
พลังเครือข่ายเข้มแข็ง 
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

อ าเภอพล 

นางมาลินันท์  พิมพ์พิสุทธิพงศ์ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



ความส าคัญ 
 -  เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า 
 -  โรคเร้ือรังเพิ่มมากขึน้ 
 -  สังคมผู้สูงอาย ุ
 -  ค่าใช้จ่ายสูง 
 -  วฒันธรรม + ประเพณ ี
 -  อตัราป่วย 
 -  อตัราตาย 



บริบทอ าเภอพล  



 

 

 

 

นพ.วรีะชยั  วรรณสาร

เมธาผูอ้ านวยการ

โรงพยาบาลพล 
ทีป่รกึษา 

 

 

 

 

นายบุญส่ง แสนสุข 

สาธารณสุขอ าเภอพล 
ทีป่รกึษา 

 

 

 

 

 

นางสมลกัษณ ์ ศรนี

วกุล 
หวัหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลพล 

ทีป่รกึษา 
 

 

 
นพ.วุฒิศกัดิ ์ เครือวรรณ 
นายแพทยช์ านาญการ

พิเศษ 
ประธาน Palliative care 

 

 

 

 

นางมาลินันท ์ พิมพพ์สิทุธ ิ

พงศพ์ยาบาลวิชาชพี

ช านาญการ 
ผูป้ระสานงาน 

 

 

 
 

นางจติรกร  ลือศิริ 

พยาบาลวิชาชพีช านาญ

การ 
ผูป้ระสานงาน 

โครงสรา้ง 

เภสัชกร กายภาพบ าบัด โภชนากร OPD ER Ward PCU เทศบาล 

PCU รพ. 

สสอ รพ.สต. 

13 แห่ง 

 

 

 
พญ.ขวญัชนก  บูระพนัธุ ์
นายแพทยป์ฏบิตัิการ 

แพทยป์ระจ าศูนย ์
Palliative care 

แพทยแ์ผนไทย 

วัสัญญี

พยาบาล 



คณะกรรมการ 



  

  

รพ.สต.  13  แห่ง 



เครื่องมือ อุปกรณ ์ภายในศูนย ์PC. 

  18  เครื่อง (บริจาค 5) 

  6  ถัง (บริจาค 1) 

5 เครื่อง 

3 เตียง (บริจาค 1)   Suction 4  (บริจาค) 

  3  (บริจาค) 



มูลนิธิเจา้พ่อละเลิงหวาย อ  าเภอพล 

     - เครื่องผลิตออกซิเจน  3 เครื่อง 

 - เครื่อง Syringe driver  1 เครื่อง 

ศนูยก์ารุณรักษ ์

-  เครื่องผลิตออกซิเจน  1  เครื่อง  

บริษัทเนปจูนการไฟฟ้าอ  าเภอพล 

 -   รถเยี่ยมบา้น 

เครื่องมือ อุปกรณ ์ภายในศูนย ์PC. 

ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาคเอกชน 



ดูแลภายใน รพ.
น าร่อง 6 รพ. 

จังหวัดขอนแก่น 

ปี 2554 

รพ.สต. เข้ามามี
ส่วนร่วมอบรม
ดูแลผู้ป่วย 

ปี 2555 

พัฒนาบุคลากร
สหสาขาวิชาชีพ 

ปี 2556 

 
- พฒันาโครงสร้าง 
- พฒันาบุคลากร 
- พฒันาระบบบริการ 
- เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

 

ปี 2557 

เครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม 

ปี 2558 

DHML 

ก้าวย่างของความงอกงาม 



คณะกรรมการ CUP พล 
ไดพ้ฒันาระบบดงัน้ี  

1. การพฒันาดา้นโครงสรา้ง 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ  และก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 

 2. จัดตั้งศูนยก์ารดูแลผูป่้วยแบบประคับประคองอ าเภอพล  

 3. มีคณะกรรมการพฒันา  และคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ 

 4. มีพยาบาล Full time 

 5. มีศูนยอ์ปุกรณเ์ครื่องมือส  าหรบับริการผูป่้วยทัง้อ  าเภอพล 

   6. จัดตั้ง OPD Palliative  care 



-  Pain and PC for doctor and advance palliative careหลักสูตร  5  วัน   2  คน 

-  พยาบาลอบรม หลักสูตร  BCCPN   6 สัปดาห ์ 1  คน  (ผูป้ระสานงานศูนย ์P.care) 

-  พยาบาลอบรม หลักสูตร   4 สัปดาห ์ 2  คน (พยาบาลประจ าศูนย ์P.care  1 คน) 

-  พยาบาลอบรม หลักสูตร  Basic     3 วัน 7  คน 

-  พยาบาล + สหสาวิชาชีพ ฟ้ืนฟู รพ. 3 วัน     60 คน [รวม รพ.สต.] 

