การให้ บริการปฐมภูมขิ องเครือข่ ายบริการสุ ขภาพจากมุมมองผู้รับบริการ
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา
อรทัย มานะธุระ สม.*

บทคัดย่ อ
การประเมินระบบบริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิช่วยในการพัฒนาระบบบริ การทีจะตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ ดังนั%นโครงการวิจยั นี% จึงจัดทําขึ%นเพือประเมินผลการให้บริ การปฐมภูมิของ
เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน
395 คนที เลื อกมาโดยวิธีการสุ่ มแบบง่ าย เป็ นผูร้ ั บบริ การในหน่ วยบริ การปฐมภูมิหลัก จํานวน 269 คน
ผูร้ ับบริ การในหน่วยบริ การปฐมภูมิรอง 126 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการ
บริ การของหน่ วยบริ ก ารปฐมภูมิ สถิ ติที ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ใช้ค่า ความถี ร้ อยละ ค่า เฉลี ย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 395 คน เกียวกับการ
ให้บริ การของหน่วยบริ การปฐมภูมิของเครื อข่ายอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลียอยูใ่ นระดับดี มาก (M = 3.93, SD = 0.51) เมือเปรี ยบเทียบความแตกต่างการให้บริ การปฐมภูมิโดย
หน่วยบริ การปฐมภูมิหลักและหน่วยบริ การปฐมภูมิรอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<.01) เมื อพิจารณาเป็ นรายด้านทั%ง 5 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึ งบริ การ, ความสัมพันธ์ ระหว่างผูใ้ ห้และ
ผูร้ ับบริ การ, ความต่อเนื องของการบริ การ, การบริ การแบบบูรณาการ และการบริ การทีครบถ้วนรอบด้าน
พบว่าการให้บริ การปฐมภูมิโดยหน่วยบริ การปฐมภูมิหลักและหน่วยบริ การปฐมภูมิรองในแต่ละด้านมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.01) จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริ การเชิ งรุ กในชุ มชน ให้การดูแลอย่างต่อเนื อง ลดระยะเวลารอรับบริ การ เพือให้ผรู ้ ับบริ การ
เข้าถึงบริ การได้ดียงิ ขึ%น ก่อให้เกิดระบบบริ การสุ ขภาพทีมีประสิ ทธิ ภาพ
คําสํ าคัญ: บริ การปฐมภูมิ, เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ

_____________________________________________________________________________________
*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา

Client Perception on the Primary Care Service Provided by the Chakarat Health Service
Network, Amphur Chakarat, Nakhonratchasima
Abstract
This quantitative cross-sectional survey research study was conducted to assess the performance
of primary care services provided by the primary health service network at Chakarat district,
Nakhonratchasima province, and to compare the quality of primary care services delivered at the main and
sub-primary care units from the client’s perspectives. This study aimed at exploring the problems and
ways to improve the quality of primary care services provision. The populations of this study were the
patients who received care at out-patient department of Chakarat Hospital and those who received primary
care at primary care units outside Chakarat Hospital. Cluster sampling technique was adopted to select
269 and 126 respondents from the main primary care units and sub-primary care units respectively. A selfadministrated questionnaire asking about the opinions on the performance of primary care services was
used as a data collection tool. Descriptive statistics were used to show frequency value, percentage,
average value, standard deviation and t-test was performed to examine the differences in quality of the
primary care services provided by the main and sub primary care units. The result showed that the total
performance of primary care services delivered by the Chakarat health service network was rated by
respondents as high (M = 3.93; SD = 0.51). They rated the comprehensiveness of services as the highest,
while the continuity of care as the lowest. The patients perceived that the performance of primary care
services provided at sub-primary care units was higher than that provided at the main-primary care units.
The respondents concerned about long waiting time and they would like the providers to deliver services
faster. This study suggests that health services network for providing continuity care should be developed
in the community. There should also be activities improving capacity of health personnel in delivering
continuous and holistic home health care. Furthermore, the health services network should have more
proactive approaches to deliver care services for the community. This will reduce cost and time travelling
to the health center.
Keywords: primary care service, health service network

