ว นที 2 วิ เ คราะห์ ห าตํา แหน่ ง ของจุ ด จอดรถใหม่ ที สามารถครอบคลุ ม ให้ ไ ด้ม ากที สุ ด หาก
กําหนดให้จาํ นวนจุดจอดรถจํากัด โดยใช้ตวั แบบปั ญหาการระบุตาํ แหน่ งทีสามารถครอบคลุ มให้
ได้มากทีสุ ด (Maximal Covering Location Problem :MCLP)
นันธพงศ์ นันทสําเริ ง.(2554).ศึกษาการหาตําแหน่ งจุดจอดรถกูช้ ี พทีเหมาะสมด้วยวิธีจุด
ศูนย์กลางหรื อจุดถ่วงจากนําหนักความ-เสี ยง (Center of Risk Gravity Method) เพือสามารถ
ตอบสนองต่อเหตุใช้ขอ้ มูลฉุ กเฉิ นทีเกิดขึนโดยใช้เวลาน้อยทีสุ ดในการไปยังจุดเกิดเหตุใช้ขอ้ มูลใน
การบริ การของรถกูช้ ีพในพืนทีตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พลอยพรรณ ศรี กิจการ และสุ นารี จันทะ.(2556).การวิเคราะห์หาตําแหน่ งของจุดจอดรถ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นทีสามารถคลอบคลุมจํานวนผูต้ อ้ งการรับการบริ การมากทีสุ ด โดยใช้แบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ ซึงมีการพัฒนามาจากแบบจําลอง MCLP(Maximal Covering Location Problem)
โดยพิ จ ารณาการกระจายของจุ ด จอดในแต่ ล ะพื นที เพิ มเข้า ไปในกรณี ที ต้อ งการให้ มี ห น่ ว ย
ปฏิบตั ิการ การแพทย์ฉุกเฉิ นเชิงพืนที สําหรับพืนที อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ในงานวิจยั นี ได้ขอ้ มูลจากฐานระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลสกลนคร โดย
ข้อมูลทีนํามาใช้ ได้แก่ จํานวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิ น ตําแหน่งจุดเกิดเหตุ และตําแหน่งของจุดจอดรถ
บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธีการคํานวณหาจุดศูนย์กลาง ในการวิเคราะห์หาตําแหน่ งจุด
จอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีเหมาะสม โดยในงานวิจยั ทัวไปการคํานวณจุดศูนย์กลางนัน จะถูก
นํามาใช้เพือหาจุดกึงกลางทีเหมาะสมหรื อในกรณี นีคือจุดทีอยูใ่ นตําแหน่งทีมีปริ มาณสายเรี ยกเข้า
มากทีสุ ด สําหรับพืนทีใดพืนทีหนึ งเท่านัน แต่ในงานวิจยั นี ได้มีการประยุกต์ใช้การคํานวณหาจุด
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ศูนย์กลางของพืนทีในเขตอําเภอโดยแบ่งการวิเคราะห์ยอ่ ยไปถึงระดับตําบล และใช้การครอบคลุม
จํานวนผูร้ ับบริ การภายในเวลาตอบสนองมาตรฐานเป็ นตัววัดประสิ ทธิ ภาพของจุดจอดใหม่
วิธีดําเนินการวิจัย
1 รวบรวมข้ อมูลการให้ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน
ในงานวิจยั นี ใช้ขอ้ มูลการให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นผ่านหมายเลข 1669 ในช่ วงเดื อน
สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิ งหาคม 2558 เฉพาะในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ งได้จาก
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิ น (Information Technology for Emergency Medical
System: ITEMS) ของโรงพยาบาลสกลนครโดยข้อมูลทีนํามาใช้ได้แก่ จํานวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิ น
ตําแหน่งจุดเกิดเหตุ และตําแหน่งจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น จากสถิติในเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2557ถึ ง เดื อนสิ งหาคมพ.ศ.2558พบว่ามี การแจ้งเหตุ ฉุ กเฉิ นในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัดสกลนคร
ทังสิ น 4,982 สาย
2 ระบุพกิ ดั ของจุดเกิดเหตุ
เนืองจากข้อมูลตําแหน่งของจุดเกิดเหตุทีได้รับอยูใ่ นรู ปแบบของทีอยู่ ดังนัน จึงต้องทําการ
แปลงข้อมูลออกมาเป็ นพิกดั (x, y) ของจุดเกิดเหตุ เพือสามารถคํานวณหาจุดศูนย์กลาง และสามารถ
ระบุตาํ แหน่งในแผนทีได้ โดยใช้โปรแกรม Google Earth ในการระบุตาํ แหน่งและพิกดั กริ ดแบบยู
ทีเอ็ม(UTM Coordinates) ของจุดเกิดเหตุแต่ละจุด โดยประกอบด้วยพิกดั ทางตะวันออกหรื อตาม
แนวแกน x และพิกดั ทางทิศเหนื อหรื อตามแนวแกน y จากการแจ้งเหตุฉุกเฉิ นทังหมด 4,982 สาย
ทําการระบุพิกดั ได้ทงสิ
ั น 4,982 สาย จากนันจึงทําการระบุตาํ แหน่งของจุดเกิดเหตุลงไปบนแผนที
อําเภอเมืองสกลนครผ่านโปรแกรม Quantum GIS
3 จัดกลุ่มสายเรียกใช้ บริการแบ่ งตามพืนN ทีย่ อย
ทําการแบ่งพืนทีให้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ออกเป็ นพืนทีย่อยสี เหลียม
ขนาด 3x3กม.เพือความสะดวกในการคํานวณหาจุดศูนย์กลาง โดยพืนทีทังหมดถูกแบ่งออกเป็ น
240 โซน จากนันทําการนับความถี ของการเรี ยกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในแต่ละ พืนทีย่อยเพือ
นําไปใช้ในการคํานวณหาจุดศูนย์กลางที เหมาะสมในการจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นต่อไป
โดยพบว่า มี 151 โซนที มี ก ารเรี ย กใช้บ ริ ก ารซึ งขันตอนการวิ เ คราะห์ นี สามารถทํา ได้โ ดยใช้
โปรแกรมQuantum GIS
4 การคํานวณจุดศูนย์ กลาง
พืนทีอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 16 ตําบล ดังนัน ในการคํานวณหาจุดจอด
รถทีเหมาะสม โดยวิธีจุดศูนย์กลางนัน จะทําการคํานวณจุดจอดในแต่ละตําบล รวม 13 จุดจอด โดย
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ใช้ขอ้ มูลตําแหน่งของสายเรี ยกเข้า แต่ละตําบล จะประกอบด้วยพืนทีย่อยหรื อจํานวนโซนทีแตกต่าง
กัน โดยคํานวณพืนทีทีมีสายเรี ยกเข้าเท่านัน มีสูตรในการคํานวณ ดังนี

