
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา Palliative Care 

         

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ใน
ผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ ≥ 40 % ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ≥60 %   ผู้ป่วย
ที่ได้รับการท า ACP ≥ 60 % 

 
2. การด าเนินงาน  

ที่แสดงถึงคุณภาพการบริการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ในการจัดการอาการปวด
และ/หรือ อาการรบกวนในระยะทายของชีวิต เชน อาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Opioid รวมกับยาและการ
จัดการอาการตาง ๆในผูปวยประคับประคองระยะทายทุกกลุมวัย ทั้งกรณีผูปวยใน ผูปวยนอก และเยี่ยมบาน 
เพ่ือใหผปูวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงวาระสุดทายโรงพยาบาล ดังนี้ 
     1. มีบุคลากรที่สามารถสั่งใชยา จายยา และบริหารยา Opioid ในการจัดการอาการปวด และ/หรือ อาการ
รบกวน ดังนี้ 

1.1. โรงพยาบาลระดับ A, S มีแพทยที่มีความรูดาน PC ปฏิบัติงาน full timeอยางนอย 1 คน 
(หรือ เทากับ 1 FTE) โรงพยาบาลระดับ M,F มีแพทยที่มีความรูดาน PC ปฏิบัติงาน part time อยางน
อย 1 คน 

1.2. โรงพยาบาลระดับ A, S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อยางนอย 2 คนโรงพยาบาล
ระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน 

1.3. โรงพยาบาลทุกระดบั  มีเภสัชกรรวมทีมดูแลผป  ูวย PC อยางนอย 1 คน 
1.4. โรงพยาบาลทุก ระดับ  มีการก าหนดโครงสรางการบริหารบุคลากรงาน PC ในรูปแบบ

คณะกรรมการ ศูนย งาน หรือกลุมงาน ที่สามารถด าเนินการไดคลองตัว 
     2. มีการวินิจฉัยเมื่อผูปวยเขาสูระยะประคับประคอง (ICD-10 Z51.5) ตามกลุมโรคที่องคการอนามัยโลกให
ความส าคัญ โดยใชแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย ดังนี้ 

2.1 กลมุโรคมะเร็งระยะแพรกระจาย ICD-10 รหัส C00-C96 หรือ D37-D48 
2.2 กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ ตีบ(Stroke) ICD-

10 รหัส I60-I69 และ (Dementia) ICD-10 รหัส F03 
2.3 โรคไตในกลุมที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD 10 รหัส N18.5 
2.4 โรคถุงลมโปงพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 
2.5 ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) ICD-10 รหัส I50 
2.6 ภาวะตับลมเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ alcoholic hepatic failure (K70.4) 

หรือ hepatic failure with toxic liver disease (K71.7) 
2.7 ภาวะเอดสเต็มขั้น (Full-Blown AIDS/ Progression of AIDS) รหัส B20-B24ยกเวน B23.0, 

B23.1 
2.8 ผปูวยเด็ก (อายุ 0-14 ป) ประคับประคองระยะทาย 



2.9 ผสููงอายุ (อายุ > 60 ป) ที่เจ็บปวยใน 7 กลมุโรคตามขอ 2.1-2.7 และภาวะพ่ึงพิงICD-10 รหัส
R54 เขาสูระยะประคับประคอง 

     3. มีรายการยา Long acting Opioid ชนิดรับประทาน และดูดซึมผานผิวหนัง ในบัญชียาของโรงพยาบาล 
และพรอมด าเนินการสั่งซื้อยาจาก อย ผานระบบอิเล็กทรอนิกสเมื่อมีผูปวย พัฒนาศักยภาพและขึ้นทะเบียนหน
วยบริการประจ าใหสามารถรับคาชดเชยยามอรฟนส าหรับผูปวยมะเร็งระยะประคับประคองตามแนวทางที่ 
สปสช ก าหนด 
 
