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บทคัดย่อ

การวิจยั และพัฒนานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาในการดูแลประคับประคองต่อเนื่อง
ที่ บ้าน 2) พัฒนารูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน และ 3) ประเมินผลรูปแบบการดูแลประคับประคอง
ต่อเนื่ องที่ บ้าน ในเครือข่ายบริการปฐมภูมริ ะดับอ�ำเภอเขตชนบท แบ่งการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ผู้มสี ่วนร่วมในการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 73 คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่แนวค�ำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก แนวค�ำถามการสนทนากลุ่ม แบบบันทึก
การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม แบบแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้ วยการวิเคราะห์เชิงประเด็น ข้ อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย
และสถิตทิ ดสอบ paired sample t- test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ป่วยระยะสุดท้ ายในบริการสุขภาพปฐมภูมมิ ขี ดี จ�ำกัด
การเข้ าถึงบริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้ าน และได้ รับบริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้ านที่ ขาด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ผ้ ูป่วยได้ รับบริการไม่ครอบคลุม และไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการดูแล 2) รูปแบบการดูแล
ประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านที่ พัฒนาขึ้น มี 3 ขั้นตอนคือขั้นแรกเป็ นการเตรียมความพร้ อมก่อนให้ บริการ ขั้นที่ สอง
เป็ นการให้ บริการดูแลประคับประคองที่ บ้าน และ ขั้นที่ สามเป็ นการติดตามและประเมินผล รูปแบบที่ ได้ มคี วามเหมาะสม
เฉลี่ ยร้ อยละ 98.21 มีความเป็ นไปได้ ในการน�ำไปปฏิบตั เิ ฉลี่ ยร้ อยละ 95.25 3) การน�ำรูปแบบฯ ไปทดลองใช้ กบั
ผู้ป่วยระยะสุดท้ ายในพื้นที่ วิจัยพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p<.05 นอกจากนี้
ยังท�ำให้ ประชาชนในพื้นที่ บริการปฐมภูมเิ ข้ าถึงบริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน มีอตั ราเพิ่ มขึ้นจากร้ อยละ
51.39 เป็ นร้ อยละ 81.32
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนารูปแบบ; การดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน; เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
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Abstract

This research and development study aimed to, 1) analyze situations and problems in continuing
home-based palliative care; 2) develop a model for continuing home-based palliative care; and 3) evaluate
the model for continuing home-based palliative care in the district primary care contract unit in a rural area.
The research was divided into 3 phases. A total of 73 participants were involved in the study. The research
instruments are an in-depth interview guideline, a group discussion question guideline, a participant observation
form, an opinion form on the suitability and feasibility of practice, and a satisfaction assessment form. The
qualitative data were analyzed using thematic analysis and the quantitative data were analyzed with descriptive
statistics and paired sample t-tests. The results showed that 1) terminally ill patients in primary health care
have limited access to continuous palliative care at home, which as resultsare ineffective. Therefore, the patients
do not receive coverage services and do not meet the standards of care. 2) The developed model of continuous
palliative care at home consists of 3 steps: 1. preparation for palliative care, 2. palliative care at home, and,
3.follow-up and evaluation. The resulting model had 98.21% average suitability and 95.25% average feasibility
of implementation. 3) The model was piloted with palliative care patients in the research site and found that
the patients had a significantly higher satisfaction (p<.05). Moreover, the rate of continuation of palliative
care at home accessibility increased from 51.39% to 81.32%.
Keywords: developing model; continuing palliative care at home; contracting unit for primary care
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

อุบตั กิ ารณ์ของโรคเรื้อรัง โรคร้ ายแรงและโรคที่ คุกคามต่อชีวิต รวมทั้งสัดส่วนผู้สงู อายุทเี่ พิ่ มสูงขึ้น ส่งผลให้
ความต้ องการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ ายของชีวิตทวีความส�ำคัญมากขึ้นตามไปด้ วย1 ผู้ป่วยระยะสุดท้ าย (palliative)
หมายถึงผู้ป่วยที่ ได้ รับการวินจิ ฉัยแล้ วว่าสภาพการป่ วยไข้ เป็ นระยะลุกลามเรื้อรังหรือเข้ าสู่ระยะท้ ายๆ ของโรคซึ่ งไม่มวี นั
รักษาให้ หายได้ โดยมากจะมีชวี ติ อยู่น้อยกว่า 1 ปี 2 สถิตกิ ารเลือกที่ จะเสียชีวติ ที่ บ้านสูงขึ้น ด้ วยเหตุทผี่ ้ ปู ่ วยระยะสุดท้าย
และผู้สงู อายุระยะบั้นปลายชีวิต (end of life) มีจำ� นวนเพิ่ มมากขึ้น ปัญหาที่ ตามมาไม่เฉพาะตัวผู้ป่วยที่ อยู่ในระยะท้ าย
ของชีวติ เท่านั้นที่ ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน แต่ยงั รวมถึงญาติและคนในครอบครัวที่ จะรับรู้ถงึ ความทุกข์ใจและกาย
การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) มีความเชื่ อมโยงตั้งแต่ภายในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนและครอบครัว3
องค์การอนามัยโลก ได้ ให้ ความหมายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง คือการดูแลอาการ
เจ็บป่ วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แบบองค์รวม โดยให้ การรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ เริ่ มวินิจฉัย
ว่าผู้ป่วยเป็ นโรคระยะสุดท้ าย (terminal illness) จนกระทัง่ ผู้ป่วยเสียชีวิต และรวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วย
หลังจากการสูญเสีย4-5 ซึ่ งการดูแลแบบองค์รวมที่ ครอบคลุมทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณนั้น เพื่ อให้
สามารถปรับตัวให้ เผชิญความเจ็บป่ วยเรื้อรังนั้นๆ พร้ อมทั้งสามารถด�ำรงชีวติ อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
อีกทั้งช่วยให้ ผ้ ูป่วยและครอบครัวสามารถเผชิญกับความเจ็บป่ วย และใช้ ชีวิตได้ อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
จวบจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต6 ส่วนการดูแลประคับประคองที่ บ้าน (hospice care) คือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
โดยผู้เชี่ ยวชาญด้ านสุขภาพและอาสาสมัครในด้ านจิตใจและจิตวิญญาณ เป้ าหมายของการดูแลคือการช่วยให้ ผ้ ทู กี่ ำ� ลัง
จะตายมีความสงบสุขสบายและมีศกั ดิ์ศรี การควบคุมความเจ็บปวดและอาการอื่ นๆ เพื่ อให้ บคุ คลสามารถตื่ นตัวและ
สะดวกสบายที่ สดุ รวมถึงการให้ บริการแก่สนับสนุนครอบครัวของผู้ป่วย7
กระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศนโยบายขยายระบบการดูแลผู้ป่วยที่ รักษาไม่หาย เช่น โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง
ระยะที่ 5 โรคหลอดเลือดสมองและอยู่ระยะท้ ายของชีวิต โรคหัวใจวายระยะสุดท้ าย ให้ อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ ดเี ท่าที่
จะสามารถเป็ นไปได้ โดยสนับสนุนให้ โรงพยาบาลในสังกัดทัว่ ประเทศกว่า 10,000 แห่ง จัดตั้งหน่วยบริการคุณภาพชีวิต
ทั้งในโรงพยาบาลและที่ บ้าน โดยสนับสนุนให้ มที มี ไปดูแลผู้ป่วยที่ บ้าน ช่วยบรรเทาอาการทุกข์ทรมานเพื่ อตอบสนอง
ความต้ องการ ทั้งร่างกาย จิตใจสังคมและจิตวิญญาณ ในช่วงระยะเวลาสุดท้ ายของชีวิต ช่วยให้ ผ้ ูป่วยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดสี อดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่ นและบริบทสังคมไทย8-9 มีระบบการให้ คำ� ปรึกษาและประสานงานส่งต่อให้ ผ้ ูป่วย
ได้ รับการดูแลอย่างต่อเนื่ อง โดยผู้ป่วยจะได้ รับการดูแลทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การดูแลดังกล่าวเป็ น
การประสานความร่วมมือในการดูแลแบบสหวิชาชีพ และที่ สำ� คัญคือครอบครัวของผู้ป่วย ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
แบบประคับประคองจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ดแู ลจะต้ องมีความเข้ าใจในคุณค่า ความเชื่ อ ภูมหิ ลังของผู้ป่วยบริบท
ของครอบครัว รวมทั้งต้ องให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยการเอาใจใส่ห่วงใย (mindful) และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
(humanized health care) การดูแลแบบประคับประคองนี้จะมีความเชื่ อมโยงหลายระบบตั้งแต่ภายในโรงพยาบาล
จนถึงชุมชน10 ดังนั้นผู้ทใี่ ห้ การดูแลจะต้ องท�ำความเข้ าใจมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมและจ�ำเป็ นต้ องอาศัยการเชื่ อมโยง
ประสานงานการส่งข้ อมูล/ แผนการดูแลทั้งระหว่างบุคคลและหน่วยงาน ท�ำให้ เกิดการดูแลต่อเนื่ อง11
การสร้ างรูปแบบการดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้าน ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
จ�ำเป็ นต้ องมีการพัฒนาเพื่ อให้ เกิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้ มคี ุณภาพชีวติ ที่ ดี ตอบสนองความต้ องการ ช่วย
ให้ ผ้ ูป่วยเสียชีวติ อย่างสงบ ปราศจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานต่างๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ ยอมรับการตาย
และความตายตามธรรมชาติ ลดหรือบรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและหรือทางใจ ท�ำให้ เกิดความสุขสงบขึ้น
ในจิตใจผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัวยอมรับการเปลี่ ยนแปลง สมาชิกครอบครัวมีการปรับตัวและแก้ ไขปัญหาฝ่ าฟันปัญหา
อุปสรรคไปได้ ผู้ป่วยได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างสมศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ (human dignity) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
NJPH Vol. 32 No. 1 January – April 2022 ISSN 2673-0693

