สรุปผลการศึกษา
ประสิทธิผลของโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
1. หลักการและเหตุผล
สิ ทธิ และเสรี ภาพเป็ นสิ่ งที่ ทุ กคนในประเทศควรได้ รั บอย่ างเสมอภาค สิ ทธิ ด้ านสาธารณสุ ข
เป็ น สิ ท ธิ ที่ ทุ ก คนควรได้ รั บ ในการรั บ บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า ง
เท่าเทียม โดยที่ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ปัจจุบันรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิต่างๆ ไว้แล้วตามมาตรา 52 ดังนั้น
รัฐจึงต้องจัดบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิชาการด้านบําบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แลเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านงานแก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ เ ฉพาะด้ า นหรื อ ในระดั บ ตติ ย ภู มิ ที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นอย่ า งได้ ม าตรฐานเพื่ อ ให้
ผู้รับบริการพึงพอใจ ดังนั้น กรมการแพทย์ จึงได้นําแนวนโยบายดังกล่าวมาเป็นข้อมูลตั้งต้น ผนวกเข้ากับ
อํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ พ.ศ. 2552 และนโยบายของกรมการแพทย์
กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นําทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่าเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน” โดยมียุทธศาสตร์ 3 ดําเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สําคัญตาม
บริบทของกรมการแพทย์ และผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการดูแลแก้ไข
ปัญหาสุขภาพโดยตรงแก่ประชาชน ภายใต้เป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนซึ่งมีปัญหาสุขภาพสําคัญ
ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการมีนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก จากการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พบว่าปัญหาคนพิการและผู้สูงอายุเป็น
ปัญหาสําคัญของประเทศ เนื่องจากสถิติข้อมูลคนพิการจําแนกตามเพศ และภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 สํานักงานส่งเสริมและคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยมีจํานวนคนพิการ ถึง 1,394,659 คน โดยมีอัตรา คนพิการที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครน้อยกว่าในเขตภูมิภาค กล่าวคือ 53,739 คน และ 1,340,920 คน
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณากลุ่มประเภทความพิการพบว่ามีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย
มากที่สุด จํานวน 647,507 คน รองลงมาเป็นผู้มีความพิการทางการได้ยินหรือและการสื่อความหมาย
จํานวน 225,250 คน และเป็นผู้พิการทางสติปัญญา ทางการเห็น ทางจิตใจและพฤติกรรม ตามลําดับ
ดังนั้น กรมการแพทย์จึงมีนโยบายที่จะบูรณาการความรู้ความชํานาญด้านต่างๆ นํ าไปร่วมแก้ไขปัญหา
สุขภาพให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้ “โครงการดูแลสุขภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556” โดยเลือกดําเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้รับบริการจากหน่วยงาน มูลนิธิ
ด้านคนพิการมาก่อน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 ได้คัดเลือกพื้นที่
4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ น่าน และสงขลา เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ด้วยเหตุดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่านโยบายการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
เชิงรุกด้วยการจัดทําโครงการรูปแบบที่กล่าวมา จะส่งผลให้ปัญหาสุขภาพของคนพิการและผู้สูงอายุได้รับ
การแก้ ไ ขอย่ า งเหมาะสมตรงจุ ด และสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละภารกิ จ ของ
กรมการแพทย์ได้ จึงจะทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโครงการกรมการแพทย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 เพื่อจะได้นําผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายในการกําหนดนโยบายกรมการแพทย์เชิงรุกสู่ส่วนภูมิภาค และกําหนดรูปแบบการจัดทํา
โครงการเพื่อขยายผลต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการให้บริการเชิงรุกตามโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ 2556 ตามแผนดําเนินการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ น่าน และสงขลา
ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการและองค์ประกอบของการให้บริการที่เหมาะสม
1.1 ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสม
1.2 สภาพของสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม
1.3 กิจกรรมในการให้บริการที่เหมาะสม
1.4 ผู้ให้บริการมีความเหมาะสม
1.5 ผู้รับบริการให้ความร่วมมือ
2. การให้บริการเชิงรุกที่ได้ผล
2.1 ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วย
2.2 ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
2.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ
2.4 ผู้รับบริการรู้จักหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการ
2.5 จํานวนผู้มารับบริการตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ทําการศึกษาประสิทธิผลของโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
พื้นที่ออกหน่วยให้บริการตามเป้าหมาย 4 จังหวัด
ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2555
ครั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 3 จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2556
3.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ที่มารับบริการ
ณ พื้นที่ออกหน่วย รวมถึงญาติหรือผู้ที่ให้การดูแลคนพิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
4.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ
กรมการแพทย์เชิงรุกสู่ส่วนภูมิภาค
4.2 รูปแบบการจัดทําโครงการบริการเชิงรุกในภูมิภาคสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการเชิงรุกอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.3 เป็นแนวทางสําหรับการประเมินผลโครงการด้านนี้ต่อไป
5. กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิผลโครงการ
ตัวแปรอิสระ
กระบวนการและองค์ประกอบ
ของการให้บริการที่เหมาะสม

1. ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอปุ กรณ์
มีความเหมาะสม
2. สภาพของสถานทีใ่ ห้บริการที่เหมาะสม
3. กิจกรรมในการให้บริการทีเ่ หมาะสม
4. ผู้ให้บริการมีความเหมาะสม
5. ผู้รับบริการให้ความร่วมมือ

ตัวแปรตาม
การให้บริการเชิงรุกที่ได้ผล
1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมกับความ
เจ็บป่วย
2. ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ
4. จํานวนผู้มารับบริการตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแปรอธิบาย
ปัจจัยทางชีวสังคม

ประสิทธิผลของโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. การได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. การเดินทางเข้าร่วมโครงการ
7. ประเภทความพิการ
8. สาเหตุของความเจ็บป่วย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมินแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งได้จากข้อมูลผล
การดําเนินงานของโครงการ และแบบสัมภาษณ์คนพิการ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ที่มารับบริการ
รวมถึงญาติหรือผู้ที่ให้การดูแลคนพิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการและองค์ประกอบของการให้บริการที่
เหมาะสม การให้บริการเชิงรุกที่ได้ผล จํานวน 1,389 คน
7. ผลการศึกษา
7.1 ปัจจัยนําเข้า ด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอปุ กรณ์
7.1.1 การดําเนินงานด้านงบประมาณ
โครงการดู แ ลสุข ภาพคนพิก ารและผู้สูงอายุ ปีง บประมาณ 2556 ประกอบด้ วย
โครงการบูรณาการ 5 โครงการ ดําเนินงานใน 4 ด้าน คือ ด้านคนพิการ ด้านจักษุวิทยา ด้านผู้สูงอายุ และด้าน
ทันตกรรม โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเบิกจาก แผนงบประมาณ พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด กิจกรรม พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิ
และสูงกว่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้งบประมาณโครงการ 14,000,000 บาท งบกลาง
กรมการแพทย์ 1,725,000 บาท ดังนี้
1) โครงการหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จใน 4 ภูมิภาค ปี 2556
: ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
งบประมาณโครงการ 9,000,000 บาท งบกลาง 8,174,000 บาท
2) โครงการหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ (ด้านจักษุวิทยา)
ปี 2556 : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ งบประมาณโครงการ 1,200,000 บาท
งบกลาง 475,000 บาท
3) โครงการบริการทันตกรรมสู่ประชาชนกลุ่มพิเศษ
: สถาบันทันตกรรม งบประมาณโครงการ 1,800,000 บาท
4) โครงการคัดกรอง บําบัดรักษา และฟื้นฟูสขุ ภาพผูส้ ูงอายุข้อเข่าเสือ่ มปี พ.ศ. 2556
: สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
งบประมาณโครงการ 1,000,000 บาท งบกลาง 292,000 บาท
5) โครงการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
: สํานักยุทธศาสตร์ งบประมาณโครงการ 1,438,000 บาท
จากการศึกษา พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณจากแผนการดําเนินงาน
แต่ ล ะประเภทของการให้ บ ริ ก าร ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ตั้ ง ไว้ โดยด้ า นคนพิ ก ารมี ก ารใช้ จ่ า ย
17,030,707.18 บาท ด้ า นจั ก ษุ มี ก ารใช้ จ่ า ย 1,675,000 บาท ด้ า นผู้ สู ง อายุ มี ก ารใช้ จ่ า ย
1,109,805.93 บาท ด้านทันตกรรม มีการใช้จ่าย 1,798,894.75 บาท และด้านการบริหารจัดการ
1,251,066.54 บาท แสดงว่ า ในการดํ า เนิ น โครงการทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคนพิ ก าร ด้ านจั กษุ
ด้านผู้สูงอายุ ด้านทันตกรรม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งแสดงว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนกลุ่มเป้ าหมายและศักยภาพของบุ คลากรที่ มีอยู่ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายจริง
หน่วยงาน
ด้านคนพิการ
: ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
ด้านจักษุ
: โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ฯ
ด้านผู้สูงอายุ
: สถาบันเวชศาสตร์ฯ
ด้านทันตกรรม
: สถาบันทันตกรรม
ด้านบริหารจัดการ
: สํานักยุทธศาสตร์
รวม