3.สถานการณ์ 
              การดูแลผู้ป่วยในระยะประคับประคองของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผ่านมา มีระบบการดูแลที่ชัดเจนมากขึ้น 
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค62-ก.ย.63)   มีผู้ป่วยในกลุ่มนี้ที่ได้รับการดูแล 3,920 ราย   มีการจัดตั้งทีมดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง  โดยให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชเป็นแม่ข่ายร่วมดูแลโรงพยาบาลจ านวน 9 แห่ง มีการ
ด าเนินงานของทีมในแตล่ะโรงพยาบาลตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ย    แบบประคับประคอง มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน
Palliative เป็นประธาน/กรรมการในทีมพัฒนาคุณภาพการดูแล  แบบประคับประคอง  และมีทีม PCWN ครอบคลุมทั้ง
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
                 ทุกโรงพยาบาลน าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และน ากิจกรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ป่วย      มีเครือข่ายและแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางเดียวกันด้วยโปรแกรม Thai COC   ในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน และการน า Syringe driver ไปใช้ที่บ้าน ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับ
ให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้านมีจ านวนมากขึ้น เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียง และที่นอนลม    โดย
ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและคนในชุมชนโดยเฉพาะ รพ. อู่ทอง    มีกิจกรรม และการด าเนินงานการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่น และ อปท. มูลนิธิ/
อาสาสมัครในชุมชน โรงพยาบาลที่มีศูนย์การดูแลแบบประคับประคองมีพยาบาลรับผิดชอบเต็มเวลาจ านวน 5 
โรงพยาบาล ได้แก่  รพ. เจ้าพระยายมราช รพ. อู่ทอง รพ. ดอนเจดีย์ รพ. ศรีประจันต์ และ รพ. บางปลาม้า    รพ. 
เจ้าพระยายมราชเป็นสถานที่ฝึกงานของเภสัชกร และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ                   
2560   ของเภสัชกรฝึกอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์จ านวน  4 รุ่น ของพยาบาลหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองระยะเวลา  4  สัปดาห์ จ านวน 1 รุ่น     
               ต้วชี้วัดที่ต้องได้รับการประเมิน คือร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย 
Strong Opioid    ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ในโรงพยาบาล ≥ 40%    ผลการประเมินของจังหวัด
สุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ 2563  คิดเป็นร้อยละ 40.56 (เป็นคนไข้มะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 24.97  เป็นคนไข้
กลุ่มอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ  75) ให้ความส าคัญกับการส่งผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน และการท า 
Advance Care Plan ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563   คิดเป็นร้อยละ 62.24 และท า Advance Care 
Plan ร้อยละ 88.44  ของผู้ป่วย Palliative care รายใหม ่ 
               ปัจุบันมีการใช้กัญชาควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันตามนโยบายของกระทรวงสาธราณสุขที่ยอมรับ
และต้องการให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวก  และมีความปลอดภัยในการใช้   ดังนั้นจังหวัดสุพรรณบุรี เห็น
ความส าคัญของการเข้าถึงการรักษาโดยหวังผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รพน าร่อง
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่  รพ ศรีประจันต์ เปิดคลินิกกัญชาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 รพ สมเด็จ
พระสังฆราช องค์ที่ 17 เปิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563   และรพเจ้าพระยายมราชเปิดให้บริการ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 คลินิกกัญชาที่รพ ศรีประจันต์ เป็นสูตรของอจ.เดชา ได้รับความสนใจจากผู้บริการเป็นอย่าง



มาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าอาการของโรคอยู่ ในระยะท้ายซึ่งไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้    
    
 4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์     
       4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ตารางที ่4.1 แสดงร้อยละ แสดงร้อยละของจ านวนผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการรักษาด้วย Strong 
Opioid Medication ตามแนวทาง Palliative Care การท า Advance care planเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การดูแลแบบประคับประคองต่อเนื่องทีบ่้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ปงีบประมาณ 2563 รวม 4 ไตรมาส  

 

ตัวขี้วัด เกณฑ ์

เจ้าพระ
ยายม
ราช 

พระสังฆ
ราชองค์
ที ่17 

อู่ทอง 
บาง
ปลา
ม้า 

ด่าน
ช้าง 

เดิม
บาง 

สาม 
ชุก 

ศร ี
ประ 
จันต ์

หนอง 
หญ้า
ไซ 

ดอน 
เจดีย ์

ร้อย
ละ 

กลุ่ม
มะเร็ง        
C00 - 
C96 

 36.19 27.72 23.18 27.72 29.18 28.10 17.44 28.57 9.73 28.42 

 
 

24.97 
 

กลุ่ม  
Non CA 

 63.8 72.27 76.81 72.27 70.81 71.89 47.23 71.42 90.26 71.57 75 

ร้อยละ
ผู้ป่วยท่ี
ได้รับ

Strong 
Opioid 

≥40 % 
 

40.08 
 

85.14 
 

28.88 
 

85.14 
 

42.10 
 

62.41 
 

44.25 
 

31.88 
 

16.31 32.99 
40.56 

 