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สถานะสุ ขภาพของประชาชนคนไทยมีความเปลียนแปลงตามช่วงเวลา ส่ วนหนึงเกิดขึ%นจากความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของประเทศ และเทคโนโลยีทีทนั สมัย ทําให้มีผลต่อโครงสร้ าง
ประชากรไทย โดยเฉพาะประชากรผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มเพิมสู งขึ%น ซึ งส่ งผลกระทบต่อปั ญหาสุ ขภาพของ
ประเทศ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ประชาธิ ป กะทา, 2551) สาเหตุการป่ วยตายทีสําคัญในสังคมไทยมี
การเปลียนแปลงแบบแผนระบาดวิทยา 3 แบบ คือ 1.การดํารงอยูข่ องโรคติดเชื% อ 2. การเปลียนวิถีชีวิต และ
พฤติ ก รรมการดํา เนิ น ชี วิ ต ทํา ให้ เ กิ ด โรคเรื% อรั ง ต่ า งๆ เช่ น เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง มะเร็ ง
3. การระบาดอย่างรวดเร็ วของเชื% อโรคต่างๆ ในยุคโลกาภิวฒั น์ โรคอุบตั ิใหม่ และโรคอุบตั ิซ% าํ เช่น เอดส์
ไข้หวัดนก (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2554)
ดังนั%น ระบบการดู แลรั กษาสุ ขภาพจึ งจําเป็ นต้องมี การปรั บเปลี ยนให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ในด้านโครงสร้าง บริ การปฐมภูมิจะเป็ นบริ การทีอยูใ่ กล้ชิดประชาชน ผูใ้ ห้บริ การในสถานบริ การปฐมภูมิ
มีความเข้าใจ ความซับซ้อนของพฤติกรรมและมิติทางสังคม (Psychosocial) ทีมีผลต่อสุ ขภาพได้มากกว่า
สถานบริ การระดับอืน บริ การปฐมภูมิเป็ นกลไกสําคัญ และเป็ นคําตอบทีนาํ ไปสู่ การจัดระบบบริ การสุ ขภาพ
ทีมีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองต่อการปฏิรูประบบสุ ขภาพในปั จจุบนั ได้ ซึ งสอดคล้องกับ
ประกาศ อัลมา อัลตา ขององค์การอนามัยโลก (Alma Alta declarations of World Health Organization) ที
ให้ความสําคัญกับการบริ การปฐมภูมิ Starfield (1998) ได้ศึกษาบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขใน
12 ประเทศทางตะวันตก พบว่า ประเทศทีให้ความสําคัญกับหน่วยบริ การปฐมภูมิ ทําให้หน่วยบริ การปฐม
ภูมิเข้มแข็ง มีแนวโน้มทีผลลัพธ์สุขภาพประชากรจะดีข% ึน และค่าใช้จ่ายทางสุ ขภาพตําลง ดังนั%นบริ การปฐม
ภูมิจึงเป็ นกลยุทธ์ของระบบการจัดบริ การสุ ขภาพ
ในประเทศไทยรั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คัญ กับ บริ ก ารปฐมภู มิ โดยมี ก ารสนับ สนุ นด้า นโครงสร้ า ง
งบประมาณ และมีการพัฒนาให้เป็ น Primary Care Unit (PCU) และ Community Medical Care Unit (CMU)
และ ปี พ.ศ. 2551 การพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เป็ นยุทธศาสตร์ ทีสําคัญในการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุ ข โดยเปลียนจากเป็ นการรักษาพยาบาลแบบตั%งรับ มาเป็ นการดําเนิ นงานเชิ งรุ ก โดยเน้น
การส่ งเสริ มให้มีการสร้างสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
นอกจากนโยบายในการพัฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ข องประเทศแล้ว อํา เภอจัก ราช จัง หวัด
นครราชสี มา ได้เห็ นความสําคัญของการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ แบบเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิโดยมี
โรงพยาบาลจักราชเป็ นแม่ข่าย มี บริ การปฐมภูมิเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล 8 แห่ ง และศูนย์
สุ ขภาพชุมชน 1 แห่ง หน่วยงานเหล่านี%ถูกจัดให้เป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก 5 แห่ ง และหน่วยบริ การปฐม
ภูมิรอง 4 แห่ง โดยใช้เกณฑ์ประชากร และภูมิศาสตร์ ในการพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหน่วยบริ การปฐมภูมิ
เหล่านี%ยงั คงมีปัญหาในเชิงบริ หารจัดการทีตอ้ งแก้ไข คือ การขาดแคลนบุคลากร ซึ งส่ งผลกระทบต่อความ
ครอบคลุ มของการให้บริ การ เช่ น การดูแลต่อเนื อง ส่ วนการดําเนิ นการพัฒนาระบบบริ การนั%นมีเพียงการ
ประเมินความพึงพอใจของการให้บริ การเท่านั%น ส่ วนผลทีได้รับจากการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิตาม

คุ ณลักษณะยังไม่เคยมี การประเมินมาก่ อน ทําให้แนวทางการพัฒนาเพือให้เกิ ดงานบริ การที พึงประสงค์
สําหรับประชาชนผูร้ ับบริ การไม่ชดั เจนเท่าทีควร โดยเฉพาะอย่างยิงในขณะนี%หน่วยบริ การปฐมภูมิในเขต
อําเภอจักราชจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุ มชน (Health Care Accreditation1) คิดเป็ น 100% แล้วก็
ตามแต่ก็ยงั มีความจําเป็ นเร่ งด่วนทีจะต้องประเมินผลการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิตามคุณลักษณะในทุก
ด้านเพราะว่าอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการเพือประเมิน PCA (Primary Care Award) ซึ งเป็ นการประเมินและ
วัดผลมาตรฐานคุ ณภาพบริ การ เพือให้เกิ ดการพัฒนาระบบบริ การปฐมภู มิให้ตอบสนองความต้องการ
ความจําเป็ นด้านสุ ขภาพของประชาชน และนําไปสู่ การมีสุขภาพดี ชุมชนพึงตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการทบทวนเอกสารที เ กี ย วข้อ ง กับ การศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะสํ า คัญ แห่ ง ความสํ า เร็ จ ของการ
จัด บริ ก ารปฐมภู มิ คื อ การให้บ ริ ก ารที ห ลากหลายตามคุ ณ ลัก ษณะของหน่ วยบริ ก ารปฐมภู มิ ที ส ามารถ
เชื อมโยงโครงสร้ างกระบวนการให้บริ การและผลลัพธ์ของการให้บริ การ คือ สุ ขภาวะสุ ขภาพได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (Starfild,1988) สําหรับการประเมินผลการให้บริ การของหน่วยบริ การปฐมภูมิในการศึกษานี%
จะดําเนินการตาม กรอบแนวคิดของ Hogg, Rowan, Russell, Geneau และ Muldoon (2008) เพราะเป็ นกรอบ
แนวคิ ดที ครอบคลุ มรอบด้าน ทั%งทางด้านโครงสร้ า ง ผลการดําเนิ นงานโดยเฉพาะมุ่ง เน้นประเด็นการ
ประเมินผลการให้บริ การ (Performance Domain) ซึ งเป็ น เป็ นไปตามคุณลักษณะการให้บริ การ (Health care
Delivery) ของหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที ผู ้วิ จ ัย สนใจ นัน คื อ 1) การเข้า ถึ ง บริ การ (Accessibility) 2)
สั ม พันธภาพระหว่า งผูร้ ั บ บริ ก ารกับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร (Patient-Provider Relationship) 3) การดู แลต่ อเนื อ ง
(Continuity) 4) การบริ การแบบบู ร ณาการ(Service Integration) 5) บริ การครบถ้ ว นรอบด้ า น
(Comprehensiveness) 6. ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ (Provider Satisfaction) ซึ งในข้อ 6 ไม่นาํ มาประเมิน
เนืองจากเป้ าหมายของงานวิจยั นี%อยูท่ ีมุมมองผูร้ ับบริ การเท่านั%น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจประเมินผลของการให้บริ การปฐมภูมิของเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ซึ งยังไม่เคยมี การศึ กษามาก่อน ทั%งนี% ผลการศึกษาจะได้ขอ้ มูลทีเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ ให้ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ และนําไปสู่ การมี
สุ ขภาพดี

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพือศึกษาผลการให้บริ การปฐมภูมิโดยเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสี มา ในมุมมองของผูร้ ับบริ การ
2. เพือเปรี ยบเทียบผลการให้บริ การปฐมภูมิโดยหน่วยบริ การปฐมภูมิหลักและหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิรอง ในเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิอาํ เภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ในมุมมองของผูร้ ับบริ การ

กรอบแนวคิดทีใI ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ผลการให้ บริการปฐมภูมิตามมุมมองผู้รับบริ การ

เครือข่ ายบริการปฐมภูมิ
อําเภอจักราช

- การเข้าถึงบริ การ
- สัมพันธภาพระหว่างผูร้ ับบริ มุการกั
บผูใ้ ้ รห้ับบบริริ กการาร
มมองผู

- บริ การปฐมภูมิหลัก

- การดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื อง

- บริ การปฐมภูมิรอง

- การบริ การแบบบูรณาการ
- การบริ การครบถ้วน รอบด้าน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั%งนี% เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ ข้อมูลทีได้จากการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของการศึกษาเรื อง
การประเมิ น ผลของการให้ บ ริ ก ารปฐมภู มิ เ ครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพอํา เภอจัก ราช จัง หวัด นครราชสี ม า
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ครั%งนี% ได้จากการประเมินผลของการให้บริ การปฐมภูมิเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ อําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสี มา ซึ งเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุ โลก โดยได้รับความเห็ นชอบและอนุ มตั ิ ให้ดาํ เนิ นการวิจยั ได้ ส่ งแบบสอบถามที
หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายอําเภอจักราช ได้รับแบบสอบถามสมบูรณ์จาํ นวน 395 ฉบับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีศึกษาคื อ ผูม้ ารั บบริ การทีแผนกผูป้ ่ วยนอกในสถานบริ การปฐมภูมิหลักและสถาน
บริ การปฐมภู มิรอง ในเครื อข่า ยบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิอาํ เภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ในปี 2554 มี
จํานวน 33,211 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยเริ มจากการคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane (1973) ค่าสัดส่ วนเท่ากับ 0.5 และทีระดับความเชื อมัน 95% จํานวน
ประชากรได้จากจํานวนผูร้ ับบริ การทั%งหมดในปี พ.ศ.2554 จํานวน 33,211 คน สู ตรมีดงั นี%
n=

