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ABSTRACT
Background : Buriram Hospital quantity 590 beds. Have the average patients 1,450 person
per day. Makes it difficult to serve. Nathan is to meet the needs of patients
and relatives. As a result, satisfaction is lower than the standard. There have
been complaints and lawsuits.
Objective : The purpose of this research were to participatory action research. The
objectives of this research were to develop a service system at Public access.
To the satisfaction of the patient. Decrease congestion at the Buriram Hospital
Research design : Participatory action research.
Methods : There are 3 phases. 1. Analysis of the situation. 2. Development services of
main PCU 5 areas Network 17 areas. Participated in a medical practice,
Manage Referral system. And Development of information technology.3.
Evaluation by Assessment of satisfaction. Based on information from 22 PCU
network. Between October 2007 to December 2010. Analyzed by descriptive
statistics.
Results :
Found. 1. The Environment. Executives at all levels practitioners in all sectors
support. 2. The Input. To policy and plan participation and clearly defined
functions. 3. The Process. The policy into practice together. Coordinate
information of PCU between networks. 4. The Result. An increase in patient
satisfaction. In 2008 to 2010 is 91.79-94.63% respectively. The satisfaction of
our clients Buriram Hospital increase. In 2008 to 2010 is 77.47-80.53%. The
number of patients at the PCU increase. In 2008 to 2010 is 2.07-3.15 Times/
person/ year. Buriram Hospital service rates to decline. In 2008 to 2010 is
52.15-51.22%.
Conclusions : The Improving the quality and potential of the PCU network. Under the
support of administrators at all levels. Practitioners in all sectors. Can increase
access to services and customer satisfaction of patient. And develop
Community Hospital networks. There fore can take to reduce congestion
of Hospital Truly.
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บทคัดย่อ
เหตุผลในการวิจัย : จากสภาพปัญหาความแออัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 590 เตียง มีผู้รับบริการจำ�นวนมาก
เฉลี่ยวันละ 1,450 คน ทำ�ให้เกิดความยากลำ�บากในการให้บริการเพื่อตอบสนองความคาด
หวั ง ของผู้ ป่ ว ยและญาติ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจตํ่ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานของผู้ รั บ ริ ก าร
เกิดปัญหาข้อร้องเรียนและการฟ้องร้อง
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม
รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
วิธีการศึกษา : มี 3 ระยะ ได้แก่ วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนารูปแบบระบบคุณภาพบริการและศักยภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) แม่ข่าย 5 แห่ง เครือข่าย 17 แห่ง ร่วมทำ�แนวปฏิบัติรักษา
พยาบาล จัดระบบรับ-ส่งต่อ ระบบสนับสนุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประเมินผลใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ข้อมูลผู้รับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ  PCU
  
22 แห่ง ระหว่างตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2553 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา : พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน ด้านปัจจัย
นำ�เข้า   การกำ�หนดนโยบาย   แผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ชัดเจน ด้านกระบวนการสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติสู่เป้าหมายร่วมกัน เชื่อมประสาน
ข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยบริการ  และ ด้านผลลัพธ์  พบความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  
PCU เพิ่มขึ้น ปี 2551 2552 และ 2553  ร้อยละ 91.79  92.50  และ 94.63 ส่วนความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์  เพิ่มขึ้น ปี 2551  2552  2553  ร้อยละ 77.47
  