ได้รบั การจัดสรร

ผลการใช้จา่ ยจริง

คงเหลือ

17,174,000

17,030,707.18

143,292.82

1,675,000

1,675,000

-

1,292,000

1,109,805.93

182,194.07

1,800,000

1,798,894.75

1,105.25

1,438,000

1,251,066.54

186,933.46

23,379,000

22,865,474.40

513,525.60

ที่มา : ผลการดําเนินงาน
7.1.3 การดําเนินงานด้านบุคลากร
โครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย
โครงการบูรณาการ 5 โครงการ โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคนพิการ ด้านจักษุ
ด้านผู้สูงอายุ ด้านทันตกรรม ซึ่งในแต่ละด้านจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชํานาญการและ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จากการศึกษา พบว่า จํานวนบุคลากรที่ดําเนินงานด้านคนพิการมีจํานวนไม่คงที่ใน
แต่ละครั้งของการออกหน่วย เฉลี่ย 58 คนต่อครั้ง ส่วนด้านจักษุ ด้านผู้สูงอายุ และด้านทันตกรรม
มีจํานวนบุคลากรที่ออกหน่วยบริการโดยส่วนใหญ่มีจํานวนเท่ากัน คือ 27 – 30 คน, 19 คน และ คน
ตามลําดับเมื่อพิจารณาจํานวนแพทย์ผู้ชาญเชี่ยวชาญจะพบว่ามีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนผู้มารับ
บริการ ซึ่งอาจจะทําให้การตรวจรักษาเกิดความล่าช้าได้
7.1.4 การดําเนินงานด้านวัสดุอปุ กรณ์
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดําเนินงานโครงการ ในปี 2556 ทั้ง 4 จังหวั ด แต่ล ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้การบริการแต่ละด้านเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด จากการศึกษา พบว่า วัสดุ
อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจํานวนรวม 20,394 ชิ้น โดยด้านคนพิการมีผู้มารับบริการรถเข็นคนพิการมาก
ที่สุด จํานวน 982 คัน รองลงมาเป็นอุปกรณ์ช่วยการเดิน จํานวน 601 ชิ้น ด้านจักษุวิทยามีผู้มารับ
บริการมีต้องการแว่นตาอ่านหนังสือและแว่นตามองไกล จํานวน 3,369 อัน และ 1,839 อัน ตามลําดับ
ด้านทันตกรรม ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะมารับบริการขูดหินปูนมากที่สุด จํานวน 505 ราย ใส่ฟันเทียม
60 ชิ้น ส่วนด้านผู้สูงอายุเน้นการรักษาด้วยยา การฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม การรับประทานอาหาร
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7.2 กระบวนการดําเนินงานโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
จากการศึ กษา พบว่ า โครงการดู แ ลสุ ข ภาพคนพิก ารและผู้ สู ง อายุ ปี ง บประมาณ
2556 ประกอบด้วยกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
7.2.1 การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
คณะทํางานประสานงานโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
ได้เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ของจังหวัดที่ออกหน่วยให้บริการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