    [พยาบาล รพ.สต. อบรม Basic P.care หลักสูตร  3  วัน  จัดโดย สสจ. 15  คน] 

- Comprehensive management of Dyspnea in Palliative care  2 คน 

- Bereavement care   1  คน  

- Pain and PC  เภสัชกร                 1  คน         

- TOT                  5  คน 

2. พฒันาดา้นบุคลากร 



2. พฒันาดา้นบุคลากร (ตอ่) 

-   ส่งบุคลากรสหสาขาวิชาชีพอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  

-   จัดท  าท  าเนียบบุคลากรที่ดูแลผูป่้วยทั้งระดับโรงพยาบาล,  รพ.สต. เพื่อการส่งตอ่ 

     ที่รวดเร็ว 

-   เผยแพร่ความรูสู่้ อสม.  ผูป่้วยและญาต ิ พระภิกษุ  ผูน้  าชุมชน  ผูดู้แลผูสู้งอายุ 

         - อบรมผูป่้วย + Caregiver   จ  านวน  100  คน  

 - อบรม อสม.  จิตอาสา  ผูน้  าชุมชน จ  านวน  235  คน  

 - อบรมพระ    จ  านวน  18    รูป 

 - อบรมเชิงปฏิบัตกิารที่ รพ.สต. อสม.ทุกหมู่บา้น   จ  านวน  375  คน 



2. พฒันาดา้นบุคลากร (ตอ่) 



2. การพฒันาบุคลากร (ตอ่) 



3. พฒันาการใหบ้รกิาร  

-  จัดท าคู่มือส  าหรบัการดูแลรกัษาผูป่้วย Palliative  care  ส  าหรบับคุลากร  CUP พล 

 -  จัดท า Flow chart ส าหรบัการ Consult 

 -  จัดหายากลุ่ม Opioid และยากลุ่มอ่ืนๆ ส  าหรบัผูป่้วยและจัดท าแนวทางการใชท้ัง้ใน   

     และนอกโรงพยาบาล 

 -  ผูป่้วยและญาติไดร้บัการจัดท า Advance care plan และ Family meeting ทกุราย 

 -  ผูป่้วยในความดูแลของโรงพยาบาลรวมทัง้รบั Refer จาก รพ.แมข่่าย และ รพ.อ่ืน ๆ  

 -  ผูป่้วยจากท่ีอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชน  โดยรบัแจง้จาก  อสม.  รบัแจง้จาก จนท.รพ.สต.        

 -  หน่วยประคับประคองลงเยี่ยมรว่มกับ จนท.รพ.สต. 

 -  จัดท าแบบฟอรม์บนัทึกยาในชุมชน 



3. พฒันาการใหบ้รกิาร (ตอ่)  



3. พฒันาการใหบ้รกิาร (ตอ่)  



ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

2559 

ปี 

2555 

ปี 

 2556 

ปี  

2557 

ปี 

 2558 

ปี 2559 
(ตค.58 – มิย.59) 

1. ผูป่้วยระยะทา้ยไดร้บัการดูแลแบบประคบัประคอง ≥85% 72% 100% 100% 100% 

2. ผูป่้วยไดร้บัการจดัการอาการปวด  และทุกข์ 

       ทรมานจากโรค  

≥80% NA 72% 100% 100% 100% 

3. ผูใ้หบ้ริการมีความพึงพอใจ  ≥85% NA 86.44% 87% 86.74% 94.20% 

4. ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติต่อการดูแลแบบ

ประคบัประคอง  

≥90% 95.5% 95% 100% 100% 98.00% 

5. ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บัการดูแลต่อเนื่อง  ≥85% 80% 83% 100% 100% 97.06% 

6. ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัการท า Advance care 

plan  
≥80% NA NA 100% 100% 97.36% 



ผลลพัธก์ารด าเนินงาน ปี 2559 

30 = 
35.727% 54 = 

64.28% 

โรคอ่ืน ๆ  มะเร็ง 

58 = 
80.55% 

12 = 
16.66% 

2 – 2.77% 

การเสียชีวิต 

ที่บ้าน ที่ รพ.พล ที่ รพ.ขอนแก่น 

จ  านวนผูป่้วย PC 

ผูท้ ั้งหมด 84 ราย (ตค.58 – มิย.59) ผูเ้สียชีวิตทั้งหมด 72 ราย (ตค.58 – มิย.59) 



ผลลพัธก์ารด าเนินงาน ปี 2559 



4. พฒันาการดูแลตอ่เน่ือง 

ก าหนดเกณฑก์ารเยีย่ม 

 1.  ลงเยี่ยมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  และเจา้หนา้ที่รพ.สต./อสม/      