∑d W
=
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ix

Cx

i

(1)

i

i

i

∑d W
=
∑W
ix

Cy
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(2)

i

i

i

เมือ

Cx = พิกดั บนแกน x ของจุดจอด
C y = พิกดั บนแกน y ของจุดจอด

dix = พิกดั บนแกน x

ของโซน i
d iy = พิกดั บนแกน y ของโซน i
Wi = ความถีของการเรี ยกใช้บริ การในโซน i
5 คํานวณหาการครอบคลุมผู้รับบริการ
การกําหนดให้เวลาตอบสนองมาตรฐานเท่ากับ 8 นาที และกําหนดให้รถบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นทีอยู่ห่างจากจุดเกิ ดเหตุ ไม่เกิ น 10 กม. สามารถให้บริ การจุดเกิ ดเหตุภายในเวลา 8 นาที
ดังนันสายเรี ยกใช้บริ การใดอยูห่ ่ างจากจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นภายในรัศมี 10 กม. ถือว่า
อยูใ่ นพืนทีครอบคลุมหากอยูน่ อกรัศมี 10 กม. ถือว่าอยูน่ อกพืนทีการครอบคลุม โดยงานวิจยั นีจะ
ค้นหาตําแหน่ งของจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีสามารถครอบคลุ มจํานวนผูร้ ับบริ การได้
มากทีสุ ด
ในการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภาพของตําแหน่ ง จุ ดจอดปั จจุ บ นั และจุ ดจอดที งานวิจยั นี
นําเสนอ เราจะใช้ความสามารถในการครอบคลุ มจํานวนผูร้ ับบริ การเป็ นตัววัดประสิ ทธิ ภาพ โดย
จะต้องเปรี ยบเทียบทีจํานวนจุ ดจอดเท่ากัน ดังนันในขันตอนนี จึ งจะทราบว่า จุดจอดในตําบลใด
สามารถครอบคลุมการรับบริ การได้มากทีสุ ด
ในการเลือกจุดจอดทีสามารถครอบคลุมจํานวนผูร้ ับบริ การสู งสุ ดนัน จําเป็ นต้องพิจารณา
เป็ นระบบ เนืองจากมีการให้บริ การร่ วมกัน ดังนันหากมีรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นจากจุดจอดใดๆ
ให้บริ การอยู่แล้ว ในการเลื อกจุ ดจอดในลําดับ ต่อมาจึ งต้องพิจารณาเฉพาะจํานวนผูใ้ ช้บริ การที
สามารถครอบคลุมได้เพิมขึน มีขนตอนดั
ั
งนี
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(1) เรี ยงลําดับจุดจอดตามความสามารถในการครอบคลุม
(2) เลือกจุดจอดทีสามารถเพิมการครอบคลุมจํานวนผูร้ ับบริ การสู งสุ ด
(3)พิจารณาความสามารถครอบคลุมทีเพิมขึน หากเลือกจุดจอดทีเหลือเพิมข้าไป
(4) เลือกจุดจอดทีสามารถเพิมการครอบคลุมจากจุดจอดปั จจุบนั สู งสุ ด
(5) หยุดหากได้จาํ นวนจุดจอดครบตามต้องการแล้ว หรื อเลือกจุดจอดเพิมโดยกลับไป
พิจารณาความสามารถครอบคลุมทีเพิมขึน ทังนีทุกครังทีมีการเพิมจุดจอดจะต้องคํานวณหา
ความสามารถในการครอบคลุมของจุดจอดปั จจุบนั ใหม่ โดยจุดจอดทีอยูใ่ นตําแหน่งใกล้เคียงกันจะ
ไม่ถูกเลือกเป็ นจุดจอดทีเพิมเข้าไป เนืองจากมีการครอบคลุมซําซ้อนกัน ในการเลือกจุดจอดจํานวน
m จุด จากจุดจอดทังสิ น n จุด โดย m ≤ n สามารถเขียนเป็ นแผนภาพขันตอนการทํางาน ได้ดงั แสดง
รู ปที 1
เริ มต้น
i=0: เรี ยงลําดับจุดจอดตามความสามารถ
ในการครอบคลุมจากมากไปน้อย (1,2,…,n)
i=i+1: เลือกจุดจอดทีมีความสามารถในการ
ครอบคลุมสู งสุ ด

ตรวจสอบว่าคัดเลือกครบหรื อยัง
(i=m หรื อไม่)

ใช่

ไม่

หยุด

พิจารณาความสามารถในการครอบคลุมทีเพิมขึน หากเลือกจุดจอดทีเหลือ
เพิมเข้าไปโดยคํานวณทีละจุด (จํานวนจุดทีเหลือ n-i)

