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ความท้าทายของพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรม
การดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
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การดูแ ลแบบประคับประคองเป็ นการดูแ ลที่มุ่ง เน้ นการเพิ่มคุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ลดความทุกข์ทรมานทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่
เจ็บป่ วยในระยะท้ายของชีวติ การดูแลในระยะนี้ต้องคํานึงถึงความต้องการและความปรารถนาของ
ผู้ป่ วยและครอบครัว เป็ น สํ าคัญ พยาบาลเป็ น บุ ค ลากรทีม สุ ขภาพที่ถู ก คาดหวัง จากผู้ป่ วยและ
ครอบครัวต่อการดูแลแบบประคับประคองมากที่สุด เนื่องจากเป็ นผู้ท่อี ยู่ใกล้ชดิ กับผู้ป่วย รับรูถ้ ึง
ปั ญหาและมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุ นและเสริมพลังอํานาจผูป้ ่ วยและครอบครัว ให้
สามารถเผชิญและจัดการกับปั ญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
พยาบาลจึง ต้อ งพยายามใช้ทงั ้ ความรู้แ ละประสบการณ์ รวมถึง การมีทกั ษะในการผลิต
คิด ค้น นวัต กรรมหรือ สิ่ง ประดิษ ฐ์ ใ หม่ ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการการดู แ ลของผู้ป่ วยและ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั ที่มขี อ้ จํากัดในการอยู่
ร่วมกันของมนุ ษย์จากโรคระบาดโควิด-19 เป็ นความท้าทายของพยาบาลในการให้ความสําคัญใน
การสร้างนวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคอง พยาบาลควรพัฒนานวัตกรรมปั ญ ญาประดิษฐ์
(Artificial intelligence: AI) เพื่อ นํ า มาใช้ป ระโยชน์ ใ นการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการติดตามและตรวจสุขภาพทางไกล (Mobile health monitoring) เพื่อ
ช่วยเพิม่ คุณภาพการดูแล
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Challenges of nurses in developing a palliative care innovation in Thailand

Abstract

Angkana Chongjarearn*
Wuttipong Cheumnok**

Palliative care is the caring process which optimizes and mitigates the quality of
patients’ life and families and releases pain including physically, mentally, and psychosocially
especially last stage of patients’ lives. Palliative care emphasizes on the needs and wishes
as main priority. Nurses who are part of the healthcare team obtain the highest expectations
from patients and families due to the closeness and understanding their suffering. Nurses
have the roles to provide empowering and mental support to patients and families in order to
help them to cope problems appropriately.
Nurses have to use knowledge’s, experiences and skills in inventing the innovative
instruments responded to patients’ and families’ needs. It is challenge for nurses to develop
palliative innovation that is appropriate and adaptable to the society changing environments
where technological advancement and social constraints in living with COVID-19 pandemic.
Nurses have to develop Artificial Intelligence (AI) and to use to care palliative patients for
mobile health monitoring to improve the quality of care.
Keywords: nurse’s challenge, developing innovation, palliative care innovation
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การดูแ ลแบบประคับประคอง (Palliative
care) คือ การดูแลเพื่อเพิม่ ระดับคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่ วยและครอบครัว ที่เ ผชิญ กับ การเจ็บ ป่ วยที่
คุ ก คามชีวิ ต (Life threatening illness) โดยเน้ น
การควบคุมและจัดการอาการรบกวนที่ทําให้ทุกข์
ทรมาน ทัง้ อาการทางร่างกาย จิตใจ ปั ญหาทางจิต
วิญญาณ ปั ญหาทางสังคม ตัง้ แต่เ ริม่ วินิจฉัยโรค
จนกระทังผู
่ ป้ ่ วยเสียชีวติ รวมทัง้ การดูแลครอบครัว
ของผูป้ ่ วยตลอดระยะเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยเจ็บป่ วย จนถึง
หลังจากผูป้ ่ วยเสียชีวติ ไปแล้ว1 องค์การอนามัยโลก
ให้ความสํา คัญของรูป แบบการดูแ ลแบบประคับ
ประคองว่ า เป็ น ส่ว นสํา คัญ ของรูป แบบการดูแ ล
แบบบูรณาการทีค่ รอบคลุมของการบริการในระบบ
สุขภาพ ไม่เพียงแต่เป็ นการลดความทุกข์ทรมาน
ทางร่า งกาย จิต ใจ สังคม และจิต วิญญาณ เพิ่ม
คุ ณ ภาพชีวิ ต ให้ ก ับ ผู้ ท่ีเ จ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคเรื้อ รัง
รุนแรง รักษาไม่หาย โดยปฏิบตั ติ ่อผูท้ อ่ี ยู่ในวาระ
สุด ท้า ยของโรคที่ไม่ ป ระสงค์ท่ีจ ะยืด การตายใน
วาระสุดท้ายของชีวติ ตามเจตนาของผูป้ ่ วยเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นการลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ ลดการ
เข้า รักษาตัว ในโรงพยาบาลและจํ า นวนวัน นอน
โรงพยาบาลทีไ่ ม่จําเป็ นภายใต้ทรัพยากรสุขภาพที่
มีอยู่อย่า งจํา กัด2-4 อย่างไรก็ต าม จากการศึกษา
พบว่ า มีผู้ป่ วยเพีย งร้อยละ 14 ที่ส ามารถเข้า ถึง
การบริก ารดัง กล่ า ว อุ ป สรรคสํา คัญ ของการใช้
รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในปั จจุบนั คือ
การตระหนั ก รู้ ด้ า นการดู แ ลของทัง้ ผู้ ป่ วยและ
บุคลากรสุขภาพ ผูป้ ่ วยและญาติยงั มีความเชื่อและ
ทัศนคติในด้านลบต่อการดูแลแบบประคับประคอง
ผู้ ป่ วยไม่ ไ ด้ ร ั บ การตอบสนองความต้ อ งการ
ทางด้านจิตใจตามหลักศาสนาทีต่ นนับถือ รูส้ กึ ถึง
ความเป็ นภาระ ไม่สามารถจัดการดูแลตนเองได้