      จิตอาสา 

   2.  เยี่ยมทางโทรศพัท ์

 3. ประสานขอ้มูลส่งตอ่ เจา้หนา้ที่ รพ.สต. ทาง Line และแบบฟอรม์       

                การส่งตอ่ 



การใหค้ าแนะน าทาง Line 

4. พฒันาการดูแลตอ่เน่ือง (ตอ่) 



- อบรมผูป่้วย + Caregiver  จ  านวน  100  คน 

- อบรม อสม.  จิตอาสา  ผูน้  าชุมชน จ  านวน  235  คน 

- อบรมพระ    จ  านวน  18  รูป 

- อบรมเชิงปฏิบตัิการท่ี รพ.สต. อสม.ทุกหมู่บา้น 

5. การเผยแพรค่วามรูสู้่ชุมชน  



อบรมผูดู้แล + Caregiver 

อบรมอสม.  จิตอาสา  ผูน้  าชุมชน 



อบรมพระภิกษุ 



อบรมเชิงปฏิบัตกิารใหก้ับ อสม. จ  านวน  13 รพ.สต.  และ  1  PCU 



การมีส่วนรว่มของชุมชน 

 



  

       

พฒันาระบบบริการเยี่ยมบ้าน 



อบรมผูดู้แล + Caregiver 

อบรมอสม.  จิตอาสา  ผูน้  าชุมชน 



การสรา้งทมี 
-  ผลักดันดา้นนโยบายเขา้แผนยุทธศาสตร ์

    เครือข่าย CUP พล  

-  แตง่ตั้งคณะท างานเครือข่าย,  อบรม,   

    ศกึษาดูงาน 

-  ใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนท าแผนพัฒนาร่วมกัน 

-  ประชุมทีมสม า่เสมอ  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

    เรียนรู ้

-  ทุกคนส าคัญ  สรา้งขวัญ และก าลังใจ 

-  คืนขอ้มูลใหก้ับผูเ้กี่ยวขอ้ง 

-  ร่วมรับผิด  และรับชอบ 

 



ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 

  1.  มีการก าหนดนโยบายหลักของโรงพยาบาล  และ CUP พล  

ผูบ้ริหารใหค้วามส าคัญใหก้ารสนับสนุน  และร่วมขับเคลื่อนใหเ้กิดการ

ท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

       2.  ทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพใน CUP พลใหค้วามร่วมมือร่วมใจ  จับ

มือกา้วไปดว้ยกันดว้ยความรัก  มีจิตอาสา  ก่อใหเ้กิดการประสานงานใน

แนวราบอย่างราบรื่น 

        3.  บุคลากรที่ปฏิบัตงิานเกิดแรงบันดาลใจ  และก าลังใจ  และเกิด

ความสุขจากการดูแลผูป่้วยที่ช่วยใหไ้ม่ทุกขท์รมาน  จากไปอย่างสงบ 



1.  ไดร้บัรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น  ของส  านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  เขต 7 

ขอนแก่น  และส  านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ปี 2557 

2. ไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1  ผลงานวิชาการการดูแลผูป่้วยแบบประคับประคอง 

        อ  าเภอพล [R2R] งานประวิชาการเขตสุขภาพท่ี 7 ครัง้ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2558  ณ วันท่ี 

8 มิถุนายน 2558 

3. ไดร้บัรางวัลวิจัยดีเด่น  พฒันารปูแบบการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองอ าเภอพล 

[R2R] ในงานประชุมวิชากรกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2558“” 

ผลงานเดน่  และความภาคภูมิใจ 



ผลงานเดน่ และความภาคภูมิใจ 

4.  ไดร้างวัลชนะเลิศระดับโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายการดูแลผูป่้วยแบบ

ประคับประคอง ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลังเครือข่ายเขม้แข็ง  ปี 2559 

5. เป็นแหล่งฝึกงานของผูเ้ขา้รับการอบรมหลักสูตรการดูแลผูป่้วย

ประคับประคองของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในปี 2558 – 2559 

6.  การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพ และเอกชน 



กา้วตอ่ไป...................... 

- ท าแผนรว่มกบัภาคีเครือขา่ยนอก 

- เผยแพรค่วามรูไ้ดท้ัง้ในเจา้หนา้ท่ี  และภาค 

   ประชาชน  สรา้งความตระหนกัในหมูป่ระชาชน 



ขอขอบคุณ 
- ทีม Palliative Care อ าเภอพล 

- ผูป่้วย  และญาติ 

- ผูบ้ริหาร 

- ศูนยก์ารุณรกัษ ์ ท่ีเป็นท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจให้

คนท างาน  มุง่มัน่  ผลกัดนั  ประสานจนเกิดการ

ท างานท่ีดี  “สรา้งระบบท่ีดีเพ่ือพวกเราเอง 



ขอบคุณค่ะ 
 