78.70 และ 80.53 จำ�นวนครั้งของผู้รับบริการที่ PCU เพิ่มขึ้นปี 2551 2552 และ 2553 คือ
2.07 2.83 และ 3.15 ครั้ง/คน/ปี  อัตราผู้รับบริการของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่อยู่เขตอำ�เภอ
เมืองบุรีรัมย์ ลดลงปี 2551  2552 และ 2553 ร้อยละ 52.15 51.74  และ 51.22
สรุป :		
การพัฒนาระบบคุณภาพบริการและศักยภาพ PCU ภายใต้ความร่วมมือร่วมปฏิบัติของ
ผูบ้ ริหารทุกระดับ ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ ภาคส่วนทำ�ให้เกิดพลังในการพัฒนา สามารถเพิม่ อัตราการเข้า
ถึงและเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความศรัทธาแก่ประชาชน พร้อมทั้งควรพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลชุมชน
เครือข่าย  จึงจะสามารถลดความแออัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้อย่างแท้จริง
คำ�สำ�คัญ :
แบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน  ทีมสหสาขาวิชาชีพ
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บทนำ�

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์  
ขนาด 590 เตียง (ให้บริการจริง 720 เตียง ไม่รวม
เตียงเสริม) มีบุคลากร 1,336 คน ให้บริการผู้ป่วย
ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และเป็นศูนย์
แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มีภารกิจให้บริการ
สุขภาพ แก่ประชากรในพื้นที่อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์  
จำ�นวน  221,228  คน  และทั้งจังหวัดบุรีรัมย์  จำ�นวน  
1,592,645 คน รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจาก
ศักยภาพ และความพร้อมของการให้บริการทำ�ให้
มีจำ�นวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงพยาบาล
บุรีรัมย์จึงประสบปัญหาความแออัดของผู้รับบริการ  
ทั้งงานผู้ป่วยนอก เฉลี่ยวันละ 1,450 คน และผู้ป่วย
ในเฉลี่ยวันละ 603 คน อัตราครองเตียงสูงถึงร้อยละ
102.27 แม้บคุ ลากรสาธารณสุขทุกระดับต้องทำ�งาน
หนักเพิ่มมากขึ้นจากภาระงานที่มากขึ้นเพื่อตอบ
สนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ แต่ความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการกลับลดลง และตํา่ กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน อีกทั้งเกิดปัญหาข้อร้องเรียน และการ
ฟ้องร้องตามมา เมื่อทบทวนสภาพปัญหา  วิเคราะห์
ข้ อ มู ล สถานการณ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์1 พบว่ า
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ร้อยละ 56 ของผู้รับบริการ
ทั้งหมดเป็นผู้รับบริการในเขตอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาลบุ รี รั ม ย์
และเมื่อวิเคราะห์ 10 อันดับโรคแรก ก็พบว่า
ผู้รับบริการในเขตอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ป่วย
ด้วยโรค Primary Hypertension ร้อยละ 3.86,
DM Non Complication ร้อยละ 2.58 และ Upper
Respiratory Tract Infection ร้อยละ 2.08 เป็นต้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น และทั้ง
ระบบการักษาพยาบาลแบบตั้งรับ คณะผู้วิจัย จึง
สนใจที่จะพัฒนาระบบคุณภาพบริการ  โรงพยาบาล
บุ ร ี ร ั ม ย์ แ ละพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูม ิ (PCU)