การสนับสนุน ด้านบุคลากร จิตอาสา การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ในการออกหน่วยให้บริการ การเตรียม
ความพร้อมของผู้มารับบริการ อาหารและน้ําดื่ม รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
2. สาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
4. เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตําบล
5. ผู้อํานวยการ/ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
6. ตํารวจภูธรจังหวัด
7. นายกสมาคมแม่บ้านต่างๆ
8. นายกสโมสรตารี่/เหล่ากาชาดต่างๆ
9. ผู้สื่อข่าวสํานักพิมพ์/สถานีวิทยุ โทรทัศน์
10. ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11. ประธานชมรมคนพิการ/ชมรมผู้สูงอายุ ประจําจังหวัด
7.2.2 การดําเนินงานโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
ได้มีแผนการออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ น่าน
และสงขลา โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ
1. เป็นการให้บริการหล่อแบบแขน - ขา ให้แก่คนพิการเพื่อนํามาใช้เป็นต้นแบบในผลิต
แขน - ขาเทียม และบริการพิมพ์ปากรองฟันในงานใส่ฟันปลอม ซึ่งให้บริการทั้งหมด 4 วัน
2. เป็นการออกหน่วยให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นการให้บริการ 2 วัน ประกอบด้วย
- บริการการตรวจคัดกรองระบบประสาทและจดทะเบียนคนพิการ/ต่อสมุดคนพิการ
- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อาทิ ทํากายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
- บริการผลิตและซ่อม แขน ขาเทียม อุปกรณ์เสริม และรองเท้าคนพิการ
- ให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ได้แก่ รถนั่งคนพิการ เครื่องช่วยเดิน ไม้ค้ํายัน ไม้เท้าต่างๆ
- การตรวจคัดกรอง รักษาและฟื้นฟูโรคข้อเข่าเสื่อม
- บริ การด้ านจั กษุ วั ดความชั ดของสายตา คั ดกรองเบาหวานเข้ าจอประสาทตา
ตรวจวัดสายตาแจกแว่นตา/ประกอบแว่นตา
- บริการทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ใส่ฟันเทียมฐานพลาสติกแบบถอดได้
การฝังรากฟันเทียม
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7.2.3 การถ่ ายทอดความรู้ แก่ บุ คลกรทางการแพทย์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการดู แลคนพิ การ
โดยการอบรมเพิ่มพูนทักษะการประเมินความพิ การตามพระราชบัญญั ติส่งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ใน 4 จังหวัด จํานวน 906 คน และการให้ความรู้ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ด้านจักษุวิทยา ด้านทันตศึกษา และสอนวิธีการดัดแปลงด้ามแปรงสีฟันให้เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการของมือ การรักษาและการฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม โดยการอบรม ให้คําปรึกษาแนะนํา และแจกเอกสาร
