
โครงการพฒันาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจําปาสัก 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

 ข้อมูลโครงการ

         ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ปี (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2559)

   หน่วยงานดําเนินงาน

                       ฝ่ายไทย คือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                       ฝ่ายลาว คือ กรมปิ่นปัว (กรมการแพทย์) 

                                         กระทรวงสาธารณสุข และแผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว

        งบประมาณ 40 ล้านบาท (จ่ายจริง 34,717,693.7)

 แผนงาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ (1) การก่อสร้างอาคาร 

                     (2) สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ (3) การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์การประเมินผล

1. เพื่อประเมินการเข้าถงึการบริการทางการแพทย์ของประชาชน

2. เพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์

แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ กระบวนการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ

3. เพื่อประเมินการใช้อาคารสถานที ่อุปกรณ์ ในการให้บริการทางการแพทย์

4. เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์

ที่ผ่านการฝึกอบรมมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

5. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการ

ระยะเวลาการประเมินผล 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 

วิธีการประเมินผล

ประยุกต์การประเมินผลแบบ CIPP Model ได้แก่

    1. บริบทของโรงพยาบาล 

    2. ปัจจัยนําเข้า 

    3. กระบวนการ 

    4. ผลลัพธ์
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บุคลากร

 บริบทของโรงพยาบาลในปัจจุบัน 

ขนาดโรงพยาบาลและพื้นที่รับผิดชอบเป็นโรงพยาบาล

ระดับเมือง

         30 เตียง

            เมืองปากซอง แขวงจําปาสัก

            มีสถานีอนามัย 9 แห่ง
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การเข้ารับตรวจวินิจฉัย

การประเมินผล

 ผู้ประเมิน  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

 ประชากรในพื้นที่

            88 หมู่บ้าน

            16,440 ครัวเรือน

             83,356 คน

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้รองรับปริมาณและความต้องการของผู้รับบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุขแม่และเด็กที่เพิ่มขึ้น



1. รพ. มีการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชน

    และให้บริการครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง จึงเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลาง

การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตอนใต้ของ สปป. ลาว

2. ควรขยายหน่วยบริการโดยการเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และบุคลากรให้เพียงพอ

สําหรับรองรับจํานวนผู้เข้ารับบริการ  และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาเพื่อลดอัตรา

การครองเตียง

3. บุคลากรทางการแพทย์ควรเพิ่มทักษะการสื่อสารให้มากขึน้ 

4. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผ่าตัดไต ท่อปัสสาวะ กระดูก และข้อต่อ 

5. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการดูแลและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทีม่ี

แนวโน้มสูงขึ้น 

6. บุคลากรควรได้รับการอบรมด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทีท่ันสมัยด้วย

7. การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ควรเป็น

   การจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 

8. การออกแบบห้องฉายรังสี ขนาดผนังและประตูเพื่อป้องกันรังสียังไม่ได้มาตรฐาน 

   ควรปรังปรุงให้มีมาตรฐาน

9. ควรมีระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล และมีเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ

   ผลการประเมิน

   การนําผลการประเมินไปใช้

นําข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทําแผนงานความรว่มมือระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

ด้านสาธารณสุขกับ สปป. ลาว และเป็นข้อมูล/แนวทางสําหรับ

โครงการความรว่มมอืเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขในประเทศอื่น ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

      ในภาพรวม ผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ เป็นที่ยอมรับ ไม่มีผลที่เป็นลบ บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป็นอย่างดี การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ของโครงการสรุปได้ ดังนี้

 ประสิทธิภาพ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จัดการฝึกอบรมให้แกบุ่คลากร

ทางการแพทย์ และก่อสร้างอาคาร (อาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก และอาคาร

        ทางเดินเชื่อม) ตามแผนงาน

                 มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน อาทิ การลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ    

                 การรักษา

ข้อแนะนําในการดูแลสุขภาพยังมีไม่มากเท่าที่ควร มีการซักถามหรือใหข้้อแนะนํา

                 ค่อนข้างน้อย

                 มีการจัดสรรพื้นที่ให้บริการ อาทิ ที่พักรอตรวจ ห้องตรวจ ห้องสังเกตอาการ 

                 ห้องฉายรังสี อุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์นํามาใช้ให้บริการตามวัตถุประสงค์  

 ประสิทธิผล มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการมากขึ้น มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่สําหรับ

รองรับการบริหารจดัการ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่โครงการฯ สนันสนุน บุคลากรทาง

การแพทย์สามารถนําความรู้ที่ได้รบัจากการอบรมมาประยุกต์ในโรงพยาบาลและ case ผู้ป่วยจริงได้ 

และให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 

 ผลกระทบ ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทยเ์พิ่มขึ้น การเข้าถึงบริการงานอนามัยแม่และเด็ก 

จํานวนแม่คลอดในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 27 การเข้ารบับริการที่หอ้งฉุกเฉนิ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 22 ต่อปี

 เตียง เพิ่มขึ้น 30 เตียง            ผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้น จาก  50 เป็น 80 - 100 คน/วัน          

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ เพิ่มขึ้น 35 เป็น 47 คน 
                การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ และอีก 3 แขวง ได้แก่ อัตตะปอ สาละวัน 
                    และเซกอง
                 อัตราการเสียชีวิตแม่และเด็กลดลง รวมถึงโรคอื่น ๆ

                 ประชาชนมีความเชื่อมัน่ต่อผลการรักษา

 ความสอดคล้อง เป็นไปตามมติที่ประชุมวิชาการไทย- ลาว ครั้งที่ 19 รวมทั้งความต้องการของ    

ฝ่ายลาวที่มีนโยบายและแผนที่จะพัฒนาและยกระดับโรงพยาบาลให้มีศักยภาพ ทั้งด้านบุคลากร 

อาคารสถานที่ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งการผ่าตัดสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่

 ความยั่งยืน  ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้ริการเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชน มีผู้ป่วย

        เข้ารบัการรกัษามากกว่าสถานีอนามัย แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการรักษาของประชาชนที่มากขึ้น 


