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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อัตราการมารับบริการรักษา
พยาบาลของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง (2) ปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการเข้าถึงบริการ การ
รับรู้คุณภาพบริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง และการรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการเข้าถึงบริการ การรับรู้
คุณภาพบริการ และการรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย กับการมารับบริการรักษาพยาบาล
โรคเรื้อรัง และ (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการจัดบริการรักษาพยาบาล
โรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) เครือข่ายสุขภาพเขาย้อย
ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และ/
หรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทีแ่ พทย์โรงพยาบาลเขาย้อยส่งต่อไปรักษาที่ รพ.สต. ทัง้ 12 แห่ง
จ�ำนวน 3,577 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 320 คน ได้จากการสุ่มแบบมีระบบเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่มคี ่าความเที่ยงทั้งฉบับเฉลี่ย 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและการทดสอบไค-สแควร์
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Research and Featured Article
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังมีอตั ราการมา
รับบริการรักษาพยาบาลใน รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพเขาย้อย
ทุกครัง้ ตามนัด ร้อยละ 42.50 (2) ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 62.78 ปี มีรายได้ไม่เกิน 5,000
บาทต่อเดือน และไม่ได้ประกอบอาชีพหรือว่างงานมากที่สุด
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงมากที่สุด มีระยะเวลาป่วยเฉลี่ย 7.68 ปี ด้าน
ความสามารถในการเข้าถึงบริการพบว่า ส่วนใหญ่มสี ทิ ธิบตั ร
ประกันสุขภาพทีไ่ ม่ตอ้ งร่วมจ่าย 30 บาท มีระยะทางจากบ้าน
ถึง รพ.สต. เฉลี่ย 1.67 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทาง
เฉลี่ย 11.35 นาที เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
มากที่สุด มีคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้
เกี่ยวกับการเจ็บป่วยในภาพรวม อยู่ในระดับสูงทั้ง 2 ด้าน
(3) รายได้ ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา และระยะเวลาที่
ใช้ในการเดินทางจากบ้านถึง รพ.สต. มีความสัมพันธ์กบั การ
มารับบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 การรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการด้านการ
ให้บริการการดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลต่อเนื่องความ
พร้อมของสถานที/่ อุปกรณ์การแพทย์ ยาและบุคลากร ความ
มั่นใจในการให้บริการของ รพ.สต. และความเสมอภาคใน
การเข้าถึงบริการ มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการรักษา
พยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพ
เขาย้อย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ
(4) ข้อเสนอแนะของผู้ป่วยที่ส�ำคัญคือ ควรมีการออกเยี่ยม
บ้าน เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรให้เพียงพอ และความรวดเร็วใน
วันทีใ่ ห้บริการสถานทีใ่ ห้บริการของ รพ.สต. บางแห่งคับแคบ
และควรมีสื่อให้ความรู้เพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : บริการรักษาพยาบาล/คุณภาพบริการ/
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

Abstract

The objectives of this survey research were
to study (1) the medical care treatment rate of
chronic disease patients at Sub-district Health
Promoting Hospitals (SHPH) in KhaoYoi Health
Network, Petchaburi province, (2) the personal
factors, services accessibility, health perception,
and perceived healthcare quality of SHPH among
the chronic patients, (3) the relationships between
personal factors, services accessibility, health
perception, perceived healthcare quality, and

medical care treatment of chronic disease patients
at SHPH, and (4) problems and suggestions towards
the provision of medical care.
The study population was 3,577 patients
suffering from high blood pressure and diabetes.
They were referred by the KhaoYoi hospital’s
doctors to receive medical treatment in 12
SHPHs. Three hundred and twenty patients were
systematic-random sampled. Data were collected
by a questionnaire with the reliability of 0.92. The
statistics used for data analysis were descriptive
statistics and a Chi-Square test.
The results showed that (1) The medical
care treatment rate of chronic disease patients at
SHPHs in KhaoYoi Health network was 35.3%. (2)
Most of the sample group were female, average
age of 62.78 years old, having average monthly
income of 5,000 baht, unemployed, obtained
elementary education, were diagnosed hypertension.
Patients had an average illness duration of 7.68
years, accessibility channel was not30-baht-co-pay
licensed health insurance, average distance of
home and SHPH was 1.67 kilometer, average
commuting duration of 11.35 minutes, commuted
by motorbike, and had high levels of service
quality and overall illness perception. (3) Factors
associated with receiving medical care of patients
with chronic at the health promoting hospitals
in KhaoYoi district health network (income,
educational level, health plan, commuting duration)
signifificantly related to medical treatment reception
among chronic disease patients, at 0.05 level, while
service quality perception on holistic health service,
continuous treatment, health service suffif iciency,
SHPH creditability, and equal accessibility
signifif icantly related to the medical treatment
reception among chronic disease patients, at 0.001
level, and (4) Comments and suggestions from the
patients were that there should be a home visit,
suffificient health personnel, better service speed,
suffificient service space, and adequate media.
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บทน�ำ

โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ด้ า นการ
สาธารณสุขของโลก จากรายงานสถิติทั่วโลก ปี พ.ศ. 2555
ขององค์การอนามัยโลก พบว่า 1 ใน 3 ของประชาชนวัย
ผู้ใหญ่มีภาวะความดันโลหิตสูงและ 1 ใน 10 ของประชาชน
วัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวาน และสถานการณ์โรคในปี พ.ศ.
2551 พบว่า มีอัตราการเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วย
ในด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คิดเป็น 1,149
และ 845 ต่อประชากรแสนคน และอัตราผูป้ ว่ ยนอก คิดเป็น
14,328 และ 9,702 ต่อประชากรแสนคน ตามล�ำดับ
(ส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย, 2555: 2)
ประเทศไทยได้เริม่ น�ำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันยังเป็นนโยบาย
ที่ส�ำคัญต่อระบบการสาธารณสุขของไทย ในปีงบประมาณ
2555 ประชาชน ร้อยละ 99.87 มีหลักประกันด้านสุขภาพ
สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพโดยไม่มีอุปสรรคทางการ
เงิน เมือ่ มีภาวะเจ็บป่วย ข้อมูลการใช้บริการทางด้านสุขภาพ
ของประชาชน พบว่า มีอัตราเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อภาระงานของสถานพยาบาลโดยเฉพาะงานบริการผู้ป่วย
นอกท�ำให้เกิดปัญหาต่อการรับบริการที่เกิดจากความไม่
สมดุลของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ และจากผลการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบบริการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าพบว่า ผู้รับบริการรู้สึกไม่พอใจในการรับ
บริการ เนื่องจากการรอรับบริการนาน (ส�ำนักหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบปัญหาจากการใช้บริการรักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ในเรื่อง การรอนานจึงจะ
ได้ตรวจ เนือ่ งจากแพทย์มปี ริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการให้
บริการ (เจนจิรา จองเมทา, 2552: 42) ส่วนด้านผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ จากการประเมินการให้บริการของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปพบว่า แต่ละแห่งมีภาระงานมากขึ้น
มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยจ�ำกัด เกิดความเครียด เกิดการ
กระจุกตัวและความแออัดในการให้การรักษาพยาบาลของ
แผนกผูป้ ว่ ยนอก ท�ำให้คณ
ุ ภาพการบริการของสถานพยาบาล
ลดลง และเป็นภาระอย่างมากต่อประชาชนทัง้ ค่าเดินทางและ
เวลาที่สูญเสียไป (วิทยา บูรณศิริ, 2554: ไทยรัฐออนไลน์)
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ในปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยนอกที่
โรงพยาบาลจังหวัด กว่าร้อยละ 50-75 เป็นกรณีการเจ็บป่วย
ที่สามารถให้การดูแลรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และ
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อคนของผู้ป่วยทีไ่ ปโรงพยาบาลใหญ่สงู กว่า
ของสถานพยาบาลใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ที่มารักษาที่โรงพยาบาลใหญ่มีอัตรา
การควบคุมโรคได้ค่อนข้างต�ำ่ สะท้อนว่า โรงพยาบาลใหญ่
ทีม่ ตี น้ ทุนสูงนัน้ ต้องแบกภาระในการดูแลโรคพืน้ ฐานทีน่ า่ จะ
ดูแลได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ
จัดบริการส�ำหรับโรคที่ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารและ
การปรับพฤติกรรม เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ได้
อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีเวลา ก�ำลังคน ถ้าหากมี
การประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ
ก็นา่ จะพบข้อบกพร่องและการด้อยประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้ป่วยอีกหลายแง่มุม ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากสภาพ
แออัดของโรงพยาบาล ในมุมมองของผู้บริหารสาธารณสุข
เมื่อค�ำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการถูกจ�ำกัด
ด้านงบประมาณ การส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับไปดูแลรักษาที่
สถานพยาบาลใกล้บ้าน น่าจะดีกว่าให้มาแออัดที่ตัวจังหวัด
หรือโรงเรียนแพทย์ และน่าจะช่วยให้โรงพยาบาลใหญ่
สามารถพัฒนาคุณภาพบริการส�ำหรับโรคซับซ้อนได้ดีขึ้น
(สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2550: บทบรรณาธิการ)
ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้มนี โยบาย
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
และก�ำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการ คือ
อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบทีใ่ ช้บริการที่ รพ.สต. เทียบกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
(มากกว่า 60 : 40) จังหวัดเพชรบุรีจึงได้ยกระดับสถานี
อนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่ง
ประกอบด้วย รพ.สต. ของอ�ำเภอเขาย้อย จ�ำนวน 12 แห่ง
โดยการส่งเสริมการด�ำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ
รวมทั้งจัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สำ� คัญคือ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ได้ โดยใช้แนวทางการรักษารูปแบบเดียวกันทั้งเครือข่าย
ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาย้อยได้ แต่
ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโรงพยาบาล
เขาย้อยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีจ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียน จ�ำนวน 3,419 คนและ
จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนจ�ำนวน 1,788 คน ในปี
พ.ศ. 2556 มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้จ�ำนวน 2,439 คน (ร้อยละ 71.33) ผู้ป่วยเบาหวาน
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บ ท ค ว า ม วิ จั ย แ ล ะ วิ ช า ก า ร