ขาดแหล่ ง ช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น การไม่ ส ามารถ
เข้าถึงการบริการเยีย่ มบ้าน และระบบบริการทีม่ อี ยู่
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้
นอกจากนี้ยงั พบความแตกต่างกันในด้านรูปแบบ
การบริการและผลลัพธ์ของการดูแลของโรงพยาบาล
แต่ละระดับ ความไม่เพียงพอของอัตรากําลังและ
บุคลากรไม่ได้รบั การอบรมเฉพาะทางด้านการดูแล
ผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง ทําให้ขาดความมันใจ
่
ในการดูแลผูป้ ่ วย ขาดการนํ าแนวทางปฏิบตั หิ รือ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ มีขอ้ จํากัดของรูปแบบ
การวินิจฉัยการดูแลแบบประคับประคอง มีรอยต่อ
ของการทํางานทีต่ อ้ งเชื่อมประสานกัน ขาดเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทเ่ี พียงพอ3-4
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทในการใช้ชวี ติ ประจําวันของมวลมนุษย์
อย่างรวดเร็ว การบริการต่างๆ แม้แต่การบริการ
ด้านสุขภาพ จําเป็ นต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ทนั
ต่ อ การเปลี่ย นแปลง เช่น เดีย วกับ การดู แ ลแบบ
ประคับ ประคอง ที่หน่ ว ยงานบริการสาธารณสุ ข
นานาประเทศทัวโลก
่
ได้มกี ารให้ความสําคัญและ
พยายามพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลแบบประคั บ
ประคองทีห่ ลากหลาย เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ่ วยและครอบครัว ให้สามารถก้าวข้ามผ่าน
อุปสรรคและเข้าถึงบริการตามความต้องการได้4
อาทิ การพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการ
ในการดูแล รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ระหว่างทีม
สุ ข ภาพและระหว่ า งทีม สุ ข ภาพกับ ผู้ร ับ บริก าร
(ผูป้ ่ วยและครอบครัว) รูปแบบการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั เป็ น
ต้น สอดคล้องกับในประเทศไทย ทีใ่ ห้ความสําคัญ
กับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งมีประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาในมาตราที่ 12 เกีย่ วกับการรับรอง
ของบุคคลในการทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
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จะรับบริการสาธารณสุข เพียงเพื่อยืดการตายใน
วาระสุดท้ายของชีวติ 5 ซึง่ การทําหนังสือนี้ ถือเป็ น
เครื่องมือในกระบวนการสื่อสารในเรื่องการดูแ ล
แบบประคับ ประคอง นอกจากนี้ ห ลายองค์ ก ร
สุขภาพในประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญใน
การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยประคับประคอง
ทัง้ ในสถานบริก ารและที่บ้ า น พร้อ มๆ กับ การ
พัฒ นาศัก ยภาพของทีม ผู้ดู แ ล ทัง้ การประเมิน
ปั ญหาและความต้ องการของผู้ป่ วย การหาแนว
ทางการจัดการอาการทีก่ ่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ของผู้ป่ วย รวมถึงการพัฒนาคู่ม ือการดู แลผู้ป่ วย
แบบประคับประคอง เพื่อให้บุคลากรทีมสุขภาพและ
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย ได้ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้เพื่อมุง่ หวังให้ผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งการ
การดูแลแบบประคับประคองได้รบั การดูแลอย่างดี
ทีส่ ดุ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามทีค่ วรจะเป็ น6-7
แนวคิ ดการพัฒนานวัตกรรมเพื่ อการดูแลแบบ
ประคับประคอง
การดูแลแบบประคับประคองในปั จจุบนั มี
ความสําคัญและมีความจําเป็ นมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย เนื่องจาก จํานวนผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังที่
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพิม่ สูงขึน้ สัมพันธ์
กับจํานวนประชากรผูส้ งู อายุทม่ี ากขึน้ ทําให้ความ
ต้อ งการการดู แ ลแบบประคับ ประคองมีม ากขึ้น
เช่นกัน สอดคล้องกับทัวโลกที
่
่ใ ห้ความสําคัญกับ
การพัฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ การดู แ ลผู้ ป่ วยแบบ
การแพทย์เปลี่ยนวิถี (Disruptive medicine) ซึ่งเป็ น
การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบโทรคมนาคม
มาใช้ในการพัฒนารูปแบบของการประเมินและเก็บ
รวบรวมข้อมูล เกี่ย วกับ ปั ญหาในการดูแลผู้ป่ วย
และใช้ ใ นรู ป แบบการดู แ ลผู้ ป่ วยทางไกลหรื อ
Telehealth/Televisit มากขึ้นและอาจนํ าไปประยุกต์
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กับรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ การบันทึกเสียงทีเ่ ป็ นไฟล์
ในแบบต่างๆ ได้แก่ Media Player3: MP3, Wave
form Audio (WAV) หรือ Muical Interface Digital
(MIDI) การบันทึกภาพนิ่ งในรูปแบบ Joint Photo
graphic Experts Group: jpg ก า ร บั น ทึ ก เ ป็ น
ภาพเคลื่ อ นไหว/คลิ ป วิ ดี โ อในรู ป แบบ Media
Player4: MP4 หรือ Audio Video Interactive: avi
เป็ นต้น7-8 แนวโน้ มการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
ดู แ ลแบบประคั บ ประคองในปั จจุ บ ั น ที่ พ บใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็ นการใช้งานในแอพพลิเคชัน่
ด้า นต่ า งๆ ที่เ ชื่อ มโยงกับ อุ ป กรณ์ ค อมพิว เตอร์
โทรศัพ ท์ม ือถือ ซึ่งถือ เป็ น การพัฒ นานวัต กรรม
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial intelligence: AI) เพื่ อ
นํามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ
ติดตามและตรวจสุขภาพทางไกล (Mobile health
monitoring) ซึ่งมักเป็ น การบริการผู้ป่ วยด้ว ยโรค
เรื้อรังหรือผู้ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง
ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลหรือผูป้ ่ วยที่
มีความจํานงจะกลับไปอยู่ทบ่ี า้ น และต้องการได้รบั
การดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประโยชน์ จาก
การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่
เกิดในโรงพยาบาล และยังสามารถติดตามอาการ
ผู้ป่ วยได้โ ดยผ่า นทางอุ ป กรณ์ โ ทรศัพ ท์เ คลื่อนที่
หรืออุปกรณ์อน่ื ๆ ในขณะเดียวกัน ผูป้ ่ วยก็ได้อยูใ่ น
สภาพแวดล้อ มที่คุ้น เคย ใกล้ช ิด กับ คนที่ร ักและ
ผูกพัน ทํา ให้คุณ ภาพชีวิต เพิ่มขึ้น8-9 การติด ตาม
ภาวะสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพทางไกลถือเป็ น
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่เกิดจากแนวคิดหรือ
สิ่งประดิษฐ์จากการผสมผสานทางความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ระหว่ างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีจุ ด มุ่ งหมายในการสร้า งเสริม สุข ภาพ การ
ควบคุมและป้ องกันโรค การดูแลรักษาสุขภาพหรือ
การฟื้ น ฟู สุขภาพ อย่างใดอย่า งหนึ่ งหรือร่ว มกัน
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คํานึงถึงความปลอดภัย และผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ุด การ
คิดค้นนวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองภาวะ
สุ ข ภาพในปั จจุ บ ั น จึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารตั ้ง รั บ ใน
โรงพยาบาล แต่ยงั เป็ นการดูแลต่อเนื่อง (Continuing
care) เชื่อ มโยงไปที่บ้า นได้ เปิ ด โอกาสให้ผู้ป่ วย
และครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและตัดสินใจใน
การจัด การกับ ความเปลี่ย นแปลงทางสุ ข ภาพที่
เกิดขึน้ ภายใต้การดูแลอย่างครอบคลุมองค์รวม5-8
การดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
ระบบบริการในการดูแลผูป้ ่ วยในระยะท้าย
ของชีวิต ในประเทศไทย มีก ารดํ า เนิ น การใน 4
รูป แบบ ได้แ ก่ 1) การดู แ ลที่ดํ า เนิ น โดยองค์ก ร
ศาสนา โดยให้การดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งแบบองค์รวม
ควบคู่กบั การใช้สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก
อื่นๆ 2) การดู แลที่บ้านและชุ มชน (Home- based/
Community-based Care) สําหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถ
รักษาได้ทโ่ี รงพยาบาล มีระบบการเตรียมจําหน่ าย
และส่งต่อผูป้ ่ วยมายังชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมใน
การดูแลโดยมีครอบครัว 3) การออกเยีย่ มบ้านโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่ บ้ า น (อสม.) และ 4) การดู แ ลในโรงพยาบาล
(Hospital-based services) มักเป็ นการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ า ยของชี วิ ต ที่ ม ี อ าการเฉี ย บพลั น และ
ซับซ้อน โดยมีทมี ให้คาํ ปรึกษาเฉพาะประกอบด้วย
แพทย์ และพยาบาลผู้ปฏิบตั ิ การพยาบาลขัน้ สูง
(APN) อาจรวมถึงนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
มีหอผูป้ ่ วยแบบประคับประคองหรือเป็ นพื้นทีส่ ่วน
หนึ่ ง ของหอผู้ป่ วยปกติ และการดู แ ลโดยสถาน
พยาบาลกึ่ ง บ้ า น (Hospice) สํ า หรั บ ผู้ ป่ วยที่ ม ี
ระยะเวลาของชีวติ จํากัด ไม่ตอ้ งการยือ้ ชีวติ ผูป้ ่ วย
ให้ผู้ป่ วยใช้ช ีวิต ช่ ว งสุ ด ท้า ยอย่า งมีคุณ ภาพและ
ดูแลครอบครัวภายหลังการสูญเสีย9-13

