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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ      
มีความร่วมมือทางวิชาการกับ สปป.ลาว ในชว่งปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ซ่ึงด าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ จ านวน ๒ 
โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก และ ๒) โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะท่ี ๒ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาผลจากการด าเนินงานโครงการ เพ่ือทราบ
ปัญหาและอุปสรรค ภายหลังโครงการสิ้นสุด รวมทั้งความยั่งยืนและความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จาก
โครงการ และเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงานการให้ความร่วมมือ
กับ สปป.ลาว และ/หรือประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

 วิธีการศึกษา การประเมินผลโครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัย โดยใช้เครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย โดยเครื่องมือที่ใช้ประยุกต์จากแนวคิดการประเมิน 
ผลลัพธ์โครงการตามรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน ๓ กลุ่ม  คือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางการรับทุนศึกษา
และฝึกอบรม และผู้รับบริการ การวิเคราะหเ์ป็นเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตีความ และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 
 ผลการประเมิน พบว่า การพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วและโรงพยาบาลเมืองปากซองส่งผล
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพ่ิมข้ึน ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โครงการ และเมืองใกล้เคียง 
จากสถิติการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  พบว่า      
มีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๐ ในขณะที่ผู้ป่วยในเพิ่มข้ึนร้อยละ ๔๒  
การเข้าถึงบริการงานอนามัยแม่และเด็ก พบว่า มีจ านวนแม่คลอดในโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็นอัตรา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๗ ซึ่งส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของทารกลดลง นอกจากนี้ การเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมี
จ านวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๒ ต่อปี โดยจนถึงต้นปี ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับบริการห้องฉุกเฉินประมาณ ๒๖,๕๐๙ 
คน ในขณะที่โรงพยาบาลเมืองปากซองมีอัตราการเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก ๕๐ คนต่อวัน 
เป็น ๘๐ – ๑๐๐ คนต่อวัน และส าหรับผู้ป่วยในมีอัตราการครองเตียงเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๔๘     
  โรงพยาบาลทั้ง ๒ แห่งมีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการมากขึ้น มีความพร้อมด้านอาคาร 
สถานที่ส าหรับรองรับต่อการให้บริการทางการแพทย์ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน มีบริเวณท่ีพักรอรับบริการ
จัดให้มีเก้าอ้ีนั่งพักรอส าหรับรอการตรวจอย่างเพียงพอ มีความสะอาด อากาศถ่ายเทสบาย มีป้ายบอกห้องตรวจ 
ห้องรับยา ห้อยจ่ายเงิน และอาคารต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหาร
จัดการ โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพการรักษา มีความปลอดภัยสูง อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคต่าง ๆ ที่เข้ารับ 
การรักษามีอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการคลอด และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ
ผลการรักษา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่โครงการฯ ได้สนับสนุน ได้มีน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  บุคลากรทางการแพทย์สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน ามาประยุกต์ในโรงพยาบาลและ 
case ผู้ป่วยจริงได้ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกับผู้รับบริการ ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองกับ
ผู้รับบริการ แต่บางกรณียังขาดการชี้แจงให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพ หรือข้อแนะน าในการดูแล
สุขภาพ 



ง 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
๑) ปัจจุบันด้วยอัตราการเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก อัตราการครองเตียงส าหรับผู้ป่วยใน และ

อัตราการเข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉินที่เพ่ิมข้ึน จึงควรขยายหน่วยบริการที่มีในปัจจุบันให้มากข้ึน โดยการเพ่ิม
อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และบุคลากรให้เพียงพอส าหรับรองรับจ านวนผู้เข้ารับบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูแลรักษาเพ่ือลดอัตราการครองเตียง  

๒) ประชาชนมีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น เป็นโอกาสดีที่โรงพยาบาลจะ
ให้การดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน โดยการให้ความรู้ในการส่งเสริม ป้องกันโรคควบคู่ไปพร้อมกับการรักษา
ด้วย แต่ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ควรเพิ่มทักษะการสื่อสารให้มากขึ้นด้วย เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓) บุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
ได้แก่ การฟอกไต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมองและหัวใจ 

๔) บุคลากรของโรงพยาบาลควรได้รับการอบรมในการใช้ การดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์  

เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

๕) การจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ควรเป็นการจัด 

กิจกรรม ณ โรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะฝึกทักษะและความช านาญได้ 

๖) ส่งเสริมให้โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วเป็นศูนย์การฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลระดับ 
เมืองที่ตั้งอยู่โดยรอบ เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗) โรงพยาบาลเมืองปากซอง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง มีการยกระดับมาตรฐานและ 
คุณภาพการให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการรักษาแก่ประชาชนในเมือง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก และรวมถึงแขวงอ่ืน ๆ อีก ๓ แขวง ได้แก่ แขวงอัตตะปือ สาละวัน และเซกอง 
โรงพยาบาลเมืองปากซองจึงเหมาะสมต่อการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทางตอนใต้ของ สปป.ลาว 

 



๑ 

 

การประเมินผล 
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๑. บทน า 

๑) หลักการและเหตุผล 

ในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ) และกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับรัฐบาล สปป.ลาว    
จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก และ ๒) โครงการ
พัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะท่ี ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้รองรับ
ปริมาณและความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแม่และเด็กท่ีเพ่ิมข้ึน โดยทั้ง ๒ 
โครงการมีการด าเนินงานตามแผนงานหลัก ๓ แผนงาน คือ (๑) การก่อสร้างอาคารให้บริการทางการแพทย์ 
(๒) สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ (๓) พัฒนาบุคลากร มูลค่าแต่ละโครงการประมาณ  
๔๐ ล้านบาท 
 โครงการฯ ได้ด าเนินการทั้ง  ๓ แผนงานเสร็จสิ้นแล้ว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเห็นควรมี  
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะ มาใช้ในการก าหนดนโยบาย     
แนวทางการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนกับ สปป.ลาว และ/หรือ
ประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป  

๒) วัตถุประสงค์การประเมินผล 
การประเมินผลโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะท่ี ๒  และโรงพยาบาลเมืองปากซอง         

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลจากการด าเนินโครงการ และความยั่งยืนของโครงการ ประกอบด้วย 
๑) เพ่ือประเมินการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของประชาชน 
๒) เพ่ือประเมินคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ กระบวนการ

ให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ 
๓) เพ่ือประเมินการใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ในการให้บริการทางการแพทย์  
๔) เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาใช้ในการ

ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
๕) เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 

 

๓) ขอบเขตการประเมิน 
 การประเมินผลโครงการฯ มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมพ้ืนทีโ่รงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว และ 
โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก  
 

๔) ระยะเวลาการประเมินผล 
 ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  



๒ 

 

๕) วิธีการประเมินผล 
 ๕.๑ รูปแบบการประเมินผล 

       การประเมินผลนี้ด าเนินการด้วยการประยุกต์การประเมินผลแบบ CIPP Model ได้แก่ บริบท
ของโรงพยาบาล ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ เพ่ือครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่    
การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ กระบวนการ
ให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ การใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการให้บริการ
ทางการแพทย์ และความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาใช้ในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว และโรงพยาบาลเมืองปากซอง  

 ๕.๒ กลุ่มเป้าหมาย 
       กลุ่มเป้าหมายส าหรับการประเมินผล ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

๑) กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล 
- โรงพยาบาลบ่อแก้ว จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  (นพ.ค าสิน)    

รองผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 
- โรงพยาบาลเมืองปากซอง จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล          

(พญ. บัวลอน) รองผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 
๒) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้การด าเนินการของโครงการฯ  

- โรงพยาบาลบ่อแก้ว จ านวน ๑๒ คน ประกอบด้วย แพทย์อายุรศาสตร์ แพทย์ฉุกเฉิน 
พยาบาล (๘ คน) เทคนิคการแพทย์ (๑ คน)  นักกายภาพบ าบัด (๑ คน) เภสัชกร (๑ คน) 
และเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ (๑ คน)     

- โรงพยาบาลเมืองปากซอง จ านวน ๑๐ คน 
๓) กลุ่มผู้รับบริการ จ านวน ๑๐ คน 

๕.๓ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ประเมิน แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง พร้อมอุปกรณ์
บันทึกเสียง สมุดบันทึกข้อมูล และภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
 ๕.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      การเก็บรวบรวมข้อมูลเกือบทั้งหมดเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารโครงการ รายงานสถิติของโรงพยาบาล  
๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสังเกตของผู้ประเมิน การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus 

group) และการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะรายบุคคล (In-depth Interview)  
 ๕.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

       การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๓ วัตถุประสงค์เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ 

 



๓ 

 

๒. ข้อมูลโครงการและผลการประเมิน 
  

     ๒.๑ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ ๒ 

      ๑. ความเป็นมา 

          ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มอบให้ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (ปัจจุบัน คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขและส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยให้การสนับสนุนการก่อสร้าง
ตึกผู้ป่วยในและอนามัยแม่และเด็ก เป็นอาคาร ๒ ชั้น จ านวน ๖๐ เตียง (รวมห้องพิเศษ ๑๐ ห้อง) โดยใช้แบบ
การก่อสร้างตามแบบกระทรวงสาธารณสุขไทย แบบแปลนที่ ๗๙๑๙ แก่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว แขวงบ่อแก้ว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มพิีธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว 
ระยะที่ ๒ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถวินัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ สปป. ลาว (นายทองลุน สีสุลิด) เดินทางเขารวมพิธีวางศิลาฤกษ “อาคาร ๖๕ ป ลาว – ไทย” 
(อาคารผูปวยในและอนามัยแมและเด็ก ๖๐ เตียง) และมีพิธีการมอบ – รับ อาคารผู้ป่วยในและอนามัยแม่และ
เด็ก เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  ๒. ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล 

     ที่ตั้ง 
     โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ตั้งอยู่ทีล่ะติจูดที่ ๒๐.๒๘๐๑๕๖๙ ลองจิจูดที่ ๑๐๐.๔๑๑๔๒๘๘ ใน