Research and Featured Article
ที่ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลให้อยู่ในเกณฑ์ได้ จ�ำนวน 1,121 คน
(ร้อยละ 62.69) ซึง่ ผูป้ ว่ ยทีส่ ามารถควบคุมสภาวะทางคลินกิ
ได้นสี้ ามารถไปรับยาที่ รพ.สต. ใกล้บา้ นได้ และจากนโยบาย
ลดความแออัดที่แผนกผู้ป่วยนอกของรัฐบาล โรงพยาบาล
เขาย้อยได้จัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังใน รพ.สต. ทุกแห่งของ
อ�ำเภอเขาย้อย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและลด
จ�ำนวนผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลเขาย้อย โดยมีทีมสหสาขา
วิชาชีพจากโรงพยาบาลออกไปร่วมให้บริการที่ รพ.สต. ทุก
แห่งๆ ละ 1 ครั้ง/เดือน ซึ่งผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีแ่ พทย์สง่ ต่อไปรับยาที่ รพ.สต. ยังมีจำ� นวน
น้อย ค่าสัดส่วนผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาลเขาย้อยต่อผูป้ ว่ ย
โรคเรือ้ รังทีไ่ ปรับบริการรักษาพยาบาลทีใ่ น รพ.สต. ภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 33.53 ในปี 2556 (เกณฑ์สัดส่วนผู้ป่วย OP
Visit มากกว่าร้อยละ 60 : 40) เป็นอันดับ 4 ของโรงพยาบาล
ชุ ม ชนในจั ง หวั ด เพชรบุ รี ทั้ ง หมด 7 แห่ ง (ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, 2556)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ ซึง่ สามารถประเมินได้หลายรูปแบบทัง้ จากทัศนคติ
ของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการในการให้บริการสุขภาพทีผ่ า่ น
มาจะพบว่า ปัญหาการให้บริการยังไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ ส�ำหรับในงานวิจัยนี้ ได้น�ำแนวคิดคุณภาพ
บริ ก ารของซี ทั ม และคณะ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารของ
รพ.สต. ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง กรณีเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง และเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพปฐมภูมิ ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณภาพบริการ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลแบบ
องค์รวม 2) การดูแลต่อเนื่อง 3) ความพร้อมของสถานที่/
อุปกรณ์การแพทย์ ยาและบุคลากร 4) ความมัน่ ใจในการให้
บริการของ รพ.สต. 5) ความเสมอภาคในการให้บริการ และ
6) การให้คำ� ปรึกษาและเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของ
ผูป้ ว่ ย มาเป็นกรอบในการศึกษาด้านคุณภาพบริการซึง่ ผูว้ จิ ยั
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่ามีปจั จัยใดบ้างทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การมารับบริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย เพื่อจะได้นำ� ผลการ
วิจัยที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วย
โรคเรื้อรังใน รพ.สต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาอัตราการมารับบริการรักษาพยาบาล
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เครือข่ายสุขภาพเขาย้อย

2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการ
เข้าถึงบริการ การรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการรักษาพยาบาลโรคเรือ้ รัง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และการรับรู้เกี่ยวกับ
การเจ็ บ ป่ ว ยของผู ้ ป ่ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคล ความสามารถในการเข้าถึงบริการ การรับรู้คุณภาพ
บริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล และการรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย กับการ
มารับบริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย
4. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการจั ด บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลในคลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส� ำรวจประชากรที่
ศึกษาคือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
และหรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทีแ่ พทย์โรงพยาบาลเขาย้อยส่ง
ต่อไปรักษาที่ รพ.สต. ทั้ง 12 แห่ง ทั้งที่ไปและไม่ไปรับการ
รักษาที่ รพ.สต. จ�ำนวน 3,577 คน ใช้สูตรค�ำนวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejeie & Mogan)
และท�ำการสุ่มแบบมีระบบขนาดกลุ่มตัวอย่าง 320 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษามาจาก
เอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
(1) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ อาชีพ
ระดับการศึกษา ประเภทโรคเรื้อรังและระยะเวลาที่ป่วย
จ�ำนวน 7 ข้อ (2) ความสามารถในการเข้าถึงบริการ ประกอบ
ด้วยข้อมูลด้านสิทธิการรักษา ระยะทางจากบ้านถึง รพ.สต.
วิธีการเดินทางระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านถึง รพ.สต.
จ�ำนวน 4 ข้อ (3) การมารับบริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
รพ.สต. หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและหรือโรค
เบาหวานทีแ่ พทย์สง่ ต่อให้ไปรับการรักษาที่ รพ.สต. เครือข่าย
สุ ข ภาพเขาย้ อ ยทั้ง ที่ไ ปรับ การรัก ษาที่ รพ.สต. จ�ำ นวน
3-6 ครั้ง และผู้ป่วยที่ไม่ไปรับการรักษาในรอบ 6 เดือน
ที่ รพ.สต. ทั้ง 12 แห่งโดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2558 - มีนาคม 2558 จ�ำนวน 2 ข้อ (4) การรับรู้คุณภาพ
บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยสร้าง
ตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ คุณภาพการให้
บริการ มาตรฐานการให้บริการของ รพ.สต. การจัดการระบบ
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 31 ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม 2559