นอกจากนี้ รู ป แบบการดู แ ลแบบประคับ
ประคองในประเทศไทย ยัง ให้ค วามสํา คัญ ตาม
ปั จจัยการดูแล 2 ด้าน คือ ปั จจัยด้านผูป้ ่ วย ได้แก่
การรับ รู้ ต่ อ ความตาย ประสบการณ์ ช ีวิ ต การ
ปรับตัว วุฒภิ าวะ แหล่งสนับสนุ นทางจิตใจ สังคม
วัฒนธรรม และความเชื่อเฉพาะบุ คคลของผู้ป่ วย
และปั จจัยด้านพยาบาล ได้แก่ อายุและประสบการณ์
ของพยาบาล ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งพยาบาลกับ
ผู้ป่ วย ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแ ล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายของพยาบาล ระบบการบริการ
และการทํางาน ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการ
ดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง12-13 อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษามีการระบุถึงความแตกต่างกันของ
รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองทัง้ ด้านการ
บริการ และด้านผลลัพธ์การดูแล รูปแบบการดูแลมี
การนํ า ไปใช้เ ฉพาะแหล่ ง บริก าร ยัง ไม่ พ บการ
เชื่อมต่อการดูแลแบบต่อเนื่อง ขาดความร่วมมือ
ระหว่างทีมเพื่อประสานการดูแลต่อเนื่อง และยัง
พบปั ญหาการพร่องความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะ
ในการดูแล9 ขาดการประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อนํ าไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั 11ิ ขาดอัตรากําลังคน
และ/หรือ บุ ค ลากรเฉพาะทาง 12 ขาดเครื่อ งมือ /
อุป กรณ์ ท่เี พียงพอ ขาดคณะทํา งานผู้ร บั ผิดชอบ
เฉพาะ13-14 ขาดการสนับสนุ นทัง้ ด้านการส่งเสริม
ความรู้ ทักษะและวัสดุอปุ กรณ์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับผูป้ ่ วย
ทีต่ ้องการกลับไปใช้ชวี ติ ทีบ่ ้าน เนื่องจากปั ญหาการ
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง9-12 ถึงแม้บาง
แห่ ง จะมีร ะบบส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยเมื่อ ต้ อ งการกลับ ไป
เสียชีวติ ทีบ่ ้านด้วยโปรแกรมส่งต่อ Discharge plan
Mini HosXP (Method model) แต่ ก็ย งั พบปั ญหาใน
การติดตามผูป้ ่ วย ทําให้บางรายเสียชีวติ ก่อนได้รบั
การเยีย่ มหรือการดูแลจากบุคลากรทีมสุขภาพ13-15