เรี ยงลําดับความสามารถในการครอบคลุมเพิมขึน
จากมากไปน้อย

รู ปที 1 ขันตอนการคัดเลือกจุดจอดทีมีการครอบคลุมสู งสุ ด
(m จุด จาก n จุด)
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ผลการวิจัย
พืนที อําเภอเมื อง จังหวัดสกลนครมี รถบริ การแพทย์ฉุก เฉิ นจากหลายหน่ วยงาน ในที นี
พิจารณาเฉพาะรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร ซึ งปั จจุบนั มีจุดจอดทังสิ น
13 จุด ดังแสดงในรู ปที 2
ในการคํานวณหาจุดจอดใหม่โดยใช้วิธีจุดศูนย์กลางนันทําการคํานวณหาจุดศูนย์กลางของ
ปริ มาณสายเรี ยกใช้บริ การในแต่ละตําบลรวมทังสิ น16 ตําบล ดังแสดงในรู ปที 3 โดยจุดทีแทนด้วย
สัญลักษณ์ สีเหลี ยมเป็ นจุดที ต้องการปรับตําแหน่ งของจุดจอด เนื องจากจุดทีคํานวณได้จากวิธีจุด
ศูนย์กลางอยูใ่ นตําแหน่งทีไม่สามารถจอดได้ ดังนันจึงต้องเลือนไปจอดในบริ เวณใกล้เคียงทีมีความ
เหมาะสมและดังแสดงในตารางที 1 แสดงพิกดั จุดจอดใหม่และจุดจอดใหม่ทีมีการเปลียนแปลง
ในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของจุดจอดใหม่ทีคํานวณได้ กับจุดจอดปั จจุบนั นัน ผูว้ ิจยั
ใช้การคลอบคลุมจํานวนผูร้ ับบริ การเป็ นตัววัดประสิ ทธิ ภาพ ในตารางที 2 แสดงจํานวนสายแจ้งเหตุ
ฉุ กเฉิ นหรื อสายเรี ยกใช้บริ การทีสามารถครอบคลุมได้ หากมีรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นจอดทีจุด
นันๆ โดยจํานวนสายเรี ยกเข้านี อาจเป็ นสายเรี ยกเข้าทีอยู่ในตําบลเดี ยวกันกับจุดจอดหรื อพืนทีใน
ตําบลใกล้เคียง ตัวอย่างเช่ น หากเลื อกจุ ดจอดในตําบลฮางโฮง จะสามารถตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ
ภายในเวลามาตรฐาน ทังในเขตตําบลฮางโฮงและพืนทีใกล้เคียงได้เป็ นจํานวน 2,498 สาย
การทดลองแบ่ งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่ กรณี ที 1 จุ ดจอดปั จจุ บนั ซึ งมี อยู่ 13 จุ ด พบว่า
สามารถครอบคลุมจํานวนผูใ้ ช้บริ การ ได้ 3,781 สาย กรณี ที 2 คํานวณจุดศูนย์กลางจากความถีของ
สายเรี ยกเข้า ในทีนีหากเลือกจุดจอด 13 จุดเท่ากับปั จจุบนั จะสามารถครอบคลุมผูใ้ ช้บริ การได้สูงถึง
4,982 สาย ดังในตารางที 3

รู ปที 2 แสดงจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ปั จจุบนั

รู ปที 3 แสดงจุดจอดรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นตําแหน่งใหม่
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ตารางที 1 แสดงพิกดั จุดจอดใหม่และจุดจอดใหม่ทีมีการเปลียนแปลง
ตําบล

จุดจอดใหม่

จุดจอดใหม่ ทมีี การเปลียนแปลง

x (easting)

y (northing)

x (easting)

y (northing)

ฮางโฮง
ธาตุนาเวง
พังขว้าง
ห้วยยาง
ธาตุเชิงชุม
งิวด่อน
ดงมะไฟ
ขมิน
ดงชน
โนนหอม
เชียงเครื อ
เหล่าปอแดง