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เครือข่าย2 รูปแบบใหม่ ไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยมีกลไก
การขับเคลือ่ นทีห่ ลากหลาย พร้อมๆ กันทุกภาคส่วน
ซึ่ ง เน้ น การพั ฒ นาหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ แ บบใกล้
บ้านใกล้ใจ การจัดรูปแบบบริการของหน่วยบริการ
แต่ละระดับให้เหมาะสมกับบริบท และตรงตาม
ภารกิจ การสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพ  โดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบบบริการสุขภาพ และ
ใช้บริการสุขภาพอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิจัย3
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด
ระบบคุณภาพบริการ และศักยภาพหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ  (PCU) เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม
คำ�ถามการวิจัย3
1. การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย
โรงพยาบาลบุรีรัมย์   จะส่งผลต่อการลดความแออัด
โรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือไม่  อย่างไร
2. การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จะมีผลทำ�ให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น และมี
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นหรือไม่  อย่างไร
ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนผู้รับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
และหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายเขตอำ�เภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 22 แห่ง ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2553
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ประชาชนและกลุมตัวอยาง
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บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 22 แหง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2553
วารสารการแพทย์
วราภรณ์ เขมโชติกูร, เพ็ญพิศ นุกูลสวัสดิ์
322
โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
กรอบแนวคิดการวิจยั
4-6
กรอบแนวคิ
ดการวิ
คณะผู
วจิ ัยใชจัยแนวคิดการประเมินโครงการแบบยึProcess,
ดการตัดสินProduct
ใจเปนหลัModel)
ก (Decisionประกอบด้
Makingวย การ
คณะผู้ วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด การประเมิ น โครงการ ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
Approach) เปนแนวคิดของ Stuff/ebeam เปนการบริการใหขอมูลและโอกาสในทางเลือกแกผูบริการเรียก
แบบยึดการตัดสินใจเป็นหลัก (Decision Making การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยนำ�เข้า (Input
สั้นๆวา (IPP Model (Context, Input, Process, Product Model) ประกอบดวย การประเมินสภาวะแวดลอม
Approach) เป็นแนวคิดของ Stuff/ebeam เป็นการ Evaluation), การประเมินกระบวนการ (Process
(Context
การประเมินปจอจักแก่
ยเบื้อผงต
ยนําเขา (Input และการประเมิ
Evaluation), การประเมิ
บริการให้Evaluation)
ข้อมูลและโอกาสในทางเลื
ู้บรินกหรื
ารอปจจัEvaluation)
นผลผลิต น (Product
กระบวนการ
Evaluation)
และการประเมิ
ต (Product Evaluation)
เรียกสั้นๆว่า(Process
(IPP Model
(Context,
Input,นผลผลิEvaluation)
ซี่งมีรายละเอีซี่งยมีดดัรายละเอี
งนี้ ยดดังนี้

