
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ 2

  ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลาดาํเนนิโครงการ 2 ปี (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2559)

 หน่วยงานดําเนนิงาน

      ฝ่ายไทย คือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

      ฝ่ายลาว คือ กรมปิ่นปัว (กรมการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข 

      และแผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว

       งบประมาณ 40 ล้านบาท

 แผนงาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ (1) การก่อสร้างอาคาร (2) สนับสนุนอุปกรณ์/

เครื่องมือทางการแพทย์ (3) การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์การประเมินผล

1. เพื่อประเมินการเข้าถงึการบริการทางการแพทย์ของประชาชน

2. เพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผู้รับบริการ    

    ได้แก่ กระบวนการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ

3. เพื่อประเมินการใช้อาคารสถานที ่อุปกรณ์ ในการให้บริการทางการแพทย์

4. เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ทีผ่่านการฝึกอบรม

    มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

5. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการ

ระยะเวลาการประเมินผล   29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 

รูปแบบการประเมินผล

ประยุกต์การประเมินผลแบบ CIPP Model ได้แก่

    1. บริบทของโรงพยาบาล 

    2. ปัจจัยนําเข้า 

    3. กระบวนการ 

    4. ผลลัพธ์

 บริบทของโรงพยาบาลในปัจจุบัน  เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด

         70 เตียง

            เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

            ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

            ครอบคลุม 5 เมือง ได้แก่ ห้วยทราย ต้นผึ้ง เมิง ผาอุดม และปากทา
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ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

บุคลากร

1. ดร.สมคิด ปราบภัย              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. นางสาวณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. น.ส. พัชรา โกศินานนท์        นักวิเทศสหการชํานาญการพิเศษ 

                                         กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

4. Ms. Nanthavy Vidhamaly  Cabinet Office, สปป.ลาว

 ผู้ประเมิน

การประเมินผล

วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพของโรงพยาบาลให้รองรับปริมาณและความต้องการของ

ผู้รับบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขแม่และเด็กที่เพิ่มขึ้น 



   ผลการประเมิน

 

   ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการพัฒนาทางกายภาพ ควรทําแนวป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร   

   ผู้ป่วยในแม่และเด็ก มีการตัดหน้าดินบริเวณที่ลาดชัน 

2. การติดตั้งระบบไฟฟ้าสํารอง โรงพยาบาลบ่อแก้วมีกําลังไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

    จึงควรมีการติดตั้ง เพื่อลดการเสียหายของอปุกรณ์การแพทย์

3. ด้านบริการแผนกฉุกเฉิน ควรขยายพื้นที่ พร้อมจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์

    ให้พร้อม

4. ควรให้ความสะดวกด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว 

    และโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงรายอย่างเต็มที่ โดยไม่จํากัดเวลา

5. บุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้ม    

    สูงขึ้น ได้แก่ การฟอกไต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมองและหัวใจ

6. การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์

   ควรเป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาล เพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะฝึกทักษะและ

   ความชํานาญได้

7. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วเป็นศูนย์การฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาล   

   ระดับเมืองที่ตั้งอยู่โดยรอบ เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการบริการแก่ประชาชน

   การนําผลการประเมินไปใช้

นําข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทาํแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระยะ 3 ปี 

(2563 – 2565) กับ สปป. ลาว และเป็นข้อมูล/แนวทางสําหรับโครงการความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขในประเทศอื่น ๆ

   ในภาพรวม ผลการดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลเป็นที่น่าพงึพอใจ เป็นที่ยอมรับ ไม่มีผลที่เป็นลบ 

บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสรุปได้ ดังนี้

 ประสิทธิภาพ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร       

ทางการแพทย์ และก่อสร้างอาคาร (อาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก และอาคาร

        ทางเดินเชื่อม) ตามแผนงาน

        - มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่รองรับ มีป้ายบอกห้องตรวจ ห้องจ่ายเงิน และอาคาร

       - มีขั้นตอนการให้บริการชัดเจน ข้อแนะนาํในการดูแลสุขภาพยังมีไม่มากนกั ประสิทธิภาพ

        การรักษามีความปลอดภัยสูง อัตราการเสียชีวิตลดลง

 ประสิทธิผล มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการมากขึน้ มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่

สําหรับรองรับ จัดการ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่โครงการฯ สนันสนุน บุคลากรทาง

การแพทย์สามารถนาํความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ในโรงพยาบาลและ case ผู้ป่วย

จริงได้ และให้บริการที่เป็นมาตรฐาน

 ผลกระทบ ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์เพิ่มขึ้น การเข้าถงึบริการงานอนามัยแม่และเด็ก 

จํานวนแม่คลอดในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 27 การเข้ารับบริการที่ห้อง

ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 22 ต่อปี อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคต่าง ๆ ลดลง โดยเฉพาะ

       การเสียชีวิตจากการคลอด ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อผลการรักษา

 ความสอดคล้อง เป็นไปตามมติที่ประชุมวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 19 รวมทั้งความต้องการ

ของฝ่ายลาวที่มีนโยบายและแผนที่จะพัฒนาและยกระดับโรงพยาบาล เพื่อให้บริการทาง

การแพทย์ รวมทั้งการผ่าตัดสําหรับประชาชนในพื้นที่

 ความยั่งยืน  มีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับจังหวัด 

       เป็นศูนย์กลาง การให้บริการที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ สปป.ลาว

ผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้น 70%

2558: 52,1702561: 87,715

การคลอด เพิ่มขึ้น 42%

2558: 7,9052561: 11,186

การใช้ห้องฉุกเฉิน เพิ่มขึ้น 22%

2558: 7,9052561: 11,186
ผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น 42%

2558: 7,9052561: 11,186