11043278.25
1042647.159
1040516.281
1039362.447
1047697
1049572.262
1044584.331
1037794.9
1058371.836
1054474.06
1046147.538
1056969.946

1911225.398
1907615.599
1906706.833
1898301.194
1904834.36
1897779.694
1893419.405
1924748.3
1897743.948
1893365.457
1918091.855
1903230.923

104248
1041733
1047724
1043239
1033842
1058286.179
1054611
1047168
1057601

1907743
1898281
1904861
1892093
1913499
1890910.894
1893511
1918105
1902919

ม่วงลาย

1061693.588

1900521.784

1061072

1900507

ท่าแร่

1053033.361

1915494.67

1052859

1915426

โคกก่อง

1064045.51

1901638.873

1063866

1901435

หนองลาด

1037794.9

1924748.3

1038639

1924680

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั นี นําเสนอการคํานวณหาจุ ดจอดรถบริ ก ารการแพทย์ฉุกเฉิ นที เหมาะสม ให้ก ับ
ระบบบริ การแพทย์ฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลสกลนคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยใช้วิธี
จุดศูนย์กลาง ร่ วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาความถีของสายแจ้งเหตุฉุกเฉิ น
ในแต่ ล ะพื นที คํา นวณหาจุ ดจอดรถที เหมาะสมในแต่ ล ะตํา บล และเลื อกจุ ดจอดรถที สามารถ
ครอบคลุมจํานวนผูใ้ ช้บริ การสู งสุ ด ซึ งผลการศึกษาพบว่าจุดจอดใหม่ทีคํานวณได้สามารถเพิมการ
ครอบคลุมจํานวนผูใ้ ช้บริ การได้สูงขึน
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ตารางที 2 แสดงรายละเอียดของปริ มาณสายแจ้งเหตุฉุกเฉิ น จําแนกตามตําบล
จุดจอดที

ตําบล

จํานวนสายแจ้ งเหตุ
ทีอยู่ในการควบคุม (สาย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ฮางโฮง
ธาตุนาเวง
พังขว้าง
ห้วยยาง
ธาตุเชิงชุม
งิวด่อน
ดงมะไฟ
ขมิน
ดงชน

2,498
2,386
2,365
2,192
2,180
1,881
1,158
1,098
1,077

10

โนนหอม

1,036

11

เชียงเครื อ

1,026

12

เหล่าปอแดง

939

13

ม่วงลาย

762

14

ท่าแร่

688

15

โคกก่อง

520

16

หนองลาด

383

ตารางที 3 แสดงผลการศึกษาเปรี ยบเทียบทัง 2 กรณี
กรณีที
1.จุดจอดปั จจุบนั
2.วิธีจุดศูนย์กลางพิจารณา
จํานวนสายเรี ยกเข้า

จุดจอดรถ
3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15

การครอบคลุม(สาย)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,16

4,982
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หมายเหตุ
1) จุดจอดที 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ในกรณี ที 1 และกรณี ที 2 ไม่ใช่ตาํ แหน่งเดียวกัน
2) ในกรณี ที 1 จุดจอดถูกกําหนดโดยหน่วยงานทีให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น แต่กรณี ที 2 จุดจอด
ถูกคํานวณขึนจากงานวิจยั
ข้ อเสนอแนะ
ในกรณี ทีมีการแจ้งเหตุในตําบลทียังไม่มีการเปิ ดใช้รถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น เจ้าหน้าทีที
ได้รับการแจ้งเหตุ ให้รถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในตําบลทีใกล้เคี ยงสุ ดไปรั บผูป้ ่ วย ควรจะระบุ
ข้อมูลการแจ้งเหตุไว้ในตําบลนัน ไม่ควรระบุการแจ้งเหตุจากรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีไปรับ
ผูป้ ่ วย เพือได้จุดเกิดเหตุทีชัดเจนและสามารถนํามาคํานวณหาจุดจอดใหม่ได้ถูกต้อง
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