แขวงบ่อแก้ว อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ สปป.ลาว  

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

 

ที่ตั้งโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว 

๓. ข้อมูลโครงการ 
         โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ ๒ มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี ระหว่าง
เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายไทย คือ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข และฝ่ายลาว คือ กรมปิ่นปัว (กรมการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข และ
แผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว งบประมาณทั้งโครงการประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ 
แผนงาน ได้แก่ 

(๑) แผนงานที่ ๑ การก่อสร้างอาคาร  
         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบในการจัดจ้างและ      

การควบคุมงานการสร้างอาคารให้บริการทางการแพทย์ ๑ หลัง พร้อมจัดภูมิทัศน์โดยรอบ ดังนี้ 

- อาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก แบบแปลนเลขที่ ๗๙๑๙ จ านวน ๑ หลัง 

- อาคารทางเดินเชื่อม  ๑ ชั้น  แบบแปลนเลขที่ ๒๖๙๑/ก จ านวน ๓๐ เมตร 

- อาคารทางเดินเชื่อม  ๒ ชั้น แบบเลขที่ ๕๔๖๖ จ านวน ๒๔ เมตร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (E - Action) และได้ผู้รับจ้าง คือ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัศมีจันทร์ก่อสร้าง ในวงเงินค่าจ้าง ๑๘,๔๕๘,๙๙๙ บาท ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง ๔๕๐ วัน 



๕ 

 

 
ภาพตัวอย่างอาคารผู้ป่วยในส าหรบัแม่และเด็ก 

 

(๒) แผนงานที่ ๒ สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์  
        โครงการได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จ านวน ๓๘ รายการ ดังตารางที่ ๑ 

 

ตารางท่ี ๑ การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ ๒ 

ล าดับ รายการ 
รายการที่ได้รับ 

จ านวน หน่วย 
๑ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) ๑ เครื่อง 
๒ อุปกรณ์ 02 ชนิดถัง พร้อมเกย์ ๘ ชุด 
 เกย์ออกซิเจน ๘ ชุด 

๓ เครื่องดูดเสมหะ ๔   เครื่อง 
๔ อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน   
 - เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ผู้ใหญ่ ๑ ชุด 

 - เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ เด็กโต ๑ ชุด 

 - เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ทารก ๑ ชุด 

 - Laryngo scope ผู้ใหญ่ 3 blad ๑ ชุด 

 - Laryngo scope เด็ก 3 blad ๑ ชุด 

๕ เครื่องช่วยหายใจส าหรับ เด็กทารกแรกเกิด ๑ เครื่อง 
๖ เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ (Patient monitor) ๑ เครื่อง 
๗ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oxymeter) ๒ เครื่อง 
๘ เครื่องให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (Infusion pump) ๒ เครื่อง 



๖ 

 

ล าดับ รายการ 
รายการที่ได้รับ 

จ านวน หน่วย 
๙ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑ เครื่อง 

๑๐ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร ๑ เครื่อง 
๑๑ เครื่องปั่น Hematocrit ๑ เครื่อง 
๑๒ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ๒ เครื่อง 
๑๓ หูฟัง ผู้ใหญ่ ๒  ชุด 
๑๔ หูฟัง เด็ก ๒  ชุด 
๑๕ ปรอทวัดอุณหภูมิ ๑๐ อัน/กล่อง ๒  ชุด 
๑๖ เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะนอน และเสาน้ าเกลือ ๑๖ หลัง 
๑๗ เตียงสามัญ ๔๔  หลัง 
๑๘ Crip นอนเด็กทารก ๑๐ ชุด 
๑๙ เครื่องชั่งน้ าหนัก ผู้ใหญ่ ๑ เครื่อง 
๒๐ เครื่องชั่งน้ าหนักเด็กทารก ชนิด digital ๑ เครื่อง 
๒๑ ตู้ข้างเตียง ๖๐ หลัง 
๒๒ โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์สแตนเลส ๒  ชุด 
๒๓ รถเข็นแฟ้มผู้ป่วย ๒  ชุด 
๒๔ แฟ้มผู้ป่วย ๖๐ อัน 
๒๕ รถเข็นท าแผล ๒  ชุด 
๒๖ รถเข็นถาดแจกยา ๒  ชุด 
๒๗ โต๊ะคร่อมเตียง ๒  ชุด 
๒๘ ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรกคลอด ๑ เครื่อง 
๒๙ ตู้อบเด็ก ๑ เครื่อง 
๓๐ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ๑ เครื่อง 
๓๑ โต๊ะท างานพยาบาลพร้อมเก้าอ้ี ๒  ชุด 
๓๒ ตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ ๒  ชุด 
๓๓ พัดลมดูดอากาศ ๒ เครื่อง 
๓๔ เก้าอ้ีนั่ง ๖๐  ตัว 
๓๕ ตู้เย็นเก็บยา ๒ เครื่อง 
๓๖ หมอน ๖๐ ใบ 
๓๗ พัดลมโคจร ๘ ชุด 
๓๘ โซฟาพับได้  ๒๐ ชุด 

รวม ๓๘ รายการ 



๗ 

 

(๓) แผนงานที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร  
        โครงการด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ๓ สาขา ได้แก่  

๑. การดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์  
๒. การดูแลรักษาผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์และทารกแรกคลอด  
๓. การดูแลรักษาผู้ป่วยทางวิภาวะวิกฤติฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน (Emergency Room)  
 และหอผู้ป่วยหนัก (ICU) 

 ๔. ผลการประเมิน 

 ๔.๑ บริบทของโรงพยาบาลในปัจจุบัน 

 ขนาดโรงพยาบาลและความพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
         โรงพยาบาลแขงบ่อแก้ว เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด มีขนาด ๗๐ เตียง ตั้งอยู่ทีเ่มือง
ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เป็นศูนย์กลางในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุม ๕ เมือง ได้แก่ 
ห้วยทราย ต้นผึ้ง เมิง ผาอุดม และปากทา 

 บุคลากร 
  บุคลากรทั้งหมด ๒๑๐ คน เป็นข้าราชการ ๑๒๔ คน เป็นเพศชาย ๕๙ คน เพศหญิง 
๑๕๑ คน จ าแนกได้ดังตารางที่ ๒ 

 

ตารางท่ี ๒ บุคลากรทางการแพทย์โรพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ปี ๒๕๖๒ แบ่งตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน 

๑) ข้าราชการ ๑๒๔ 
๒) ปริญญาโท ๒ 
๓) แพทยเ์ชี่ยวชาญ/แพทย์เฉพาะทาง ๑๓ 
๔) ปริญญาตรี ๒๙ 
๕) ขั้นสูง ๒๘ 
๖) ขั้นกลาง ๕๒ 
๗) สัญญา มีวิชาเฉพาะ ๕๗ 
๗) สัญญา ไม่มีวิชาเฉพาะ ๒๙ 

 
 
 
 
 



๘ 

 

 บทบาทหน้าที่ และจ านวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แสดงดังตารางที่ ๓ 
 

ตารางท่ี ๓ บทบาทหน้าที่และจ านวนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ปี ๒๕๖๒ 

บาทบาทหน้าที่ จ านวน (คน) 
คณะอ านวยการ ๔ 
พนักงานจัดตั้ง ๓ 
บริหารงาน เทคนิค ซ่อมบ ารุง ๑๗ 
สถิติ การเงิน ๑๕ 
แพทย์ ท าหน้าที่ตรวจ ๑๖ 
พยาบาล ๗๖ 
ทันตแพทย์ ๔ 
วิเคราะห์/ห้องปฏิบัติการ ๘ 
เภสัชกร ๘ 
กายภาพบ าบัด ๔ 
รังสี ๒ 
ประกันสุขภาพ ๖ 
พนักงานรับส่งคนเจ็บ ๓ 
พนักงานอนามัย เลี้ยงเด็ก ซักล้าง ๒๕ 
 
 

 
นพ.ค าสิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (เสื้อสีเขียว) และบคุลากรทางการแพทย ์



๙ 

 

 

  
บุคลากรทางการแพทย์ (ฝ่ายบรหิาร) 

  
 

 



๑๐ 

 

 สถิติการเข้ารับบริการ 
    สถิติการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

แสดงดังตารางที่ ๔ 
 

ตารางท่ี ๔ จ านวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

รายการ จ านวน (คน) ที่เข้ารับบริการ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ๕๒,๑๗๐ ๕๔,๕๑๗ ๖๙,๕๔๖ ๘๗,๗๑๕ 
ผู้ป่วยใน ๗,๙๐๕ ๘,๕๑๖ ๘,๕๕๐ ๑๑,๑๘๖ 
อัตราครองเตียงเฉลี่ย (%) ๘๐ ๘๘ ๙๔ ๑๔๐ 
อัตราการตายในโรงพยาบาล ๑ ๑ .๐๙๑ <๑ 
ทันตกรรม ๓,๒๕๒ ๓,๓๗๙ ๓,๐๗๕ ๓,๘๓๓ 
หู คอ จมูก ๗๓๒ ๑,๒๙๘ ๑,๗๘๗ ๑,๙๔๔ 
กายภาพบ าบัด ๔๒๖ ๔๒๙ ๙๘๘ ๑,๕๗๘ 
จักษุ ๑,๙๗๘ ๒,๐๑๑ ๒,๙๕๔ ๓,๒๒๙ 
ฉุกเฉิน ๑๔,๗๘๖ ๑๕,๖๘๓ ๑๘,๓๒๖ ๒๖,๕๐๙ 
ตรวจสุขภาพ ๑,๖๓๒ ๑,๑๙๓ ๑,๑๔๗ ๑,๒๘๕ 
คลอดในโรงพยาบาล ๑,๒๕๐ ๑,๓๒๓ ๑,๕๓๙ ๑,๕๙๐ 
ตรวจครรภ์/ฝากครรภ์   ๗,๖๑๑ ๗,๒๖๐ 
สูติ-นรีเวช ๙๗๑ ๙๐๖ ๑,๖๑๒ ๑,๕๗๖ 
วางแผนครอบครัว ๒,๙๔๘ ๓,๗๐๘ ๒,๘๙๑ ๑,๔๒๖ 
ฉีดวัคซีนบาดทะยัก   ๓,๖๖๔ ๔,๔๕๒ 
ฉีดวัคซีนบาดทะยักหญิงตั้งครรภ์   ๔๒๓ ๑,๒๗๑ 
ฉีดวัคซีนหญิงวัยเจริญพันธุ์   ๑๖๐ ๖๖ 
ผ่าตัดใหญ่ ๔๐๒ ๓๘๐ ๔๖๑ ๕๗๑ 
ผ่าตัดกลาง ๔๑๐ ๔๐๖ ๔๓๙ ๔๙๗ 
ผ่าตัดเล็ก ๖,๗๙๓ ๖,๕๑๑ ๖,๑๖๘ ๗,๑๒๐ 
ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด ๕๖,๓๘๘ ๖๒,๓๖๘ ๙๔,๕๖๘ ๗๗,๑๖๑ 
ตรวจปัสสาวะ   ๓,๓๕๖ ๓,๓๙๐ 
ตรวจอุจจาระ   ๓๐๐ ๒๒๖ 