ร้อยละ
ผู้ป่วยท่ี
ได้รับ

การดูแล
ต่อเนื่อง 
ที่บ้าน 

≥60 % 
 

87.42 
 

92.07 
 

74.45 
 

92.07 
 

68.89 
 

67.64 
 

60 
 

73.97 
 

84.13 
 

180 
 

62.24 
 

ร้อยละ
ผู้ป่วยท่ี
ได้รับ
การท า 
ACP 

ไม่
ก าหนด 

93.56 
 

96.12 93.19 100 87.47 92.42 89.16 93.03 85.59 84.3 91.48 

 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 4.2 แสดงร้อยละ แสดงร้อยละของจ านวนผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการรักษาด้วย Strong 
Opioid Medication ตามแนวทาง Palliative Care การท า Advance care planเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การดูแลแบบประคับประคอง ต่อเนื่องที่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี  
     ปงีบประมาณ2564 ไตรมาสที่ 1. (ต.ค63-ธ.ค.63) 
 

ตัวขี้วัด เกณฑ ์

เจ้าพระ
ยายม
ราช 

พระสังฆ
ราชองค์
ที ่17 

อู่ทอง บาง
ปลาม้า 

ด่าน
ช้าง 

เดิม
บาง 

สามชุ
ก 

ศรี
ประ 
จันต ์

หนอง
หญ้า
ไซ 

ดอน
เจดีย ์

ร้อย
ละ 

กลุ่มมะเร็ง    
C00 - 
C96 

 28.03 34.37 25.36 29.41 21.66 23.52 12.59 23.36 25.43 14.49 
23.81 

กลุ่ม 
Non CA 

 71.96 65.62 74.63 70.58 78.33 76.47 87.4 76.63 74.56 81.15 

 
  
76.18  

 

ร้อยละ
ผู้ป่วยท่ี
ได้รับ

Strong 
Opioid 

 
≥40 % 

 

 
32.71 

 
59.37 23.91 15.68 26.66 76.47 42.22 

 
21.49 
 

 
32.94 
 

2.89 

 
    
32.99 

 

ร้อยละ
ผู้ป่วยท่ี

ได้รับการ
ดูแล

ต่อเนื่องที่
บ้าน 

≥60 % 
 

92.3 
 

46.87 72.46 84.31 96.66 73.52 52.59  
 

81.03 
 

 
38.72  

 

 
89.85  

 

 
68.20 

 

ร้อยละ
ผู้ป่วยท่ี

ได้รับการ
ท า ACP 

≥60 % 
 

100  79.68  
 

95.65  
100  98.3  83.82  62.22  100  57.80  100 

 
88.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 ข้อมลูเชิงคุณภาพ 
       ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนบุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการ
อาการปวด และ/ หรืออาการรบกวน และมี PC  Essential drugs list กลุ่ม Opioids 

 

 
โรงพยาบาล 

บุคลากรทีปฏิบัติงานPC จ านวน) strong opioid 
Syringe  
driver 
จ านวน 

ศูนย์ PC  /  
หน่วยงาน

PC 

Full time 
/part time 
(จ านวน) 

 
แพทย ์ พยาบาล เภสัช 

Short 
Acting 
(มี/ไม่มี) 

Long 
Acting 
(มี/ไม่มี) มี ไม่ม ี

   เจ้าพระยา 
   ยมราช 

 

1 
(8Wks) 

1(4 เดือน) 
1(1 เดือน) 1 (2Wks) ม ี ม ี 3 เครื่อง √  

Full time 
(2 คน) 

 พระสังฆราช 
องค์ที ่17 

 

1 
1(4 เดือน) 
1(1เดือน) 1 (2Wks) ม ี ม ี 2 เครื่อง  √ 

part time 
(2 คน) 

อู่ทอง 
 1 

1(4เดือน) 
2(1 เดือน) 1 (2Wks) ม ี ม ี ไม่ม ี √  

Full time 
(1 คน) 

บางปลาม้า 
 - 1(4เดือน) 1 (2Wks) ม ี ม ี ไม่ม ี √  

Full time 
(1 คน) 

ดอนเจดีย ์
 - 

1(1 เดือน) 
ลาออก 

1 (2Wks) ม ี ม ี 1 เครื่อง √  
Full time                   

(รออบรม 1 คน) 
เดิมบาง 
นางบวช 
 

 