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ดังนัน้ พยาบาลซึง่ เป็ นบุคลากรทีผ่ ปู้ ่ วยและ
ครอบครัวคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การดูแลแบบประคับ
ประคองมากที่สุด เป็ น ผู้ท่อี ยู่ใ กล้ช ิด และคอยทํา
หน้าทีป่ ระสานความร่วมมือในการดูแลสุขภาพใน
ทุ ก ระดั บ พยาบาลจึ ง ตระหนั ก ถึ ง ปั ญหาและ
ช่องว่ า งในการบริการทางสุข ภาพ และพยายาม
พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ไม่ว่าจะเป็ นการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาล กิจกรรมบําบัด หรือ
พัฒนาสิง่ ใหม่ (Newness or innovation) ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม มาใช้ในการให้บริการพยาบาล โดยมี
เป้ าหมายเพือ่ เพิม่ คุณภาพทางการพยาบาล
การพัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคอง
ในประเทศไทย
จากปั ญหาความต้องการการดูแลแบบประคับ
ประคองทีม่ คี วามซับซ้อน การให้การดูแลจากแพทย์
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หรือพยาบาลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูป้ ่ วยได้ทงั ้ หมด การดูแลจึง
ต้องเชื่อมโยงกับลักษณะทางวัฒนธรรม ศีลธรรม
จริยธรรมของผูป้ ่ วยและผูใ้ ห้การรักษาบนพื้นฐาน
ของสังคมและกฎหมายของระบบสาธารณสุขที่ม ี
การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่างๆ ทางการแพทย์
ในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม16 การแก้ปัญหาเชิง
นวัตกรรม17 เป็ นการแก้ปัญหาทีต่ ่างจากเดิม ปั ญหา
ไม่เพียงแต่จะถูกแก้ไขเท่านัน้ แต่ยงั ได้นวัตกรรมที่
มีคุณค่าซึง่ อาจเป็ นผลโดยตรงหรือเป็ นผลโดยอ้อม
จากการแก้ปัญหานัน้ ก็ได้ ทีส่ ําคัญการแก้ปัญหาเชิง
นวัตกรรมนัน้ ต้องมีการผสมผสานระหว่างการคิดเชิง
นวัต กรรม (Innovative thinking) กับ กระบวน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving)
ซึง่ ผูเ้ ขียนขอสรุปกระบวนการตามขัน้ ตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์และระบุวงจรของปั ญหา: ใช้การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic thinking)
2. แสวงหาข้อมูล ความรู้ และพัฒนาแนวคิดสําหรับการแก้ปัญหา
3. ออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ดําเนินการแก้ปัญหาและประเมินแบบก้าวหน้า (Formative evaluation): (ทําไปปรับไป)
5. ประเมินสรุปรวบยอดการแก้ปัญหา (Summative evaluation) ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร
6. ถอดบทเรียน (Lesson learned) และนําเสนอ เป็ นองค์ความรู้ (Body of knowledge)
แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนการพัฒนานวัตกรรม
จากแผนภูมแิ สดงให้เห็นว่า การนํานวัตกรรม
เข้า มามีบ ทบาทในการดูแ ลผู้ป่ วยระยะท้า ยของ
ชีวิต เป็ นการดํา เนิ น การอย่า งมีร ะบบ มีข นั ้ ตอน
การพัฒนาอย่างชัดเจน ตัวอย่างการนํ านวัตกรรม

การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง มี
ทัง้ นวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองในผูป้ ่ วย
มะเร็ ง และในผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าเหตุ จ ากมะเร็ ง
นวัตกรรมทีใ่ ช้ในการดูแลผูป้ ่ วยในระยะทีเ่ ข้ารักษา
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ในโรงพยาบาล และในระยะทีผ่ ปู้ ่ วยกลับไปใช้ชวี ติ
ทีบ่ า้ นหรือชุมชน รวมถึงนวัตกรรมในการเชือ่ มโยง
ระบบการส่งต่อข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลไป
ยังบ้านหรือชุมชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างนวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคอง
ในประเทศไทย
นวัต กรรม “Happy Hair Mobile”17 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปรับปรุงอุปกรณ์ สําหรับสระ
ผมให้ ผู้ ป่ วยที่ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ น้ อ ยหรื อ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 2) ลดระยะเวลาการบริการ
สระผมแก่ผูป้ ่ วยส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลแบบ
ครบวงจร ญาติส ามารถสระได้ด้ว ยตนเอง เพิ่ม
ความพึง พอใจแก่ ผู้ป่ วยและญาติ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีม่ ขี อ้ จํากัดในการเคลื่อนไหว 30 คน
และเจ้า หน้ า ที่ห อผู้ป่ วยหนัก ที่ใ ห้ก ารดูแ ลผู้ป่ วย
จํา นวน 18 คน ผลการศึกษาพบว่ า ผู้ป่วยได้ร บั
ความสะดวกและสุขสบาย ในด้านนวัตกรรมพบว่า
มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ขนาดเหมาะสม
สวยงาม เคลือ่ นย้ายสะดวก ลดระยะเวลาในการเตรียม
อุปกรณ์ และระยะเวลาในการให้บริการสระผม
นวัตกรรม “ยาถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัย
ไว้ ใจตารางยา Palliative”18 มีว ัตถุ ประสงค์เพื่อ
จัด ทํา ตารางแสดงความเข้ากัน ได้ของยาฉี ดที่ใ ช้
บ่อยทาง admixture หรือ syringe ในผูป้ ่ วยประคับ
ประคอง โดยมีการแนะนําสารนํ้าทีเ่ ข้ากันได้กบั ยา
ฉีดและความเข้มข้นของยาฉีดที่เหมาะสมเมื่อให้
ทาง admixture หรือ syringe เพื่อช่ว ยเพิ่ม ความ
สะดวกรวดเร็วในการทํางาน ทําให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาที่
มีความเข้มข้นเหมาะสมและเข้ากันได้กบั สารนํ้ าที่
ถูกต้อง ช่วยป้ องกันการเกิดตะกอนจากยา (Injected
particulate matter) และปั ญหาทางคลินิก ผลการ
ศึกษาพบว่ า สามารถบรรลุ ต ัว ชี้ว ัด ได้ทงั ้ หมด 3