กรอบแนวคิดวิจัย
สภาพแวดลอม (Context)
- นโยบาย3S/3D
- ความพรอมของผูบ ริหารและผูปฏิบัติ

ปจจัยนําเขา (Input)
- การกําหนดนโยบาย/เปาหมาย/
ยุทธศาสตร แบบมีสวนรวม
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ
- การจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
- คน
เงิน ของเทคโนโลยี ขอมูล
สารสนเทศ

- ความแออัดโรงพยาบาลบุรีรัมย
- ความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ และชุมชน

กระบวนการ (Process)
-พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
บริการ
พัฒนาระบบรับ-สงตอ
- พัฒนาระบบสนับสนุน

ผลลัพธ (Outcome)
-ประชาชนเขาถึง
-ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ลดความแออัดโรงพยาบาลบุรีรัมย

สนับสนุน ความพร้อมของทีม สถานที่ อุปกรณ์
ารศึกกษาดํ
ษาดำาเนิ
�เนินนการจิ
การวิวัยจัย
วิวิธธีกีการศึ
เครื่องใช้Research)
  และภาคีเซึครื่งการวิ
อข่ายภาคประชาชน
ารวิจัยจปฏิ
ั ย ปฏิ
ิ ก ารแบบมี
ส่ ววนร่ม ว(Participatory
ม   เครื่องมือAction
ใชใช้ววิธิ ธีกี การวิ
บัตบิกั ตารแบบมี
สวนร
จัยมี 3 ระยะ
(Participatory Action Research) ซึ่งการวิจัยมี 3   ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ
ไดแก
เครือข่ายเขตอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
ระยะได้แก่
1.3 ระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจาก
1
ทุกภาคส่วน ทั้งภายใน ภายนอกโรงพยาบาลและ
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้แก่ คณะ
1.1  ทบทวนสภาพปัญหา
1.2 สถิติข้อมูลผู้รับบริการ สาเหตุโรค/กลุ่ม กรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการ
อาการ ภูมิลำ�เนา ระยะเวลารอคอย ความพึงพอใจ ประสานงานระดับอำ�เภอเมืองบุรรี มั ย์ คณะกรรมการ
ของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ทรัพยากร อัตรา ประเมิ น ผลสำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์  
กำ�ลัง  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การคมนาคม แหล่ง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
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ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบคุณภาพบริการ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
บริการประทับใจ พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทุก
ระดับ และผู้ปฏิบัติทีมสหวิชาชีพทุกภาคส่วน รวม
ทั้งกำ�หนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เช่น สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำ�นวยการสนับสนุน
งบประมาณ งบลงทุน และครุภณ
ั ฑ์ โรงพยาบาล
บุ ร ี ร ั ม ย์ ส นับสนุนทีมสหวิชาชีพ ค่าตอบแทน
ยานพาหนะ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ ยา เวชภัณฑ์
ชันสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สำ�นักงาน
สาธารณสุขอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์สนับสนุนทีมปฏิบัติ
ประจำ�สถานที่ ประสานงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เทศบาล
เมืองบุรีรัมย์  และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก ร่วมปฏิบัติงาน
2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเครือข่ายอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
1)   พฒ
ั นาหน่วยบริการปฐมภูมแิ ม่ขา่ ย  5  แห่ง  
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แพทย์  
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลเวชปฏิบัติ ส่วน
เครือข่าย 17 แห่ง มีพยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
เวชปฏิบัติ  ปฏิบัติงานประจำ�
2) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยมีคณะกรรมการยาบัญชียา
หน่วยบริการปฐมภูมิแม่ข่าย เครือข่าย
3) พัฒนาระบบรับ-ส่งต่อ ดังนี้
3.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีข ้ อ มู ล สาร
สนเทศ โดยใช้โปรแกรม Home C/ HosXP PCU  
เชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างโรงพยาบาล
บุรีรัมย์และหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย
3.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดการ
การความรู้ร่วมกัน โดยการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ  
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จัดทำ�แนวปฏิบัติ คัดกรอง ดูแลรักษา พยาบาล
ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงร่วมกัน
3.3) พัฒนาระบบรับ-ส่งต่อเพือ่ การดูแลต่อ
เนือ่ ง ระบบทางด่วนจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบ
การสื่อสาร ระบบติดตามผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่
ชุมชน และจากชุมชนสู่โรงพยาบาล
3.4) พัฒนาระบบส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง DM Non Complication Primary Hypertension ร่วมในการวางแผนการจำ�หน่าย เป็นต้น
4) พัฒนาระบบสนับสนุน
4.1) พัฒนาระบบบริการทันตกรรมเชิงรุก
ทีห่ น่วยบริการปฐมภูมแิ ม่ขา่ ย เครือข่าย และโรงเรียน
4.2) พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น พยาธิ ว ิท ยา
คลินิก  lab  ANC/ โรคเรื้อรัง  ฯลฯ
4.3) สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
- สนับสนุนงบประมาณ/กิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน
4.4) สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชน
-   จติ อาสา   มติ รภาพบำ�บัด   อาสาสมัครสาธารณสุข
ผูน้ �ำ ชุมชนร่วมเป็นกรรมการ  และมีกจิ กรรมต่อเนือ่ ง
ระยะที่ 3 การประเมินผล
- ใช้รูปแบบยึดการตัดสินใจเป็นหลัก (Decision-Making Approach) CIPP (Context, Input,
Process, Product Model)4-6
- แบบประเมินความพึงพอใจของสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
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วราภรณ์ เขมโชติกูร, เพ็ญพิศ นุกูลสวัสดิ์

ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า
1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม  (Context  
Evaluation)
จากการทบทวน วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ
เครือข่าย พบว่า
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีความแออัดของผู้รับ
บริการเฉลี่ยวันละ 1,450 คน ซึ่งร้อยละ 56 ของ
ผู้รับบริการทั้งหมด มีภูมิลำ�เนาในเขตอำ�เภอเมือง
บุรีรัมย์และพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
ส่วนโรคติดต่อ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ
ส่วนต้นและพบว่าผู้รับบริการที่หน่วยบริการปฐม
ภูมิเครือข่ายส่วนใหญ่มีปัญหาสาธารณสุขเช่นเดียว
กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์
- ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย  ยัง
ไม่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ แ ล ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ
ทีมสหวิชาชีพทุกภาคส่วน เห็นความสำ�คัญและมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการดำ�เนินงาน
- ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือ
2. การประเมินด้านปัจจัยนำ�เข้า (Input
Evaluation) ที่สำ�คัญ ได้แก่
- ผูบ้ ริหารทุกระดับและผูป้ ฏิบตั ทิ มี สหวิชาชีพ
ทุกภาคส่วน ร่วมกำ�หนดนโยบาย แผนกลยุทธ์เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- มี ก ารกำ � หนดบทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ชัดเจน
- ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
โดยสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนับสนุนอัตรากำ�ลัง บุคลากร
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โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

ประจำ�พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
การอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ งบประมาณ
ครุ ภ ั ณ ฑ์ และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง ยาและเวชภั ณ ฑ์
ค่าตอบแทนทีมสหวิชาชีพ และระบบเทคโนโลยี
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมประสานข้อมูลการดูแล
ต่อเนื่อง ฯลฯ
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยความร่วม
มือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชนและ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชน รวมทั ้ ง ร่ ว มเป็ น
กรรมการกองทุนตำ�บล กรรมการพัฒนาหน่วย
บริการปฐมภูมิ และพร้อมสนับสนุนงบประมาณการ
ดำ�เนินงานสาธารณสุขเชิงรุก
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process  
Evaluation) ที่สำ�คัญ ได้แก่
- การนำ�นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันนัน้   ทีมนำ�และทีมปฏิบตั ิ
สหวิชาชีพมีการสื่อสาร ทำ�ความเข้าใจ ประชุม  
ทบทวนสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนากลวิธีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
- การจัดทำ�แนวปฏิบตั กิ ารคัดกรอง การรักษา
พยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย
แพทย์ เ ฉพาะทางอายุ ร กรรม คลิ น ิ ก เบาหวาน
เป็นทีมนำ�ในการพัฒนา CPG, CNPG ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ
นั ก กายภาพบำ� บั ด นั ก จิ ต วิ ท ยา พยาบาลเวช
ปฏิบัติ นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทัง้ ในโรงพยาบาลบุรรี มั ย์  
หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดทำ�แนวปฏิบัติ CPG, CNPG
นำ �ไปปฏิ บ ั ต ิ ทบทวน ประเมิ น ผล ปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการโรงพยาบาล
บุรีรัมย์บริการประทับใจ พัฒนาเครือข่ายบริการ
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ปฐมภู ม ิ อย่างสมํ ่าเสมอเดือนละ 1 ครั ้ ง ซึ ่ ง
ประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับ และผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ
ทีมสหวิชาชีพทุกภาคส่วน โดยทบทวนสภาพปัญหา
ในการดำ�เนินงาน การประเมินผล การแก้ไข
ปรับเปลี่ยนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมประชุม

4. การประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome  
Evaluation) พบว่า
4.1 ด้านการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
แม่ข่ายทุกมุมเมือง 5 แห่ง โดยทีมสหวิชาชีพ
และเครือข่าย 17 แห่ง โดยพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเวชปฏิบัติ

การจัดดเครื
เครืออข่ข่าายบริ
ยบริกการปฐมภู
ารปฐมภูมมิในเขตอํ
ิในเขตอําาเภอเมื
เภอเมือองง
การจั
บประมาณ2552-2553
2552-2553
ปีปีงงบประมาณ
แผนที่ต่ตั้งั้งและประชากร
และประชากรNode
NodePCU
PCUอํอําาเภอเมื
เภอเมือองและอํ
งและอําาเภอบ้
เภอบ้าานด่
นด่าานน จัจังหวั
งหวัดดบุบุรรีรีรัมัมย์ย์
แผนที
บ้านด่าน 9,464 คน Cup spit
ปี 53 PCU เครือข่าย 5 แห่ง
21,555 คน

บ้านบัว 9,925 คน
PCU เครือข่าย 6 แห่ง

บ้านยาง 13,087 คน

43,278 คน

PCU เครือข่าย 6 แห่ ง
37,517 คน
สหชัชวาล 35,694
คน PCUเครือข่าย 2 แห่ ง
31,609 คน

หัววัว 17,288 คน PCU

สวายจีก 11,848 คน

เครือข่าย 2 แห่ง 10,541 คน

PCU เครือข่าย 1 แห่ ง 6,647 คน

ดานบริ
การประทั
พบภาพรวมความพึ
งพอใจของผูรับบริ
การที่โรงพยาบาลบุ
รีรัม่หยน่วย
4.24.2ด้านบริ
การประทั
บใจบใจพบภาพรวม
พบภาพรวมความพึ
งพอใจของผู
้รับบริการที
เพิความพึ
่มขึ้นจากป
2551 ้ร2552
รอยละรีร77.47
80.53มิเครื
ตามลํ
บ ่มและพบภาพรวมความ
งพอใจของผู
ับบริกและ
ารที่โ2553
รงพยาบาลบุ
ัมย์ 78.70บริกและ
ารปฐมภู
อข่าาดัยเพิ
ขึ้นจากปี 2551 2552
พึเพิงพอใจของผู
บริการที
่หนวยบริ
อขายเพิและ
่มขึ้นจากป
และ 2553
ยละ 94.63
่มขึ้นจากปี ร ับ2551
2552
และการปฐมภู
2553 ร้มอิเครื
ยละ  
2553 2551
ร้อยละ255291.79
92.50รอและ
8-10
77.4792.50
78.70และและ
91.79
94.6380.53
ตามลํตามลำ
าดับ �ดับ และ ตามลำ�ดับ
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100
90
90
80

77.47
77.47

80
70

78.7
78.7

80.53
80.53

91.79
91.79
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92.5
92.5

94.63 โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
94.63

51
51
52
52
53
53

70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
100

หน่วยงานในโรงพยาบาล
PCUเครือข่ายรพ.บร.
หน่วยงานในโรงพยาบาล
PCUเครือข่ายรพ.บร.
4.3 ดานการเขาถึงบริการ พบผูรับบริการที่หนวยบริการปฐมภูมิเครือขายเพิม่ ขึ้นจากป 2551
าถึงบริ
ร้ บั บริครั
4.3ด้านการเข้
ดานการเข
าถึกงารบริและ
กพบผู
าร3.15
พบผู
รกับ้งารบริ
การที2551  2552  และ  2553  จาก  2.07  2.84  และ  
่หนวยบริการปฐมภูมิเครือขายเพิม่ ขึ้นจากป 2551
2552 และ4.32553
จาก
2.07
2.84
/คน/ป
ที่ ห น่และ
ว ยบริ2553
ก ารปฐมภู
มิ เ ครื2.84
อ ข่ าและ
ยเพิ่ ม3.15
ขึ้ น จากปี
   3.15  ครั้ง/คน/ปี
2552
จาก 2.07
ครั้ง/คน/ป
800,000
800,000
700,000
697,022
648,441
700,000
697,022
600,000
648,441
600,000
500,000
443,158
500,000
400,000
443,158
328,545
400,000
300,000
328,545
248,280
232,511
300,000
200,000
248,280
รักษาพยาบาล
232,511
200,000
100,000
รัผูก้รษาพยาบาล
ับบริการทั้งหมด
100,0000
ผู้รับบริการทั้งหมด
0
51
52
53
51่มขึ้นจากปี 2551 2552 และ
52
53
- โดยมีผู้รับบริ-การเพิ
�นวนและ
443,158
และ 697,022
ราย
โดยมี
ผูรับบริการเพิ่มขึ้นจากป 2553
2551 จำ2552
2553 684,441
จํานวน 443,158
684,441
ตามลำ�ดับ
- โดยมี
และ 697,022 รายตามลํ
าดับ ผูรับบริการเพิ่มขึ้นจากป 2551 2552 และ 2553 จํานวน 443,158 684,441
และ 697,022 รายตามลําดับ
0
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7,020