แผ่นพับ
7.3 ผลการดําเนินงานโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
7.3.1 ผลการดําเนินงาน จําแนกตามประเภทการให้บริการ
ผลการดําเนินงาน จะเป็นการจําแนกตามประเภทการให้บริการในแต่ละด้าน ได้แก่
ด้านคนพิการ ด้านผู้สูงอายุ ด้านจักษุ ด้านทันตกรรม ซึ่งผลการดําเนินงานโครงการจะเป็นการเปรียบเทียบ
เป้าหมายของโครงการที่วางไว้ในแต่ละด้านใน 4 จังหวัดเป้าหมาย จากการศึกษา พบว่า มีผู้มารับบริการ
จํานวน 15,883 ราย คิดเป็นร้อยละ 145.44 ของเป้าหมายการดําเนินงานทั้งปี โดยเป็นผู้รับบริการด้าน
ผู้พิการมากที่สุด จํานวน 7,388 ราย คิดเป็นร้อยละ 369.40 รองลงมาเป็นด้านจักษุ จํานวน 5,482 ราย
คิดเป็นร้อยละ 91.36 ด้านผู้สูงอายุ จํานวน 1,799 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.95 และด้านทันตกรรม
จํานวน 1,214 ราย คิดเป็นร้อยละ 131.94 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
จํานวนเป้าหมายของผู้มารับบริการโดยจําแนกตามประเภทการให้บริการในพื้นที่ 4 จังหวัด พบว่า ด้านคน
พิการ มีผู้มารับบริการจดทะเบียนคนพิการ ในจังหวัดชัยภูมิมากที่สุด จํานวน 135 ราย รองลงมาจังหวัด
สงขลา จํานวน 122 ราย ผู้มารับบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการมากที่สุดในจังหวัดสงขลา จํานวน
481 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 395 ราย นอกจากนี้ในจังหวัดสงขลา มีผู้มารับบริการ
กายอุปกรณ์เสริม - เทียม มากที่สุด จํานวน 246 ราย
ด้ านจั กษุ มี ผู้ มารั บบริ การมากที่ สุ ดในจั งหวั ดน่ าน 1,619 ราย โดยมารั บบริ การ
ตรวจวัดความบกพร่องทางสายตาและรับมอบแว่นตามากที่สุด จํานวน 1,597 ราย
ด้านผู้สูงอายุ มีผู้มารับบริการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม ฟื้นฟูข้อเข่าและรับยามากที่สุด
ในจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 508 ราย และรองลงมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 496 ราย
ด้านทันตกรรม มีผู้มารับบริการมากที่สุดในจังหวัดน่าน 381 ราย ซึ่งเต็มศักยภาพ
ของบุคลากรที่มีจํานวนน้อย โดยมีผู้มารับบริการถอนฟัน 104 ราย ส่วนจังหวัดสงขลามีการมารับบริการ
อุดฟันมากที่สุด 74 ราย และมีผู้มารับบริการใส่ฟันเทียมมากที่สุดจังหวัดเพชรบูรณ์ 33 ราย
สรุปผลการดําเนินงาน ตามประเภทการให้บริการในแต่ละด้าน ได้แสดงไว้ดังตารางที่ 2
และการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับจํานวนเป้าหมายของผู้มารับบริการ ตามประเภทการให้บริการ
และพื้นที่ออกหน่วยทั้ง 4 จังหวัด แสดงไว้ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผู้มารับบริการต่อเป้าหมาย จําแนกตามประเภทการให้บริการ
ประเภทการ
ให้บริการ
ความพิการ
จักษุ
ข้อเข่าเสื่อม
ทันตกรรม
รวม