N
1 + ne2
โดย
n = ขนาดตัวอย่างทีคาํ นวนได้
N = จํานวนประชากรทีทราบค่า = 33,211 คน
e = ค่าความคลาดเคลือนทีจะยอมรับได้ (allowable error)

n=

33,211
1 + 33,211 (0.05)2
n = 395.27 หรื อ ~ 395 คน
เมือได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิท% งั 9 แห่ง หน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก (รพ.สต.ดงพลอง, รพ.สต.ทองหลาง, รพ.สต.หนองขาม, รพ.
สต.ศรี ละกอ และศูนย์สุขภาพชุมชน จักราช) ได้จาํ นวน 269 คน หน่วยบริ การปฐมภูมิรอง (รพ.สต.บ้านบุ,
รพ.สต.โคกพระ, รพ.สต.สี สุก และ รพ.สต.หิ นโคน) ได้จาํ นวน 126 คน รวม 395 คน โดยเก็บข้อมูลจากผูม้ า
รับบริ การในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2555
การพิทกั ษ์ สิทธ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
การพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ก่อนการดําเนิ นการศึกษาดําเนิ นการดังนี%
1. ผ่า นการอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ม หาวิ ท ยาลัย นเรศวร จัง หวัด
พิษณุ โลก (หมายเลขสําคัญโครงการ HE 55-Ex 1 – 0012))
2. ทําหนังสื อ/จดหมายขออนุ ญาตเก็บข้อมูล จากหัวหน้าหน่ วยบริ การปฐมภูมิและสํานักงาน
สาธารณสุ ข อํา เภอจัก ราช เพื อ ขออนุ ญ าตเข้า ไปเก็ บ ข้อ มู ล โดยการแจ้ง ชื อ โครงการศึ ก ษาและชี% แจง
วัตถุประสงค์ของการศึกษารวมทั%งระบุระยะเวลาของการดําเนินการเก็บข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า
3. พิทกั ษ์สิทธิ ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นความลับและไม่ปรากฏชือผูต้ อบแบบสอบถาม
4. กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ ทีจะปฏิเสธเข้าร่ วมโครงการ และมีสิทธิ จะทราบผลของการศึกษาหลัง
การศึกษาสิ% นสุ ดลง
เครืIองมือทีใI ช้ ในงานวิจัย
เป็ นแบบสอบถามในการประเมินผลของการให้บริ การปฐมภูมิของเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ โดย
เครื องมื อที ใช้เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั สร้ างขึ% น ประกอบด้วย 3 ส่ วน ส่ วนที 1 ข้อมู ลส่ วนบุ ค คล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ รายได้ต่อปี จํานวนครั%งทีใช้บริ การใน 12 เดือน
ทีผา่ นมา สาเหตุทีมารับบริ การในครั%งนี% ส่ วนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการบริ การของหน่วย
บริ การปฐมภูมิ โดยมีรายการประเมินทั%งหมด 5 หมวด จํานวน 36 ข้อ หมวดที 1 การเข้าถึงบริ การ (ข้อ 1-7)
หมวดที 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ (ข้อ 8-16) หมวดที 3 ความต่อเนื องของการ
บริ การ (ข้อ 17-26) หมวดที 4 การบริ การแบบบูรณาการ (ข้อ 27-30) และหมวดที 5 การบริ การครบถ้วน
รอบด้าน (ข้อ 31-36) โดยผูว้ ิจยั สร้ างขึ%นจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง และพัฒนาจากกรอบ
แนวคิดของ Hogg et al. (2008, p. 311) เป็ นแบบสอบถามแบบ 5 มาตรวัดระดับ (1-5 คะแนน) ตั%งแต่
เห็นด้วยน้อยทีสุดถึงเห็นด้วยอย่างยิง โดยเกณฑ์การวิเคราะห์คะแนนของระดับความคิดเห็นใช้การคํานวณ
ช่วงการวัด (Best, 1997, p. 174) คือ คะแนนเฉลีย 1.00 - 2.33 หมายถึง อยูใ่ นระดับน้อย คะแนนเฉลีย 2.34 3.67 หมายถึง อยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนเฉลีย 3.68-5.00 หมายถึง อยูใ่ นระดับมาก

การตรวจสอบคุณภาพของเครืIองมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื% อหา (Content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน และนําคําตอบ
ของผูท้ รงคุณวุฒิ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC = 0.764 จากนั%นนําไปทดลองใช้ในกลุ่มที
มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และหาความเชือมัน (reliability) ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกียวกับการบริ การของหน่วยบริ การปฐมภูมิโดยใช้สัมประสิ ทธิแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื อมัน เท่ากับ .93
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป ซึ งมี
ขั%นตอนการวิเคราะห์ดงั นี% 1) ข้อมูลส่ วนบุคคลวิเคราะห์โดย ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 2) หาระดับความ
คิดเห็นการให้บริ การ โดยการหาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 3) การหาความแตกต่างของผลการ
ให้บริ การระหว่างบริ การปฐมภูมิหลักและหน่วยบริ การปฐมภูมิรองโดยใช้สถิติ t-test