 
 



๑๑ 

 

 ๔.๒ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 
           โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่มีการให้บริการอย่างครบวงจร 

ต้ังอยู่ในเมืองห้วยทราย นอกจากจะให้บริการการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง     
ห้วยทรายแล้ว ยังให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอีก ๔ เมือง ได้แก่ ต้นผึ้ง เมิง ผาอุดม และปากทา รวมถึง
ประชาชนที่เป็นชนเผ่า (เช่น ลาว ลื้อ ยวน ไต (ไทใหญ่) ม้ง และขะมุ เป็นต้น) ซึ่งเป็นประชากรแฝงที่เข้ามา
ประกอบอาชีพในเมืองห้วยทราย ตลอดจนชาวพม่า และชาวจนี ก็มาเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้วย ดังนัน้ 
โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ถือได้ว่า เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว  

 ประชาชนมีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น โดยสถิติการเข้ารับบริการทางการแพทย์
ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ พบว่า มีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกในปี ๒๕๕๘ จ านวน  
๕๒,๑๗๐ คน เพ่ิมขึ้นเป็น ๘๗,๗๑๕ คน ในปี ๒๕๖๑ หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๐ ขณะทีผู่้ป่วยใน      
ในปี ๒๕๕๘ มีจ านวน ๗,๙๐๕ คน  เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑,๑๘๖ คน ในปี ๒๕๖๑  หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔๒ 
อัตราการครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๔๐ ในปี ๒๕๖๑ เฉพาะการเข้าถึง
บริการงานอนามัยแม่และเด็ก พบว่า มีจ านวนแม่คลอดในโรงพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน ๑,๒๕๐ คน ในปี ๒๕๕๘ 
เพ่ิมข้ึนเป็น ๑,๕๙๐ คน ในปี ๒๕๖๑ หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๗ ซึ่งส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของ
ทารกลดลง นอกจากนี้การเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ มีจ านวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
๒๒ ต่อปี โดยในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับบริการห้องฉุกเฉินประมาณ ๒๖,๕๐๙ คน 

 ๔.๓ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ 
           คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ พิจารณาถึง สถานทีใ่ห้บริการ ระยะเวลาการรอรับ

บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และประสิทธิภาพการรักษา ซึ่ง
จากการสังเกตสภาพแวดล้อม การสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการ พบว่า โรงพยาบาลแขวง   
บ่อแก้วมีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ดังนี้ 

- ด้านสถานที่ โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน อาคาร 
ผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยแม่และเด็ก และอาคารส าหรับฝ่ายบริหารงาน ขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุน       
การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในส าหรับแม่และเด็ก ปัจจุบันโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วจึงมีความพร้อมด้านอาคาร 
สถานทีส่ าหรับรองรับต่อการให้บริการทางการแพทย์ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แต่ควรขยายพื้นที่ส าหรับ
รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น บริเวณท่ีพักรอรับบริการจัดให้มีเก้าอ้ีนั่งพักรอส าหรับรอการตรวจ
อย่างเพียงพอ มีความสะอาด อากาศถ่ายเทสบาย มีป้ายบอกห้องตรวจ ห้องรับยา ห้อยจ่ายเงิน และอาคาร 
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการจัดการ 

 



๑๒ 

 

 
                    ที่น่ังพักรอตรวจแผนกผู้ป่วยนอก              บริการน้ าดื่ม 

         
                             ห้องจ่ายเงิน 

 

- ด้านเวลา โรงพยาบาลเปิดให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ในภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –  
๑๒.๐๐ น. ที่แผนกผู้ป่วยนอก และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ในกรณีฉุกเฉิน ด้วยมีแพทย์เวรตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระยะเวลารอรับบริการต่อคนประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาท ีถือว่า
เป็นการให้บริการที่รวดเร็ว 

- ด้านขั้นตอนการให้บริการ โรงพยาบาลมีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ประกอบด้วย  
ขัน้ตอนการลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิการรักษา จากนั้นผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ กรณีจ าเป็น
แพทย์จะเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือวิเคราะห์ห้องปฏิบัติ หรือการฉายรังสี กรณีรอผลตรวจแพทย์จะให้นอนเฝ้า
สังเกตอาการ และรับเป็นผู้ป่วยใน หรือรับการรักษาและกลับบ้านแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีการชี้แจง
ให้แก่ผู้รับบริการทราบเป็นอย่างดี ในกรณีที่ไม่สามารถรับคนป่วยไว้ในการดูแลรักษาจะมีระบบส่งต่อ โดยส่งไป
ยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง
ของฝ่ายไทย ระบบส่งต่อผู้ป่วยจะไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยข้ามมายังฝั่งประเทศไทยได้หลังจากเวลา ๒๒.๐๐ น.  

 

ห้องจ่ายยา 



๑๓ 

 

       
                      จุดยื่นบัตร รอเรียกคิว     ตรวจวินิจฉัยโรค 

 

 
                      ห้องฉุกเฉิน                    ผู้ป่วยวิกฤต ิ

 

- ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้รับบริการ บุคลากรมีความสุภาพ 
เรียบร้อย ใช้วาจาอ่อนโยน แพทย์ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองกับผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม 
พบว่า การชี้แจงผู้รับบริการให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพ ข้อแนะน าในการดูแลสุขภาพ ยังมีไม่มากอย่างที่ควร 

- ประสิทธิภาพการรักษา ค านึงถึงความปลอดภัย และความเชื่อมั่นต่อผลการรักษา จาก      
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อผลการรักษามากขึ้น มีความพึงพอใจต่อผลการรักษา 
ด้วยความพร้อมด้านอาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคต่าง ๆ ที่เข้ารับการรักษาลดลง โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการคลอด 

๔.๔ การใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ในการให้บริการทางการแพทย์  
๑) ด้านอาคารสถานที่ 

         การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก ลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ได้น ามาจัดสรร
พ้ืนทีส่ าหรับการให้บริการแผนกผู้ป่วยในส าหรับเด็กท่ีบริเวณชั้น ๑ และส าหรับผู้ป่วยเด็กทารกที่บริเวณชั้น ๒ 

    ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ชั้น ๑ และ ชั้นที่ ๒ มีการใช้งานได้ดี ยกเว้นทางเชื่อมชั้นที่ ๒    
มีการระบายน้ าไม่ดี โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วมีการแก้ไขปรับปรุงการระบายน้ าได้ในระดับหนึ่ง 



๑๔ 

 
 

  
  อาคารผู้ป่วยใน และแม่และเด็ก                                       ทางเชื่อมอาคาร ช้ัน ๑ 

 

   
ผู้ป่วยใน             ทางเชื่อมอาคาร ช้ัน ๑ และ ๒ 

   
ห้องแม่และเด็กหลังคลอด   ระเบียงท่ีนั่งพักญาตผิู้ป่วย 
 

๒) ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ 
              อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่โครงการฯ สนับสนุน จ านวน ๓๘ รายการ ไดม้ีการ

น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมี ๒ รายการที่มีปัญหาซึ่งหมดประกันแล้ว ได้แก่ ตู้อบเด็ก และ       
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และยังต้องการเครื่องมือแพทย์เพ่ิมเติม ได้แก่ เครื่อง Monitoring และการสอบเทียบ
เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ าหนัก
เด็กชนิด Digital และตู้อบเด็ก 



๑๕ 

 

                 
      ตู้อบเด็กทารก        แผนกผู้ป่วยเด็ก ช้ัน ๒ อาคารแม่และเด็ก 

  

  
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องมือ Monitoring 

  
๔.๕ ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม 

               กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย การดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ การดูแลรักษา
ผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์และทารกแรกคลอด การดูแลรักษาผู้ป่วยทางวิภาวะวิกฤติฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน 
(Emergency Room) และหอผู้ป่วยหนัก (ICU) จากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม พบข้อมูลดังนี้ 

(๑) แพทย์ เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลาการอบรมประมาณ ๒ เดือน โดยศึกษาสังเกต       
การท างานในแผนกต่าง ๆ และมีการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ๒ วัน องค์ความรู้ที่ได้รับสามารถน ามาปรับใช้กับ 
case ของโรงพยาบาลบ่อแก้วได้จริง โดยได้ใช้มากกับผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และทางวิสัญญี  
 



๑๖ 

 

(๒) พยาบาลแผนกเด็ก เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอบรมประมาณ ๑ เดือน เป็นรูปแบบ       
การดูงานที่แผนกผู้ป่วยนอกเด็กเล็ก และเด็กแรกเกิด มีการศึกษาเรื่องการใช้ตู้อบ และการดูแลเด็กแรกเกิด 
องค์ความรู้ที่ได้น ามาใช้จริงและเกิดประโยชน์มาก คือ กระบวนการคัดกรองผู้ป่วย ขณะนี้ที่ทางแผนกเด็ก
ต้องการ คือ ห้องอาบน้ าเด็กแรกเกิด และพ้ืนที่ส าหรับแม่หลังคลอด 

