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ความสําคญัของปัญหา

ปัญหาความแออดัในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

วธีิแกปั้ญหาความแออดัของโรงพยาบาลท่ีสาํคญั คือการพฒันา

บริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลใหญ่ใหมี้คุณภาพท่ียอมรับ และ

สามารถดูแลต่อเน่ืองทดแทนโรงพยาบาลได้

ในการแกปั้ญหาความแออดัในโรงพยาบาลตอ้งมีทีมรับผดิชอบ

จดัการเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง จริงจงัโดยเฉพาะ (สถาบนัวจิยั

ระบบสาธารณสุข,2551) 



ความสําคญัของปัญหา

การแกไ้ขปัญหาความแออดั1.พฒันาเขตสุขภาพ ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ และมีการจดับริการเป็น

เครือข่าย 2.กาํหนดบทบาทโรงพยาบาลแต่ละระดบั โดยพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลศูนย ์

โรงพยาบาลทัว่ไป เนน้การรักษาโรคท่ีซบัซอ้นพฒันาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายเป็นด่านหนา้ในการ

ดูแลรักษาผูป่้วย พฒันาระบบการส่งกลบัและการดูแลผูป่้วยพน้ภาวะวกิฤต (Intermediate Care) 

ของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดเลก็ และพฒันาการรักษาเฉพาะทางตามแผนพฒันา

ระบบบริการ (Service Plan) และบริบทพื้นท่ี และช่วยกนัพฒันาโรงพยาบาลชุมชนขนาดเลก็

โดยเฉพาะรอบเมือง ส่วนโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดเลก็ ใชน้วตักรรมลดความแออดั 

อาทิ โรงพยาบาลนครชยัศรีโมเดล ของเขตสุขภาพท่ี 5 (สุขมุ กาญจนพิมาย,2561)



ความสําคญัของปัญหา

ปัญหาความแออดั

• กระทรวงสาธารณสุขจึงมนีโยบายเร่งใช้นวตักรรมแก้ไขปัญหา

ความแออดั ให้โรงพยาบาลใหญ่เน้นการรักษาโรคยุ่งยาก

ซับซ้อน พฒันาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายดูแลด่านหน้า ควบ

รวมการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง/เลก็

การประเมนิผล

• กลุ่มงานพฒันาเขตสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โดยผู้วจิยั

จงึมแีนวคดิที่จะศึกษาการดาํเนินงานนครชัยศรีโมเดล เพ่ือ

ประเมนิผลการพฒันาการจดับริการเป็นเครือข่าย และการพฒันา

ระบบการส่งกลบัและการดูแลผู้ป่วยพ้นภาวะวกิฤต (Intermediate 

Care) ตลอดจนการดูแลแบบประคบัประคอง (palliative care) 

ของโรงพยาบาล



วตัถุประสงค์ทัว่ไป

1. เพ่ือติดตามการขับเคล่ือน นครชัยศรีโมเดล

2. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน นครชัยศรีโมเดล



วตัถุประสงค์เฉพาะของการวจัิย

เพ่ือประเมนิผลการพฒันาการจดับริการเป็นเครือข่าย

เพื่อประเมินผลการพฒันาระบบการส่งกลบั

เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานในผูป่้วยพน้ภาวะวกิฤต (Intermediate Care)และการดูแล

แบบประคบัประคอง (palliative care) ร่วมกนัของโรงพยาบาล



ขอบเขตการวจัิย

• ประชากรที่ใช้ในการวจิยั

คือ  เป็นประชาชนท่ี

อาศยัอยูใ่นอาํเภอนครชยั

ศรี จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน ประชากร 

111,119 คน (สาํนกั

ทะเบียนราษฎร์ 

กระทรวงมหาดไทย, 

2560)

• กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ในอาํเภอนครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม โดยมี

