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แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ

(Thailand Public Service Awards)  
 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

                               รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

                       ( / )  รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

              หมายเหตุ  : ไม่ได้ส่งแบบฟอร์ม 5 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดย ระบบเครือข่าย 
    ชื่อส่วนราชการ : โรงพยาบาลสระบุรี 

 

   

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน    โรงพยาบาลสระบุรี 

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวบรรยง  มีนิรันดร์    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสระบุรี   เบอร์โทรศัพท์  036-316555 ต่อ 1255 , 1256 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-9480784 ,089-9019649 เบอร์โทรสาร 036 -211624 

e – mail  : banyongrn@gmail .com 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยระบบเครือข่าย 

ประเภทรางวัลที่ได้รับ (ระดับดีเด่น)  การพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ( ปี2556 ) 
 
1. สรุปสาระส าคัญของผลงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 องค์การอนามัยโลก ( WHO) ได้ให้ความหมาย  ว่าเป็น "วิธีการดูแลที่เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยที่
ปุวยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต โดยให้การปูองกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ปุวยและ
ครอบครัว ด้วยการเข้าไปดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ในระยะแรกๆของโรค รวมทั้งท าการประเมินปัญหา
สุขภาพทั้งทางด้านกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ "  โรงพยาบาลสระบุรีได้ให้การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง 
ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์   พยาบาล  เภสัชกร   นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา  นัก
โภชนาการ และงานที่เก่ียวข้อง มีการประชุม พูดคุย ปรึกษา  ค้นหาปัญหา และ  วางแผนร่วมกัน เพ่ือให้ผู้ปุวย
ได้รับการดูแลสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ มีการส่งต่อดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายท าให้ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลครอบคลุมร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  มีการบริหารจัดการให้เกิดระบบบริการแบบ
เครือข่ายสนับสนุนการให้บริการ ของลูกข่าย เช่น การจัดการความปวด  และ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการดูแลแบบ
ประคับประคองและการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย ให้ โรงพยาบาลลูกข่าย สามารถให้การดูแลผู้ปุวยได้ พัฒนาระบบ
การรับส่งต่อจากลูกข่ายและการส่งกลับผู้ปุวยไปยังลูกข่าย / ชุมชน / บ้าน จัดระบบข้อมูลเพื่อการรับส่งต่อการ
ติดตามประเมินผลการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บุคลากร / ทีมน า / จิตอาสา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการเพ่ือ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองภายในเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง  ท าให้ผู้ปุวยแบบประคับประคอง
สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น จากปี 2556 ที่มีจ านวน 1095 ราย เพิ่มข้ึนในปี 2557 – ปี2558 จ านวน 1731  
และ 1969 ราย ตามล าดับ 

 
2. สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

โรงพยาบาลสระบุรีเป็น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ให้การรักษาผู้ปุวยที่มีความซับซ้อน เมื่อผู้ปุวยได้รับ
การดูแลรักษา บรรเทาอาการ จนสามารถกลับไปอยู่ท่ีบ้าน  หรือในสถานพยาบาลใกล้บ้านได้จะได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการดูแลให้เหมาะสมแต่ละราย โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
1.การพัฒนาความรู้ ทักษะ การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองให้กับบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  รวมทั้ง บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กรณีศึกษากัน ทุก 6 เดือน  
2. ร่วมมือกับ องค์กรเอกชน เช่น  เอสซีจี ( SCG )จัดท าโครงการ ปลุกจิต ปลอบใจ บุคลากร ทางการแพทย์ 
ให้สามารถ Facillitate ผู้ปุวยระยะสุดท้าย ด้วย Mind  Fullness Soft Side  ( Before I die ) และเสถียร
ธรรมสถาน มีทีมสุขภาพเข้าอบรมจากเครือข่ายจังหวัดสระบุรี และ เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 4  
3. ร่วมมือกับชมรมพยาบาลประคับประคอง ประเทศไทย ถอดบทเรียน การด าเนินการการดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ 
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4. ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ก าหนดคณะกรรมการดูแลผู้ปุวยประคับประคองจังหวัดสระบุรี 
สนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชน จัดท าโครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยประคับประคอง โดยผสมผสานร่วมกับ 
โครงการผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง และ ผู้ปุวยพิการ  ซึ่งมีการด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ปี 2557 โรงพยาบาล
วิหารแดง ร่วมกับ อ าเภอวิหารแดง จัดท าโครงการ บ้านปันรัก ใช้ อาคารโรงเรียนเก่าที่ไม่ใช้แล้ว น ามา
ปรับปรุงเป็นสถานที่ ให้การดูแลผู้ปุวยประคับประคอง ผู้ปุวยติดเตียง โดยฝึกอบรมคนในพ้ืนที่ ให้เป็นนัก
บริบาล ดูแลผู้ปุวย มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน เพ่ิมรายได้ให้คนในพ้ืนที่ ได้ดูแลกันเองในชุมชน ได้รับการสนับสนุน
เครื่องมือเครื่องใช้ จากองค์กร เอกชน  และจังหวัดมีโครงการขยายให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ โดยมีโครงการ 
บ้านปันรัก เป็นต้นแบบ   โครงการส่งเสริมจิตอาสาในชุมชนของ อ.หนองโดน ให้นักเรียนมัธยมปลายเป็นจิต
อาสาดูแลผู้ปุวยในชุมชน สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด เรียนในสาขาท่ีสามารถกลับเข้ามาท างานในท้องถื่น เช่น 
วิชาชีพพยาบาล 
5. โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
(รพสต. ) ดูแลผู้ปุวยที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ร่วมมือกับส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ท าข้อมูลค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไป
บ้านหรือวัด 
7. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒิ ท าวิจัยต่างๆในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
 

3. ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
    การควบคุมติดตามก ากับ ขึ้นอยู่กับเปูาหมายในการดูแลผู้ปุวยประคับประคองที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่ง  ในการ

ตั้งเปูาหมายการดูแลนั้น จะข้ึนอยู่กับสภาพปัญหา ความต้องการด้านสาธารณสุข  ของผู้ปุวยประคับประคองแต่
ละราย โดยก าหนด เป็นเปูาหมายระยะสั้น และ ระยะยาว มีการ  มอบหมาย บทบาทภาคี เกี่ยวข้องตาม
แผนการดูแล โดยมี ผู้ประสานงาน  ร่วมกับคณะกรรมการดูแลผู้ปุวยประคับประคองมีหน้าที่  ควบคุมก ากับให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มี  คู่มือ การดูแล เพ่ือประเมินผล แผนการ  ดูแล เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการดูแลให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการประเมินผลระบบการดูแลใน
พ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของ  ภาคีเก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาให้ระบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

 
4. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการด าเนินการและ

วิธีการจัดการกับปัญหา)  
1. วัฒนธรรม ความเชื่อ ของผู้ปุวยแต่ละพ้ืนที่ มีความแตกต่างกัน การวางแผนดูแลผู้ปุวยจ าเป็นต้องเข้าใจ

ผู้ปุวยแต่ละราย และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
2. การขาดผู้ดูแลผู้ปุวยที่บ้าน เช่น ช่วงกลางวัน ญาติต้องไปท างานนอกบ้าน  โครงการบ้านปันรักจะช่วย

แก้ปัญหาให้ระดับหนึ่ง 
3. ขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากร ทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน  ที่จะดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้าน การส่งเสริม

ให้บุคคลในครอบครัวให้สามารถดูแลตนเองได้ และ ก าหนดช่องทางให้สามารถปรึกษากันได้ จะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันการใช้ Line ในการขอค าปรึกษา มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปุวยมาก 
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4. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงจะท าให้มีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

5. ขาดการเชื่อมโยงแผนการดูแล รักษา ในบางราย ต้องพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยให้มากขึ้น 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 

(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ /ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือผู้
ได้รับประโยชน์) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 

1.มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
ปี 2556 เครือข่ายจังหวัดสระบุรีจ านวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วยรพ.พระพุทธบาท  รพ. บ้านหมอ รพ. 

หนองโดน  รพ.ดอนพุด   รพ.วังม่วง  รพ.มวกเหล็ก  รพ.หนองแค  รพ.หนองแซง  รพ.วิหารแดง รพ.เสาไห้ ได้รับ
การสนับสนุน สามารถให้การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง โดย มีกิจกรรม / โครงการ พัฒนา การดูแลอย่าง
ต่อเนื่องเช่น เครือข่ายจากไปไร้ทุกข์ ของ รพ.ดอนพุด  โครงการดูแลด้วยใจ วิถีพุทธ ของ รพ.วังม่วงศรัทธาธรรม
โดย สามารถด าเนินกิจกรรมหลัก ได้แก่ การบรรเทาอาการปวดด้วยยามอร์ฟีน การบรรเทาอาการหอบเหนื่อยด้วย
ยามอร์ฟีน การวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า  (Advance care plan) เช่น ปฏิเสธการช่วยฟื้นคืนชีพ / ให้ช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ  รับส่งต่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน/ชุมชน ผู้ปุวยที่ได้รับบริการแบบประคับประคองเสียชีวิตที่บ้าน  / ที่
โรงพยาบาล การ ดูแลภาวะเศร้าโศกของครอบครัวหลังผู้ปุวยเสียชีวิต การ จัดหาเครื่องมือ / อุปกรณ์การแพทย์
ดูแลที่บ้าน 

ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัดสระบุรี จ านวน 115 แห่งได้รับการเสริม ความรู้ 
ทักษะ การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง และ การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย โดยมี โรงพยาบาลชุมชนเป็นพี่เลี้ยง
ในการปฏิบัติ และมีจิตอาสา อสม ร่วมให้การดูแล 
 
2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
1. ร้อยละผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลตามแนวทางท่ีก าหนด  
 จากปี 2556ที่มีจ านวน 1095ราย เพ่ิมข้ึนในปี2557 – ปี2558 จ านวน 1731  และ 1969 ราย ตามล าดับ 
โรงพยาบาลสระบุรีก าหนดแผนการดูแลผู้ปุวย ในผู้ปุวย ที่เป็นมะเร็งร้อยละ 80 และไม่ใช่ผู้ปุวยมะเร็ง ร้อยละ 20  
สามารถให้การดูแลตามแนวทางที่ก าหนด ได้แก่ การบรรเทาความปวด การดูแลด้านร่างกาย จิตใจ  จิตอารมณ์  
สังคม  

แผนภูมิที่ 1. แสดงร้อยละผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลตามแนวทางท่ีก าหนด 
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2.2 . บรรเทาการหอบเหนื่อย 
เนื่องจากผู้ปุวยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลแบบระยะสุดท้าย มีความต้องการ การดูแล
เพ่ือคุณค่าของชีวิต ( comfort care ) ในระยะแรกท่ียังไม่มีแนวทางการดูแล  การจัดการความปวด เป็นปัญหา
หนึ่งที่ท าให้ผู้ปุวย มีความไม่สุขสบาย จึงมีการพัฒนาตามโครงการ Palliative & Pain โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
สปสช.ในเรื่องกองทุนยามอร์ฟีน ท าให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน ในเรื่องการจัดการความปวด 
โรงพยาบาลสระบุรี และ โรงพยาบาลในเครือข่าย ได้ครบ ๑๐๐% แต่พบว่า การใช้ยามอร์ฟีนเพ่ือบรรเทาการหอบ
เหนื่อยในผู้ปุวยระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลเครือข่าย ยังท าไม่ได้ทุกรายเนื่องแพทย์ยังขาดความม่ันใจ โดยการ
ด าเนินการในปี ๒๕๕๓ -๒๕๕๕ มีการเก็บข้อมูลใน โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท  แต่ปัจจุบันมี
การด าเนินการใน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
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แผนภูมิที่ 2. แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ปุวยที่ได้รับการบรรเทาหอบเหนื่อยด้วยมอร์ฟีน 
 

 
 
 
2.3. คะแนนความพึงพอใจผู้ใช้บริการปี 2558 
 จากการที่มีเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยในจังหวัดสระบุรี ท าให้ผู้ปุวยได้รับการการดูแลที่มีคุณภาพ ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยต่างๆ มีการเยี่ยมบ้าน ตลอดจนระบบให้ค าปรึกษาต่างๆ ท าให้มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี – ดีมาก ในทุกโรงพยาบาล 

 

๓. มิติด้านความคุ้มค่า 
 จ านวนผู้ปุวยรพ.สระบุรี ที่ได้ส่งต่อรับการดูแลต่อเนื่องในรพช /บ้าน  ( เปูาหมาย ๘๐% ) 
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 การที่ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อ ให้อยู่ในรพ.ใกล้บ้าน /บ้าน จะท าให้ผู้ปุวย / ญาติ ลดค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้ามารับการรักษาใน รพ.ศูนย์   ในรายที่ขอรับการรักษาต่อเนื่องใน รพ.ศูนย์ พบว่าเกิดจากไม่ม่ันใจเรื่องการ
ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่อง  
 

3.1. แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ปุวยที่ได้ส่งต่อรับการดูแลต่อเนื่องในรพช /บ้าน 

 

 
6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตที่ดีขึ้น 
(อธิบายถึงข้อเสนอ/แนวคิด/แผนการในการด าเนินการที่จะส่งผลให้การพัฒนาการให้บริการมีแนวโน้มดีขึ้นได้) 
1. การพัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงการดูแลรักษาครอบคลุมเครือข่าย จะท าให้เข้าถึงการบริการได้มากข้ึน  
2. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ เช่น การขยายโครงการบ้านปันรักไปทุกอ าเภอ  
3. มีระบบการเตรียมความพร้อมที่ดี ได้แก่ความพร้อมของบุคลากรในการดูแลผู้ปุวยเพื่อให้เกิดความม่ันใจใน

การปฏิบัติงาน 
4. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี และ รวดเร็ว เพื่อที่จะได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
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