(๓) พยาบาลแผนกอายุรกรรม เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา ๑ เดือน หมุนเวียน ๔ แผนก   
ได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่รับเวร จนส่งเวร ได้ฝึกให้อาหารทางสายยาง และให้สารน้ า suction การพ่น O2  

(๔) พยาบาลแผนกฉุกเฉิน เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ได้เรียนรู้กระบวนการ 
ทั้งหมดของ EMS ได้ฝึกจริงกับทั้งหุ่น case ในห้อง CCU ได้ร่วมปฏิบัติจริงกับทีม ข้อดีของการไปอบรม คือ  
ได้น าความรู้กลับมาใช้จริงกับ case ในโรงพยาบาล ท าหัตถการได้หลากหลายมากข้ึน ข้อเสีย คือ ระยะเวลาสั้น
เกินไป อยากศึกษาเพ่ิมเติมกับ case trauma และการฝึกการจัดการเมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติหมู่ในรูปแบบต่าง ๆ 

(๕) นักเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ การอบรมเป็นเพียงการ 
สังเกตการณ์ท่ีห้อง Lab และได้คู่มือภาษาไทยมาเป็นแนวทางปรับใช้จนทุกวันนี้  

(๖) เภสัชกร เข้าร่วมการอบรมเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ โดยได้ศึกษาดูงานที่คลินิกเบาหวาน 
ได้น าความรู้มาใช้ในการบอกวิธีการใช้ยากับผู้ป่วยตอนจ่ายเท่านั้น ซึ่งคิดว่าผู้ป่วยอาจปฏิบัติตนในการใช้ยา   
ไม่ถูกต้อง  

        จากผลการฝึกอบรม บุคลากรทางการแพทย์สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์
ในโรงพยาบาลและ case ผู้ปว่ยจริงได้  

๔.๖ ความต้องการการพัฒนา 
                 คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วได้เสนอความต้องการพัฒนาโรงพยาบาล เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
(๑) การท าแนวป้องกันดินพังทลาย เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและแม่และ 

เด็ก มีการตัดหน้าดินส่วนที่ลาดชัน มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในช่วงฤดูฝน จึงควรท าแนวป้องกันดินถล่ม
จากบริเวณดังกล่าว 

(๒) การสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ส าหรับห้องฉุกเฉิน เนื่องโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าห้องฉุกเฉินเพ่ิมเติมส าหรับรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

(๓) การอ านวยความสะดวกด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยจากด่านไทย ปัจจุบันระบบส่งต่อ 
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไม่สามารถ
ด าเนินการได้หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. เนื่องจากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ จึงควรแก้ไขระเบียบเพ่ือ       
อ านวยความสะดวกในระบบส่งต่อผู้ป่วย 

(๔) ด้านการพัฒนาบุคลากร ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
-  ด้านการฟอกไต ปัจจุบันกรมปิ่นปัว (กรมการแพทย์) จัดเครื่องฟอกไตให้ ๒ เครื่อง  
-  ด้านฉุกเฉิน อาทิ พยาบาลฉุกเฉิน พยาบาลวิสัญญี ICU 
-  การดูแลเด็กแรกเกิด 



๑๗ 

 

-  การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน         
       หลอดเลือดสมอง และหัวใจ 

-  การดูและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และการแก้ไขปัญหา 
(๕) ด้านการจัดการของเสียน้ าเสียและขยะมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการ 

จ านวนมาก จึงก่อให้เกิดน้ าทิ้งและขยะมูลฝอยติดเชื้อจ านวนมาก โดยประมาณ ๗๐ กิโลกรัมต่อวัน ประกอบ
กับในปัจจุบันยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียและเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วจึงมีความ
ต้องการระบบบ าบัดน้ าเสียและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

๕. สรุปและข้อเสนอแนะ 

        ๕.๑ สรุปผลการประเมิน 
             ผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาฯ สรุปได้ดังนี้ 

(๑) ด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์  
                มีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองหว้ยทราย 

และประชาชนที่อาศัยอยู่ในอีก ๕ เมือง ได้แก่ ต้นผึ้ง เมิง ผาอุดม และปากทา รวมถึงประชาชนที่เป็นชนเผ่า  
ซึ่งเป็นประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพในเมืองห้วยทราย ตลอดจนชาวพม่า และชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยว 
จากสถิติการเข้ารับบริการทางการแพทย์ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ พบว่า มีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่
แผนกผู้ป่วยนอก ในปี ๒๕๕๘ จ านวน  ๕๒,๑๗๐ คน เพิ่มขึ้นเป็น ๘๗,๗๑๕ คน ในปี ๒๕๖๑ หรือคิดเป็นอัตรา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๐ ขณะที่ผู้ป่วยใน ในปี  ๒๕๕๘ มีจ านวน ๗,๙๐๕ คน เพิ่มขึ้นเป็น ๑๑,๑๘๖ คน ในปี ๒๕๖๑  
หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔๒  อัตราการครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
๑๔๐  ในปี ๒๕๖๑ เฉพาะการเข้าถึงบริการงานอนามัยแม่และเด็ก พบว่า มีจ านวนแม่คลอดในโรงพยาบาลเพิ่ม
มากขึ้น ๑,๒๕๐ คน ในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึนเป็น ๑,๕๙๐ คน ในปี ๒๕๖๑ หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๗   
ซึ่งส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของทารกลดลง นอกจากนี้การเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินระหว่างปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๑ มีจ านวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๒ ต่อปี โดยในปี ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับบริการห้องฉุกเฉินประมาณ 
๒๖,๕๐๙ คน 

(๒) ด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  
-  โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ส าหรับรองรับการ 

ให้บริการทางการแพทย์ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน มีบริเวณที่พักรอรับบริการจัดให้มีเก้าอ้ีนั่งพักรอส าหรับรอ
การตรวจอย่างเพียงพอ มีความสะอาด อากาศถ่ายเทสบาย มีป้ายบอกห้องตรวจ ห้องรับยา ห้อยจ่ายเงิน และ
อาคารต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการจัดการ   

- เปิดให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย 
ตั้งแตเ่วลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน ด้วยมีแพทย์เวรตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง ระยะเวลารอรับบริการต่อคนประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาท ีถือว่าเป็นการให้บริการที่รวดเร็ว 
 
 



๑๘ 

 

- ขั้นตอนการให้บริการ โรงพยาบาลมีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ประกอบด้วย  
ขัน้ตอนการลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิการรักษา จากนั้นผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ กรณีจ าเป็น
แพทย์จะเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือวิเคราะห์ห้องปฏิบัติ หรือการฉายรังสี กรณีรอผลตรวจแพทย์จะให้นอนเฝ้า
สังเกตอาการ และรับเป็นผู้ป่วยใน หรือรับการรักษาและกลับบ้าน แล้วแต่กรณี  

- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้รับบริการ บุคลากรมีความสุภาพ 
เรียบร้อย ใช้วาจาอ่อนโยน แพทย์ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองกับผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม 
พบว่าการชี้แจงผู้รับบริการให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพ ข้อแนะน าในการดูแลสุขภาพ ยังมีไม่มากอย่างที่ควร 

- ประสิทธิภาพการรักษา มีความปลอดภัยสูง อัตราการเสียเสียด้วยโรคต่าง ๆ ที ่  
เข้ารับการรักษามีอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการคลอด และประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อผลการรักษา 

(๓) การใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ในการให้บริการทางการแพทย์  
- การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน และแม่และเด็ก ลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ได้น ามา 

จัดสรรพ้ืนที่ส าหรับการให้บริการแผนกผู้ป่วยในที่บริเวณชั้น ๑ และส าหรับแม่และเด็กที่บริเวณชั้น ๒  ส่วน     
การก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒ มีการใช้งานได้ดี ยกเว้นทางเชื่อมชั้น ๒ มีการระบายน้ า
ไม่ดี โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วมีการแก้ไขปรับปรุงการระบายน้ าได้ในระดับหนึ่ง 

- อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่โครงการพัฒนาฯ ได้สนับสนุนจ านวน ๓๘  
รายการ ได้น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังจ าเป็นต้องการเครื่องมือแพทย์เพ่ิมเติม ได้แก่ เครื่อง 
Monitoring และความต้องการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) 
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ-ไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ าหนักเด็กชนิด Digital และตู้อบเด็ก 

(๔) ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม จากผลการ 
ฝึกอบรม บุคลากรทางการแพทย์สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สามารถน ามาประยุกต์ในโรงพยาบาล
และ case ผู้ป่วยจริงได้  
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

           ปัจจุบันโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว มีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาล
ระดับจังหวัด หรือโรงพยาบาลทั่วไป ถือเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้โรงพยาบาลมีคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการยิ่งขึ้นไป มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

(๑)   ด้านการพัฒนาทางกายภาพ ควรท าแนวป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร 
ผู้ป่วยในและแม่และเด็ก มีการตัดหน้าดินบริเวณท่ีลาดชัน และยังไม่มีการป้องกันการเกิดดินไสลด์ จึงควรจัดท า
แนวป้องกันดินทลายลงมาทับถมอาคารด้านล่าง 

(๒) การติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง โรงพยาบาลบ่อแก้วมีก าลังไฟฟ้าไม่เพียงต่อการใช้งาน เกิด 
กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยในแต่ละวัน จึงควรมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองให้มากข้ึน เพ่ือลดการเสียหายของ
อุปกรณ์การแพทย์ 



๑๙ 

 

(๓) ด้านการบริการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมีอัตราการเข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยร้อยละ ๒๒ ต่อปี จึงควรขยายพ้ืนที่ พร้อมจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ส าหรับให้บริการห้องฉุกเฉิน 

(๔) ควรให้ความสะดวกด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างระหว่างโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว และ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงรายอย่างเต็มที่ โดยไม่จ ากัดเวลา 
 

(๕)   อุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพ่ิม ได้แก่ เครื่อง Monitoring      
เพ่ือติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยวิกฤติ 