การกาํหนดขนาด

ตวัอยา่ง และวิธีการสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่ง

• ใชวิ้ธีพิจารณาการใช้

ขนาดตวัอยา่งตาราง

สาํเร็จรูปของเครจซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie & 

Morgan) และกาํหนด

ระดบัความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% 

และระดบัความเช่ือมัน่ 

95% ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีตอ้งการคือ 

384 ราย



ขอบเขตการวจัิย

• ใชก้ารสุ่มแบบสองขั้นตอน 

(Two-stage 
sampling) โดย

ประกอบดว้ย 2ขั้นตอนยอ่ย

• ขั้นตอนท่ี 1 ใชก้ารสุ่มแบบเป็น

ระบบ ดว้ยวธีิ Stratified 
Random Sampling โดย

มีตวัแปรในการสุ่มดงัน้ี

Primary Sampling 
Unit คือ หน่วยงานดา้น

สาธารณสุขในจงัหวดันครปฐม

Secondary Sampling 
Unit คือ หน่วยงานดา้น

สาธารณสุขในอาํเภอนครชยัศรี

และTertiary Sampling 
Unitคือ  หน่วยงานดา้น

สาธารณสุขในตาํบลท่ีอยูใ่น

อาํเภอนครชยัศรี

• ขั้นตอนท่ี 2 ใชก้ารสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple 
random 
sampling) โดยการ

ใชต้ารางเลขสุ่มใหค้รบ

ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว้

ในขนาดตวัอยา่ง



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

• ทาํให้ได้ผลลพัท์การดาํเนินงาน ขับเคล่ือนนครชัยศรีโมเดล เพ่ือนําไป

เป็นแนวทางในการพฒันานครชัยศรีโมเดลให้มปีระสิทธิภาพต่อไป



ระเบียบวิธีวิจยั

การวจิัยคร้ังนีเ้ป็นการศึกษาวจิัย การประเมนิผลการดาํเนินงานนครชัยศรีโมเดล เป็นการ

ดาํเนินการวจิัยแบบผสมวธีิ (Mixed Method Research) ในรูปแบบหลายระยะ

(Multiphase Designs)

ระยะที ่1 เป็นการศึกษานวตักรรมบริการในเขตสุขภาพ นครชัยศรีโมเดล ระยะนี้

ทาํการศึกษาวจิัยโดยใช้การวเิคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

กบันวตักรรมบริการในเขตสุขภาพ นครชัยศรีโมเดล 

ระยะที ่2 เป็นการประเมนิผลนครชัยศรีโมเดลซ่ึงนําผลทีไ่ด้จากระยะแรกมาประกอบการ

ประเมนิผลการขบัเคล่ือนนครชัยศรีโมเดล



ระยะท่ี1

ขั้นตอนที่  1  สังเคราะห์นวตักรรมบริการในเขตสุขภาพ นครชัยศรีโมเดล

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการประเมินผลงานวจิยัและประเมินผลโครงการ

ขั้นตอนที่ 3  สร้างเคร่ืองมือวดัและแบบสอบสอบถามการประเมินผลนครชัยศรีโมเดลและนําเคร่ืองมือวดัและ

แบบสอบถามฯ ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุข และด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการวจิยัและ

ประเมินผล ด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและด้านจดัการภาครัฐ รวมจาํนวน 7 ท่าน ได้

ค่าความสอดคล้องของข้อคาํถามกบัวตัถุประสงค์ ( IOC ) อยู่ระหว่าง 0.80 ถงึ 1.00

ขั้นตอนที่ 4  ปรับปรุงเคร่ืองมือวดัและแบบสอบถามการประเมินผลนครชัยศรีโมเดล ในเขตสุขภาพฯ ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และนําเคร่ืองมือวดัและแบบสอบถามการประเมินผลนครชัยศรีโมเดล มาปรับปรุง

แก้ไข



ระยะที1่(ต่อ)

นําเคร่ืองมือแบบสอบถามและแบบวดัการประเมินผลนครชัยศรีโมเดล ไปทดลองใช้กบับุคลากรด้าน

สาธารณสุขและประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try out) จาํนวน 60 คน และนํามาหาค่าความเช่ือมั่น

ขั้นตอนที่ 5 ทําการศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรด้าน

สาธารณสุขและประชาชนในพืน้ที่ จาํนวน 384 คน 



ระยะที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 นําผลการศึกษาที่ได้จากระยะที่ 1 มาประเมินผลการดาํเนินงานนครชัยศรีโมเดล 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบ ผลการประเมินผลการดาํเนินงานนครชัยศรีโมเดล โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและด้านการวจิยัและประเมินผล รวมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและอนิเมชัน ด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ จาํนวน 7 ท่าน



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย

เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึน้โดย การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดาํเนินการดงัน้ี

1. ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของขอ้คาํถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบ

เจาะจง (purposive sampling) 

2. การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญและความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่าง โดย

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Conefficient) ของครอนบาช (Conbach)



สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติบิรรยาย หาร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ข้อมูลจากผลการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ นํามาวเิคราะห์เน้ือหา (Thematic Content 

Analysis)



ภาพกิจกรรม
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