จํานวนเป้าหมาย จํานวนเป้าหมาย
(ราย/จังหวัด)
(ราย/ปี)
500
2,000
1,500
6,000
500
2000
230
920
2,730
10,920

จํานวนผู้มารับบริการ
(ราย/ปี)
7,388
5,482
1,799
1,214
15,883

ร้อยละต่อ
เป้าหมาย
369.40
91.36
89.95
131.95
145.44

ที่มา : จากการผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผู้มารับบริการต่อเป้าหมาย จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
(จังหวัด)
เพชรบูรณ์
ชัยภูมิ
น่าน
สงขลา
ชัยภูมิ (รอบ 2)
รวม

ความพิการ
1,614
1,498
861
1,900
1,515
7,388

ประเภทการให้บริการ (ราย)
จักษุ
ข้อเข่าเสื่อม
ทันตกรรม
1,226
496
261
1,400
508
287
1,619
435
381
1,237
360
285
5,482
1,799
1,214

รวม
3,597
3,693
3,296
3,782
1,515
15,883
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนร้อยละของผลการดําเนินงานโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สงู อายุ
ปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามประเภทของการให้บริการในพื้นที่ออกหน่วย ทั้ง 4 จังหวัด
หน่วย : ราย
ประเภทการให้บริการ
1) ด้านคนพิการ
 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
 คัดกรอง/ตรวจประเมินความพิการ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
บกพร่องทางการมองเห็น
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางจิตใจ/พฤติกรรม
พิการซ้ําซ้อน
ไม่พกิ ารตามกฎมาย
 ออกเอกสารรับรองความพิการ
 ให้คําแนะนํา/ปรึกษา
 บริการกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด
 บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
รถนั่งคนพิการ
รถสามล้อโยก
อุปกรณ์ช่วยการเดิน
เบาะรองนัง่ แผลกดทับ
 บริการกายอุปกรณ์เสริม - เทียม
แขนเทียม
ขาเทียม
กายอุปกรณ์เสริม
ซ่อมแขน – ขาเทียม และกายอุปกรณ์
รองเท้าดัดแปลง
 บริการจดทะเบียนคนพิการ
2) ด้านจักษุ
 ตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์
- ต้อกระจก
- ต้อหิน
- ต้อเนื้อ
- ต้ออื่นๆ
 คัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
 ออกใบรับรองความพิการ
 ส่งต่อ
 แก้ไขปัญหาสายตาด้วยแว่นตา
- แว่นอ่านหนังสือ
- แว่นมองไกล
- กันแดด
- ตัดแว่น

ผลการดําเนินงาน (รายจังหวัด)
น่าน
สงขลา ชัยภูมิ (รอบ 2)

เพชรบูรณ์

ชัยภูมิ

รวม

1,522
553
502
11
5
35
65
38
265
381
246
41
72
22
220
23
138
8
17
34
92

1,392
521
405
8
3
4
101
58
29
263
373
167
36
151
19
148
16
68
8
8
48
106

861
260
227
1
11
21
29
9
189
243
135
30
65
13
95
5
43
6
17
24
36

1,778
628
519
40
3
12
54
71
8
344
481
277
40
127
30
246
11
143
5
5
82
122

1,380
603
519
12
72
139
10
150
395
157
40
186
12
83
2
81
135

6,933
2,565
2,172
72
6
0
32
283
362
94
1,211
1,873
982
187
601
96
792
55
392
27
49
269
491

288
49
5
3
8
2

131
86
4
4
3
3

184
32
1
4
4

65
1,204
675
524
5

115
1,269
894
349
3

61
1597
1,055
534
4
4

195
3
1
8
3
8
1,217
745
432
40
-

-

798
170
11
11
11
17
3
249
5,287
3,369
1,839
44
12
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ประเภทการให้บริการ
1) ด้านผู้สูงอายุ
- เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
- รักษาด้วยการฝังเข็ม
- ลงทะเบียนผ่าตัด
4) ด้านทันตกรรม
 ใส่ฟันเทียม
 อุดฟัน
- อมัลกัม
- คอมโพสิต
- อุดชั่วคราว
 ถอนฟัน
 ขูดหินปูน
 ซ่อมฟันปลอม