(๖) บุคลากรทางการแพทย์ ควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่       
การฟอกไต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมองและหัวใจ 

(๗) ส่งเสริมให้โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว เป็นศูนย์การฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์แก่ 
โรงพยาบาลระดับเมืองที่ตั้งอยู่โดยรอบ เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชน 

(๘) ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการ 
จ านวนมาก  จึงก่อให้เกิดน้ าทิ้งและขยะมูลฝอยติดเชื้อจ านวนมาก โดยประมาณ ๗๐ – ๑๐๐ กิโลกรัมต่อวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

๒.๒ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง 

  ๑. ความเป็นมา 
  จากมติท่ีประชุมวิชาการไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา  
ฝ่ายลาวเสนอข้อเสนอโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว ต่อมา ระหว่างวันที่ 
๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (ในขณะนั้น/ ปัจจุบัน คือ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้จัดส่งคณะเดินทางไปส ารวจความต้องการที่แท้จริงของฝ่ายลาว  
   โรงพยาบาลเมืองปากซองเป็นโรงพยาบาลระดับเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขลาวมีนโยบายและแผน
ที่จะยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลระดับเมืองประเภท ก ซึ่งมีศักยภาพให้บริการผู้มารับบริการทางการแพทย์ 
รวมทั้งการผ่าตัดส าหรับประชาชนในแขวงจ าปาสัก รวมทั้งแขวงใกล้เคียง คือ แขวงอัตตะปือ แขวงสาละวัน 
และแขวงเซกอง ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลเมืองปากซองยังไม่มีศักยภาพท้ังในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และ
เครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้มีการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและลาวหลายครั้ง   
เพ่ือส ารวจคามจ าเป็นตามข้อเสนอของหน่วยงานที่เก่ียวข้องของฝ่ายลาว 

ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว ครั้วที่ ๒๐ ในปี ๒๕๕๗ ฝ่ายไทยสนับสนุนและ
เห็นชอบที่จะเริ่มการปรับปรุงอาคารเดิมของโรงพยาบาล จ านวน ๒ หลัง พร้อมจัดภูมิทัศน์โดยรอบ และ
ก่อสร้างอาคารจ่ายยากลาง เพ่ือให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะในด้านการผ่าตัด และ  
แม่และเด็ก ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สปป.ลาว ในคราวการประชุม JC ครั้งที่ ๑๙ พลเอกธนะศักดิ์     
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และนายทองลุน สีสุลิด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ไดร้่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ และวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงท าพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลเมืองปากซองที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน  

๒. ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล 

  ที่ตั้ง 
  โรงพยาบาลปากซ่อง ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ ๑๕.๑๗๙๖๙๓๘  ลองจิจูดที่ ๑๐๖.๒๒๓๐๓๔๗ ในเมือง    

ปากซอง แขวงจ าปาสัก ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ใจกลาง ๔ แขวง ได้แก่ 
แขวงอัตตะปือ สาละวัน เซกอง และจ าปาสัก 



๒๑ 

 

 
 

บุคลากรทางการแพทย์  
บุคลากรทางการแพทย์มีจ านวน ๓๕ คน จ าแนกตามวิชาชีพและระดับการศึกษา แสดงดังตารางที่ ๑  

        ตารางท่ี ๑ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากซอง 

วิชาชีพ ระดับการศึกษา จ านวน 
๑) สูตินรีเวช ปริญญาโท ๑ 
๒) ผู้เชียวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ส าเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ๑ 
๓) แพทย์รักษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ๓ 
๔) ทันตแพทย์ ระดับปริญญาตรี ๑ 
๕) เภสัชกร ระดับปริญญาตรี ๑ 
๖) เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วย และธุรการ ชั้นกลาง   ๑๓ 
๗) ผู้ช่วยพยาบาลและธุรการ ชั้นต้น ๑๓ 
รวม ๓๕ 

ที่ตั้งโรงพยาบาลปากซอง 



๒๒ 

 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
โรงพยาบาลปากซองเป็นโรงพยาบาลระดับเมือง ขนาด ๑๕ เตียง มี ๔ อาคาร ได้แก่  

๑) อาคารการบริหารและการรักษา 
๒) อาคารผู้ป่วยใน จ านวน ๑๕ เตียง 
๓) อาคารผ่าตัด ท าฟัน และห้องประชุม 
๔) อาคารแม่และเด็ก 

ด้านอุปกรณ์การแพทย์  
อุปกรณ์การแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

๑) เครื่องอุลตร้าซาวด์ 
๒) เครื่องวัดคลื่นหัวใจ 
๓) เครื่องบีโอซีมี 
๔) เครื่องปั่น 
๕) กล้องจุลทรรศน์ 
๖) เก้าอ้ีท าฟัน 
๗) เครื่องส่องหู 
๘) เตียงและโคมไฟผ่าตัด อย่างละ ๑ เครื่อง 

 

การให้บริการทางการแพทย์  
มีผู้รับบริหารที่แผนกผู้ป่วยนอกวันละ ๔๐ – ๕๐ คนต่อวัน และมีผู้ป่วยใน ๒๐ คนต่อวัน โดยไม่ม ี  

การแยกห้องพักส าหรับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโรคติดต่อ 

๓. ข้อมูลโครงการ 
 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี ระหว่างเดือนมกราคม 
๒๕๕๘ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งโครงการประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ 
แผนงาน ดังนี้ 

(๑) แผนงานที่ ๑ การก่อสร้างอาคาร  
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารให้บริการทางการแพทย์ ๑ หลัง พร้อมจัดภูมิทัศน์ โดยด าเนินการ

สนับสนุนงบประมาณ ๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จ านวน 
๑ อาคาร เพื่อท าเป็นห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องตรวจส าหรับ
ผู้ป่วยนอก 

(๒) แผนงานที่ 2 สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์  
 โครงการได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จ านวน ๕๓ รายการ ดังตารางที่ ๒ 
 
 



๒๓ 

 

          ตารางที่ ๒ การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลปากซอง 

ล าดับ รายการ จ านวน 
๑ รถเข็นท าแผล ๒ ชุด 
๒ ชุดช่วยฟื้นคืนชีพ (Resuscitation set)   
 - เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบ ส าหรับผู้ใหญ่ ๒ ชุด 
 - เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบ ส าหรับเด็ก ๑ ชุด 
 - เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบ ส าหรับเด็กแรกคลอด ๑ ชุด 
 - Laryngoscope blade No.3 ส าหรับผู้ใหญ่ ๓ เครื่อง 
 - Laryngoscope blade ส าหรับผู้ทารก ๒ เครื่อง 

๓ เครื่องดูดเสมหะ ๓ เครื่อง 
๔ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ ๖ เครื่อง 
๕ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ๑ เครื่อง 
๖ ชุดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency set) (Intercostal drainage(ICD),Cervical 

Spine (C-spine)) 
 

 - ชุดเครื่องมือเจาะปอด ๑ ชุด 
 - เฝือกดามคอชนิดแข็ง ชนิดปรับได้ ๑ ชุด 

๗ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ ๑๒ ขั้วไฟฟ้า (EKG 12 leads) ๑ เครื่อง 
๘ เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (Radiant Warmer) ๑ เครื่อง 
๙ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) ๑ เครื่อง 

๑๐ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก (Stabilizer) ๑ เครื่อง 
๑๑ ถังไนตรัส และเกย์ ส าหรับเครื่องดมยาสลบ ๑ ถัง 
๑๒ ถังออกซิเจน และเกย์ ส าหรับเครื่องดมยาสลบ ๑ ถัง 
๑๓ ถังออกซิเจน และเกย์ ส าหรับให้ออกซิเจน ๕ ถัง 
๑๔ ผ้าห่มให้ความอบอุ่น (Blanket warmer) ๑ ผืน 
๑๕ โต๊ะวางเครื่องมือชนิดโค้ง ๑ ตัว 
๑๖ โต๊ะวางเครื่องมือ เมโย ๑ ตัว 
๑๗ โต๊ะคร่อมเตียง ๑ ตัว 
๑๘ เตียงผู้ป่วยสามัญ เบาะ และสายน้ าเกลือ ๙ ชุด 
๑๙ เตียงผู้ป่วยชนิดสองราวสไลด์ และสายน้ าเกลือ ๕ ชุด 
๒๐ เตียงตรวจภายใน ๑ ชุด 
๒๑ ตู้ข้างเตียง ๑๐ ตู้ 
๒๒ ตู้เย็นเก็บยา ๔ ตู้ 



๒๔ 

 

         ตารางที่ ๒ การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลปากซอง (ต่อ) 

ล าดับ รายการ จ านวน 
๒๓ ตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ ๖ ตู้ 
๒๔ รถเข็นถาดแจกยา ๒ ชุด 
๒๕ หมอนผู้ป่วย ๑๐ ใบ 
๒๖ แผ่นเหล็ก Cardex ๒ ชุด 
๒๗ แฟ้มเหล็กประวัติผู้ป่วย ๑๔ ชุด 
๒๘ ชุดตรวจผู้ป่วยแผนวกผู้ป่วยนอก  

 - หูฟัง ส าหรับผู้ใหญ่ ๘ เครื่อง 
 - หูฟัง ส าหรับเด็ก ๒ เครื่อง 
 - หูฟัง ส าหรับทารก ๑ เครื่อง 
 - เหล็กกดลิ้น ๓๐ อัน 

๒๙ เครื่องดูดของเหลว ชนิดแรงดันสูง (High Suction) ๑ เครื่อง 
๓๐ คีมคีบศีรษะทากรก (F/C Forceps Extraction) ๑ อัน 
๓๑ ชุดเครื่องมือท าคลอด ๕ ชุด 
๓๒ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม ๑ ชุด 
๓๓ โคมไฟผ่าตัด LED 130,000 LUX ๑ เครื่อง 
๓๔ เตียงผ่าตัดทั่วไป ๑ ชุด 
๓๕ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ๒ เครื่อง 
๓๖ เครื่องดมยาสลบ ๑ เครื่อง 
๓๗ ตู้เก็บเลือด ๑ ชุด 
๓๘ เครื่องดูดสูญญากาศ (Vacuum Extraction)  ๑ เครื่อง 
๓๙ เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง 
๔๐ เครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBR) ชนิดอัตโนมัติ ๑ เครื่อง 
๔๑ เครื่องให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (Infusion Pump) ๒ ชุด 
๔๒ เครื่อง X-ray 500 MA ระบบดิจิตอล ๑ เครื่อง 
๔๓ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ า ขนาด ๕๐ ลิตร ๑ เครื่อง 
๔๔ เครื่องอบแห้งเครื่องมือ ๑ เครื่อง 