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ับบริ การทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 395 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ
70.1 มี อายุระหว่า ง 31-40 ปี ร้ อยละ 29.10 ส่ วนใหญ่มี สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 78 มี ก ารศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ร้อยละ 50.6 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทําไร่ /ทํานา/ทําสวน ร้อยละ 59.7 รายได้
เฉลีย 46,405.06 บาท/ปี ในรอบ 12 เดือนทีผา่ นมารับบริ การทีหน่วยบริ การ 3-4 ครั%งเป็ นส่ วนใหญ่
2. ผลการศึกษาครั%งนี% พบว่าระดับความคิดเห็นเกี ยวกับการให้บริ การของหน่ วยบริ การปฐมภูมิ
ของเครื อข่ายอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับดีมาก (M = 3.93,
SD = 0.51) เมือพิจารณารายด้าน ระดับความคิดเห็นในด้านบริ การทีครบถ้วนรอบด้าน มีคะแนนเฉลียมาก
ทีสุด (M = 3.99, SD = 0.62) และรองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
(M = 3.94, SD = 0.62) และด้านทีมีคะแนนเฉลียตําทีสุด คือ การเข้าถึงบริ การ (M = 3.88, SD = 0.59) ดัง
แสดงในตารางที 1

ตารางทีI1
ค่ าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานระดับความคิ ดเห็นในการให้ บริ การของหน่ วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ าย
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา (N = 395)
หมวดการให้บริ การ
ระดับความคิดเห็นในการให้บริ การ
ของหน่วยบริ การปฐมภูมิ
M
SD
ระดับ
การเข้าถึงบริ การ
3.88
0.59
ดีมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
3.94
0.58
ดีมาก
ความต่อเนื องของการบริ การ
3.91
0.59
ดีมาก
การบริ การแบบบูรณาการ
3.92
0.59
ดีมาก
การบริ การครบถ้วน รอบด้าน
3.99
0.62
ดีมาก
รวม
3.93
0.51
ดีมาก
3. เมือเปรี ยบเทียบความแตกต่างการให้บริ การปฐมภูมิโดยหน่วยบริ การปฐมภูมิหลักและหน่วยบริ การปฐม
ภูมิรอง ในเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิอาํ เภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา พบว่าผลการให้บริ การโดยหน่ วย
บริ การปฐมภูมิหลักและผลการให้บริ การโดยหน่วยบริ การปฐมภูมิรองโดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิ ติ (p<.01) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านทั%ง 5 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึ งบริ การ, ความสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ, ความต่อเนื องของการบริ การ, การบริ การแบบบูรณาการ และการบริ การที
ครบถ้วนรอบด้าน พบว่าการให้บริ การปฐมภูมิโดยหน่วยบริ การปฐมภูมิหลักและหน่วยบริ การปฐมภูมิรอง
ในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.01) ดังแสดงในตารางที 2
ตารางทีI 2
เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลียคะแนนความคิ ดเห็นเกียวกับผลการให้ บริ การของหน่ วยบริ การหลัก และหน่ วยบริ การ
ปฐมภูมิรอง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ด้ วยสถิติ t-test (N = 395)
หมวดการให้บริ การ
หน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก หน่วยบริ การปฐมภูมิรอง
t-test
M
SD
M
SD
1.การเข้าถึงบริ การ
2.ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และ
ผูร้ ับบริ การ
3.ความต่อเนื องของการบริ การ
4.การบริ การแบบบูรณาการ
5.การบริ การทีครบถ้วน รอบด้าน
รวม
*p < .01