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิต
สูง เกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพปฐมภูมิ (primary care
award) ของซีทัม และคณะ (Zeithaml et al., 1990) โดย
ค�ำถามประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การดูแลแบบองค์รวม การ
ดูแลต่อเนือ่ ง ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ ยา
และบุคลากร ความมั่นใจในการให้บริการ ความเสมอภาค
ในการให้บริการ การให้ค�ำปรึกษาและเสริมศักยภาพในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 33 ข้อ (5) การ
รับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยประกอบด้วย การรับรู้เกี่ยวกับ
ความรุนแรงของโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน การรับรู้ถงึ ประโยชน์ของการไปรับการรักษา การ
รับรู้ต่ออุปสรรคของการไปรับการรักษาจ�ำนวน 13 ข้อ
(6) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
แบบสอบถามผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถาม
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) สูงกว่า
0.60 ทุกข้อ และมีค่าความเที่ยงรวม 0.92 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistic) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล ความ
สามารถในการเข้าถึงบริการ ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะทาง
จากบ้านถึง รพ.สต. ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะเวลาที่
ป่วย ใช้คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วน
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สิทธิการรักษาประเภทโรคเรือ้ รัง
การรับรู้คุณภาพบริการรักษาพยาบาล การรับรู้เกี่ยวกับการ
เจ็ บ ป่ ว ยของผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง โดยหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐานทัง้ โดยรวม รายด้านและรายข้อ ด้านความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ มีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและน�ำ
มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละการมารับบริการของ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังใน รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพเขาย้อยมีการน�ำ
มาแจกแจงความถี่ แ ละหาค่ า ร้ อ ยละใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(inferential statistics) ทดสอบสมมุตฐิ านตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการเข้าถึงบริการ การรับรู้
คุณภาพบริการรักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังใน รพ.สต.
และประเภทโรคเรื้อรัง กับการไปรับบริการรักษาพยาบาลที่
รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพเขาย้อย ใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์
(Chi-Square)
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การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล

การวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งด�ำเนินการโดยยึดหลักการเคารพในสิทธิ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมในการวิจัย

ผลการวิจัย

1. การมารั บ บริ ก ารของผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบกลุม่ ตัวอย่างมารับบริการรักษา
พยาบาลที่ รพ.สต. ร้อยละ 42.50 ส่วนที่ยังไม่มารับบริการ
ที่ รพ.สต. และมารับบริการ ≤ 3 ครั้ง ในรอบ 6 เดือนย้อน
หลัง ร้อยละ 57.50 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด
2. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 69.70 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 62.79 ปี โดยกลุ่มอายุ
มากกว่า 60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 55.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท มีมากที่สุด ร้อยละ 55.30 ด้าน
อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน มาก
ที่สุด ร้อยละ 34.70 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษามากทีส่ ดุ ร้อยละ 83.40 และป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 55.90 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรังระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 7.80
โดยมีระยะเวลาป่วยเฉลี่ย 7.68 ปี
3. ปัจจัยความสามารถในการเข้าถึงบริการ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิบตั รประกันสุขภาพทีไ่ ม่ตอ้ งร่วมจ่าย มาก
ที่สุดร้อยละ 50 ระยะทางจากบ้านถึง รพ.สต. เฉลี่ย 1.668
กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ย 11.35 นาที และใช้
วิธกี ารเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมากทีส่ ดุ ร้อยละ
56.9
4. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วย
โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีการรับรู้คุณภาพบริการของ รพ.สต. ในภาพรวม
อยู่ในระดับสูง (X = 4.14, S.D. = 0.56) เมื่อจ�ำแนกราย
ด้าน พบทุกด้านอยูใ่ นระดับสูง โดยด้านการให้คำ� ปรึกษาและ
เสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย X = 4.35, S.D.
= 0.51) มีระดับคะแนนสูงสุด ส่วนด้านการดูแลต่อเนื่อง มี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการน้อยที่สุด (X = 3.86, S.D.
= 0.61) (ดังแสดงในตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย ในภาพรวมรายด้าน (n = 320)
การรับรู้คุณภาพบริการ

X

S.D.