๔๕ เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ (Patient Monitor) ๓ เครื่อง 
๔๖ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ (Major Set) ๑ ชุด 
๔๗ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก ๑ ชุด 
๔๘ เครื่องซักผ้า ขนาด ๑๐ ปอนด ์ ๑ เครื่อง 



๒๕ 

 

         ตารางที่ ๒ การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลปากซอง (ต่อ) 

ล าดับ รายการ จ านวน 
๔๙ เครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด ์ ๑ เครื่อง 
๕๐ ยูนิตท าฟัน (Dental Unit) ๑ เครื่อง 
๕๑ เก้าอ้ีนั่ง ๑๐ ตัว 
๕๒ โต๊ะตรวจ และเก้าอ้ี ๑ ชุด 
๕๓ โต๊ะท างานพยาบาล และเก้าอ้ี ๕ ชุด 

 

(๓) แผนงานที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร  
โครงการด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ๔ กิจกรรม ได้แก่  
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ 
๒) การดูแลรักษาผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์และทารกแรกคลอด 
๓) การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) 
๔) การบริหารจัดการโรงพยาบาลและการดูแลรักษาความสะอาด (๕ ส.) และการดูแล            

ห้องจ่ายยากลาง 

ในปี ๒๕๕๙ โครงการได้ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน ๙ 
กิจกรรม โดยเป็นการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลปากซอง และที่ประเทศไทย  ดังตารางที่ ๓ 

       ตารางท่ี ๓ กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากซอง 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่อบรม/ระยะเวลา รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑) กิจกรรมการอบรมด้าน  

การพัฒนาองค์กร ทีมงาน 
และบุคลากร 

โรงพยาบาลปากซอง ๑) นายแพทย์เชี่ยวชาญค าเผีย แก้ววิไล 
๒) แพทย์หญิงบัวลอน หมื่นหลวง 
๓) นายแพทย์เชี่ยวชาญวิชิด ทองจัน 
๔) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญมะไลวัน 
๕) นายแพทย์เชี่ยวชาญบุญกอม 
๖) นายแพทย์เชี่ยวชาญบุนอง 
๗) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญคอนสะหวัน วอละบุด 
๘) นายแพทย์เชี่ยวชาญเลิศสะไหม ค ามะนีวง 
๙) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญทองสี บุบผาวัน 
๑๐) นายแพทย์ดวงตา ทองทิมะหาไช 
๑๑) แพทย์หญิงแพงเพ็ด แก้วบัวพา 
๑๒) แพทย์หญิงแสงจัน สิดทิเดด 
๑๓) นางดวงใจลาผ่าน 

 



๒๖ 

 

         ตารางที่ ๓ กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากซอง (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่อบรม/ระยะเวลา รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๑๔) นางดาวอน บัวลิวัน 

๑๕) นางสีอ าพอน แก้ววิไลสัก 
๑๖) นางมะสีจัน 
๑๗) นางโอทองใส ลาดชะพน 
๑๘) นายปะยุด แสงจัน 

๒) กิจกรรมอบรมระบบส่งต่อ โรงพยาบาลปากซอง ๑) แพทย์หญิงบัวลอน หมื่นหลวง 
๒) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญทองสี บุบผาวัน 
๓) นายแพทย์เชี่ยวชาญค าดา หมื่นหลวง 
๔) นายแพทย์ดวงตา ทองทิมะหาไช 
๕) แพทย์หญิงแพงเพ็ด แก้วบัวพา 
๖) นายแพทย์บุญเติม แก้วคุณเมือง 
๗) แพทย์หญิงเพียงพิไล 
๘) นางสีอ าพอน แก้ววิไลสัก 
๙) นายปะยุด แสงจัน 
๑๐) นายสมสัก 

๓) กิจกรรมอบรมผ่าตัด  
 

ประเทศไทย  
จ านวน ๑๔ วัน 

๑) นายแพทย์เชี่ยวชาญค าดา หมื่นหลวง 
๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญวิชิด ทองเพา 
๓) นายแพทย์บุญเติม แก้วคุณเมือง 
๔) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญหมิ่วน้อย 
๕) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญเพ็ดมะนี ลินทิลาด 
๖) แพทย์หญิงบัวลอน หมื่นหลวง 
๗) นางเสลิวัน พะวงสา 
๘) นางค าไหม วงโพทอง 
๙) นายบุญเหลือง พันทะวง 
๑๐) นางโอทองใส ลาดชะพน 

๔) กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย  
    ภาวะฉุกเฉิน  
 

ประเทศไทย  
จ านวน ๑๔ วัน 

๑) แพทย์หญิงลัดดาวัน 
๒) นายแพทย์ขันทะลี 
๓) นางเพ็ดสะหมอน เรือทุงไซ 
๔) นางสีอ าพอน แก้ววิไลสัก 

 

 



๒๗ 

 

         ตารางที่ ๓ กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากซอง (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่อบรม/ระยะเวลา รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๕) กิจกรรมการอบรมดูแล

ผู้ป่วยจิตเวช 
 

ประเทศไทย  
จ านวน ๕ วัน 

๑) แพทย์หญิงเพียงพิไล 
๒) นางเพ็ดล าเพา 
๓) นางลุนนี 

๖) กิจกรรมอบรมรังสี 
 

ประเทศไทย  
จ านวน ๕ วัน 

นายสมชาย กองมะนี 

๗) กิจกรรมอบรม 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประเทศไทย  
จ านวน ๕ วัน 

นางดวงใจ ลาผ่าน 

๘) กิจกรรมอบรม 
    การคุ้มครองยา 

ประเทศไทย  
จ านวน ๕ วัน 

๑) แพทย์หญิงล าไพ พาเรือน 
๒) นางแสงค า ทองสา 

๙) กิจกรรมอบรมการดูแลเด็ก  
    และมารดาหลังคลอด 

ประเทศไทย 
จ านวน ๕ วัน 

๑) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญพอนสะหวัน 
๒) แพทย์หญิงเชี่ยวชาญบุนมา 
๓) แพทย์หญิงเพ็งเพ็ด แก้วบัวพา 
๔) แพทย์หญิงแสงจัน สิดทิเดด 
๕) นางดาวอน บัวลีวัน 
๖) นางมะนีจัน 
๗) นางอ าคา 
๘) นายจันทะจอน 
๙) นางละไมทอง 
๑๐) นางวงสา 

 

๔. ผลการประเมิน 

     ๔.๑ บริบทของโรงพยาบาลในปัจจุบัน 

 ขนาดโรงพยาบาลและพ้ืนที่รับผิดชอบ 
      ปัจจุบันโรงพยาบาลปากซอง เป็นโรงพยาบาลระดับเมือง มีขนาด ๓๐ เตียง มีสถานีอนามัย       
(สุขศาลา) ๙ แห่ง  ประชากรในพ้ืนที่จ านวน ๘๘ หมู่บ้าน ๑๖,๔๔๐ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๘๓,๓๕๖ คน 

 บุคลากร 
      โรงพยาบาลปากซอง มีบุคลากรทางการแพทย์ ๔๗ คน เป็นเพศชาย ๑๔ คน เพศหญิง ๓๓ คน 
จ าแนกได้ดังตารางที่ ๔ 
 
 



๒๘ 

 

         ตารางที่ ๔ บุคลากรทางการแพทย์โรพยาบาลปากซอง แขวงจ าปาสัก ปี ๒๕๖๒ 

วิชาชีพ จ านวน 
๑) บุคลากรระดับปริญญาโท ๑ 
๒) แพทย์เฉพาะทาง ๑ 
๓) แพทย ์ระดับปริญญาตรี ๗ 
๔) ผู้ช่วยแพทย์ ๖ 
๕) พยาบาลชั้นต้น ๑๐ 
๖) พยาบาลชั้นกลาง ๘ 
๗) พยาบาลชั้นสูง ๓ 
๘) ผดุงครรภ์ ๒ 
๙) นักวิเคราะห์/ห้องปฏิบัติการ ๑ 
๑๐) การยาขั้นสูง ๑ 
๑๑) ก าลังเรียนยกระดับ ๓ 
๑๒) อ่ืน ๆ ๒ 

 
 

 

 
 
 



๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทางการแพทยโ์รพยาบาลปากซอง 
 
 

 การให้บริการ 
      โรงพยาบาลจัดให้บริการสุขภาพ ๑๒ จุดบริการ ได้แก่ 

๑) แผนกผู้ป่วยนอก 
๒) แผนกผู้ป่วยใน 
๓) หู ตา จมูก 
๔) สูตินารี 
๕) แม่และเด็ก 
๖) ตรวจวิเคราะห์ 
๗) รักษาฟัน 
๘) รังสี 
๙) วางยาสลบ 
๑๐) ยา 
๑๑) บริหาร 
๑๒) ประกันสุขภาพ 

 

 สถิติการให้บริการ 
๑) การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค 

          ในระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  มีการวินิจฉัยโรค ๕๒,๕๘๓ คน ๑๐ ล าดับโรคส าคัญที่มี     
การตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล แสดงดังตารางที่ ๕  อาทิ ไข้หวัด อักเสบติดเชื้อ โรคกระเพาะอักเสบ 
ล าไส้อักเสบ อุจจาระร่วง ไตอักเสบ เส้นประสาทอักเสบ เป็นต้น 
 
 



๓๐ 

 

 
 ตารางท่ี ๕ สถิติการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลปากซอง ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