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

43

ที่ บ้านที่ มกี ารด�ำเนินการอย่างเป็ นระบบมีคุณภาพจะต้ องมีทมี ดูแล (palliative care team) ที่ มีศกั ยภาพ มีการจัดสถานที่
ให้ การดูแลในระยะสุดท้ าย (hospice) ที่ เหมาะสม มีอปุ กรณ์เครื่ องมือที่ จำ� เป็ นต้ องใช้ อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลัก (caregiver)12-13 สร้ างรูปแบบการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้านที่ ชัดเจน มีระบบการติดต่อสื่ อสาร
และการให้ คำ� ปรึกษาที่ ดี รวมถึงให้ มกี ารสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ บ้านที่ มคี ุณภาพและเพียงพอ
ต่อความต้ องการใช้ ในการให้ การดูแลผู้ป่วยที่ เหมาะสมเพียงพอต่อความต้ องการ14 นอกจากนี้ผ้ ูทใี่ ห้ การดูแลจะต้ อง
ท�ำความเข้ าใจมิตทิ างสังคมวัฒนธรรม มีการเชื่ อมโยงประสานงานการส่งข้ อมูล แผนการดูแลทั้งระหว่างบุคคลและ
หน่วยงาน เพื่ อให้ เกิดการดูแลต่อเนื่ อง เพราะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายในชุมชนที่ มกี ารด�ำเนินการอย่างเป็ นระบบ
จะเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายรวมถึงการลดภาระงานของหน่วยบริการ3
จากการทบทวนการด�ำเนินงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมอิ ำ� เภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี พื้นที่ ดำ� เนินการวิจยั
พบรายงานการให้ บริการของศูนย์ดูแลต่อเนื่ อง (Continuity of Care Center: COC) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562 มีจำ� นวน
ผู้ป่วยระยะสุดท้ ายที่ ถูกส่งต่อเพื่ อให้ การดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน จ�ำนวน 22, 28, 35, 57, 72 ราย ตามล�ำดับ
ซึ่ งมีแนวโน้ มเพิ่ มมากขึ้น แต่รายงานผู้ทไี่ ด้ รับบริการดูแลต่อเนื่ องแบบประคับประคองที่ บ้านยังมีไม่มมี ากนัก คือ ร้ อยละ
31.82, 39.29, 45.71, 49.12 และ 51.39 ตามล�ำดับ15 แสดงให้ เห็นถึงอัตราการเข้ าถึงบริการที่ น้อยกว่าความต้ องการ
ดูแล การให้ บริการท�ำได้ ไม่ครอบคลุม อีกทั้งการให้ บริการที่ ผ่านมานั้นยังขาดรูปแบบการด�ำเนินงานที่ ชดั เจน ไม่มกี ารก�ำหนด
บทบาทหน้ าที่ในการดูแล การเชื่อมโยงประสานงานระหว่างทีมสหวิชาชีพ ผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายชุมชนการท�ำงานแบบต่างคน
ต่างท�ำตามหน้ าที่ ของตนเอง ไม่ได้ รับการสนับสนุน วัสดุอปุ กรณ์ในการดูแลอย่างเพียงพอ และยังขาดงบประมาณ
ในการด�ำเนินงาน ด้ านบุคลากรที่ ให้ การผู้ดูแลพบว่าไม่มคี วามพร้ อมต่อการดูแล ขาดทักษะในการใช้ อปุ กรณ์ทตี่ ดิ ตัว
ผู้ป่วยไปที่ บ้าน ขาดความมั่นใจในการดูแลเมื่ อมีอาการ เจ็บปวดตามภาวะของโรคและการดูแลด้ านจิตใจผู้ป่วยและญาติ
ดังนั้นในบทบาทบุคลากรด้ านสาธารณสุขจึงต้ องจัดบริการให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่ ง
ในพื้นที่ เขตชนบทนั้นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมแิ ละบุคลากรสหวิชาชีพด้ านสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในชุมชน
จ�ำเป็ นต้ องมีรปู แบบกิจกรรมการด�ำเนินงานที่ สอดคล้ องกับความต้ องของผู้ป่วยและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 13
ผู้วิจัยจึงต้ องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้าน ให้ สอดคล้ องกับสภาพปัญหาและ
ความต้ องการ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน เพื่ อช่วยให้ ญาติและสมาชิกในครอบครัวเตรียมพร้ อมกับ
การจากไปของผู้ป่วย ให้ ผ้ ูป่วยที่ อยู่ในระยะสุดท้ายจากไปอย่างสงบ ในสิ่ งแวดล้ อมและบุคคลอันเป็ นที่ รัก เกิดการมีส่วนร่วม
ของทรัพยากรที่ มอี ยู่ในชุมชน ส่งผลต่อการดูแลประคับประคองที่ บ้าน ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งส�ำคัญอย่างหนึ่ งที่ จะท�ำให้ ผ้ ูป่วย
จากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และการวิจัยครั้งนี้จะท�ำให้ ทราบถึงลักษณะ สภาพปัญหาที่ ผ่านมา น�ำผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชน เพิ่ มการเข้ าถึงบริการ กิจกรรมเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ สอดคล้ องกับคุณค่าความเชื่ อทางสังคมและ
วัฒนธรรม ญาติและบุคคลในครอบครัวมีความพร้ อมที่ จะเผชิญการเปลี่ ยนแปลงในการจากไปของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ในสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี เผชิญความตายอย่างสงบห้ อมล้ อมด้ วย
บุคคลอันเป็ นที่ รัก