ระดับ

- ด้านการให้คำ�ปรึกษาและเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
- ด้านความมั่นใจในการให้บริการของ รพ.สต.
- ด้านความเสมอภาคในการใช้บริการ
- ด้านการดูแลแบบองค์รวม
- ด้านความพร้อมของสถานที่/อุปกรณ์การแพทย์ ยาและบุคลากร
- ด้านการดูแลต่อเนื่อง
รวม

4.35
4.25
4.18
4.14
4.03
3.86
4.14

0.51
0.52
0.56
0.57
0.59
0.61
0.56

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

5. ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูเ้ กีย่ วกับความเจ็บป่วยในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง (X = 4.24, S.D. = 0.41) เมื่อจ�ำแนกรายด้าน
พบทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ

การไปรับการรักษาที่ รพ.สต. (X = 4.46, S.D. = 0.43) มี
คะแนนสูงสุด และด้านการรับรูเ้ กีย่ วกับความรุนแรงของโรค
X = 3.88, S.D. = 0.40 ) มีคะแนนน้อยที่สุด (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยโรคเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย ในภาพรวมรายด้าน (n = 320)
การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วย
- การรับรู้ถึงประโยชน์ของการไปรับการรักษาที่ รพ.สต.
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
- การรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค
รวม

6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ความสามารถในการเข้าถึงบริการ ปัจจัยการรับรู้คุณภาพ
บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ รพ.สต. และปัจจัยการรับรู้
เกีย่ วกับการเจ็บป่วย กับการมารับบริการรักษาพยาบาลของ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังใน รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลเกีย่ วกับ รายได้ และ
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั
การมารับบริการรักษาพยาบาลที่ รพ.สต. (p-value < 0.05)
ปัจจัยความสามารถในการเข้าถึงบริการ พบว่าด้านสิทธิการ
รักษาและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากบ้านถึง รพ.สต.
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั การมารับบริการ
รักษาพยาบาลโรคเรื้อรังใน รพ.สต. (p-value < 0.001)

X

S.D.

ระดับ

4.46
4.39
3.88
4.24

0.43
0.42
0.40
0.41

สูง
สูง
สูง
สูง

ปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการการให้บริการตรวจรักษาโรค
เรื้อรังใน รพ.สต. พบว่าการดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแล
ต่อเนือ่ ง ความพร้อมของสถานที/่ อุปกรณ์การแพทย์ ยาและ
บุคลากร ความมั่นใจในการให้บริการของ รพ.สต. ความ
เสมอภาคในการเข้าถึงบริการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติกับการมารับบริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง
ที่ รพ.สต. (p-value < 0.001) และปัจจัยด้านการรับรู้
เกี่ยวกับการเจ็บป่วย พบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรค
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และประโยชน์ของ
การมารับการรักษาที่ รพ.สต. ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
มารับบริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังที่ รพ.สต. (p-value >
0.05) (ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4)
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 31 ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์การรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับการมารับบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรค
เรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย จ�ำแนกรายด้าน (n = 320)
การรับรู้คุณภาพบริการของ รพ.สต.
- การดูแลองค์รวม
- การดูแลต่อเนื่อง
- ความพร้อมของสถานที่อุปกรณ์การแพทย์/ยาและบุคลากร
- ความมั่นใจในการให้บริการ
- ความเสมอภาคในการให้บริการ
- การให้คำ�ปรึกษาและเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย

X2

Df

p-value

24.504
17.609
27.720
27.720
48.305
3.292

2
2
2
2
1
2

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.193

ตารางที่ 4 ค่าความสัมพันธ์ การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วย กับการมารับบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย จ�ำแนกรายด้าน (n = 320)
การรับรู้คุณภาพบริการของ รพ.สต.
- ความรุนแรงของโรค
- โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
- ประโยชน์ของการมารับการรักษาที่ รพ.สต.

7. ข้อเสนอแนะของผู้ป่วย ควรออกเยี่ยมบ้าน
มากที่สุด ร้อยละ 5.31 รองลงมา ควรให้บริการเร็วกว่านี้
ร้อยละ 2.81 เพิ่มบุคลากรให้บริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.63
สถานที่แคบ ควรปรับปรุงให้กว้างขึ้น ร้อยละ 0.94 และ
ควรมีสื่อ เอกสาร ป้ายความรู้ มากขึ้นร้อยละ 1.87

อภิปรายผลการวิจัย

1. การมารั บ บริ ก ารของผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จากผลการวิจัยยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดตามนโยบายลดความ
แออัด เกณฑ์สัดส่วนผู้ป่วย OP Visit มากกว่าร้อยละ
60 : 40 ข้อจ�ำกัดในการวิจัยครั้งนี้ อาจมีความคาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์จากผู้ป่วยว่า
มารับบริการจ�ำนวนกี่ครั้ง
2. ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 69.70 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 62.79 ปี มีราย
ได้เฉลีย่ ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่ได้ท�ำงาน/ว่าง
งาน มากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามาก
ทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโรคเรือ้ รังส่วนใหญ่พบในกลุม่ วัยผูส้ งู อายุ
32