หัว ข้อ โดยมีผ ลลัพ ธ์ ข องการประเมิน อยู่ท่ี 100
เปอร์เซ็นต์ และในด้านการใช้งาน ไม่ซบั ซ้อน ช่วย
ให้การทํางานรวดเร็วขึน้ ช่วยลดปั ญหาความคลาด
เคลื่อ นทางยา นอกจากนี้ ผู้ต อบแบบสอบถาม
แนะนํ าให้มไี ว้ประจําที่หน่ วยงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่
โดยต้องการให้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดและตาราง
ทีพ่ มิ พ์ออกมาสําเร็จรูป
นวัตกรรม “การพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ ป่ วยมะเร็ ง ระยะท้ า ยแบบประคับ ประคอง
โรงพยาบาลมหาราช นครศรี ธรรมราช” 19 มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของรูปแบบ
การดู แ ลผู้ ป่ วยมะเร็ ง ระยะท้ า ยแบบประคั บ
ประคอง โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธ รรมราช
โดยใช้กรอบแนวคิด การดูแ ลผู้ป่ วยระยะสุด ท้า ย
ขององค์การอนามัยโลกร่วมกับกระบวนการวิจยั
และพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูร้ บั บริการคือ ผูป้ ่ วย
มะเร็งระยะท้ายและ/หรือผู้ดูแลหลัก 35 คน และ
ทีม ผู้ให้บ ริการคือ พยาบาล 145 คน และทีม สห
สาขาวิชาชีพ 24 คน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ หลักการของรูปแบบการดูแล โครงสร้างด้าน
รูปแบบการดูแล กระบวนการดูแล และการติดตาม
และประเมินผลลัพธ์ ผลการศึกษา พบว่า พยาบาล
มีการปฏิบตั ิการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับ
ประคองโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด (M=2.47;
SD=0.51) สะท้อนให้เห็น ว่าผู้ป่วยได้รบั การดูแ ล
ครอบคลุมองค์รวม โดยได้รบั การประเมินปั ญหา/
ความต้องการตัง้ แต่ระยะแรกรับทําให้ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ ม ี ก ารจั ด การอาการที่ ร บกวนได้ ม ากกว่ า
ครึง่ หนึ่งในผูป้ ่ วยระยะท้ายทัง้ หมด ผูป้ ่ วยและ/หรือ
ผู้ดู แ ลพึงพอใจต่ อ การดูแ ลแบบประคับ ประคอง
โดยรวมในระดับมาก นอกจากนัน้ ผูป้ ่ วยได้รบั การ
ดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ สังคม
และจิต วิญญาณครอบคลุม ตามแนวทางปฏิบ ัติท่ี