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่ อวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาในการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ระดับอ�ำเภอ
2. เพื่ อการพัฒนารูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
3. เพื่ อประเมินผลรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการด�ำเนินการวิจยั

การพัฒนารูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ใช้ ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบวิจยั
และพัฒนา (research and development) โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีของ Mahdjoubi16 โดยเน้ นขั้นตอนการวิจัย
และพัฒนาเพื่ อสร้ างนวัตกรรมในรูปแบบชุดของการด�ำเนินงาน (set of activities) โดยมีข้นั ตอนดังนี้

จากกรอบการวิจัยน�ำสู่วิธดี ำ� เนินการวิจัย 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและการด�ำเนินงานที่ ผ่านมาใน
การดูแลประคับประคองต่อเนื่องที่บ้านของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 2) พัฒนารูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน
(วิถกี ารปฏิบตั )ิ และ 3) ประเมินผลรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน

ขอบเขตการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

การคัดเลือกพื้นที่ และประชากรเป้ าหมายแบบจ�ำเพาะเจาะจงด�ำเนินการในพื้นที่ บริการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี ซึ่ งเป็ นอ�ำเภอในเขตพื้นที่ ชนบท ผู้มสี ่วนร่วมในการศึกษา ประกอบด้ วย ผู้ดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ ายจ�ำนวน 15 คน ทีมสหวิชาชีพด้ านสุขภาพ 13 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) 28 คน
และผู้ป่วยระยะสุดท้ ายจ�ำนวน 17 คนรวมทั้งสิ้น 73 คน ท�ำการวิจัยตั้งแต่ มกราคม ถึง กันยายน 2563

เครื่องมือการวิจยั

เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ประกอบด้ วย
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นแบบสัมภาษณ์คำ� ถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับความต้ องการและปัญหาอุปสรรคใน
การผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่ องที่ บ้าน แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ ต้องการอยากให้ เกิดขึ้นที่ บ้าน และความพึงพอใจ
ของกิจกรรมที่ กระท�ำกับผู้ป่วยระยะสุดท้ ายที่ บ้าน
2. แนวค�ำถามการสนทนากลุ่มเป็ นลักษณะค�ำถามปลายเปิ ดเชิงซักถามเหตุผลและค้ นหาค�ำตอบ ประเด็นค�ำถาม
ที่ กำ� หนดจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั และความคิดเห็นเกี่ ยวปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้าน
3. แบบสังเกต ใช้ ในการสังเกตการณ์โดยผู้วจิ ยั สังเกตตั้งแต่ข้นั ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ ายของการด�ำเนิน
การวิจัย
4.แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มสี ว่ นเกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับความเหมาะสมและความเป็ นได้ ในการน�ำไปปฏิบตั ิ
ของรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน
5. แบบประเมินความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้าน 10 ข้ อ โดย เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ก�ำหนดค่าน�ำ้ หนักคะแนน 5 ระดับ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ผู้วจิ ยั ได้ พัฒนาเครื่ องมือการวิจยั และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ด้ วยวิธตี รวจสอบ
ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ ยวชาญ
3 ท่าน และมีการหาค่าความเที่ ยงของเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยกับผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้าน ที่ มีคุณลักษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คนแล้ วน�ำข้ อมูลมาหาคุณภาพของเครื่ องมือด้ วยสูตรการหาค่าความเชื่ อมั่น
แบบ Alpha Coefficient ของ Cronbach ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มสี ่วนเกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับความเหมาะสม
และความเป็ นได้ ในการน�ำไปปฏิบตั ขิ องรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านได้ ค่าความเชื่ อมั่น .82 ส่วน
แบบประเมินความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้านได้ ค่าความเชื่ อมั่น .85

ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั

การวิจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้จำ� แนกออกเป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาและการด�ำเนินงานที่ ผ่านมาในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่ อง
ที่ บ้านเครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก จังหวัดอุทยั ธานี ดังนี้
		 1.1สัมภาษณ์ เชิงลึก (in-depth interview) โดยสัมภาษณ์ผ้ ูป่วยระยะสุดท้ าย 5 คน บุคคลในครอบครัว/
ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย 5 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชน 11 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
และอสม. 5 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 28 คน เพื่ อทราบความต้ องการการดูแลและปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ที่ บ้านที่ ผ่านมา
		 1.2. สังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) โดยผู้วิจัยเป็ นผู้ทำ� หน้ าที่ และมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ าน
ในกระบวนการให้ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้าน ตั้งแต่การวางแผนการส่งต่อเพื่ อการดูแลต่อเนื่ องจาก
แผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล การส่งต่อข้ อมูลผู้ป่วยไปยังศูนย์ดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน (COC) การส่งต่อข้ อมูลไปยัง
หน่วยบริการปฐมภูมทิ ใี่ ห้ บริการในพื้นที่ บ้านของผู้ป่วย การจัดตั้งศูนย์วัสดุอปุ กรณ์เพื่ อใช้ ในการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน
การให้ บริการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน การท�ำหน้ าที่ ของผู้มสี ว่ นเกี่ ยวข้ องในการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน การประสานงานกับภาคี
เครือข่ายในชุมชน และการรายงานผลการให้ บริการ โดยการจดบันทึกและให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
เพื่ อลดอคติจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของตัวผู้วิจัย
น�ำข้ อมูลที่ ได้ ในระยะที่ 1 มาตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุป เพื่ อน�ำสูก่ ารก�ำหนดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ต่อเนื่ องที่ บ้านในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้าน โดยมีข้นั ตอนด�ำเนินงาน ดังนี้
		 2.1 จัดเวทีประชาคมเพื่ อน�ำเสนอคืนข้ อมูลที่ ได้ จากระยะที่ 1 ผู้เข้ าร่วมวิจัยประกอบด้ วยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพจากแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาล 2 คน พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชนของศูนย์ดูแลต่อเนื่ อง
2 คน พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชนของ รพ.สต.เครือข่าย 10 คน วิชาชีพด้ านสุขภาพอื่นในทีมดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน 8 คน
ตัวแทน อสม. 28 คน และตัวแทนญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย 5 คน รวมจ�ำนวน 56 คน โดยให้ ผ้ ูเข้ าร่วมวิจัยร่วมเสนอ
ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ของกิจกรรมการบริการ หลังจากนั้นร่างเป็ นรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่ องที่ บ้าน
		 2.2 ยืนยันรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่ องที่ บ้าน โดยการน�ำร่างรูปแบบไปให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญจ�ำนวน
5 คน ตรวจสอบ หลังจากนั้นน�ำร่างรูปแบบที่ ได้ ไปให้ ผ้ ูมสี ่วนเกี่ ยวข้ องในการดูแล จ�ำนวน 56 คน ให้ ความเห็นและ
เสนอแนะเกี่ ยวกับความเหมาะสม และความเป็ นไป ได้ ในการน�ำไปปฏิบตั ิจริงในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายที่ บ้าน
โดยใช้ แบบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มสี ว่ นเกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับความเหมาะสมและความเป็ นได้ ในการน�ำไปปฏิบตั ิ
ของรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน หลังจากผ่านความเห็นชอบ ผู้วจิ ยั น�ำข้ อมูลที่ ได้ มาก�ำหนดเป็ นขั้นตอน
กิจกรรมของรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก จังหวัดอุทยั ธานี
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		 2.3 ชี้แจงการด�ำเนินงานตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่ องที่ บ้านโดยผู้เข้ าร่วมประชุมประกอบด้ วย
คณะกรรมการดูแลป่ วยต่อเนื่ องที่ บ้านเครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก จังหวัดอุทยั ธานี
ระยะที่ 3 ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้านดังนี้
		 3.1 น�ำรูปแบบที่ ได้ รับการยืนยันในระยะที่ 2 มาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยจ�ำนวน 17 คน ที่ ได้ รับการวินิจฉัยว่า
เป็ นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและต้ องการการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้านในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่ บริการ
เครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก จังหวัดอุทยั ธานี
		 3.2 ประเมินผลรูปแบบโดย
			