เพชรบูรณ์

หน่วย : ราย
ผลการดําเนินงาน (รายจังหวัด)
ชัยภูมิ
น่าน
สงขลา ชัยภูมิ (รอบ 2) รวม

496
133
33

508
105
22

435
97
20

360
44
15

-

1,799
379
90

33
47
6
41

27
62
23
36
1
89
119
-

63
7
55
1
104
179
-

74
23
39
12
61
121
-

-

60
246
59
171
14
334
505
0

80
86
-

ที่มา : จากผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ : การดําเนินการในจังหวัดชัยภูมิ (รอบ 2) เป็นการให้บริการเฉพาะด้านคนพิการ
7.4 ลักษณะทางชีวสังคมและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อคําถามเกี่ยวกับลักษณะ
ทางชีวสังคมของผู้มารับบริการ และข้อคําถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ทั้ งนี้ ในปี งบประมาณ 2556 ดํ าเนิ นการสํ ารวจเฉพาะโครงการดู แลสุ ขภาพคนพิ การและผู้ สู ง อายุ
ปีงบประมาณ 2556 ในพื้นที่ออกหน่วย 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ น่าน และสงขลา
7.4.1 ลักษณะทางชีวสังคมของผู้มารับบริการ
1) เพศ พบว่า ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.5
และร้อยละ 35.5 เป็นเพศชาย
2) อายุ พบว่า ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่างอายุ 61 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
49.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.7
3) ระดับการศึกษา พบว่า ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 62.7 และรองลงมาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 16.8
4) อาชีพของผู้มารับบริการ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพอื่นๆ เช่น แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.9
5) ประเภทความพิ การของกลุ่ มตั วอย่ างที่ มารั บบริ การด้ านฟื้ นฟู สมรรถภาพและ
รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 89.6 รองลงมาเป็นผู้มารับบริการที่ความพิการทางการมองเห็น คิดเป็นร้อยละ 5.7
6) สาเหตุของความพิการ พบว่า ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุความพิการส่วนใหญ่
เกิดจากอุบัติเหตุจราจร คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาเป็นความเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 27.3
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7) การได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่า ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่าง ได้รับข้อมูลข่าวสาร
โครงการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.2 รองลงมาได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการ
จากแหล่งอื่น ๆ เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน และป้ายประกาศ ร้อยละ 32.5
8) การเดินทางของผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ
โดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาเดินทางมาโดยรถที่จัดให้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คิดเป็นร้อยละ 25.8 และรถโดยสารประจําทาง คิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยบอกว่ามีความสะดวกในการ
เดินทางมา ร้อยละ 96.5
9) การได้รับประโยชน์จากโครงการ พบว่า ผู้มารับบริการเห็นว่าการมารับบริการ
จากโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อการทํากิจวัตรประจําวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองมาลงคือ
ลดภาระการดูแลจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 20.7
10) ประเภทของการมารับบริการกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมารับบริการมากกว่า 1 ประเภท
(ด้าน) จํานวน 1,804 ราย เมื่อจําแนกรายประเภท จะเห็นว่าส่วนใหญ่มารับบริการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่น ร้อยละ 66.6 รองลงมารับบริการขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน คิดเป็นร้อยละ 17.9
11) ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ควรดําเนินการ
ต่อไปและขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ 97.8
7.4.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 4 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านสถานที่ และอุ ปกรณ์ ในการให้ บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ด้ านโครงการ
ในภาพรวม จากการศึกษา พบว่า
1) ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลข้อมูลข่าวสารการ
เข้ าร่ วมโครงการ (วั น/เวลา/สถานที่ /กิ จกรรม) ในระดั บมาก และมี ความพึ งพอใจระดั บ มากต่ อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีรวดเร็ว/เข้าใจง่าย/ครอบคลุมทุกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 88.25
2) ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม
(ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง และการเดินทาง) และด้านการให้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษามีความ
เหมาะสมและเพียงพอในระดับมาก มีความพึงพอใจระดับมากในด้านการได้รับอุปกรณ์ความช่วยเหลือ
เหมาะสมตามสภาพความเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 96.64
3) ผู้มารับบริการกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจระดับมากที่ได้รับบริการอย่างเป็น
ขั้นตอนและอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ได้รับคําแนะนําในการดูแลรักษาและการใช้อุปกรณ์เหมาะสม
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการและอํานวยความสะดวก เอาใจใส่และพูดจาสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 97.56
4) ผู้มารับบริการกลุ่ม ตัวอย่าง มีความพึงพอใจระดับมาก ที่โครงการนี้ ใ ห้ความ
ช่วยเหลือได้สอดคล้องกับปัญหาและตรงตามความต้องการของตนเอง เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และ
มีระยะเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม (2 - 3 วัน) คิดเป็นร้อยละ 95.71
สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ มารั บ บริ ก ารกลุ่ม ตัว อย่า ง ได้ ว่า ผู้ม ารั บ
บริการกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการมารับบริการในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
สถานที่และอุปกรณ์ในการให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และด้านโครงการใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 94.50
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8. โครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดหน่วยบริการเชิงรุกสู่ภูมิภาคในรูปแบบของ “โครงการ
ดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556” ได้รับความสนใจและตอบสนองความต้องการของ
คนพิการและผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี คนพิการและผู้สูงอายุได้รับบริการที่เหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย
สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ทําให้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ดีขึ้น ช่วยให้ครอบครัวลดภาระการ
ดูแลลงได้ อีกทั้ง ยังเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสังคม จึงมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการนี้มาก และยัง
ต้องการให้กรมการแพทย์ขยายโครงการนี้ต่อไป นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
จังหวัดยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล
คนพิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้จึงบ่งชี้ได้ว่าโครงการนี้มีประสิทธิผล
9. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
1. ด้านประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้มารับบริการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของวัน
เวลา สถานที่ ประเภทของการให้บริการ อาทิ การบริการด้านการได้ยิน เครื่องช่วยการได้ยิน ซึ่งกรมการ
แพทย์ไม่ได้บริการ
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ จํานวนของผู้มารับบริการมีจํานวนมากเกิน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกจังหวัด กอปรกับระยะเวลาในการตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละรายต้องใช้เวลานาน
3. ด้านการสื่อสาร ยากต่อการเข้าใจ เนื่องจากโครงการได้จัดทําขึ้นใน 4 ภูมิภาคซึ่งมีภาษา
เฉพาะท้องถิ่น
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า การจั ด หน่ ว ยบริ ก ารเชิ ง รุ ก สู่ ภู มิ ภ าคก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่
คนพิการและผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ต้องอาศัยความรู้ความชํานาญเฉพาะทางโดยตรง
อีกทั้งยังก่อให้เกิดการบูรณาการและการประสานงานอันดีระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ตํารวจ ทหาร ครูอาจารย์ พัฒนา
สังคมจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ตลอดจน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชมรม
ต่างๆ และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมการแพทย์ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนั้นถ้ากรมการแพทย์จัดให้มีการออกหน่วยบริการเชิงรุกสู่ภูมิภาคโดยมีโครงการดูแลสุขภาพคน
พิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นแบบแนวทางการดําเนินงานก็จะสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 3 ของกรมควบคู่กันไปได้ นําไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นําทางวิชาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน”
นอกจากนั้นเพื่อให้ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมกรมการแพทย์
ควรจะขยายบริการเชิงรุกสู่ภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาโรคที่สําคัญต่อไป
10.2 ข้อเสนอแนะวิธปี ฏิบตั ิ
1. ด้านประชาสัมพันธ์ กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการให้เหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลที่มี
ความถูกต้องทั้ง วัน เวลา สถานที่ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และลดโอกาสในการเลือกปฏิบัติ ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ตามประเภทของบริการ เช่น การเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการล่วงหน้าควรมีการ
ชี้แจงขั้นตอนการเตรียมโดยละเอียด เพื่อความสะดวกในการให้บริการและลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ
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นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการควรเป็นภาพของกรมการแพทย์ และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
เพื่อให้ประชาชนรู้จักกรมการแพทย์เพิ่มมากขึ้น
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ การจัดทําโครงการนี้มีผู้มารับบริการเกิน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกจังหวัด กอปรกับระยะเวลาในตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละรายต้องใช้เวลานาน จึงควร
เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในการให้บริการ
3. จากผลการศึกษาผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระยะเวลาการจัดโครงการ
(2 - 3 วัน) แต่มีผู้รับบริการส่วนหนึ่งต้องการให้ขยายระยะเวลาในการจัดโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้
คนพิการ และผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้พามาได้ในวันที่กําหนดได้มีโอกาสมารับบริการด้วย
11. ข้อจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีปัญหาด้านการสื่อสารที่ยากต่อการเข้าใจ เนื่องจากโครงการได้จัดทําขึ้นใน 4 ภูมิภาค
ซึ่งมีภาษาเฉพาะท้องถิ่น แนวทางแก้ไข ใช้เจ้าหน้าที่มีภูมิลําเนาอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
ช่วยในการสื่อสารความหมาย