- 1(2เดือน) 1 (2Wks) ไม่ม ี* ม ี ไม่ม ี √  
part time 

(2 คน) 

สามชุก 
 

 

- 1(3-5วัน) 1 (2Wks) ม ี ไม่มี * 1 เครื่อง  √ 
part time 

(1 คน) 
ด่านช้าง 

 

1 
8Wks) 

1(4 เดือน) 
1(1 เดือน) 1 (2Wks) ม ี ม ี 1 เครื่อง √  

part time 
(2 คน) 

หนอง 
หญ้าไซ  

- 1(3-5วัน) 1 (2Wks) ม ี ม ี 2 เครื่อง  √ 
part time 

(1 คน) 
  ศรี
ประจันต ์

- 1(1 เดือน) 1 (2Wks) ม ี
 

ม ี 1 เครื่อง √  
Full time 

(1 คน) 

รวม 

ระยะยาว 
2รพ. 

 
(ระยะสั้น

2รพ) 

ระยะยาว 
12คน 
(8รพ.) 

10 
มี 9 
ร.พ. มี9 ร.พ. 7 ร.พ. 

(11 เครื่อง) 
7 

แห่ง 
3 

แห่ง 

 
Full time 

5 แห่ง 

        * อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการจัดหา 
 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
- ศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่ให้ยืมกลับบ้าน ยังพบปัญหาบาง รพ. ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน  เตียง   และ ที่นอนลม  
          - การใช้ Strong Opioid Medication ยังขาดบุคลากรแพทย์ ที่มี PC Essential drugs list ในการ
สั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา รูปแบบและขนาดของยา Opioid มีไม่หลากหลาย บางครั้งพบปัญหาไม่



เพียงพอต่อการใช้งาน  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปรับขนาดและการบริหารยายัง    ต้องพัฒนาด้านทักษะใน
การให้ยาทางใต้ผิวหนังผ่าน Syringe driver ให้ครบทุกรพ.   

- มีแพทย์ที่ ผ่านการ อบรมด้าน Palliative care หลักสูตร 8 สัปดาห์ จ านวน2 ท่าน    ยังไม่มีแพทย์ที่
ผ่านการอบรมระยะยาวหลักสูตร 1 ปี   แพทย์ที่ผ่านการ อบรม ระยะสั้น (1-3 วัน )  สว่นใหญ่เป็นแพทย์ใช้ทุน 
ซึ่งลาออกไปเรียนต่อเฉพาะทางส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง   พยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทางด้าน 
Palliative care   ยังไม่ครบทุกโรงพยาบาล 

- สหสาขาวิชาชีพขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการคัดกรองผู้ป่วย Palliative care     
-การดูแลผู้ป่วย Palliative care  มีความละเอียด ซ้ าซ้อนเพ่ิมข้ึนจึงมีผลต่อการบริหาร จัดการในการ

ดูแลผู้ป่วย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และประสิทธิผลในงานการบริการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง 

 

6.ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพในโรงพยาบาลทุกระดับ 

  1. จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative care ระยะยาว 4-8 สัปดาห์ 
เป็นแพทย ์จ านวน 2 คน พยาบาล จ านวน 12  คน มี 3 โรงพยาบาลที่พยาบาลยังไม่ผ่านการอบรมระยะยาว
ได้แก่ สามชุก ดอนเจดีย์  และหนองหญ้าไซ   ปีงบประมาณ 2560-2562 มีเภสัชกรอบรม หลักสูตร 2 สัปดาห์  
ครบทุกโรงพยาบาล    
  2.ประสานการเยี่ยมบ้านกับทีม COC  และร่วมกันพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางการรับส่งต่อชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร     การประสานส่งต่อข้อมูล ผู้ป่วยด้วยโปรแกรม Thai COC ทั้งจังหวัด เริ่มเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2559  ท าให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
          3. ทุกร.พ.มีการจัดตั้งคลังอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วยให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้าน  
  4. มีการรักษาด้วย Strong Opioid Medication ตามการใช้จริง ซึ่งจากการปฏิบัติงาน พบว่า 
ปีงบประมาณ2563 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น Non CA ประมาณ ร้อยละ 75 ท าให้ความจ าเป็นในการใช้ยา Strong 
Opioid Medication ไม่เพ่ิมขึ้น ไตรมาสแรก 