3.74
3.83

0.58
0.58

4.18
4.19

0.48
0.50

-7.49*
-5.98*

3.79
3.83
3.87
3.81

0.58
0.58
0.560
0.50

4.19
4.13
4.30
4.20

0.51
0.57
0.58
0.43

-6.77*
-4.80*
-6.08*
-7.53*

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั%งนี% พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าบริ การของหน่ วยบริ การปฐมภูมิของเครื อข่าย อําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสี มา อยู่ในระดับดี มาก ที เป็ นเช่ นนี% เนื องจากหน่ วยบริ การปฐมภูมิของเครื อข่ายฯ
ส่ วนใหญ่เปิ ดบริ การในช่วงเวลาทีสะดวกต่อการเข้ารับบริ การ บุคลากรมีความสุ ภาพเป็ นมิตรและสนใจฟั ง
ในสิ ง ที ผูร้ ั บ บริ ก ารพูดและมี การซัก ถาม จดบันทึ ก อาการทุ ก ครั% ง เมื อต้องไปรั ก ษาตัวที อืนมี การส่ ง ต่ อ
ประวัติการรั กษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี% หน่ วยปฐมภูมิของเครื อข่ายฯ ให้บริ การโดยเน้นการส่ งเสริ ม
ป้ องกันและฟื% นฟูกบั ผูร้ ับบริ การ จึงทําให้คะแนนประเมินการให้บริ การอยูใ่ นระดับดีมาก
เมือพิจารณารายด้านพบว่าการเข้าถึงบริ การเป็ นด้านทีมีระดับคะแนนน้อยทีสุดของหน่ วยบริ การ
ปฐมภูมิหลัก เพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิของเครื อข่ายฯ บางแห่ งมีระยะทางไกลเกินไป
การคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุ ขระ หรื อไม่มีรถสําหรับการเดิ นทางมารับบริ การ บางครั%งต้องใช้เวลารอ
พบแพทย์ เนื องจากจํานวนผูร้ ั บบริ การจํานวนมาก การอํานวยความสะดวกในการเข้ารั บบริ การยังต้อง
ปรับปรุ ง แต่ลกั ษณะการจัดเครื อข่ายบริ การตามลักษณะภูมิศาสตร์ และจํานวนประชากรทีรับผิดชอบ ทําให้
หน่วยบริ การปฐมภูมิรอง รับผิดชอบในการดูแลประชากรน้อยกว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก และทีต% งั ของ
หน่วยบริ การในหน่วยบริ การปฐมภูมิรองของอําเภอจักราช พบว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิรองส่ วนใหญ่อยูใ่ น
เขตชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ ทีมีขอบเขตแคบกว่า หน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก ทําให้ผมู ้ ารับบริ การในหน่วย
บริ การปฐมภูมิรองมาใช้บริ การบ่อยครั%งกว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก ยงยุทธ พงษ์สุภาพ (2552) ได้อธิ บาย
ไว้วา่ การเข้าถึงบริ การเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่า สถานบริ การนั%นเป็ นสถานบริ การทีมีความเข้มแข็งในการ
ให้บริ การปฐมภูมิ ควรมีลกั ษณะเข้าถึงเป็ นทีแรกเมือผูป้ ่ วยไม่สามารถดูแลตนเองได้ การเดินทางทีสะดวก
ไม่ไกล บุคคลทุกเศรษฐานะสามารถเข้าใช้บริ การได้ ไม่ตอ้ งรอนานในการใช้บริ การ ให้บริ การเชิ งรุ ก และ
สามารถเข้าใช้บริ การได้ตลอดเวลา นอกจากนี% สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (2552) ได้ระบุไว้วา่
เจ้าหน้าทีสถานบริ การสุ ขภาพมีสัมพันธภาพทีดีกบั ชุ มชน ให้บริ การทีดีท% งั ผูร้ ับบริ การ ครอบครัว ชุ มชน
อย่างต่อเนือง และมีระบบประสานงานเชือมโยงส่ งต่อทีดี
ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูใ้ ห้ แ ละผูร้ ั บ บริ ก าร จากการศึ ก ษาผลการให้ บ ริ ก ารในมุ ม มอง
ผูร้ ั บบริ การพบว่า สิ งทีทาํ ให้ผูร้ ับบริ การมองว่าผลการให้บริ การระดับทีดีในหน่ วยบริ การปฐมภูมิรองมี
ความสั ม พันธ์ ก ับ ทัก ษะการให้บ ริ ก ารเชิ ง จิ ตสั ง คม (Psychosocial care) มากกว่า เนื องจากแพทย์หรื อ
ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพได้สอบถามหรื อแนะนําเกียวกับการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การและครอบครัว
ซึ งไม่ได้หมายถึงคุณภาพการรักษาทางการแพทย์ (Medical care) ทีดีกว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก พบว่า
ผูม้ ารับบริ การในหน่วยบริ การปฐมภูมิรองมาใช้บริ การบ่อยครั%งกว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก คือ มากกว่า 7
ครั%ง ทําให้เกิ ดสัมพันธภาพทีดีระหว่างผูร้ ับบริ การและหน่ วยบริ การปฐมภูมิ ขณะทีหน่ วยบริ การปฐมภูมิ
หลักจํานวนครั%งทีมารับบริ การใน 12 เดือน เพียง 1-2 ครั%ง ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย์ และประชาธิ ป กะทา (2549) ได้กล่าวไว้วา่ การบริ การปฐมภูมิเป็ นบริ การทีเข้าถึงง่าย เป็ นทีพ ึงด้าน