3.2.1 การน�ำข้ อมูลจากที่ ผ้ ูวิจัยได้ สงั เกตแบบมีส่วนมาให้ ผ้ ูมสี ่วนเกี่ ยวข้ องในขั้นตอนต่างๆ ของ
การบริการ ตามรูปแบบการด�ำเนินงาน ตรวจสอบความถูกต้ อง
			
3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ บ้าน โดยมีผ้ ตู อบแบบสอบถาม
เป็ นญาติ/ ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย จ�ำนวน 17 ราย
			
3.2.3 ผู้วิจัยถอดบทเรียนหลังด�ำเนินการแล้ วเสร็จ (retrospect) มีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนทั้งสิ้น
38 คน ประกอบด้ วยแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 14 คน สหวิชาชีพด้ านสุขภาพ 5 คน และตัวแทน อสม. 18 คน
ที่ มสี ่วนร่วมในการบริการ เพื่ อหาจุดที่ ต้องปรับปรุง พัฒนา และเผยแพร่รปู แบบฯ ที่ ได้ ต่อไป

จริยธรรมการวิจยั

การวิจยั นี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี เลขที่ การรับรอง
03/2563 การพิทกั ษ์สทิ ธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั ได้ แจ้ งวัตถุประสงค์และสอบถามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง ให้ เวลา
ในการตัดสินใจก่อนเข้ าร่วมด�ำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ไม่เปิ ดเผยนามผู้ให้ ข้อมูลข้ อมูลเก็บเป็ นความลับ และน�ำเสนอ
ผลการวิจัยเป็ นภาพรวมรวม ทั้งให้ อสิ ระผู้ร่วมศึกษาถอนตัวหรือยุติการเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทุกเวลาที่ ร้ สู กึ ไม่สะดวก
ทั้งด้ านร่างกายและจิตใจ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ข้ อมูลเชิงปริมาณท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ ย และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ วิธี
วิเคราะห์เชิงประเด็น (thematic analysis) โดยประมวลค�ำส�ำคัญและเชื่ อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลของข้ อมูล แล้ วน�ำข้ อมูล
มาจัดหมวดหมู่ มีการตรวจสอบข้ อมูลที่ ได้ จนมีความมั่นใจในความถูกต้ องโดยตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)
โดยใช้ วิธกี ารเก็บข้ อมูลที่ หลากหลาย และผู้ให้ ข้อมูลที่ หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูร่วมศึกษาตรวจสอบความถูกต้ อง
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลออกมาเป็ นหลักการและรูปแบบของการปฏิบตั ิ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยสถิตเิ ชิงบรรยาย คือค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบ paired sample t-test
ที่ ผ่านการทดสอบข้ อตกลงเบื้องต้ นคือประชากรมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติ (normal distribution)