โรค จ านวน (คน) 
ไข้หวัด ๑๕,๗๓๒ 
ต่อมทอนซิลอักเสบ ๑๑,๙๖๓ 
โรคกระเพาะอาหาร - ล าไส้อักเสบ ๑๑,๕๙๙ 
อุจจาระร่วง ๔,๘๕๙ 
เส้นประสาทอักเสบ ๒,๘๖๑ 
ไตอักเสบ ๑,๙๒๒ 
ความดันโลหิต ๑,๘๘๗ 
โรคอ่ืน ๆ ๔,๑๗๐ 

 
มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยในจ านวน ๑๔,๐๕๔ คน คิดเป็นอัตราการครองเตียง  

ร้อยละ ๑๔๘ มีกรณีผ่าตัด ๓๔๘ ราย 

๒) งานอนามัยแม่และเด็ก  
    มีจ านวนเด็กเกิดทั้งหมด ๑,๒๗๘ คน มี่จ านวนแม่มาฝากครรภ์ทั้งหมด ๔,๘๔๔ คน มี

จ านวนแม่มาตรวจครรภ์ ๔ ครั้งจ านวน ๑,๗๙๖ คน จ านวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุระหว่าง ๑๕ – ๔๕ ปี 
จ านวน  ๑๗,๔๖๓ คน เด็กอายุ ๑ ปี จ านวน ๑๒,๑๑๒ คน 

๓) งานการป้องกันโรค  
    ความครอบคลุมการให้วัคซีนป้องกันโรค มีดังนี้ 
    วัคซีน   จ านวน (คน) ความครอบคลุม(%) 
    HBO    ๑,๐๓๐  ๘๓ 
    POL ครั้งที ๑   ๑,๙๖๗  ๑๐๘ 
    POL ครั้งที่ ๓   ๑,๙๔๖  ๑๐๘ 
    IPV   ๑,๖๕๘  ๙๘  
    DTC ครั้งที่ ๑   ๑,๙๖๗  ๙๘ 
    DTC ครั้งที่ ๓   ๑,๙๔๖  ๑๐๘   
    PVC ครั้งที่ ๑   ๑,๙๔๖  ๑๐๘ 
    PVC ครั้งที่ ๓   ๑,๙๔๖  ๑๐๘ 
    JE    ๔๔๔  ๙๘ 
    AR    ๑,๙๐๐  ๙๔ 
    TT ในผู้หญิง   ๒,๐๖๙  ๗๘ 



๓๑ 

 

    TT ในแม ่   ๑,๒๐๕  ๙๘ 
๔) งานวางแผนครอบครัว 

- แจกถุงยางอนามัย  ๓๙๐ คน 
- ยาคุมก าเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว ๓๖๐ คน 
- ยาคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ๑,๓๗๕ คน 
- ยาฉีดคุมก าเนิด  ๗๐๕ คน 
- ใส่ห่วงอนามัย  ๒๘ คน 
- ยาฝังคุมก าเนิด  ๑๕๖ คน 

๕) งานโภชนาการ 
- ความสูงของเด็ก 

ต่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย  ร้อยละ ๘.๒ 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาก  ร้อยละ ๕.๘ 

- น้ าหนักของเด็ก 
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย ร้อยละ ๑๑.๔ 
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาก ร้อยละ ๑.๘ 

 

๔.๒ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ 

     ๑) การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 
 การพัฒนาโรงพยาบาลปากซองให้มีความทันสมัย มีทั้งห้องปฏิบัติการตรวจเลือด การฉายรังสี 

ห้องผ่าตัด มีอาคารรองรับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้วยจ านวนเตียงที่เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๐ เตียง ตลอดจนมี
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ังรัฐบาลลาวจัดให้มีการประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งในแขวงจ าปาสัก 
และประชาชนในแขวงใกล้เคียง ได้แก่ แขวงอัตตะปือ แขวงสาละวัน และแขวงเซกอง โดยเฉลี่ยแล้วมี
ประชาชนขอรับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นจาก ๕๐ คนต่อวัน เพ่ิมเป็น ๘๐ – ๑๐๐ คนต่อวัน 
นอกจากนี้โรงพยาบาลยังจัดกิจกรรมการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดังนั้น โรงพยาบาลปากซองจึงเป็นสถานบริการสุขภาพท่ีมี
ศักยภาพในการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น 

๒) กระบวนการให้บริการ 
 โรงพยาบาลปากซองในปัจจุบันสามารถให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

โดยแบ่งงานให้บริการออกเป็น ๑๒ งานดังที่กล่าวมาแล้ว กระบวนการให้บริการ ได้พิจารณาถึง เวลา สถานที่ 
ขั้นตอน และปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ดังนี้ 

- ด้านสถานที่ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารให้บริการทางการแพทย์ ส่งผลให้มีสถานที่ส าหรับจัด 
ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ที่พักส าหรับรอตรวจของประชาชน ห้องตรวจของแพทย์ ห้องทันตกรรม           



๓๒ 

 

ห้องวิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องผู้ป่วยสังเกตอาการ ห้องฉายรังสี ห้องผ่าตัด ห้องจ่ายยา และห้องส าหรับบริหารงาน  
การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อาคารท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ที่แผนกผู้ป่วยนอก
จัดให้มีที่พักรอส าหรับผู้รับบริการเป็นอย่างดี แต่อาจมีที่นั่งไม่เพียงพอ  
 

      
          บริเวณที่พักรอตรวจแผนกผู้ป่วยนอก                                        ห้องประชาสัมพันธ์ 

 
 

การตรวจสุขภาพ    
 

      
                    ห้องฉายรังส ี                                                              อุปกรณ์ฉายรังส ี

 
 



๓๓ 

 

 
                      ห้องผ่าตัด                                                            ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 
 

     
                   ห้องพักหลังคลอด                                                                ห้องจ่ายยา 

 
- ด้านเวลา โรงพยาบาลเปิดให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ในภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –  

๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน ด้วย
มีแพทย์เวรตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส าหรับผู้ป่วยนอก เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการ ๘๐ – ๑๐๐ คนต่อวัน ระยะเวลา
รอรับบริการต่อคนประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาท ีถือว่าเป็นการให้บริการที่รวดเร็ว แต่ในบางครั้งหากมีผู้มารับ
บริการจ านวนมากก็ต้องใช้เวลานานมากกว่านี้ 

- ด้านขั้นตอนการให้บริการ โรงพยาบาลมีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ประกอบด้วย  
ขัน้ตอนการลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิการรักษา จากนั้นผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจาก
แพทย์ กรณีจ าเป็นแพทย์จะเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือวิเคราะห์ห้องปฏิบัติ หรือการฉายรังสี กรณีรอผลตรวจแพทย์
จะให้นอนเฝ้าสังเกตอาการ และรับเป็นผู้ป่วยใน หรือรับการรักษาและกลับบ้านแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีการชี้แจงให้แก่ผู้รับบริการทราบเป็นอย่างดี 
 



๓๔ 

 

 
     สถานท่ีลงทะเบียน 

 
- ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับผู้รับบริการ บุคลากรม ี

ความสุภาพเรียบร้อย ใช้วาจาอ่อนโยน แพทย์ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ในแต่ละวันจะมีแพทย์มาดูแล
ติดตามอาการ ๓ ครั้ง มีความเป็นกันเองกับผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการชี้แจงผู้รับบริการให้ทราบถึง
ปัญหาสุขภาพ ข้อแนะน าในการดูแลสุขภาพยังมีไม่มากอย่างที่ควร โดยมีข้อสังเกตในกรณีท่ีผู้รับบริการที่เป็น
ชนเผ่า ซึ่งใช้ภาษาท่ีแตกต่างออกไป จะมีการซักถามหรือให้ข้อแนะน าค่อนข้างน้อย แต่ส าหรับกรณีการแนะน า
การใช้ยา บุคลากรมีพยายามแนะน าการใช้ยาอย่างเต็มท่ี 

๓) คุณภาพการให้บริการ 
 คุณภาพการให้บริการได้พิจารณาถึง ประสิทธิผลในการรักษา ความปลอดภัยในการให้บริการ 

ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการโรงพยาบาล จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้รับบริการ ได้พบว่า 
จากการได้รับการสนับสนุนทั้งด้านอาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ ส่งผลให้อัตราการเสียเสียด้วยโรคต่าง ๆ ลดลง โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการคลอด ในด้าน
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อผลการรักษามากข้ึน โดยการสังเกตจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
มากกว่าสถานีอนามัย 

๔.๓ การใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ในการให้บริการทางการแพทย์  

๑) ด้านอาคารสถานที่ 
 การก่อสร้างอาคารให้บริการทางการแพทย์ ๑ หลัง มีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับการให้บริการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก ที่พักส าหรับรอตรวจ ห้องตรวจของแพทย์ ห้องทันตกรรม  
ห้องวิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องผู้ป่วยสังเกตอาการ ห้องฉายรังสี ห้องผ่าตัด ห้องจ่ายยา และห้องผู้บริหาร ท าให้เกิด
ความสะดวกสบายแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม พบว่า การใช้อาคารสถานที่ยังคงปัญหาบ้างดังนี้ 

- ห้องผ่าตัด ส่วนใหญ่มักใช้ส าหรับผ่าตัดช่องท้อง เช่น ล าไส้ ไส้ติ่ง และผ่าตัดคลอด ที่ถูก 
ออกแบบเป็นห้องผ่าตัด ๒ ห้อง ซึ่งอยู่ภายในห้องใหญ่อีกชั้นหนึ่ง เดิมมีการออกแบบเป็นห้องท่ีมีหน้าต่างเป็น
กระจกบานเกล็ด ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นบานกระจกแทน เพื่อให้เป็นห้องปลอดเชื้อมากยิ่งข้ึน  



๓๕ 

 

- ห้องฉายรังสี เป็นห้องที่อยู่ติดกับห้องโถงจุดนั่งพักรอรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ยังมี      
การก่อสร้างที่ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยพบว่า ขนาดผนัง และประตูสไลด์ปิดเปิดเข้าออกของห้องฉายรังยังมี  
ความหนาไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อการปนเปื้อนรังสีแก่ผู้มารับบริการได้ 