X2

Df

p-value

2.540
0.799
3.398

2
1
1

0.281
0.371
0.065

ซึง่ เป็นช่วงวัยทีไ่ ม่ได้ทำ� งาน และรายได้ส่วนใหญ่ได้จากบุตร
หลานและเงินสวัสดิการที่รฐั จัดให้
3. ปัจจัยความสามารถในการเข้าถึงบริการ กลุ่ม
ตัวอย่างครึ่งหนึ่งมีใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ที่
ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ มีระยะทางจากบ้านถึง รพ.สต.
เฉลี่ย 1.668 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย
11.35 นาที และใช้วิธีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้
ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ใกล้บ้าน
4. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณภาพบริการการรักษา
พยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ รพ.สต. โดยรวมมีค่า
คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูง เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ที่มี ค ่ า เฉลี่ย สู ง ที่สุ ด คื อ ด้ า นการให้ ค�ำ ปรึ ก ษาและเสริ ม
ศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย (X = 4.35, S.D. =
0.51) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการให้บริการรักษาพยาบาลในคลินกิ โรค
เรือ้ รัง เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการจะแจ้งผลการตรวจระดับความดัน
โลหิตและหรือค่าระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้กับผู้ป่วยทราบทุก
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ครั้งที่มารับบริการ พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำและเสริมพลังการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ
ด้านการดูแลต่อเนื่อง (X = 3.86, S.D. = 0.61) โดยเฉพาะ
ในประเด็นการเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้เนื่องจากโรคเรื้อรังเป็นโรคที่
รักษาไม่หายต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่จำ� นวนมาก เจ้าหน้าที่มีน้อย
ไม่สามารถออกเยี่ยมบ้านได้ครอบคลุม
5. ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังโดยรวมมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้ด้านประโยชน์ของการ
ไปรับการรักษาที่ รพ.สต. (X = 4.46, S.D. = 0.43) ทั้งนี้
เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ปรับบริการรักษาพยาบาลที่ รพ.สต.
ได้รบั การรักษา ดูแลเหมือนกับทีไ่ ปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือด้านการรับรู้ด้านความรุนแรงของ
โรค (X = 3.88, S.D. = 0.40) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการอธิบายการด�ำเนินของโรคและการดูแลตนเอง
จากเจ้าหน้าที่ ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าโรคเรื้อรังเป็นโรค
ที่มีความรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ แต่สามารถควบคุมได้
ด้วยการปรับพฤติกรรมตนเอง จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีการ
ปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง
6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการ
มารับบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต.
เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั
พบว่า
6.1 เพศและอายุของผูป้ ว่ ย ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการมารับบริการรักษาพยาบาลที่ รพ.สต. อธิบายได้วา่ การ
ให้บริการด้านสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล และ รพ.สต. แก่
ผู้รับบริการทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพบริการเดียวกัน ไม่แบ่งแยกเพศ จึงส่งผลให้เพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการรักษาพยาบาลอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับพุทธิพงศ์ บุญชู (2554)
ที่พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการคุณภาพ
บริการของผู้มารับบริการใน รพ.สต. ส�ำหรับอายุที่ไม่พบ
ความสัมพันธ์อาจเนือ่ งมาจากผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังส่วนมากมีอายุ
มากกว่า 50 ปี จึงมีความคาดหวังและการรับรู้กับการมาใช้
บริ ก ารที่ ไ ม่ ต ่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของหั ท ยา
แก้วกิม้ (2554) และพุทธิพงศ์ บุญชู (2554) พบว่าอายุทตี่ ่าง
กันไม่มีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการ
6.2 รายได้ มีความสัมพันธ์กบั การมารับบริการ
รักษาพยาบาลที่ รพ.สต. อธิบายได้วา่ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม่

ตัวอย่างที่มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาท จะมารับบริการที่
รพ.สต. เพียงร้อยละ 8.3 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มอื่นโดยผู้มีรายได้
สูงมีศักยภาพในการเลือกใช้บริการจากสถานบริการอื่นได้
สอดคล้องกับแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 1987 อ้างถึง
ใน พุทธิพงศ์ บุญชู )ู ทีก่ ล่าวว่า รายได้เป็นตัวบ่งชีส้ ถานะทาง
เศรษฐกิจ และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตใน
ด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการเลือกใช้บริการ
6.3 อาชีพ และระดับ การศึก ษา ไม่ มีค วาม
สัมพันธ์กบั การมารับบริการรักษาพยาบาลที่ รพ.สต. อธิบาย
ได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุไม่ได้ทำ� งาน รองลงมา อาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างทัว่ ไป ซึง่ ทุกอาชีพใช้สทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ทั้งที่ต้องจ่ายค่าบริการร่วม 30 บาท และ
ไม่ต้องร่วมจ่าย ส�ำหรับระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ที่ไปรับบริการที่ รพ.สต. มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าไปใช้บริการน้อย
กว่า อย่างไรก็ตามทั้งอาชีพและระดับการศึกษาอาจไม่ได้มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการมารับบริการ เพราะปัจจัยที่
ก�ำหนดการมาใช้บริการมากหรือน้อยจะเป็นเรื่องสิทธิหรือ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลซึง่ พบความสัมพันธ์กบั การมาใช้
บริการรักษาพยาบาล
6.4 ประเภทโรคเรือ้ รัง และระยะเวลาการเจ็บ
ป่วย ไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการรักษาพยาบาลที่
รพ.สต. อธิบายได้ว่า อาจเป็นเพราะผู้ป่วยรับรู้ว่าคุณภาพ
บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป และบริการโรคเรื้อรังที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนได้รับการตรวจรักษาพยาบาลเหมือนกันกับ
ที่โรงพยาบาล สอดคล้องกับปรียาภรณ์ สวัสดิ์ศรี (2554)
พบว่าลักษณะการเจ็บป่วยที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
บริการที่ได้รับไม่แตกต่างกัน
7. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสามารถใน
การเข้าถึงบริการ กับการมารับบริการรักษาพยาบาลของผู้
ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า
7.1 สิทธิการรักษาพยาบาล มีความสัมพันธ์กบั
การมารับบริการรักษาพยาบาลโรคเรือ้ รังที่ รพ.สต. ทัง้ นี้ อาจ
เป็นเพราะกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้สทิ ธิบตั รประกันสุขภาพ สามารถ
ใช้รบั บริการรักษาที่ รพ.สต. ได้ดว้ ยความไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
และได้รบั ยาเป็นชนิดเดียวกัน การทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิดา้ น
การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยหรือร่วมจ่ายน้อย จึง
ไม่เป็นอุปสรรคในการมารับการรักษาพยาบาล ซึง่ สอดคล้อง
กับพิชญ์สินี มงคลสิริ และภัคณัฎฐ์ วงศ์กชสุวรรณ (2555)
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไปใช้บริการที่สถานบริการปฐมภูมิ
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 31 ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม 2559