8,000
7,000

7,020

7,000
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000

3,710

4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000 0
0

3,710
910

910 635
635
51

1,246
1,246
52

2,283
เบาหวาน
2,283
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
53

ความดันโลหิตสูง

51
52 บบริการที่หนวยบริ
53การปฐมภูมิเครือขายเพิ่มขึ้นจาก
- และพบว
ามีผูปวยโรคเบาหวานรั
- และพบว่
า- มีผปู้ และพบว
ว่ ยโรคเบาหวานรั
บบริ1,245
การทีและ
ห่ น่วยบริ
อข่กาารปฐมภู
ยเพิม่ ขึน้ จากปี
ป 2551
2552 และ
2553
จํานวน
2,283
ตามลํ
บยบริ
ามีผูป635
วยโรคเบาหวานรั
บบริการปฐมภู
การที
่หนามดัวเิ ครื
มิเครือข2551
ายเพิ่ม2552
ขึ้นจาก
และ 2553 จำ�นวน 635  1,245  และ
ตามลำ�ดับโลหิตสูงรับบริการที่หนวยบริการปฐมภูมิเครือขาย
- รวมทั
้งมีผ635
ูป2,283
วยโรคความดั
ป 2551 2552 และ 2553
จํานวน
1,245 และน2,283
ตามลําดับ
- รวมทั้งมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2551  
เพิ่มขึ้นจากป 2551 2552
จํานวน น910
7,020 ตามลําดับ
รวมทัและ
้งมีผูป2553
วยโรคความดั
โลหิ3,710
ตสูงรั�บและ
2552  และ  2553  จำ- �นวน  910  3,710  และ  7,020  ตามลำ
ดับริ
บ การที่หนวยบริการปฐมภูมิเครือขาย
เพิ่มขึ้นจากป 2551 2552 และ 2553 จํานวน 910 3,710 และ 7,020 ตามลําดับ
58
56.33
56.05
5856
56.33
56.05
5654
53.52
52.51
5452
51.74
53.52
51.22
52.51
5250
51.74
51.22
48.78
48.26
48
50
47.85
48.78
46.48
48.26
4846
47.85
43.95 46.48
4644
43.67
เขตอ.เมือง
4442
43.95
เขตอื่นอๆง
43.67
เขตอ.เมื
4240
เขตอื่นๆ
2548
2549
2550
2551
2552
2553
40

2548
2553 าเภอเมืองบุรีรัมย
2553
ยละ  56.33  56.05  53.52  52.51  51.74  
ดานไร2549
ดที2550
่โรงพยาบาลบุ
รีรัมยร้อพบอั
ต2552
ราผูรับบริการในเขตอํ
4.4 ด้า4.4
นไร้ความแออั
ดคทีวามแออั
โ่ รงพยาบาลบุ
รรี มั ย์   2551
�ดักบารในเขตอํ
พบอัลดลงจากป
ตราผู้รับบริ
การในเขตอำ
เภอเมื2551
องบุ
ีรรงพยาบาลบุ
ัมย์ลดลง
และ 2553
ยละ ต56.33
53.52 52.51
51.74
4.42548
ดา2549
นไรค�2550
วามแออั
ดทีร่โ2552
รีรและ  51.22  ตามลำ
ัมยรอพบอั
ราผูรับ56.05
บริ
าเภอเมื
องบุรและ
ีรัมย
จากปี
51.222548  2549  2550  2551  2552  และ  
ตามลํ
ลดลงจากป
2548าดับ2549 2550 2551 2552 และ 2553 รอยละ 56.33 56.05 53.52 52.51 51.74 และ
51.22 ตามลําดับ
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วารสารการแพทย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