สุ ขภาพแห่งแรกของประชาชน และเป็ นกันเองเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะไม่ตอ้ งมีข% นั ตอนเยอะ
เมือเวลามารับบริ การตรงจุดนี%ทาํ ให้เจ้าหน้าทีกบั ชาวบ้านมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
ด้านความต่อเนื องของการให้บริ การ (Continuity) ของหน่ วยบริ การปฐมภูมิ เครื อข่ายอําเภอจัก
ราช พบว่าความต่อเนื องของการให้บริ การ ในด้านการบริ การแบบบูรณาการ ส่ วนความต่อเนื องของการ
ให้บริ การ ของหน่วยบริ การปฐมภูมิหลักอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ งผลให้ภาพรวมของความต่อเนื องของการ
ให้บริ การ อยูใ่ นระดับน้อยทีสุด ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิ ทรา กิจธี ระวุฒิวงษ์ (2551) ทีแสดงให้เห็น
ถึงมุมมองผูร้ ับบริ การต่อกิจกรรมการดูแลต่อเนื องทีบา้ น ของหน่วยบริ การปฐมภูมิวา่ ยังมีนอ้ ยกว่ากิจกรรม
ในหมวดอืนๆ และในปี พ.ศ. 2552 นิทรา กิจธี ระวุฒิวงษ์ ก็ได้สร้างเครื องมือเพือการประเมินผลงานของการ
บริ ก ารปฐมภู มิหลากหลายรู ปแบบ และใช้จงั หวัดพิษ ณุ โลกเป็ นกรณี ศึก ษา แล้วพบว่าระดับคะแนนใน
ลักษณะสําคัญของหน่วยบริ การปฐมภูมิดา้ นการดูแลต่อเนื องอยูใ่ นระดับตํา สาเหตุทีผใู ้ ช้บริ การมีความเห็น
ว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิ เครื อข่ายอําเภอจักราชไม่สามารถสร้างความต่อเนื องของการบริ การให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ได้น% นั เนื องจากในรอบ 12 เดื อนที ผ่านมาแพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพได้ไปติ ดตามเยีย มที บา้ น
เกี ยวกับปั ญหาสุ ขภาพของผูร้ ั บบริ การและครอบครั วน้อย และจากการทบทวนปั ญหาอุ ปสรรคของการ
จัดระบบบริ การของหน่ วยบริ การปฐมภูมิในเขตจังหวัดนครราชสี มา พบว่ามีสาเหตุมาจากการขาดแคลน
บุคลากร แม้ว่าในการประเมินการขึ%นทะเบียนของหน่วยบริ การปฐมภูมิของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
นั%นจํานวนบุคลากรของหน่วยบริ การจะอยูใ่ นเกณฑ์ทีกาํ หนด แต่ก็ยงั ไม่ได้สัดส่ วนทีเพียงพอกับภาระงานที
ค่อนข้างมากของเจ้าหน้าทีในหน่ วยบริ การปฐมภูมิ สําหรับการจัดบริ การอย่างครอบคลุ มและเป็ นองค์รวม
ทําให้การเยียมบ้านในกลุ่ มผูป้ ่ วยยังค่อนข้างน้อยไม่ครอบคลุ มกลุ่ มเป้ าหมาย การพัฒนาต่อเนื องในด้าน
สุ ขภาพของผูใ้ ห้บริ การและการจัดเครื อข่ ายสนับสนุ นบริ ก ารให้เกิ ดความต่อเนื อง เชื อมโยงที ดีร่วมกับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย (สุ พตั รา ศรี วาณิ ชชากร และคณะ, 2553) ซึ งผลการศึกษานี% ก็เป็ นภาพสะท้อนของทิศ
ทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลและการประเมินหน่วยบริ การปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพ
เครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) ในหมวดบริ หารจัดการองค์กร และการประเมิน
มาตรฐาน HCA (Health Care Accreditation) ทีได้กาํ หนดให้มีมาตรฐานเกียวกับการบริ การทีต่อเนื อง โดย
จัดให้มีบริ การเยียมบ้าน รวมทั%งการลงพื%นทีเพือทําความรู ้ จกั สร้ างความเข้าใจในการดู แลสุ ขภาพให้แก่
ครอบครัวและการให้บริ การแก่ผทู ้ ีมีปัญหาสุ ขภาพตามความจําเป็ น
ด้านการบริ การแบบบูรณาการคะแนนตําสุ ดของหน่วยบริ การปฐมภูมิ และ ด้านการให้บริ การ
ครบถ้วนรอบด้าน นั%นผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากเนืองจากว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิหลักใน
เครื อข่าย มีทีมงานสุ ขภาพทีทาํ งานประสานกันเป็ นอย่างดีในการให้บริ การสุ ขภาพ มีแพทย์หมุนเวียนไป
ให้บริ การในวันทีมีคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู ง ประมาณเดือนละ 1 ครั%ง พร้อมเภสัชกร/จพง.เภสัช
กรรม ลงไปให้บริ การทีหน่วยบริ การปฐมภูมิภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริ การแม่ข่าย (รพ.จักราช)
และ เมือต้องไปรักษาตัวทีอืนมีการส่ งต่อประวัติการรักษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี%หน่วยปฐมภูมิของ
เครื อข่ายฯ ให้บริ การโดยเน้นการส่ งเสริ ม ป้ องกันและฟื% นฟูกบั ผูร้ ับบริ การ