ผลการวิจยั

ผลการวิจยั ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เชิงประเด็นสถานการณ์สภาพปัญหาและการด�ำเนินงานที่ ผ่านมาในการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้านเครือข่ายบริการปฐมภูมิลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย บุคคลในครอบครัว/ผู้ดแู ลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชน นักวิชาการ
สาธารณสุข และ อสม. จ�ำนวนทั้งสิ้น 28 คน ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จ�ำแนกได้ เป็ นประเด็นดังต่อไปนี้
1. ขีดจ�ำกัดการเข้ าถึงบริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ผ่านมานั้นมี
สาเหตุสำ� คัญที่ ทำ� ให้ ผ้ ูป่วยระยะสุดท้ ายเข้ าไม่ถงึ บริการดูแลประคับประคองที่ บ้าน ดังนี้
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		 1.1 ขาดการประสานงานที่ มปี ระสิทธิภาพ จากข้ อมูลที่ ได้ จะพบว่า ในเครือข่ายบริการปฐมภูมมิ คี ำ� สัง่ แต่ง
ตั้งคณะท�ำงานดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน ประกอบด้ วยสหวิชาชีพ ครอบคลุมทุกหน่วยบริการที่ เกี่ ยวข้ อง แต่ขาดการพูดคุย
หรือชี้แจงแนวทางการท�ำงานร่วมกัน ไม่มแี นวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับใช้ ร่วมกัน ผู้ทที่ ำ� หน้ าที่ ประสานการบริการคือพยาบาลวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบศูนย์ดูแลต่อเนื่ อง ส่วนการประสานงานนอกเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัดและเขต ไม่มชี ่องทางการประสานงาน
ที่ ชัดเจน ท�ำให้ ผ้ ูป่วยไม่ได้ รับบริการ “ค�ำสัง่ ทีมให้ บริการก็มแี ต่ต้งั ๆ ไว้ อย่างนั้น ครบองค์ประกอบแต่คนที่ ไปเยี่ ยมจริง
ก็พยาบาลนี่ แหละ มีปัญหาอะไรค่อยปรึกษาแพทย์ เภสัช นานๆ นักกายภาพก็ไปด้ วยแต่ต้องไปชวนเขาถ้ าเขาว่างก็ไปด้ วย”
(NP2) “คนไข้ ทอี่ ยู่ในรับผิดชอบของ รพ.สต. ก็จะประสานน้ องพยาบาลที่ น่ัน น้ องๆ ในพื้นที่ รพ.สต.เขาจะรู้พ้ ืนที่ ดี
ประสาน อสม.พาไปบ้ านคนไข้ อกี ที บางหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ก็ไปด้ วย” (NP1) “พี่ ที่ โรงพยาบาลแจ้ งมาว่าจะมาเยี่ ยม
เคสในพื้นที่ ของ รพ.สต. ก็อ่นุ ใจ เวลาคนไข้ มปี ัญหาอะไรก็ประสานง่ายขึ้น” (NP7) “ตั้งแต่มี LINE กลุ่ม COC ทั้งในกลุ่ม
จังหวัด และกลุ่มอ�ำเภอ สะดวกขึ้น ประสานงานได้ งาน มีปัญหาก็สามารถ consult หมอได้ เลยสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะ” (NP1)
		 1.2 ความล่าช้ าของข้ อมูลผู้ป่วย ซึ่ งเกิดจากแต่เดิมใช้ วธิ กี ารส่งต่อข้ อมูลผู้ป่วยเพื่ อให้ การดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน
ด้ วยการส่งเป็ นจดหมายหรือเอกสารเป็ นกระดาษ ตามแบบส่งต่อของแต่ละโรงพยาบาลโดยส่งทางไปรษณีย์ จากโรงพยาบาล
เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลจังหวัด ภายหลังคือปลายปี พ.ศ. 2562 เริ่ มมีการส่งข้ อมูลผู้ป่วยทาง
อินเตอร์เน็ต Website Thai Care Could ซึ่ งพยาบาลวิชาชีพในศูนย์ดูแลต่อเนื่ องของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และ
แต่ละ รพ.สต. ได้ เข้ ารับการอบรมการใช้ โปรแกรมในเบื้องต้ น แต่ไม่ครบทุกคน ส่วนคณะท�ำงานที่ ในแผนกต่างๆ
ของโรงพยาบาลชุมชนไม่ได้ รับการอบรมการใช้ งานของโปรแกรม ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับบริการล่าช้ า หรือไม่ได้ รับบริการ
“กว่าใบส่งต่อคนไข้ จะมาถึง ไปเยี่ ยมคนไข้ กต็ ายแล้ ว”(NP3) “ตั้งแต่มีโปรแกรม Thai Care Could เราได้ ข้อมูล
คนไข้ เร็วขึ้น แต่ต้องเข้ าไปเชคบ่อยๆ บางทีงานยุ่งๆ ก็ไม่ได้ เข้ าไปดู คนไข้ ก ็ loss ไป” (NP17) “เดี๋ยวนี้ มีไลน์แจ้ ง
เคสน้ องๆ ง่ายขึ้น ส่งเป็ นภาพให้ เลย โน๊ตไว้ ในกลุ่มได้ ข้อมูลไม่หาย” (NP2)
		 1.3 ความไม่ครบถ้ วนของข้ อมูลการดูแลผู้ป่วยที่ ถูกจ�ำหน่ายและส่งต่อจากโรงพยาบาลในแต่ละระดับเพื่ อ
ให้ ดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน บางรายไม่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นผู้ป่วยระยะสุดท้ าย ไม่มขี ้ อมูลความต้ องการการดูแล ไม่มี
การประเมิน PPS Scale ไม่มกี ารบันทึกถึงการให้ คำ� ปรึกษาแบบ Advance care plan ดังนั้นผู้ให้ บริการจึงไม่ทราบถึง
ความต้ องการการดูแลที่ บ้านของของผู้ป่วยระยะสุดท้ าย ส่งผลให้ ผ้ ูป่วยไม่ได้ รับการดูแล “ข้ อมูลคนไข้ ทไี่ ด้ มาบางที
ก็อ่านไม่ออก ไม่ได้ ระบุถงึ ความต้ องการการดูแล รู้แต่ให้ ไปเยี่ ยมบ้ าน” (NP2) “ส่วนใหญ่คนไข้ โรคมะเร็ง จะมีแค่ว่า
เป็ นมะเร็งอะไร ระยะไหน รักษาด้ วยอะไรมาบ้ าง แต่เราก็ไม่ร้ วู ่าที่ โรงพยาบาลเขาคุยอะไรกับญาติและคนไข้ มาบ้ าง”
(NP5) “คนไข้ บางคนไม่ใช่ได้ เป็ นมะเร็ง เราก็ไม่ร้ วู ่าต้ องดูแลแบบ Palliative ในใบส่งต่อไม่มแี จ้ งไว้ เลยไปเยี่ ยมช้ า” (NP8)
2 การให้ บริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านยังขาดประสิทธิภาพ อันเกิดจากประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้
		 2.1 การขาดความรู้ความเข้ าใจและประสบการณ์ของบุคลากรผู้ให้ บริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน
ซึ่ งได้ แก่ความไม่เข้ าใจเกี่ ยวกับการวินิจฉัย พยาธิสภาพของโรค การประเมินผู้ป่วยระยะสุดท้ าย วิธกี ารให้ บริการและ
ให้ คำ� ปรึกษา ส่งผลต่อความไม่ม่นั ใจ ความกังวล ที่ จะให้ การดูแล ประกอบกับการดูแลประคับประคองที่ บ้าน เป็ นงาน
นโยบายใหม่ในงานบริการระดับปฐมภูมิ นอกจากนี้เครือข่ายการดูแลในชุมชนทั้งที่ เป็ นผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติ และ อสม.
ยังขาดความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติท่ ถี ูกต้ องต่อการดูแลประคับประคองที่บ้าน ท�ำให้ ผ้ ูป่วยได้ รับบริการที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสม
“บางทีกไ็ ม่กล้ าวินจิ ฉัยว่าเป็ นระยะสุดท้าย เว้ นแต่ว่า โรงพยาบาลจังหวัดแจ้ งมา ผลการตรวจมันอยู่ทเี่ ขา เราก็ไม่ร้ รู ายละเอียด”
(FM1) “หนูไม่ร้ จู ะปลอบญาติยังไง เห็นคนไข้ เหนื่ อย ก็อยากให้ ไปอยู่ทโี่ รงพยาบาล”(NP8) “บางบ้ านก็ไม่เหมาะให้ ผ้ ูป่วย
กลับมาเสียชีวติ ที่ บ้านนะ มันแคบที่ นอนคนไข้ กไ็ ม่มี เด็กๆ ก็เยอะ ญาติบางคนก็กนิ เหล้ ากัน คนไข้ ไม่ได้ พัก” (NP10)
“ไม่เคยผ่านการอบรมเรื่ องนี้มาเลย ก็ทำ� เท่าที่ ได้ ” (NP8) “จากข้ อมูลเยี่ ยมบ้ านของศูนย์ COC มีท้งั คนไข้ CA และ
Non CA กลุ่มมะเร็งก็จะมีข้อมูลค่อนข้ างครบ แต่กลุ่มที่ ไม่ใช่มะเร็งไม่ค่อยมีระยะว่าเป็ นระยะสุดท้ าย ต้ องตรวจประเมินเอง”
(NP1) “เจอคนไข้ palliative เหนื่ อย หอบ หายใจล�ำบาก ปวด กินไม่ได้ เคลื่ อนไหวไม่ได้ เป็ นแผลกดทับ มีไข้ กระสับกระส่าย
NJPH Vol. 32 No. 1 January – April 2022 ISSN 2673-0693