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

กําหนดไว้ ทําให้ผปู้ ่ วยรูส้ กึ ดีหรือพึงพอใจในตนเอง
และส่งผลให้ผปู้ ่ วยและ/หรือผูด้ ูแลมีความพึงพอใจ
ในบริการทีไ่ ด้รบั ในระดับมากทีส่ ดุ
นวั ต กรรม “ระบบการดู แ ลแบบประคั บ
ประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ ายของโรงพยาบาล
อุดรธานี ”20 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารและทีมสห
สาขาวิชาชีพ 20 คน พยาบาลระดับปฏิบตั กิ าร 30 คน
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 คน ผู้ดูแลหลัก 30 คน รวม
110 คน โดยใช้ แ นวคิ ด วงจรพัฒ นาของเดมมิ่ ง
(Deming cycle) ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ตอน
ที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดบริการการ
ดู แ ลแบบประคับ ประคองในผู้ป่ วยระยะสุ ด ท้า ย
ขั น้ ตอน 2 วางแผนตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทาง
แก้ปัญหา ขัน้ ตอน 3 ปฏิบตั ิตามแผน สะท้อนผล
การปฏิบตั ิ ขัน้ ตอน 4 การประเมินผล ผลการศึกษา
พบว่า ระบบการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองใน
ระยะสุด ท้า ยแบบองค์ร วม ซึ่ง พัฒ นาจากทีม สห
สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) คู่มอื การดูแลแบบ
ประคับประคองในผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย 2) ระบบการ
ส่งต่อผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
ในเครือข่า ย สํา หรับ ด้า นความพึงพอใจ พบว่ า ผู้
ให้บริการและครอบครัวพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
นวัตกรรม “ระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาล
ต่ อเนื่ องที่ บ้านดุจโรงพยาบาล”21 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีกระบวนการทํางานแบ่งเป็ น
2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการระบบส่ง
ต่ อ และการสร้า งระบบสารสนเทศ BMA Home
Ward Referral Program โดยนํ า แนวคิ ด PDSA
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบส่งต่อ สําหรับการ
สร้างระบบสารสนเทศ BMA Home Ward Referral
Program ใช้ ADDIE MODEL ในการออกแบบและ
พัฒ นาโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การสร้า งระบบ
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อย่า งเกิน ความคาดหมาย ประกอบด้ว ย 6 ด้า น
ดังนี้ 1) ข้อมูลรายบุคคล 2) การเชือ่ มโยงเครือข่าย
การดูแล 3) การสังงานโปรแกรมตามเงื
่
่อนไขและ
แยกตามโรงพยาบาล 4) การสังงานในฐานข้
่
อมูล
5) การประมวลผล และ 6) การบันทึกการพยาบาล
โดยพั ฒ นาเป็ น Google form เพื่ อ ช่ ว ยในการ
บันทึกการดูแ ลของผู้ดูแลฯ ซึ่งเดิมเป็ นการเขีย น
บันทึกโดยใช้แบบฟอร์มส่งพยาบาล เพื่อให้มกี าร
ส่ ง ข้ อ มู ล ความเปลี่ ย นแปลงของผู้ ป่ วยมาให้
พยาบาลทราบอย่ า งเป็ นปั จ จุ บ ัน ส่ ว นที่ 2 การ
จัด สร้า งรู ป แบบการดู แ ลที่บ้า นดุ จ โรงพยาบาล
ได้แ ก่ การพัฒ นาพยาบาลผู้จดั การสุขภาพ การ
พัฒนาศักยภาพผูด้ ูแล และการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น
การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลที่บ้านประโยชน์ ท่ี
ได้รบั จากการพัฒนา ผลการศึกษา พบว่า 1) นวัตกรรม
ระบบส่ ง ต่ อ เพื่ อ การพยาบาลผู้ ป่ วยที่ บ้ า นดุ จ
โรงพยาบาลบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ทุ ก ข้อ ตาม
เกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ทีก่ ําหนด มีระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้ BMA Home Ward Referral Program อยู่ ใ น
ระดับ มากที่สุ ด ผู้ป่ วยและผู้สู ง อายุ ท่ีไ ด้ ร ับ การ
พยาบาลต่อเนื่องทีบ่ า้ นมีความพึงพอใจระดับมาก
2) สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในระบบส่งต่อเดิม
ทีใ่ ช้โทรศัพท์ และโทรสาร ลดการใช้ทรัพยากรและ
บุคลากรในการส่งต่อ ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลทีบ่ า้ นได้
เร็วขึน้ ตามมาตรฐานเวลาของผูป้ ่ วยและผูส้ งู อายุท่ี
มีภ าวะพึ่ง พิ ง ได้ ร ับ การเฝ้ าระวั ง ความเสี่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อนจากผูด้ แู ล ลดเวลาในการประมวล
ข้อมูลทีไ่ ด้ชดั เจนและเป็ นจริง
นวัตกรรม “กระโจมอาบนํ้าผู้ป่วยติ ดเตี ยง”22
มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อให้ผู้ดูแ ลนํ าไปใช้กบั ผู้ป่ วยติด
เตียงสูงอายุทม่ี กี ารเจ็บป่ วยระยะสุดท้าย จํานวน 2
รายโดยใช้ผ้า ปูเ ตีย งนอนผู้ป่ วยให้ร่า งกายอยู่ใ น
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กระโจมอาบนํ้ า แล้ ว ใช้ น้ํ า ที่อ อกจากฝั ก บัว ทัง้
นํ้าอุน่ และนํ้าอุณหภูมปิ กติและขันนํ้าพร้อมสบู่ชาํ ระ
ล้างร่างกายผูป้ ่ วยเช่นเดียวกับการอาบนํ้ าปกติใน
ท่า นัง่ ในกระโจมทุก วัน วัน ละ 20-35 นาที เป็ น
ระยะเวลา 9 เดือน ภายหลังการนําไปใช้งานพบว่า
ผูป้ ่ วยได้รบั ความสุขสบายมากขึน้ ได้อาบนํ้าทุกวัน
ในระหว่างการอาบนํ้ าไม่มอี าการบาดเจ็บจากการ
เคลื่อนย้ายไปอาบนํ้ า ใช้ผดู้ ูแลเพียงคนเดียว และ
ผูด้ ูแลไม่มอี าการบาดเจ็บจากการอาบนํ้าให้ผูป้ ่ วย
นวัตกรรมนี้ช่วยให้ผูป้ ่ วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลด
อาการปวดเมื่อยข้อติดและร่างกายสะอาดไม่พ บ
การติดเชือ้ ทีห่ นังศีรษะ และมีคะแนนการทํากิจวัตร
ประจําวันเพิม่ ขึน้ จากเดิม 2 คะแนนเป็ น 4 คะแนน
จากตั ว อย่ า งนวั ต กรรมการดู แ ลแบบ
ประคับ ประคองในประเทศไทยที่ผ่ า นมา พบว่ า
นวัตกรรมสามารถช่วยส่งเสริมให้ญาติ/ครอบครัว
ผูป้ ่ วยได้มสี ว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น ซึง่ เป็ น
สถานที่ทผ่ี ูป้ ่ วยระยะท้ายส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะ
เสีย ชีวิต 23 การดูแ ลที่บ้า นโดยเฉพาะการดูแ ลใน
ชีวติ ประจําวัน ซึง่ นวัตกรรมมีทงั ้ การคิดค้นอุปกรณ์
ที่จํ า เป็ นและทํ า ให้ เ กิด ความสะดวกในการดู แ ล
นวัตกรรมทีเ่ ป็ นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ/
สนับสนุ นให้ครอบคลุมการดูแลอย่างเป็ นองค์รวม
และมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง 23 ตั ว อย่ า งเช่ น นวั ต กรรม
ประดิษฐ์ อุ ปกรณ์ สํ าหรับ การดู แ ล นวัต กรรมเชิง
ระบบที่ช่ ว ยสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ ยา และ
เวชภัณฑ์ นวัตกรรมการจัดการความปวดและอาการ
ทุ ก ข์ ท รมานที่บ้ า น นวั ต กรรมการพัฒ นาระบบ
บริหารสนับสนุ นอุปกรณ์ การแพทย์ นวัตกรรมเพื่อ
ฝึ กอบรม/ให้ ค วามรู้ แ ก่ ญ าติ แ ละผู้ ดู แ ลผู้ ป่ วย
นวัตกรรมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบออนไลน์
หรือวิดโี อคอลทางไกล (ได้แก่ Telemedicine, TeleNurse-consult, Tele-health Service care, Tele-