  5. มีการด าเนินงานแบบ  Palliative  care  clinic  จ านวน 5 แห่ง เป็นระดับ รพศ./รพท. 1 แห่ง 
ได้แก่  รพศ. เจ้าพระยายมราช ระดับ รพช. 5 แห่ง ได้แก่ รพ.อู่ทอง (M 2)   รพ. ด่านช้าง (F1) รพ. ศรีประจันต์ 
(F2) รพ. ดอนเจดีย์ (F2)  
  7. ทุกโรงพยาบาลมีการดูแลโดยการน าแพทย์ทางเลือกและธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย เช่น 
สวดมนต์บ าบัด ถวายสังฆทาน และกิจกรรมอสันนกรรม 
  8. โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช มีทีมจิตอาสามาเป็นส่วนร่วมในการดูแล เช่น 

   - จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยขอยืมไปใช้ที่บ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน ที่นอนลม 
เครื่องดูดเสมหะและเตียง 
   - จัดหาอุปกรณ์ ของใช้อื่นๆ เช่น ผ้าห่อศพ เทปธรรมะ เสื้อผ้า ดอกบัวน าใจ เหรียญโปรยทาน
ให้ผู้ป่วยและญาตใิช้กับผู้ป่วยก่อนและหลังการสูญเสียในโรงพยาบาลและสามารถยืมวิทยุธรรมะไปใช้ที่บ้านได้ 
                     - ช่วยเหลือด้านการเงินในผู้ป่วยยากไร้ เช่น ค่ารถส่งกลับชุมชน และร่วมจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาให้กับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยไร้ญาติ 
         9. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมท าการศึกษาวิจัย กับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือ
ผู้สูงอายุ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นตัวแทนของภาคกลางในการท าการศึกษา เรื่องการ
วิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะท้ายที่โรงพยาบาลและที่บ้าน พ.ศ. 2561-2562 



     10. ตัวอย่างรางวัลและผลงานแห่งความภาคภูมิใจ 

           1. โรงพยาบาลอู่ทอง 
           - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโปสเตอร์ “การดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care” ปี 
2558 จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   - รางวัลชนะเลิศ การประกวดโปสเตอร์ “การดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care” ปี 2560                   
จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
     - รางวัลชนะเลิศ น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ “นวตักรรมการบริการสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0” 
ประจ าปี 2560 เรื่อง ปวดหาย ตายดี ต้องมา PC ที่อู่ทอง และมหัศจรรย์เจลว่านพระฉิม 
          -  Best Practice Service plan สาขาปฐมภูมิเรื่องการดูแลผู้ป่วย Palliative care                                                         
เป็นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สามโคก รพ.ชะอวด รพ.ราชวิถี  รพ.
เจ้าคุณไพบูลย์ และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าป ี2560 
          - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงาน KM รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ เรื่องโปรแกรมเยี่ยมบ้าน 
Home Health Care   U- Thong และเรื่องมหัศจรรย์เจลว่านพระฉิมประจ าปี  

                     - ได้รับเชิญจาก ส านักงาน กพร.ร่วมออกบูธน าเสนอผลงาน มหัศจรรย์เจลว่านพระฉิมในงาน
มหกรรมภาครัฐแห่งชาติ Thailand 4.0 ปี 2560 

                     - ได้รับเชิญจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ เทคนิค
การเขียนรายงานอย่างไร เพ่ือให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ปี 2560 

                    - ได้รับเชิญจากกรมการแพทย์ ให้น าเสนอเรื่องการดูแลผู้ป่วย Palliative care ในการประชุม
วิชาการการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจ าปี 2561 

                    - ได้รับเกียรติบัตรจากรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ     ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณะสุข สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561  
                    - มีศูนย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่    โดยองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
จัดหา 

  2. โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช 
  - เป็นสถาบันร่วมฝึกสอนเภสัชกรหลักสูตร พัฒนาเภสัชกรการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หลักสูตร  2 
สัปดาห์ จ านวน 4 รุ่น  และพยาบาลศาตร์ หลักสูตร 4 สัปดาห์ จ านวน  1รุ่นตั้งแต่ปี 2560-2562 