48

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

เราก็ไม่ค่อยมั่นใจ จะท�ำไงดี อยากให้ กลับไป admit ดีกว่า” (NP4) “เราจะต้ องเยี่ ยมยังไง ถี่ แค่ไหนรึคนไข้ palliative”
(NP7) “ผมว่าถ้ าคนไข้ อาการหนักก็ไม่ควรส่งกลับบ้ านหรอก ที่ โรงพยาบาลมีเครื่ องไม้ เครื่ องมือครบ” (GG3)
“หมอดูแลได้ ดกี ว่าญาติ ให้ กลับบ้ านเดี๋ยวก็ต้องกลับมาโรงพยาบาลอีก” (HV2) “ตัวคนไข้ น่ะไม่อยากกลับไปโรงพยาบาล
หรอกแต่ญาติและผู้ดูแลทนเห็นคนไข้ ทรมานที่ บ้านไม่ได้ กพ็ าคนไข้ กลับมาโรงพยาบาลอีก” (PH1)
		 2.2 ขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการให้ บริการ ได้ แก่ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการดูแลผู้ป่วย
เช่น ผลิตออกซิเจน ที่ นอนลมยาง เตียงปรับระดับ ถุงมือยาง ผ้ าอนามัยผู้ใหญ่ ยาลดอาการปวดกลุ่มมอร์ฟีน อีกทั้ง
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ เป็ นเหตุให้ ผ้ ูป่วยได้ รับการดูแลไม่เหมาะสมกับสภาพความต้ องการ “เครื่ องผลิตออกซิเจน
ไม่พอให้ คนไข้ ยมื เพราะคนที่ ยมื ไปยังไม่มาคืน” (NP2) “เราต้ องหาคนมาบริจาคเพราะรองบประมาณอย่างเดียวไม่ทนั ”
(FM1) “ปี หน้ าต้ องท�ำแผนงบประมาณเพื่ อขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการเยี่ ยมบ้ านคนไข้ Palliative” (NP2) “คนไข้
มีแผลกดทับ จะขอยืมที่ นอนลมยาง เขาไม่มเี งินซื้อ สต๊อกเราก็หมดแล้ ว” “คนไข้ บอกยาแก้ปวดที่ ได้ มาจากโรงพยาบาล
จังหวัดหมด ถามว่าที่ โรงพยาบาลเรามีให้ คนไข้ เบิกไหม” (NP4)
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายต่อเนื่ องที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี มีกจิ กรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือ 1)การเตรียมความพร้ อมก่อนให้ บริการ 2)การให้ บริการดูแล
ประคับประคองที่ บ้าน และ3) การติดตามและประเมินผล ซึ่ งมีรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมการด�ำเนินงานตามรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
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ผลการจัดเวทีประชาคม (civil society forum) รูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน เครือข่ายบริการ
ปฐมภูมอิ ำ� เภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี มีผ้ ูให้ ข้อมูล รวมจ�ำนวน 56 คน ประกอบด้ วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
พยาบาลวิชาชีพจากแผนกผู้ป่วยใน พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนของศูนย์ดูแลต่อเนื่ อง พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนของ
รพ.สต. เครือข่าย วิชาชีพด้ านสุขภาพอื่ นในทีมดูแลสุขภาพต่อเนื่ องที่ บ้าน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
และตัวแทนญาติหรือผู้ดแู ลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผลการส�ำรวจความคิดเห็นต่อความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการน�ำ
ไปปฏิบตั ใิ นพื้นที่ แสดงได้ ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการดูแลฯ

จากตารางที่ 2 ผลการส�ำรวจความคิดเห็นต่อความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการน�ำไปปฏิบตั ใิ นพื้นที่
พบว่ารูปแบบที่ พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมเฉลี่ ย ร้ อยละ 98.21 มีความเป็ นไปได้ ในการน�ำไปปฏิบตั เิ ฉลี่ ยร้ อยละ 95.25
ผลการวิจยั ระยะที่ 3 น�ำรูปแบบที่ ได้ รับการยืนยันในระยะที่ 2 มาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยที่ ได้ รับการวินจิ ฉัยว่าเป็ น
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและต้ องการการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้านในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่ บริการ
เครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก จังหวัดอุทยั ธานี มีผ้ ูป่วยระยะท้ ายได้ รับบริการตามรูปแบบ จ�ำนวน 17 คน จ�ำแนกผู้ป่วย
เป็ นเพศชาย จ�ำนวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.24 เพศหญิงจ�ำนวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.76 อายุตำ่� สุด 45 ปี
มากสุด 97 ปี อายุเฉลี่ ย 69.47 ปี SD=14.78 การวินิจฉัยโรคที่ เป็ นผู้ป่วยมะเร็งจ�ำนวน 13 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 76.47
ไม่ใช่โรคมะเร็งจ�ำนวน 4 ราย (หัวใจวายเรื้อรัง 2 ราย หลอดเลือดสมอง 1 ราย ถุงลมโป่ งพอง 1 ราย) คิดเป็ นร้ อยละ
23.53 ราย และคะแนน PPS Score ต�ำ่ สุด 20 คะแนน สูงสุด 60 คะแนน คะแนนเฉลี่ ย 40.58 (SD=13.45)
		 3.1 จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) พบว่าการให้ บริการตามรูปแบบกิจกรรม
ดูแลต่อเนื่ องแบบประคับประคองที่ บ้าน เครือข่ายบริการปฐมภูมิ อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี ในแต่ละขั้นตอน
มีรปู แบบที่ชัดเจน การประเมินและวินจิ ฉัยผู้ป่วยระยะสุดท้าย เตรียมความพร้ อมผู้ป่วยและญาติ การส่งข้ อมูลมีความครบถ้ วน
และรวดเร็ว ผ่านโปรแกรมอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ Thai Care Cloud และ Application LINE กลุ่มทั้งในระดับจังหวัด
และอ�ำเภอ ส่วนข้ อมูลรายละเอียดจะมีการส่ง ญาติและ มีอตั ราการเข้ าถึงบริการมากขึ้นเมื่ อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี กอ่ น มีการก�ำหนดรายชื่ อผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลชัดเจนและทุกคนเข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การพัฒนาศักยภาพความรู้ ความเข้ าใจ และทัศนคติ ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่ องที่ บ้านแบบเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในภาพเครือข่าย มีข้นั ตอน กระบวนการ
การจัดเตรียมความพร้ อมใช้ ของเครื่ องมืออุปกรณ์ ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้น บุคลากรในทีมมีการประสานงานกันอย่าง
มีระบบทั้งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนเองและเครือข่าย รพ.สต.ในพื้นที่ ศูนย์ดูแลต่อเนื่ องที่ บ้านมี วัสดุอปุ กรณ์
เพียงพอกับการยืมไปใช้ ทบี่ ้ านของผู้ป่วย มีทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์และแผนการจัดซื้อส่วนที่ ขาด มีภาคประชาชนมา
ร่วมบริจาคจาก นอกจากพยาบาลวิชาชีพของหน่วยบริการปฐมภูมยิ ังมีมสี หวิชาชีพเป็ นทีมร่วมให้ บริการ เช่น แพทย์
นักกายภาพบ�ำบัด นักจิตวิทยา แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งที่ อยู่ในโรงพยาบาลชุมชน และ ใน รพ.สต.
เครือข่าย มีการสนับสนุนทั้งงบประมาณและสิ่ งของจากภาคเอกชน และท้ องถิ่ น ผู้เข้ าถึงบริการมีอตั ราเพิ่ มขึ้น ผู้ป่วย
และญาติสามารถสอบถามและปรึกษาได้ ตลอดเวลาทั้งทางโทรศัพท์และทาง LINE อสม. มีการค้ นหาผู้ป่วยที่ เข้ าสู่
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ระยะสุดท้ ายในชุมชน และประสานให้ ทมี สหวิชาชีพไปดูแลและวินิจฉัยที่ บ้าน กรณีทผี่ ้ ูป่วยไม่ได้ เข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ท�ำให้ มผี ้ ูป่วยระยะสุดท้ายเข้ าถึงบริการได้ ครอบคลุมมากขึ้น ญาติและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยมีความเข้ าใจ
และร่วมมือในการดูแล แสดงความพึงพอใจและขอบคุณต่อทีมผู้ให้ การดูแล
		 3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายที่ บ้านก่อนและ
หลังการให้ บริการ ด้ วยสถิติ Paired Sample t-test ดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนความพึงพอใจก่อนและหลังได้ รับการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน

จากตารางที่ 3 ค่าคะแนนความพึงพอใจแรกเริ่ มการดูแล มีค่าเฉลี่ ย 61.18 ค่าคะแนนความพึงพอใจหลังได้
รับการดูแลมีค่าเฉลี่ ย 78.94ซึ่ งมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) นอกจากค่าความพึงพอใจที่ มากขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ยังพบว่าการเข้ าถึงบริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านมีอตั ราสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558-2562
พบว่า มีอตั ราการเข้ าถึงบริการร้ อยละ 31.82, 39.29, 45.71, 49.12, 51.39 ตามล�ำดับ แต่ในปี 2563 ซึ่ งเป็ น
ปี ที่ มกี ารพัฒนา พบว่ามีจำ� นวนผู้ป่วยระยะสุดท้ ายที่ ส่งต่อมาที่ ศูนย์ COC จ�ำนวน 92 ราย ได้ รับการบริการดูแลต่อเนื่ อง
ที่ บ้านตามขั้นตอนทั้งสิ้น 74 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 81.32 ซึ่ งมีอตั ราการเข้ าถึงที่ เพิ่ มขึ้นอย่างชัดเจน
		 3.3 ผลการถอดบทเรียนหลังด�ำเนินการแล้ วเสร็จ (Retrospective) ของการด�ำเนินงานตามรูปแบบการดูแล
ประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน ในเครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ดำ� เนินการวิจัย สรุปได้ ว่าเหตุจูงใจใน
การด�ำเนินงานมีประเด็นส�ำคัญดังนี้ 1) การที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายโดยก�ำหนดให้ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ที่ บ้านนั้นเป็ น เป็ นบริการหนึ่ งในยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็ นเลิศ (service excellence) ของแผนการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (service plan) ซึ่ งท�ำให้ สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ มขี ้ อก�ำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั หน่วยงาน
ที่ มกี ารบริการนี้เป็ นรายกรณี 2) การที่ ผ้ บู ริหารของเครือข่ายบริการปฐมภูมเิ ล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดบริการและให้ การ
สนับสนุนการด�ำเนินงาน มีการจัดสรรงบประมาณเพื่ อด�ำเนินการและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็ นในการให้ บริการ
และ 3) คณะท�ำงานอันมีพยาบาลวิชาชีพเป็ นแกนน�ำในการด�ำเนินการ มีการประสานความร่วมมือในการด�ำเนินการ
กันเป็ นนอย่างดี มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนทีมสหวิชาชีพอันประกอบด้ วย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย นักกายภาพบ�ำบัด นักจิตวิทยา และเภสัชกร
นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการท�ำงานในชุมชน ทั้ง อสม. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และภาคเอกชน เข้ ามามีส่วนร่วม
ทั้งสนับสนุนและร่วมด�ำเนินการ
ผู้วจิ ยั น�ำผลการศึกษาที่ ได้ มาสรุปเป็ นรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