visiting, Telemonitoring) ซึ่งเน้ น การติด ต่ อสื่อสาร
เพื่อดู แล/รักษาผู้ป่ วยทางออนไลน์ ระหว่ างญาติ
ผู้ป่ วยและหมอ/พยาบาล ในเรื่อ งปั ญ หาและการ
จัด การการดูแ ลผู้ป่วยที่บ้า น ซึ่งเป็ นนวัต กรรมที่
สอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั ซึง่ อยู่ในยุคของการจํากัด
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จากสาเหตุ
ของโรคระบาด Covid-19 การพัฒนานวัตกรรมการ
ดู แ ลแบบประคับ ประคองในยุ ค นี้ ต้ อ งพยายาม
พัฒ นาเทคโนโลยีใ นรูป แบบดิจิต อลมาใช้ใ นการ
ดูแลผูป้ ่ วย เช่น การประดิษฐ์หนุ่ ยนต์เพือ่ ช่วยเหลือ
ภารกิจด้านการดูแล ส่งอาหาร ส่งยา การใช้วดิ โี อ
ในการติด ตามดู แ ลผู้ป่ วย การพัฒ นาระบบการ
ป้ องกันอันตราย หรือการติดตามอาการด้วยการ
มอนิ เ ตอร์ เ ครื่ อ งมือ อัต โนมัติ (Telemonitoring)
เพื่อช่ว ยในการส่งสัญญาณเตือนให้ทราบปั ญหา
อาการและอาการแทรกซ้อน และสามารถจัดการ
ปั ญหาต่างๆ ได้ทนั ท่วงที24
บทบาทพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมการ
ดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
นวัตกรรมทางการบริการพยาบาล25 (Nursing
service innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ท่สี ร้า งสรรค์
การบริการพยาบาล เป็ นสิง่ ประดิษฐ์หรือเครื่องมือ
ในการให้บ ริการพยาบาล วิธีการให้บ ริการแบบ
ใหม่ร ะบบงานบริการพยาบาลแบบใหม่ เกิดการ
บริ ก ารที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และช่ ว ยลด
ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริก ารด้า นการรัก ษาพยาบาล
ก่อให้เกิดความคุม้ ค่าคุม้ ทุนในการบริการพยาบาล
เช่น แบบประเมินทางการพยาบาล เครื่องมือใน
การวัดหรือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการ แนว
ปฏิบตั ทิ างการพยาบาล เทคนิค รวมทัง้ การบริหาร
จัดการระบบการให้บริการ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ลว้ น
ส่ ง เสริม ให้คุ ณ ภาพการพยาบาลดีข้นึ รวมทัง้ ยัง
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สามารถลดต้นทุนทัง้ ในส่วนของอัตรากําลังคนและ
ป้ องกัน ความเสี่ย งที่อาจเกิด ขึ้น อัน เนื่ องมาจาก
ความผิด พลาด อย่า งไรก็ตาม พบว่า การกระตุ้น
หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวัต กรรมทางการบริ ก าร
พยาบาลยัง คงมีข ้ อ จํ า กัด หลายด้ า น และหาก
ต้อ งการพัฒ นาให้เ กิด นวัต กรรมทางการบริก าร
พยาบาล จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งกระตุ้ น ทั ก ษะการ
แก้ปั ญหา (Problem solving) และการมีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative thinking) ให้เกิดในพยาบาล
นอกจากนี้ องค์กรต้องวางนโยบายการทํางานให้
สอดคล้ อ งกับ ปั จจุ บ ั น ที่ ม ี ก ารแข่ ง ขัน ด้ า นการ
ให้บริการทางการพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน26
การสร้างนวัตกรรมเป็ นการพัฒนาคุณภาพอย่า ง
ต่อเนื่อง (Continuous quality improvement: CQI)
เป็ นสิง่ ที่ช่วยประกันคุณภาพการพยาบาลและการ
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาล การสร้างนวัตกรรม
จึงเปรีย บเสมือนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ด้ว ยเช่น กัน นวัต กรรมจึงเป็ นอีกส่วนหนึ่ งที่ช่ว ย
พัฒ นาคุณภาพการพยาบาล และส่งเสริม ให้เ กิด
พยาบาลมองเห็นปั ญหาหรือ
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน (Problem solving)

การบริการที่ม ีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
สุขภาพทีเ่ ข้มแข็งและความคุม้ ค่าคุม้ ทุนของการให้
การบริการพยาบาล ดังนัน้ พยาบาลทุกระดับจึงมี
บทบาทสําคัญในการสร้างทัศนคติและพัฒนานิสยั
นักคิดสร้างสรรค์ให้แก่ทงั ้ ตนเองและเพื่อร่วมงาน
โดยสร้างแรงบันดาลใจและขจัดอุปสรรคทีท่ าํ ให้ทมี
การพยาบาลรู้ส ึกว่ าการสร้างนวัต กรรมเป็ นสิ่งที่
ยากจะปฏิบตั ไิ ด้25-26
การประยุกต์ใช้ ความคิ ดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม
การบริ การพยาบาล
นวัตกรรมการบริการพยาบาลเกิดขึน้ มาจาก
ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญที่
สังสมมาของพยาบาล
่
ผ่า นการบริหารจัดการใน
รู ป แบบใหม่ ๆ เป็ นปั จ จัย ที่ผ ลัก ดัน ให้ค วามคิด
สร้างสรรค์ได้พฒ
ั นาสูก่ ารเป็ นนวัตกรรมการบริการ
พยาบาลในทีส่ ดุ สําหรับแนวทางในการประยุกต์ใช้
ความคิดสร้างสรรค์สนู่ วัตกรรมการบริการพยาบาล
ดังนี้27-29

วิเคราะห์สาเหตุ/ปั ญหา
(Root cause analysis)

ออกแบบนวัตกรรม ใน 4 รูปแบบ
1.ใช้ความรูเ้ ดิม วิธกี ารเดิม
2.ใช้ความรูเ้ ดิม วิธกี ารใหม่ (เก่าจากทีอ่ ่นื )
3.ใช้ความรูเ้ ดิม วิธกี ารใหม่ (ใหม่จากทีอ่ ่นื )
4. ใช้ความรูใ้ หม่ วิธกี ารใหม่ และทดลองจนได้ผลลัพธ์

ปั จจุบนั พบว่านวัตกรรมการบริการพยาบาล
ส่วนใหญ่จะเน้นการสร้าง การพัฒนา และการสรุป
ความรู้ใหม่ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือการพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์เพื่อช่วยในการดูแลและ

11

มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative thinking)
ในการแก้ปัญหา

นําสู่การปฏิบตั ิ
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Implementation by scientific process

การพัฒ นาระบบบริการหรือกระบวนการบริการ
พยาบาลเพื่อส่งต่อการดูแลและ/หรือการจัดระบบ
บริ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกสบายและลด
ขัน้ ตอน ผลกระทบต่างๆ