๒) ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ 
  อุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์ทั้งหมดท่ีได้รับการสนับสนุน ได้น ามาใช้เพื่อให้บริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุข ในกรณีท่ีอุปกรณ์ เครื่องมือมีปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขปัญหาโดยการขอรับ
การปรึกษาจากผู้จ าหน่ายที่ประเทศไทย และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

๔.๔ ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม 

         บุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันมีจ านวน ๔๗ คน มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ    
ตรวจวินิจฉัย และรักษาสุขภาพของผู้รับบริการที่เป็นโรคทั่วไป ทันตกรรม การผ่าตัดในช่องท้อง การอนามัย 
แม่และเด็ก ผลจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านการให้บริการสุขภาพ ส่งผลให้บุคลากรม ี     
ความมั่นใจในการให้บริการมากข้ึน แต่ยังไม่มีทักษะที่เพียงพอ เนื่องด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรมเน้นลักษณะ
การสังเกตการณ์มากกว่าการได้ลงมือท า หากได้ลงมือปฏิบัติจริงจะท าให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญขึ้น จาก
การสังเกตได้พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ยังมีการสื่อสารกับผู้รับบริการค่อนข้างน้อย ถ้าหากได้มีการพัฒนา
ทักษะด้านการสื่อสาร จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีการถ่ายทอดข้อแนะน า ความรู้ในการดูแล
รักษาสุขภาพแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

๔.๕ ความต้องการการพัฒนา 

         ความต้องการการพัฒนาโรงพยาบาลปากซอง เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
เพ่ิมมากยิ่งขึน้ คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปากซองได้เสนอความต้องการดังนี้ 

๑) ด้านการพัฒนาบุคลากร ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญการผ่าตัดไต ท่อปัสสาวะ กระดูกและข้อต่อ 
- การดูและสุขภาพเกี่ยวโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือด

สมองและหัวใจ 
- การดูและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และการแก้ไขปัญหา 

๒) ด้านการจัดการของเสียน้ าเสียและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
            เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการจ านวนมาก จึงก่อให้เกิดน้ าทิ้งและขยะมูลฝอยติดเชื้อจ านวนมาก 

โดยประมาณ ๕๐ กิโลกรัมต่อวัน กอปรกับในปัจจุบันยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
โรงพยาบาลปากซองจึงมีความต้องการระบบบ าบัดน้ าเสีย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

 
 
 
 



๓๖ 

 

๕. สรุปและข้อเสนอแนะ 

     ๕.๑ สรุปผลการประเมิน 

       กิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลปากซอง เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว ประกอบด้วย
การก่อสร้างอาคารให้บริการ ๑ หลัง การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ๕๓ รายการ และ       
การฝึกอบรมบุคลากร ๙ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ด้านการพัฒนาองค์กร ทีมงาน และบุคลากร (๒) ระบบส่งต่อ    
(๓) การผ่าตัด (๔) การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน (๕) การดูแลผู้ป่วยจิตเวช (๖) รังสี (๗) การวิเคราะห์ข้อมูล    
(๘) การคุ้มครองยา และ (๙) การดูแลเด็กและมารดาหลังคลอด การก่อสร้างอาคารให้บริการทางการแพทย์   
๑ หลัง กอปรกับมีจ านวนบุคลกรทางการแพทย์ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๓๕ คน เป็น ๔๗ คน ทีป่ระกอบด้วย แพทย์-
เฉพาะทาง แพทย์ทั่วไป ผู้ช่วยแพทย์พยาบาลชั้นต้น พยาบาลชั้นกลาง พยาบาลชั้นสูง ผดุงครรภ์ นักวิเคราะห์ 
เภสัชกร เป็นต้น อีกท้ังบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
ส่งผลให้โรงพยาบาลปากซองซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๑๕ เตียง เพิ่มเป็นขนาด ๓๐ เตียง สามารถ    
จัดใหบ้ริการ ๑๒ หน่วยบริการ ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน หู ตา จมูก สูตินารี แม่และเด็ก     
ตรวจวิเคราะห์ รักษาฟัน รังสี การยา วางยาสลบ การบริหาร และการประกันสุขภาพ ส่งผลให้คุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการสูงขึ้น ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อผลการรักษาของประชาชนมากขึ้น โดยมีแนวโน้ม    
ของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมีมากขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการรักษาหายจากโรคสูงขึ้น 
การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยลดลง โดยเฉพาะอัตราการเสียชีวิตจากการคลอดและอุบัติเหตุ ลดการติดเชื้อ  
หลังผ่าตัด  

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับดีจากตัวชี้วัด ๔ ดี  พึงพอใจ (ต้อนรับดี สะอาดดี 
สะดวกดี และ ตรวจดี) โดยกระบวนการมีขั้นตอนชัดเจน มีการจัดสถานที่ส าหรับรอรับการตรวจที่สะอาด มี
พยาบาลคอยต้อนรับให้ค าแนะน าการลงทะเบียน การรียกเข้ารับการตรวจ โดยใช้เวลารอประมาณ ๑๕ – ๒๐ 
นาที แพทย์ตรวจซักถามอาการและวินิจฉัยโรคด้วยการซักถามอย่างเป็นกันเอง ใช้ค าสุภาพเรียบร้อย บางกรณ ี
ที่เป็นผู้ป่วยในมีการตรวจเยี่ยมดูอาการบ่อยครั้งอาจมากถึง ๓ ครั้ง แสดงถึงความเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

     ๑) โรงพยาบาลปากซอง ตั้งอยู่ในเมืองปากเซ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง มีการยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการรักษาแก่
ประชาชนในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก และรวมถึงแขวงอ่ืน ๆ อีก ๓ แขวง ได้แก่ แขวงอัตตะปือ สาละวัน 
และเซกอง โรงพยาบาลปากซองจึงเหมาะสมในการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทางตอนใต้ของ สปป.ลาว  

๒) ปัจจุบันอัตราการเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก ๕๐ คน ต่อวัน เป็น ๘๐ – ๑๐๐ 
คนต่อวัน และส าหรับผู้ป่วยในมีอัตราการครองเตียงเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๔๘  ดังนั้น ด้วยจ านวนผู้เข้ารับบริการ  
ที่เพ่ิมมากขึ้นนี้ จึงควรขยายหน่วยบริการที่มีในปัจจุบันให้มากข้ึน โดยการเพ่ิมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และ    



๓๗ 

 

บุคลากรให้เพียงพอส าหรับรองรับจ านวนผู้เข้ารับบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาเพ่ือลดอัตรา   
การครองเตียง  

๓) ประชาชนมีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น มีโอกาสดีที่โรงพยาบาล   
จะให้การดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน โดยการให้ความรู้ในการส่งเสริม ป้องกันโรค ควบคู่ไปพร้อมกับ   
การรักษาด้วย แต่ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ควรเพิ่มทักษะการสื่อสารให้มากข้ึนด้วย เพ่ือถ่ายทอดความรู้   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผ่าตัดไต ท่อปัสสาวะ กระดูกและข้อต่อ เพื่อเป็น 
การลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในประเทศไทย และเป็นการใช้ห้องผ่าตัดที่มีอยู่ ๒ ห้องของ
โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๕) บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการดูและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมองและหัวใจ  

๖) บุคลากรของโรงพยาบาลควรได้รับการอบรมด้านการใช้ การดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์  
เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพ่ือจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

๗) การจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ควรเป็นการจัด 
กิจกรรม ณ โรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะฝึกทักษะและความช านาญได้ 

๘) การออกแบบห้องฉายรังสี ขนาดผนังและประตูเพ่ือป้องกันรังสียังไม่ได้มาตรฐาน จึงควร 
ปรับปรุงให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 

๙) เนื่องจากมีการเข้ารับบริการทางการแพทย์จ านวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ าทิ้งและขยะมูลฝอย 
ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ กิโลกรัมต่อวัน จึงควรมีระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาล และมี
เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

  



๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 



๓๙ 

 

คณะประเมินผล 
 

๑) ดร.สมคิด ปราบภัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒) นางสาวณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     ๓) น.ส. พัชรา โกศินานนท์   นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๔) Ms. Nanthavy Vidhamaly Cabinet Office, สปป.ลาว 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

ประเด็นค าถามส าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล 
๑. ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล 

๒. ความสามารถของบุคลากรและการตอบสนองต่อความต้องการการให้บริการของโรงพยาบาล 

๓.  ปัญหาจากการพัฒนา 

๔.  ความต้องการการพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

ประเด็นค าถามส าหรับบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
๑.   การน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในงานที่ได้รับผิดชอบ 

๒.   ปัญหาและอุปสรรคในการให้ปฏิบัติหน้าที่ 

๓.   ความต้องการพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

ประเด็นค าถามส าหรับผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) 
๑.   การเข้าถึงบริการ :  

  - สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  

  - สภาพแวดล้อมทั่วไป:  ป้ายบอกต าแหน่งหรือห้องต่าง ๆ ความสะอาดของสถานที่ ที่จอดรถ 

  - ความเพียงพอของพ้ืนที่ส าหรับรอเข้ารับบริการ  

๒.   การให้บริการ 

  - ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน (ตั้งแต่ยื่นคิว จนถึงการรับยา) 

  - เวลาที่ใช้ในการเข้ารับบริการ (การรอเรียกคิว ขณะรับการตรวจ การรอรับยา) 

  - การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย (การตอบข้อซักถาม เข้าใจความต้องการของผู้ป่วย) 

  - การเอาใจใส่ผู้ป่วย (รับฟังการบอกเล่าอาการของผู้ป่วย สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ป่วย: การให ้  

        ค าแนะน าต่าง ๆ วิธีการใช้ยา การนัดหมายครั้งต่อไป ความเสมอภาคในการให้บริการ การใช้ถ้อยค า 

        และกิริยาท่าทางของบุคลากร) 

๓.   ประสิทธิผลในการให้บริการ 

  - ผลการรักษา 

  - ความเชื่อมั่นในการให้บริการของบุคลากร  