อภิปรายผล

การศึกษาครั้งนี้มเี ป้ าประสงค์เพื่ อพัฒนางานบริการด้ านสุขภาพเพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชน นั่น
คือ การดูแลแบบประคับประคองต่อเนื่ องจากที่ โรงพยาบาลไปถึงที่ บ้าน ที่ มจี ำ� นวนมากขึ้นตามแนวโน้ มของโรครุนแรงเรื้อรัง
ที่ ยงั ไม่มวี ธิ กี ารรักษาให้ หายขาด อีกทั้งจ�ำนวนผู้สงู อายุในระยะบั้นปลายของชีวติ ที่ มมี ากขึ้น เป้ าหมายของการดูแล
ประคับประคองคือเพื่ อให้ ผ้ ูป่วยและครอบครัวเผชิญหน้ ากับโรคหรือสภาวะที่ คุกคามต่อชีวติ ตั้งแต่เริ่ มวินจิ ฉัยว่าป่ วย
ระยะสุดท้าย จนกระทั้งผู้ป่วยจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ รวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยหลังจาก
การสูญเสีย17 ดูแลเป็ นองค์รวม ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญาณ ให้ ความเคารพสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวในการรับทราบ
ข้ อมูลการเจ็บป่ วย และให้ มสี ่วนร่วมตัดสินใจต่อกิจกรรมการดูแล รวมไปถึงการให้ ความเคารพในค่านิยม ความเชื่ อ
และศาสนาของผู้ป่วยและครอบครัว18 ให้ ผ้ ูป่วยและครอบครัวเป็ นจุดศูนย์กลางของการดูแล เพื่ อบรรเทาความทุกข์
ทรมานเพิ่ มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว19 ช่วยให้ ผ้ ูป่วยปรับตัวกับภาวะเจ็บป่ วยระยะท้ าย พร้ อมส�ำหรับ
การจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางสิ่ งแวดล้ อมและบุคคลอันเป็ นที่ รัก20
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาในการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน ในเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ ท�ำให้ เห็นได้ ว่าการดูแลผู้ป่วยรยะสุดท้ ายแบบประคับประคองต่อเนื่ องจากหน่วยบริการไปถึงที่ บ้านยังขาด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการดูแลได้ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม เมื่ อเปรียบเทียบกับแนวโน้ ม
จ�ำนวนผู้ป่วยเลือกที่ จะกลับไปเสียชีวติ ที่ บ้านต้ นเองที่ มากขึ้น นั่นคือส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการดูแล ด้ วยพบประเด็นปัญหา
ด้ านขีดจ�ำกัดการเข้ าถึงบริการ อันได้ แก่ขาดการประสานงานที่ มปี ระสิทธิภาพของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้ องทั้งในหน่วยบริการ
และในชุมชน มีความล่าช้ าของการส่งข้ อมูลผู้ป่วย และความไม่ครบถ้ วนของข้ อมูลโดยเฉพาะข้ อมูลปัญหาและความต้ องการ
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การดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน ซึ่ งเป็ นสาเหตุสำ� คัญที่ ทำ� ให้ ผ้ ูป่วยไม่ได้ รับการดูแล นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยบางรายได้ รับ
การดูแลที่ ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขาดความรู้ความเข้ าใจและประสบการณ์ของบุคลากรผู้ให้ บริการ
ทัง้ ที่ เป็ นสหวิชาชีพด้ านสุขภาพและเครือข่ายการดูแลในชุมชน รวมถึงความไม่เพียงพอของทรัพยากรสนับสนุนส�ำหรับ
การจัดบริการ ได้ แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่ งผลการวิจัยที่ ได้ ในระยะนี้ใกล้ เคียงกับผลการศึกษา
ของ กิตติกร นิลมานัต และคณะ20 ที่ พบว่าอุปสรรคการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องคือ ข้ อจ�ำกัดในการเข้ าถึงยาระงับปวด
การท�ำงานแบบแยกส่วน และการขาดความรู้และทักษะของบุคลากร จึงสรุปได้ ว่าปัญหาในการดูแลประคับประคอง
ต่อเนื่ องที่ บ้านจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการแก้ไขหรือพัฒนาเพื่ อเพิ่ มการเข้ าถึงการดูแลที่ มปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการ
เมื่ อน�ำผลการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหามาพัฒนาเป็ นรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ อง
ที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยผ่านการเสนอแนะและความเห็นชอบจากผู้มสี ่วนเกี่ ยวข้ องทุกภาคส่วน พบว่า
รูปแบบประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอนคือ 1) การเตรียมความพร้ อมก่อนให้ บริการทั้งด้ านคน เครื่ องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ และแนวทางปฏิบตั ิ 2) การให้ บริการดูแลประคับประคองที่ บ้านตามสภาพปัญหาและความต้ องการของผู้ป่วย
ด้ วยแนวปฏิบตั ทิ มี่ มี าตรฐานโดยทีมสหวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้ องร่วมกับเครือข่ายบริการในชุมชน และ 3) การการติดตาม
และประเมินผล ด้ วยการสอบถาม สังเกต การประเมินสภาพ และประเมินความพึงพอใจของญาติและผู้ดูแล พร้ อมทั้ง
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริการให้ มปี ระสิทธิภาพยิ่ งขึ้น อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ ได้ น้ สี อดคล้ องกับการศึกษา
ของ วรนุช วงค์เจริญและคณะ17 ที่ ว่าการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านนั้นทีมเยี่ ยม
บ้ านควรมีการเตรียมความพร้ อมในด้ านบุคลากร ด้ านงบประมาณ ด้ านทรัพยากร/วัตถุ และการบริหารจัดการ ซึ่ ง
ความจ�ำเพาะของรูปแบบที่ ได้ จากการศึกษานี้คอื การใช้ กลไกการจัดบริการดูแลสุขภาพภายใต้ การบริหารเครือข่ายบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary Care: CUP) ที่ ให้ ความส�ำคัญกับการเชื่ อมต่อจากนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
โดยการประสานงานและการใช้ ทรัพยากรที่ มอี ยู่จำ� กัดร่วมกัน ทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ การสนับสนุนทางวิชาการ
รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ อการพัฒนาการบริการสุขภาพอย่างเป็ นระบบ21 นั่นคือการน�ำผลการวิเคราะห์ปัญหา
ของพื้นที่ มาเป็ นตัวก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมบริการ นอกจากนี้ยงั มีพยาบาลผู้ปฏิบตั กิ ารขั้นสูงสาขาพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชน
และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ ถอื ว่าเป็ นทรัพยากรคือที่ มอี ยู่ในบริบทของเครือข่ายที่ ศกึ ษา เป็ นผู้นำ� ในการพัฒนา
แนวทาง มีบทบาทหน้ าที่ ในการชี้แจงท�ำความเข้ าใจ สอน แนะน�ำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน
ฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ ให้ แก่บุคลากรผู้เกี่ ยวข้ อง ประสานความร่วมมือตามแนวทางที่ สร้ างร่วมกัน สิ่ งส�ำคัญคือพื้นฐาน
สัมพันธภาพที่ ดรี ะหว่างหน่วยบริการปฐมภูมกิ บั เครือข่ายการท�ำงานในชุมชน นับว่าเป็ นปัจจัยส�ำคัญที่ ช่วยให้ เกิดการดูแล
ที่ มปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มาใช้ ท้งั โปรแกรม Thai Care Could
ที่ ถอื ว่าเป็ นช่องทางส�ำคัญที่ ทำ� ให้ ผ้ ูป่วยเข้ าถึงบริการได้ ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการน�ำ LINE Application มาเป็ นเครื่ องมือ
ในการติดต่อสื่ อสาร ทั้งการส่งข้ อมูล การค�ำปรึกษา และแลกเปลี่ ยนการปฏิบตั กิ ารดูแลได้ อย่างสะดวกถูกต้ องและรวดเร็ว
เป็ นเหตุให้ ผ้ ูรับบริการได้ รับการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านอย่างมีคุณภาพ
เมื่ อพิจารณาผลการประเมินรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ที่ พบว่า
ช่วยให้ อตั ราการเข้ าถึงบริการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านของกลุ่มเป้ าหมายเพิ่ มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ ชดั เมื่ อเปรียบเทียบ
กับช่วงก่อนหน้ านี้ อีกทั้งท�ำให้ ผ้ ูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่ารูปแบบ
การดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านเครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก ที่ ทำ� การพัฒนาขึ้นนี้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
การดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ได้ อย่างมีประสิทธิผล ถึงแม้ ว่าการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านจะไม่สามารถ
ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีชวี ติ รอด แต่กช็ ่วยให้ ผ้ ปู ่ วยจากไปอย่างสงบที่ บ้านท่ามกลางสิ่ งแวดล้ อมและบุคคลอันเป็ นที่ รกั อย่างสมศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรสนับสนุนให้ มกี ารจัดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ แบบสหวิชาชีพเพื่ อให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจ ทักษะ และทัศนคติทดี่ ี ในการให้ การดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้าน
2. ควรส่งเสริมให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องในการดูแลต่อเนื่ องที่ บ้านได้ เรียนรู้การใช้ งานโปรแกรม Thai Care Could เพื่ อรับ
และส่งต่อข้ อมูลผู้ป่วย ได้ อย่างสะดวก อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และรวดเร็วต่อการให้ บริการ
3. ควรสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอปุ กรณ์ ให้ ศนู ย์ดูแลต่อเนื่ องที่ บ้าน (COC) ของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ เพื่ อให้ มคี วามพร้ อมและจัดบริการการที่ มปี ระสิทธิภาพ
4. ควรน�ำรูปแบบการดูแลประคับประคองต่อเนื่ องที่ บ้านในเครือข่ายบริการปฐมภูมลิ านสัก ไปปรับใช้ กบั เครือข่าย
บริการปฐมภูมอิ นื่ ที่ มบี ริบทใกล้ เคียงกัน
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