12
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บทบาทพยาบาลกับการพัฒนานวัตกรรม30-33
ปั จจุบนั สถานบริการพยาบาลและหน่วยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูม ิ ทุตยิ ภูม ิ และตติยภูม ิ มีการ
ดําเนินงานเกีย่ วกับบทบาทพยาบาลด้านการพัฒนา
นวัต กรรมเพื่อส่ งเสริม ความสามารถหรือ ทัก ษะ
ส่วนบุคคล (Personal skills) ของพยาบาลในการ
สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยเชือ่ ว่า ทักษะ
การค้นหานวัตกรรมจากความเข้าใจธรรมชาติของ
ปั ญหาทีพ่ บ และจากประสบการณ์ การปฏิบตั กิ าร
พยาบาลทีเ่ กี่ยวกับการดูแลแบบประคับ ประคอง
จะทําให้พยาบาลเกิดทักษะการค้นหาปั ญหาและ
กระตุ้น ให้ม ีความคิด สร้า งสรรค์ใ นการแก้ปั ญหา
ดังนัน้ การปฏิบ ัติการพยาบาลอัน จะนํ า ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม และช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพ
ทางการพยาบาล พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลได้ดี
ยิ่ง ขึ้น นั น้ พยาบาลต้ อ งมีบ ทบาทในการพัฒ นา
นวัตกรรม 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้า นการคิดค้น นวัต กรรม คือ วางแผน
การใช้น วัต กรรม บทบาทการมีส่ ว นร่ ว มในการ
คิด ค้นนวัต กรรมทางสุข ภาพใหม่ๆ หรือร่วมวาง
แผนการใช้นวัตกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยเน้นการสร้าง/
พัฒนา และการสรุปความรู้ใหม่ ทัง้ นี้ต้องมีความ
เหมาะสมกับบริบทที่เป็ นอยู่ และมีความทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั ทีเ่ ป็ นสังคม
ยุคการสร้า งนวัต กรรมปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) หรือยุคของการใช้เทคโนโลยีทจ่ี าํ ลอง
ความฉลาดและความสามารถของมนุ ษย์ ร่วมกับ
การใช้ ส่ือ สัง คมออนไลน์ สื่อ ดิจิ ต อลใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาระบบบริการสุข ภาพให้
เกิดผลลัพธ์ท่ดี ยี งิ่ ขึน้ ภายใต้สภาพ แวดล้อมหรือ
เงื่ อ นไขที่ กํ า หนด เช่ น การพั ฒ นาระบบ การ
ให้บริการรักษาและติดตามอาการผ่านการสื่อสาร
แบบ Video conference หรือการใช้ Digital application

โดยสื่อสารผ่ า นทางเครื่อ งมือ สื่อสารต่ า งๆ เช่ น
Smartphone, Computer, หุน่ ยนต์ อุปกรณ์ทเ่ี คลื่อนที่
ได้ หรือมีอปุ กรณ์ทม่ี สี ญ
ั ญาณเตือนอืน่ ๆ เป็ นต้น32
2. ด้า นการเป็ นผู้ใ ช้น วัตกรรม ควรศึกษา
นวัต กรรมให้เ ข้า ใจถ่ อ งแท้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และ
เตรียมเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจนวัตกรรมถูกต้องตรงกัน
การใช้น วัต กรรมควรยึดหลักกระบวนการเรีย นรู้
นวัตกรรมมากกว่าผลงาน บทบาทพยาบาลในการ
ใช้น วัต กรรมในการดูแ ลผู้ป่ วยระยะสุด ท้า ยแบบ
ประคับประคองสามารถทําร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ได้ การแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อาจต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมาร่วมเสริมสร้าง
ให้การใช้พฒ
ั นานวัตกรรมนัน้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด33
3. ด้านการประเมินผล เมื่อนํานวัตกรรมไป
ใช้ในสถานทีบ่ ริการทางสุขภาพทีใ่ ดแล้ว ในระยะ
เริ่ ม แรก ควรติ ด ตามนิ เ ทศอย่ า งใกล้ ช ิ ด และ
ประเมินผลเป็ นระยะๆ เพื่อรูข้ อ้ ดี ข้อเสียของการ
ดําเนินงาน แล้วนํามาแก้ไข ปรับปรุง/พัฒนา โดย
ใช้ ก ระบวนการวิ จ ัย เน้ น การตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัวได้จริง เน้นความ
เป็ นรูปธรรม ในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบ
ประคับประคอง ทีไ่ ด้มาจากการเห็นปั ญหา/ความ
ต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ และมีการเผยแพร่ผล
ของการใช้นวัตกรรมต่อไป33
สรุป

หลักสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมในการ
ดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง ก็คอื เน้นการสร้าง/
พัฒ นาและการสรุป ความรู้ใ หม่ ทัง้ นี้ต้องมีความ
เหมาะสมกับบริบททีเ่ ป็ นอยูแ่ ละมีความทันสมัยทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลงในยุคปั จจุบนั ทีเ่ ป็ นสังคมยุค
การสร้างนวัตกรรมปั ญญาประดิษฐ์หรือยุคของการ
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ใช้เทคโนโลยีทจ่ี ําลองความฉลาดและความสามารถ
ของมนุ ษ ย์ ร่ วมกับ การใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ สื่ อ
ดิจิต อลใหม่ๆ มาประยุกต์ใ ช้ใ นการพัฒ นาระบบ
บริก ารสุ ข ภาพให้เ กิด ผลลัพ ธ์ ท่ีดีย ิ่ง ขึ้น ภายใต้
สภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กําหนด นอกจากนี้
บทบาทพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรม ในการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสามารถทํา
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้ การแก้ปัญหา ทีเ่ กิดขึ้น
นัน้ อาจต้องอาศัยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อมาร่วมเสริมสร้างให้การพัฒนานวัตกรรมนัน้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด ดังนัน้ โจทย์
ความท้า ทายของบุ คลากรสุ ข ภาพในยุ คปั จ จุ บ ัน
โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ทีม่ บี ทบาทสําคัญในการ
พัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองใน
ประเทศไทย พยาบาลในยุคปั จจุ บ ันจําเป็ นต้องมี
ความ สามารถในการคิด ค้น และพยายามสร้า ง
นวัตกรรมการดูแลแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว เพือ่ แก้ไข
ปั ญหาหรือพัฒนาให้ตรงตามความต้องการมากทีส่ ุด
โดยเน้นการช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีอ่ ยูใ่ นระยะสุดท้ายและ
ครอบครัว ให้ผ่านช่วงเวลาอันแสนยากลําบากนัน้ ไป
อย่างมีคุณภาพ บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการ
และอาการแสดงจากการเจ็บป่ วยระยะสุดท้ายอย่างมี
คุณค่าทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
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