    - มีทีมจิตอาสา มาเป๊นส่วนร่วมในการดูแล และให้ความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือให้
ผู้ป่วยใช้ในโรงพยาบาล เช่น วิทยุ เทปธรรมะ อุปกรณ์ท่ีให้ยืมน ากลับไปใช้ที่บ้าน เช่น เครื่องผลิต
ออกซิเจน Syringe driver เตียง ที่นอนลม ผ้าห่อศพ และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรม   
ทางศาสนาให้กับผู้ป่วยยากไร้   ผู้ป่วยไม่มีญาติ และศพเด็กเกิดไร้ชีพ 
  - มีการดูแลหลังสูญเสียโดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วย  
ไม่มีญาติมาตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน และร่วมกับภาคีเครือข่ายในการการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาให้กับเด็กเกิดไร้ชีพในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
    -แพทย์ และพยาบาลประคับประคองได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย 
palliative Care ทั้งภายในเขตสุขภาพที่ 5 และ เขตสุขภาพอ่ืนๆ 

http://192.168.9.3/mos/hhc_records.php?txt_vn=600127040746
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiUwdT4t5fYAhUBqY8KHcP8DW8QFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.it24hrs.com%2F2017%2Fthailand-4-0%2F&usg=AOvVaw2BCeVT9xcJOGlZ4NrUJrek


  - ผลงานเด่นระดับเขตประจ าปี พ.ศ. 2558    ในการท า R2R เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยคลินิกโรคข้อ ” และเรื่องเล่าสาธารณสุขสามัคคีท าความดีเพ่ือประเทศไทย เรื่อง “พลังใจจาก
ญาติสู่ผู้ป่วย”  

                 -ในปีพ.ศ. 2562    จัดท าสวนกล้วยไม้โดยได้รับบริจาค “ดอกไม้เยี่ยมคนไข้ Palliative care ” ทีม 
Palliative น าดอกไม้ไปเยี่ยมให้ก าลังใจ และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยตามปัญหาที่พบในขณะเยี่ยม จัดกิจกรรม
ประมาณเดือนละ   1-2 ครั้ง 
                 -ในปีพ.ศ. 2563    จัดท าการ์ดแสดงความเสียใจ  เพ่ือมอบให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย เป็นกิจกรรม
ดูแลความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวผู้สูญเสีย(Bereavement care)  ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ  น าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ   
                    -พยาบาลประคับประคอง (PCN)ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้รับรางวัล International 
Tara  Awards จากเสถียรธรรมสถาน ปีพ.ศ. 2561   
                   -ได้รับการคัดเลือกให้ไปน าเสนอผลงานคุณภาพระดับเขต ที่จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 22 
กรกฎาคม 2563   และได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิชาการ CQI งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี  
                   -PCN ได้รับการคัดเลือก ได้รับรางวัล คนดีศรีกลุ่มการพยาบาลด้านบริการ ประจ าปี 2563                                       
                 3. โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 

   - รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทนวตกรรม “ผลงาน BIPAP MOBILE” จากการประชุมวิชาการ
เขตสุขภาพที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2560  
        4.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ได้รับรางวัล ผลงานดี วิชาการเด่นของกระทรวง
สาธารณสุข วันที่     26 เมษายน 2562 เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารในการวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้า
(Advance Care Planing)    ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
        5.โรงพยาบาลศรีประจันต์ 

         -PCNได้รับรางวัลชมเชย “เรื่องเล่าจิตอาสา” ประจ าปี 2563 จากการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

 7.ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะ    
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 

รับไปประสานต่อ 

1.ขาดแคลนแพทย์ที่สามารถสั่งใช้
ยา จ่ายยา และบริหารยา 
Opioids ในการจัดการอาการ
ปวด และ/หรืออาการรบกวน 
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองระยะท้าย ได้
อย่างเหมาะสม 

- เร่งสนับสนุนให้แพทย์  และ
พยาบาล อบรมด้าน Palliative care  
ให้เพียงพอ ให้ครบทุกโรงพยาบาล 
 

- ให้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 

รับไปประสานต่อ 

2.การดึงข้อมูลจาก  HDC พบว่า
ผลการด าเนินงานต่ากว่าความ
เป็นจริง 

-มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนในการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล  

-ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนในการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.มีปัญหาขาดความเข้าใจและ
ขาดความร่วมมือในการวินิจฉัย
Z515 ตามตัวชี้วัด ของ ICD 10     

ขอความร่วมมือในการวินิจฉัยZ515 
-ให้ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
ในการวินิจฉัยZ515ตามตัวชี้วัด
ของ ICD 10  