ร้อยละ 93 มาด้วยสิทธิการรักษาแบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าหรือบัตรทอง
7.2 ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลและวิธีการเดินทาง ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
มารับบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต.
อธิบายได้วา่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระยะทางจากบ้านถึง รพ.สต. ของ
ผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเพียง 1.67 กิโลเมตร ซึ่งระยะทางดังกล่าว
ไม่ไกลและในปัจจุบนั การคมนาคมสะดวก จึงไม่มผี ลต่อการ
มาใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพุทธิพงศ์ บุญชู
(2555) พบว่าระยะทางจากบ้านถึง รพ.สต. ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความต้องการคุณภาพบริการ ส่วนวิธีการเดินทาง พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัวทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการ
ด้วยตัวเองต้องให้บุตรหลานมาส่ง ซึ่งวิธีการเดินทางขึ้นอยู่
กับศักยภาพของแต่ละครอบครัวจึงไม่ใช่เหตุผลของการไม่
ไปรับการรักษาที่ รพ.สต.
7.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การมารั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลโรคเรื้ อ รั ง ที่
รพ.สต. อธิบายได้วา่ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากระยะเวลาในการเดิน
ทางจากบ้านถึง รพ.สต. ของผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย 11.35 นาที
ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก� ำหนดตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาชนเดินทาง
มารับบริการได้อย่างสะดวก ระยะเวลาการเดินทางมารับ
บริการของผู้ป่วยจากบ้านถึง รพ.สต. ไม่เกิน 30 นาที ซึ่ง
สอดคล้องกับอัมพร ปิงชัย (2551) กลุม่ ตัวอย่างสามารถเดิน
ทางมาใช้บริการโดยใช้เวลาในการเดินทางภายใน 30 นาที
ถึงร้อยละ 97.7
8. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้คุณภาพ
บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ รพ.สต. กับการมารับบริการ
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. เครือข่าย
สุขภาพอ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จากผลการวิจัย
อธิบายได้ ดังนี้
8.1 การดูแลสุขภาพองค์รวมและการดูแลต่อ
เนื่อง เนื่องจากโรคเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ต้องได้
รับการดูแลทั้งทางด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ ต้อง
ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ ครอบคลุม
การนัดรับยาต่อเนือ่ ง การติดตามกรณีขาดนัด และการเยีย่ ม
ดูแลที่บ้าน ดังนั้นการคัดกรอง การดูแลเพื่อค้นหาสภาพ
ปัญหาทีค่ รอบคลุมองค์รวมจะท�ำให้ผ้ปู ่วยได้รบั การดูแลทีม่ ี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเกศสุดา เหมทานนท์
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(2553) พบว่าคุณภาพบริการของสถานีอนามัยตามความคาด
หวังรายด้านการดูแลแบบองค์รวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุดและ
ด้านการดูแลแบบต่อเนื่องมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
8.2 ความพร้ อ มของสถานที่ / อุ ป กรณ์ ก าร
แพทย์ ยาและบุคลากร เนือ่ งจากคุณภาพการจัดบริการดูแล
รักษาโรคเรื้อรังใน รพ.สต. จะต้องมีความพร้อมทั้งในด้าน
สถานที่ ทั้งด้านความสะอาด ที่น่ังเพียงพอ เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น จ�ำนวนเพียงพอ เครื่องมือให้ความถูก
ต้องเที่ยงตรง เวชภัณฑ์ยาเป็นชนิดเดียวกันกับโรงพยาบาล
แม่ข่าย และมีจ�ำนวนเพียงพอ ด้านบุคลากรมีจ�ำนวนเพียง
พอในวันที่ที่เปิดให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรียาภรณ์ สวัสดิ์ศรี (2554) พบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิ
แต่ละแห่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานบริการให้มีพื้นที่
บริการอย่างเพียงพอเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผ้รู บั บริการ
ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ มี ค วามสวยงาม
สะอาดและเป็นระเบียบ จึงเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
8.3 ความมั่นใจในการให้บริการของ รพ.สต.
เนื่องจากความเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นความเจ็บป่วยที่มีอาการ
ค่อยเป็นค่อยไป ระยะเวลาของการเจ็บป่วยและการดูแล
ยาวนาน หากได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ต่อเนื่อง มี
คุณภาพ จะท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หาก รพ.สต. จัด
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูป้ ว่ ยจะมีความมัน่ ใจในการเข้ารับบริการ
รักษาที่ รพ.สต. สอดคล้องกับนิธิวัช เหล็มปาน (2554)
ที่พบว่า ผู้รับบริการมีความคาดหวังด้านความมั่นใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
8.4 ความเสมอภาคในการใช้บริการ ทั้งนี้
เนื่องจากกระบวนงานการเพิ่มคุณภาพบริการสุขภาพของ
รพ.สต. ทีม่ คี ณ
ุ ภาพประการหนึง่ คือ การให้บริการด้วยความ
เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนการเข้าถึงบริการที่ง่าย
สะดวก รวดเร็ว ปราศจากอุปสรรคด้านต่างๆ สอดคล้องกับ
นิธิวัช เหล็มปาน (2554) ที่พบว่าด้านความเสมอภาคและ
การเข้าถึงบริการผู้รับบริการรับรู้อยู่ในระดับมาก
8.5 การให้ค�ำปรึกษาและเสริมศักยภาพใน
การดูแลตนเอง อธิบายได้ว่า โรคเรื้อรังเป็นโรคที่เป็นมา
ระยะหลายปี กลุม่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ความรูเ้ รือ่ งโรคและการปฏิบตั ิ
ตัวตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่เป็นโรคและได้รับค�ำแนะน�ำในการ
ดูแลตนเองทุกครัง้ ทีม่ ารับบริการ ประกอบกับกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ า
รับการรักษาส่วนใหญ่ตอ้ งการได้รบั การตรวจรักษาและรับยา
ทีร่ วดเร็ว ไม่แตกต่างกันทัง้ ในระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต.
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Research and Featured Article
9. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับ
การเจ็บป่วยกับการมารับบริการรักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยโรค
เรื้อรังใน รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยทั้ง
3 ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการรักษาพยาบาล
โรคเรื้อรังที่ รพ.สต. อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้จากการ
อธิบายของแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ
จากประสบการณ์ที่เกิดกับตนเองท�ำให้มีความกลัวและไม่
อยากให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยเอง ประกอบกับผู้ป่วยคาดหวัง
ว่ า การไปรับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลที่มีศัก ยภาพสู ง กว่ า
รพ.สต. จะท�ำให้โรคไม่มีความรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับ
มะยาซิน สาเมาะ (2551) ที่พบว่า ความเชื่อสุขภาพด้านการ
รับรู้ถึงความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับการดูแล
ตนเองและหากดูแล/ควบคุมโรคได้ไม่ดจี ะส่งผลให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนในด้านต่างๆ ได้ซึ่งการไปรับบริการที่โรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพสูงกว่าระดับ รพ.สต. จะท�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
ไม่ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นและได้ รั บ การตรวจค้ น หาภาวะ
แทรกซ้อนตั้งแต่ระยะแรกของการเป็นโรค ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (health
belief model)
ข้อจ�ำกัดในการวิจัยครั้งนี้ อาจมีความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์จากผู้ป่วยว่า
มาใช้บริการจ�ำนวนกี่ครั้ง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