- เมื่อวิเคราะห์ 10 อันดับโรคแรกของ
ผู้รับบริการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่มีภูมิลำ�เนาในเขต
อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์  จากปี  2548-2553  พบว่าโรค
ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ Hypertension, Diabetis Melitus,
Surgical  dressing, Preqnancy  และ  Diarrhea  
ส่วนโรคที่ลดลงได้แก่ URI, Immunization, Pharyngitis, Peptic Ulcer  และ  Bronchitis

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรับ-ส่งต่อ
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งระบบทางด่วน และ
การสื่อสารสำ�หรับผู้รับบริการตามระบบรับ-ส่งต่อ
จากหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ

บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
- จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยแห่งความ
สำ�เร็จที่สำ�คัญได้แก่
1. ผู้บริหารทุกระดับ/ผู้ปฏิบัติทีมสหวิชาชีพ
ทุกภาคส่วนเห็นความสำ�คัญ มีความเข้าใจร่วมกำ�หนด
นโยบาย/แผนกลยุทธ์ นำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม พร้อมการสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
ดำ�เนินงาน
2. ทุกภาคส่วนมีภาระงานมาก แต่เมื่อร่วม
คิดร่วมทำ�   ร่วมสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเกิดเป็น
พลังเครือข่ายแห่งความร่วมมือในการพัฒนางานให้
สำ�เร็จ
3. การประชุม ทบทวนเพือ่ แก้ไขและพัฒนา
อย่างสมํา่ เสมอและต่อเนือ่ ง เกิดการระดมสมอง  การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการแก้ไขปัญหา ส่งผล
ต่ อ สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งที ม สหวิ ช าชี พ ในโรง
พยาบาลและนอกโรงพยาบาลเกิดการเรียนรู้โดยทีม
ผู้ปฏิบัติ  ช่วยให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย
4. ตัวชี้วัดของการดำ�เนินงานตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ แต่ควรทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะด้านไร้ความแออัดถึงแม้ดูเหมือนอัตรา
ผู้รับบริการในเขตอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ภาพรวมจะลด
ลงแต่จำ�นวนผู้รับบริการกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมี
ผู้รับบริการจากอำ�เภออื่นๆ อีก
5. ภายใต้ข้อจำ�กัดด้านอัตรากำ�ลัง ควร

การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพบริ ก ารและ
ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย ภายใต้การ
สนับสนุนของผูบ้ ริหารทุกระดับ ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ ภาคส่วน
สามารถเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพและเพิ่ม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจึงควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาแก่
ประชาชน พร้อมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาล
ชุมชนเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะสามารถลด
ความแออัดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืน
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สรุป

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นีส้ �ำ เร็จลุลว่ งได้ดว้ ยความอนุเคราะห์
ของผู้อำ�นวยการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติเขต 9 สาขาพื้นที่นครราชสีมา นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ นกยกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ สาธารณสุข
อำ�เภอเมืองบุรรี มั ย์ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
บุ ร ี ร ั ม ย์ คณะกรรมการโรงพยาบาลบุ ร ี ร ั ม ย์
บริ ก ารประทั บ ใจพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยบริ ก ารปฐมภู มิ
ผู้ อำ � นวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 9 สาขาพืน้ ทีน่ ครราชสีมา สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำ�นักงาน
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สาธารณสุขอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ สำ�นักงานเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทุก
ท่ า นที่ ใ ห้ โ อกาสและให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการวิ จั ย
จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้
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