4.รูปแบบของยา Strong Opioid 
ยังไม่หลากหลาย บางครั้ง มี
จ านวนไม่เพียงพอ  

- จัดหายา Strong Opioid ให้
หลากหลาย มีจ านวนที่เพียงพอ  

- ท าแผนจัดซื้อ Strong Opioid 
ให้หลากหลายชนิดและมีจ านวน
ที่เพียงพอ 

5.ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของ
แพทย์ เภสัช และพยาบาลอย่าง
ชัดเจนในการดูแล Palliative 
care 

-ก าหนดโครงสร้างให้มีแพทย์ เภสัช 
และพยาบาลรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- ให้ผู้บริหารก าหนดโครงสร้าง
ให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

6.PCN ที่ก าหนดตามโครงสร้าง 
การบริหารไม่เพียงพอส าหรับการ
ดูแล Palliative care  ท าให้
ภาระงานของ PCN มีมากเมื่อ
เทียบกับภาระงานส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพ และประสิทธิผลใน
งานการบริการการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบประคับประคอง 

- ทุก รพ.ต้องมี PCN Full time 
-เพ่ิมPCNให้มีมากข้ึนกว่ากรอบเดิม
เช่น ก าหนด PCN 1 คนต่อผู้ป่วย200
เตียง เป็นต้น 

- ให้ผู้บริหารควรมีการขยาย
โครงสร้างให้มีมากข้ึนกว่ากรอบ
เดิม 
 

7.ไม่มีกรอบโครงสร้างของ PCN 
ที่ชัดเจน(ปัจจุบันต้องฝากชื่อไว้ที่
หน่วยงานเดิม) ส่งผลต่อการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
พิจารณาการเลื่อนขั้น 
และขวัญก าลังใจของทีม 
Palliative care  

-ส านักการพยาบาล ควรจัดท า
โครงสร้างของ PCN  

- ให้ผู้บริหารก าหนดกรอบ
โครงสร้างของPCN และควรให้
ความส าคัญกับทีม Palliative 

careมากขึ้น 

8.การเยี่ยมบ้านคนไข้ Palliative 
care ถูกก าหนดให้เป็นภาระงาน
ของ PCN 

-พัฒนาศักยภาพทีม COC ด้าน 
Palliative care 

 -มอบหมายให้ทีม COC รับผดิชอบ 
การเยี่ยมบ้าน 

-มอบหมายให้ทีม COC 
รับผิดชอบ การเยี่ยมบ้าน 
-ควรมีการขยายโครงสร้าง PCN 
ให้มีมากขึ้นกว่ากรอบเดิม 

  



8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย  
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดควรมีบทบาทในการเป็นผู้ประสานทั้งระบบ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน Palliative care  ในเครือข่ายบริการทุกระดับ เป็นศูนย์กลางในการติดตาม 
รวบรวมข้อมูล ทั้งปริมาณและคุณภาพ รับทราบปัญหาและมีส่วนในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ประสาน เพ่ือให้
เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบตลอดจนสนับสนุนให้แพทย์, เภสัชกร และพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตร Palliative 
เพ่ิมข้ึนอย่างเร่งดว่น ด้านผู้บริหารควรให้ความส าคัญด้านงบประมาณและก าลังคน 

 

9. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง เช่น  การ์ดแสดงความเสียใจ ส าหรับมอบให้ครอบครัวผู้สูญเสีย  และ
สวนกล้วยไม้ที่ได้รับจากการบริจาค เพ่ือน าดอกกล้วยไม้มาใช้เยี่ยมผู้ป่วย Palliative care ตามหอผู้ป่วย เพ่ือ
เป็นก าลังให้ผู้ป่วยและญาต ิ

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง/กลุ่มงาน เบอร์โทร email 

พญ. บุษรา เทพาวัฒนาสุข ประธาน/นายแพทย์เชี่ยวชาญ/ 
รพ. เจ้าพระยายมราช     

081-8172649 

 
budsarat@gmail.com 

พญ. สุนันทา จินดารัตน์     รองประธาน  /นายแพทย์
เชี่ยวชาญ รพ. อู่ทอง                

  035-565434 - 

น.ส. คมคาย รักษ์สิงห์ทอง   เลขาฯ/พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ รพ. เจ้าพระยายมราช 

087-9753118 Misskom505@gmail.com 

นางโสภา     ตั้งทีฆกูล ผู้ประสานงาน/พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

081-2929555 forjuner_123@gmail.com 

     
 

 