พบว่ า การมารั บ บริ ก ารของผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ใน
รพ.สต. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมารับบริการรักษาพยาบาลที่
รพ.สต. ร้อยละ 42.50 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดตาม
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดตามนโยบายลดความแออัด
เกณฑ์สัดส่วนผู้ป่วย OP Visit มากว่าร้อยละ 60 : 40 ใน
การเพิม่ อัตราการมารับบริการที่ รพ.สต. เพือ่ ลดความแออัด
ในโรงพยาบาลใหญ่ อาจมีการปรับระบบให้บริการดังนี้
(1) เพิ่มวันที่เปิดให้บริการโรคเรื้อรัง เป็นเดือน
ละ 2 ครั้ง
(2) เสนอแนะให้ใช้นโยบายระบบจ่ายตรงได้ที่
ระดับ รพ.สต.
(3) หากระบบเบิกจ่ายตรงไม่สามารถใช้ได้ที่
ระดับ รพ.สต. ควรปรับค่าเป้าหมาย OP visit ที่ รพ.สต.
น้อยกว่าร้อยละ 60

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วจิ ยั ขอเสนอ
ความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับ
บริการรักษาพยาบาลโรคเรือ้ รังทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลเครือข่ายสุขภาพเขาย้อย ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ
ควรท�ำการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเพือ่ ให้
ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพบริการ
ในมุมมองของผู้ให้บริการและมุมมองผู้รับบริการ
3. ควรศึ ก ษาการประเมิ น พฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองของผูป้ ว่ ยและผลการรักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยทีม่ ารับ
บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
4. ควรศึกษาความพร้อมของบุคลากรในการให้
บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลา
อันมีค่าให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
และงานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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