การทีผูใ้ ช้บริ การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยบริ การปฐมภูมิรองมากกว่า
หน่ วยบริ การปฐมภู มิหลักอย่า งมี มี นัย สําคัญ นั%นเป็ นเพราะว่า หน่ วยบริ ก ารปฐมภูมิ รองนั%นอยู่ใ กล้บา้ น
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารไม่ต้องเดิ นทางไกลเกิ นไปในการมารั บ บริ ก าร ระยะเวลาการรอพบแพทย์หรื อผูใ้ ห้บ ริ ก าร
สุ ขภาพก็เหมาะสม แพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพได้ให้เวลาในการสอบถามหรื อแนะนําเกียวกับการแก้ไข
ปั ญหาสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การและครอบครัว

ข้ อเสนอแนะ
สื บเนืองจากผลของการศึกษาค้นคว้าครั%งนี%ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี%
1. ด้วยจํานวนบุคลากรในหน่วยบริ การปฐมภูมิทีมีอยูค่ ่อนข้างจํากัดอย่างในปั จจุบนั กลยุทธ์ทีจะ
ใช้ในพัฒนาการจัดบริ การเยียมบ้านทีครอบคลุม และ ต่อเนื อง ไม่วา่ จะเป็ น การเยียมบ้านในกลุ่มผูป้ ่ วยโรค
เรื% อรัง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ผูส้ ู งอายุ สุ ขภาพจิต หญิงตั%งครรภ์ และหลังคลอด ได้น% นั ควรมีการสร้าง
เครื อข่ายการทํางานกับชุมชนเพือแบ่งเบาภาระในการดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนืองโดยการให้ความรู ้และพัฒนา
ทัก ษะการดู แล ส่ งเสริ ม สุ ขภาพและการป้ องกันโรคให้ก ับ ผูป้ ่ วย ครอบครั วและชุ ม ชนเพื อที ทุ ก คนจะ
สามารถดู แลสุ ขภาพของตนเองได้ ลดการพึงพิงทางสุ ขภาพทีเกิ นความจําเป็ น นอกจากนี% ควรจะพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุ ขทุกสาขาวิชาชีพ ในการเยีย มบ้าน และ เป็ นผูส้ นับสนุนการจัดระบบบริ การ
ดูแลต่อเนื องในชุ มชนโดยชุ มชนเอง จากนั%นควรดําเนิ นการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ทั%งทางด้านปริ มาณ
และคุณภาพอย่างเป็ นรู ปธรรมเพือนําผลการประเมินมาเป็ นข้อมูลป้ อนกลับในการพัฒนาการทํางานต่อไป
2. ลดระยะเวลารอคอย ในการรับบริ การโดยวิเคราะห์สาเหตุทีทาํ ให้บริ การล่าช้า หรื อเก็บข้อมูล
เพือนํามาประเมินผลการปรับระบบบริ การ
3. ให้บริ การเชิ งรุ กในชุ มชนเพือ ลดระยะทางและประหยัดเวลาในการเดิ นทางมารับบริ การที
หน่วยบริ การปฐมภูมิและสร้างเครื อข่ายการทํางานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน
4. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุ ขในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์รวม (Holistic care)
5.หน่ วยบริ การปฐมภูมิหลัก ในวันที จดั บริ การผูป้ ่ วยคลิ นิกเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง มี
แพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายลงตรวจทีหน่วยบริ การปฐมภูมิ ควรมีการบริ หารจัดการระบบการให้บริ การ
ตลอดจนการสื อสารกับผูร้ ับบริ การ และการให้ขอ้ มูล ตลอดจนการคัดกรองผูป้ ่ วยทีจาํ เป็ นต้องพบแพทย์
โดยมีหลักเกณฑ์ทีชดั เจนในการพบแพทย์ หรื อตรวจกับพยาบาลเวชปฏิบตั ิ เนื องจากเครื อข่ายอําเภอจักราช
ทุกหน่วยบริ การปฐมภูมิมีพยาบาลเวชปฎิบตั ิประจําหน่วยบริ การครบทุกแห่ง
6.ในการประเมิ น มาตรฐานของเครื อข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ควรมี ก ารประเมิ น ผลการ
ดําเนิ นงานมุมมองผูร้ ับบริ การอย่างน้อยปี ละ 1 ครั%ง โดยพิจารณาตามคุ ณลักษณะของหน่วยบริ การปฐมภูมิ
เพือให้เกิดระบบบริ การสุ ขภาพทีมีประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพ และเพือให้เกิดระบบบริ การทีดูแลประชาชน
อย่า งต่อเนื อง อย่างเป็ นองค์รวมบูรณาการ การดู แลทั%งด้านการรั กษาพยาบาล การส่ ง เสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันและควบคุมโรค และการฟื% นฟูสุขภาพอย่างสอดคล้องกับสภาพความต้องการของประชาชน

7.พัฒนาบุคลากรหน่ วยบริ การปฐมภูมิรองเพือให้มีศกั ยภาพ ในการดูแลผูป้ ่ วยทีซบั ซ้อนมากขึ%น
เนืองจากการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ ของหน่วยบริ การปฐมภูมิรองดีกว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิหลัก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพเขต 9 นครราชสี มา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา และโรงพยาบาลจักราช จึงหวัดนครราชสี มา ทีให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ครั%งนี%
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