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เสนอต่อ สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
คานา
สืบเนื่องจำกนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขในปีพศ.2556 ที่ให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยใน
โรงพยำบำลจังหวัดทุกแห่งและให้มีพยำบำลดูแลศูนย์ที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำน Palliative care ระยะกลำงเพื่อทำ
หน้ำที่ประสำนกำรดูแล นโยบำยดังกล่ำวจะมีกำรขยำยผลไปยังโรงพยำบำลชุมชนในปีต่อไป สถำนกำรณ์ดังกล่ำว
ก่อให้เกิดควำมต้องกำรด้ำนกำรฝึกอบรมกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคองหรือ Palliative care
กำรฝึกอบรมสำหรับพยำบำลที่ทำหน้ำที่ประสำนงำนกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยในระดับโรงพยำบำลจังหวัด
จำเป็นต้องเป็นกำรอบรมที่สร้ำงทักษะทำงคลีนิก จึงต้องเป็นกำรฝึกอบรมในระดับปฏิบัติกำรที่มีครูพี่เลี้ยงคอยให้
คำแนะนำ ศูนย์กำรุณรักษ์มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมพยำบำลด้ำน Palliative care ระยะเวลำ 6 สัปดำห์ชื่อ Basic
Certificate Course in Palliative Nursing ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงคณะแพทยศำสตร์ขอนแก่นและ
Institute of Palliative Medicine ซึ่งเป็น WHO collaborating for community participation in palliative
care and long-term care ซึ่งเป็นหลักสูตรกำรอบรมที่ให้องค์ควำมรู้และกำรฝึกปฏิบัติที่ให้ผู้รับกำรฝึกอบรมมี
ทักษะพอเพียงในกำรดูแลและประสำนกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยได้ ประกอบด้วยกำรบรรยำยในหัวข้อต่ำงๆที่มี
ควำมสำคัญระยะเวลำ 2 สัปดำห์ ต่อด้วยภำคปฏิบัติระยะเวลำ 4 สัปดำห์ ซึ่งในภำคปฏิบัติผู้เข้ำรับกำรอบรมจะ
ทำงำนภำยใต้กำรกำกับของผู้สอน ภำคปฏิบัติจะประกอบด้วยกำรดูแลในบริบทที่หลำกหลำย ได้แก่ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก กำรเยี่ยมบ้ำน กำรประสำนเครือข่ำย กำรทำหัตถกำรที่มีควำมสำคัญ เช่นกำรให้ยำใต้ผิวหนัง กำรดู
แผลและท่อต่ำงๆ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะท้ำย
กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยมักเป็นกำรดูแลที่บ้ำน และผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกำรเสียชีวิตที่บ้ำน ดังนั้นกำรดูแลในชุมชน
เป็นส่วนที่มีควำมสำคัญ จึงต้องมีบุคลำกรทีมสุขภำพที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลแบบ palliative care ที่ทำ
หน้ำที่เยี่ยมบ้ำน และให้กำรดูแลเกิดควำมต่อเนื่อง โดยกำรประสำนกำรทำงำนกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยใน
โรงพยำบำลจังหวัด โดยศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยทำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมในชุมชนด้วย กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
แก่ทีมสุขภำพลูกข่ำยในชุมชนจึงมีควำมสำคัญที่ต้องทำควบคู่กับในโรงพยำบำลจังหวัดซึ่งเป็นแม่ข่ำยกำรดูแล ศูนย์
กำรุณรักษ์ได้สร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมสำหรับทีมสุขภำพในชุมชน (Basic Palliative Care for District Team)
เป็นกำรอบรมระยะสั้น 3 วัน ที่ประกอบด้วยองค์ควำมรู้พื้นฐำน เทคนิกกำรอบรมใช้วิธีหลำกหลำย ได้แก่ กำร

บรรยำย กำรยกตัวอย่ำงกรณีผู้ป่วย กำรทำแบบฝึกหัด กำรประชุมกลุ่มย่อย และภำคปฏิบัติด้ำนหัตถกำรกำรใช้
เครื่องมือให้ยำใต้ผิวหนัง
โครงกำรนี้ทำกำรฝึกอบรมพยำบำลดูแลศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยในจังหวัดควบคู่กับกำรฝึกอบรมทีม
สุขภำพในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดกำรดูแลแบบครบวงจร

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
ระบบกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยควรได้รับกำรนำเข้ำสู่ระบบสุขภำพของประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึง
กำรดูแลได้อย่ำงเท่ำเทียม กำรจัดระบบกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือกำรมีนโยบำย ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีนโยบำยของกระทรวงสำธำรณะสุขให้มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยในโรงพยำบำลจังหวัดทุกแห่ง
องค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงอื่นคือกำรเข้ำถึงยำระงับปวด และกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ
โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนำบุคลำกรสองระดับ ระดับแรกคือกำรฝึกอบรมพยำบำลที่ทำหน้ำที่ดูแล
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ซึ่งจะทำหน้ำที่ดูแลศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยซึ่งเป็นแม่ข่ำยในระดับ
จังหวัด และกำรอบรมเครือข่ำยโรงพยำบำลระดับชุมชนระยะเวลำ 3 วัน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและมีองค์ควำมรู้
พื้นฐำนในกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยที่บ้ำน เพื่อให้เกิดกำรดูแลต่อเนื่อง
กำรฝึกอบรมสำหรับพยำบำลที่ทำหน้ำที่ประสำนงำนกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยในระดับโรงพยำบำลจังหวัด
เป็นหลักสูตรชื่อ Basic Certificate Course in Palliative Nursing ระยะเวลำ 6 สัปดำห์ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 56 คนจำกทั่วประเทศ ผลสำเร็จโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมำก ผู้เข้ำฝึกอบรมได้รับกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และควำมชำนำญในระดับดีมำก และผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจมำก
กำรฝึกอบรมในหลักสูตรสำหรับทีมสุขภำพในชุมชน (Basic Palliative Care for District Team)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปูองค์ควำมรู้พื้นฐำนสำหรับทีสุขภำพในชุมชนในกำรดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ำย มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,746 คนจำกทุกเขตของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ยกเว้นเขต 7
ซึ่งผ่ำนกำรอบรมมำแล้ว แสดงถึงควำมสนใจและควำมต้องกำรกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของบุคลำกรสุขภำพ
โดยเฉพำะพยำบำล กำรอบรมส่วนใหญ่ทำที่โรงพยำบำลแม่ข่ำยเพื่อหวังผลกำรเป็นแม่ข่ำยและเชื่อมโยงเครือข่ำย
กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมพบค่ำคะแนน post-test เพิ่มจำก pre-test ในกำรอบรมทุกเขต โดยเพิ่มขึ้นอย่ำง

น้อย 5-6 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 25 คะแนน กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม พบว่ำผู้เข้ำอบรม
พึงพอใจอย่ำงมำกในกำรอบรมครั้งนี้ โดยเฉพำะกำรฝึกอบรมที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ำยได้ดี

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
กำรขับเคลื่อนระบบกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย จำเป็นต้องมีกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ทำ
หน้ำที่บริกำรสุขภำพด้วย กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยควรเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริกำรสุขภำพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ดังนั้นกำรอบรมทีมสุขภำพ เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบบริกำรสุขภำพระยะ
ท้ำยให้เกิดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โรงพยำบำลระดับใหญ่เช่น โรงพยำบำลศูนย์ หรือโรงพยำบำลจังหวัดจะมีผู้ป่วย
ระยะท้ำยจำนวนมำก เพรำะเป็นแหล่งตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่ออื่นๆ ที่ต้องกำรผู้เชี่ยวชำญใน
กำรวินิจฉัยและรักษำ จึงมีควำมจำเป็นต้องมีพยำบำลที่ทำหน้ำที่ประสำนงำนและทำกำรส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลใน
ชุมชน ซึ่งพยำบำลที่ทำหน้ำที่นี้จำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในวำงแผนกำรดูแลและกำรส่งต่อ กำรดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ำยผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกำรได้รับกำรดูแลและเสียชีวิตที่บ้ำน ในชุมชนจึงควรมีทีมสุขภำพและจิตอำสำที่ช่วย
ในกำรดูแล และสำมำรถเชื่อมต่อกำรดูแลโดยวิธีประสำนกับทีมสุขภำพที่เป็นแม่ข่ำย
สำนักงำนประกันสุขภำพแห่งชำติได้ให้กำรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยมำเป็น
เวลำ 4 ปีแล้ว จึงมีเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยอยู่ทั่วประเทศ แต่เนื่องจำกกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยต้องมี
ศำสตร์ในกำรจัดกำรอำกำรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกำรดูแลที่บ้ำน รวมถึงระยะใกล้เสียชีวิต
จำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำรอำกำรปวด หอบเหนื่อยและสับสนด้วยยำ ซึ่งจำเป็นต้องบริหำรด้วยวิธีฉีด จึงมีควำม
จำเป็นที่ต้องพัฒนำให้มีแม่ข่ำยที่มีประสิทธิภำพในกำรให้คำปรึกษำ และมีเครือข่ำยในชุมชนที่เชื่อมต่อกับทีม
สุขภำพ เพื่อให้ผู้ป่วยสำมำรถรับกำรดูแลและตำยที่บ้ำนได้
กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยควรเป็นกำรดูแลที่บ้ำน และเนื่องจำกกำรดูแลด้ำนจิตสังคมและจิตวิญญำณมี
บทบำทที่สำคัญในกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย ชุมชนจึงมีบทบำทที่สำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแล

เนื่องจำกผู้ป่วยระยะท้ำยมักได้รับกำรวินิจฉัยและรักษำในโรงพยำบำลระดับจังหวัด เมื่อโรคเข้ำสู่ระยะ
ท้ำยมักได้รับกำรส่งต่อมำดูแลที่บ้ำน ดังนั้นมีควำมจำเป็นต้องมีระบบกำรเชื่อมต่อกำรทำงำนของทีมสุขภำพในทุก
ระดับ เพื่อให้เกิดกำรดูแลต่อเนื่อง

Palliative
PC Team

PC

แนวคิดบทบำทของหน่วยงำนต่ำงๆที่ต้องพัฒนำและเชื่อมโยงให้เกิดบริกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยในชุมชน
การดาเนินโครงการ
ภำยใต้กำรสนับสนุนของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนำเครือข่ำยกำรดู
ผู้ป่วยระยะท้ำยของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดยกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมตำมเอกสำรแนบ
หมำยเลข 1 เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่ทำงำนด้ำน Palliative care 2 ระดับคือ
ระดับที่ 1 กำรอบรมพยำบำลเฉพำะทำงเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย Basic Certificate Cause in
Palliative Nursing ระยะเวลำ 6 สัปดำห์ โดยจัด 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน
ระดับที่ 2 กำรอบรมแพทย์และพยำบำลชุมชนระยะสั้น Basic Palliative Care for District Team
ระยะเวลำ 3 วัน รวม 2000 คน

กำรอบรมพยำบำลเฉพำะทำงเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย
(Basic Certificate Course in Palliative Nursing)

หลักสูตรฝึกอบรม เป็นหลักสูตรที่จัดทุกปีที่ศูนย์กำรุณรักษ์ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์กำรุณรักษ์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ Institute of Palliative Medicine, India เป็นหลักสูตรที่ให้องค์
ควำมรู้และทักษะกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยในระดับเพียงพอที่จะให้กำรดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์

การฝึกอบรม
ระยะเวลา 6 สัปดำห์
เนื้อหา หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อที่มีควำมสำคัญในกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย โดยคลอบคลุมและลงลึก
เน้นเรื่องกำรประเมินและจัดกำรอำกำรที่พยำบำลส่วนใหญ่ยังขำดประสบกำรณ์ โดยกำรทำแบบฝึกหัด กำรฝึก
กำรใช้ยำจัดกำรอำกำรผ่ำนกรณีศึกษำ กำรคำนวนขนำดยำและกำรปรับยำระงับปวดกลุ่ม opioids ซึ่งเป็นยำที่ใช้
บ่อยและมีควำมจำเป็นในกำรจัดกำรอำกำรที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะท้ำย มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรฝึกทักษะ
กำรสื่อสำรโดยกำรเล่นบทบำทสมมุติและกำรสะท้อนกำรปฏิบัติโดยกำรดูวีดีโอ ทำให้ผู้ฝึกอบรมมีควำมมั่นใจมำก
ขึ้นและมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร ในส่วนของกำรฝึกปฎิบัติในชุมชน ได้มีโอกำสเยี่ยมบ้ำนร่วมกับทีมชุมชน
เห็นกำรทำงำนเชื่อมต่อกับเครือข่ำยและจิตอำสำในชุมชน ในส่วนของภำคปฏิบัติผู้รับกำรฝึกอบรมมีโอกำสได้ฝึก
ปฏิบัติในบริบทที่หลำกหลำย ได้แก่กำรทำงำนกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย กำรออกตรวจผู้ป่วยที่คลีนิคผู้ป่วยนอก กำร
เยี่ยมบ้ำน กำรส่งต่อ ในกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงคลีนิกได้มีโอกำสฝึกประเมินผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรรักษำ กำร
สื่อสำรบอกควำมจริง กำรประชุมครอบครัว และกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำกับผู้ป่วย กำรทำหัตถกำรที่สำคัญ
เช่น กำรผสมยำและให้ยำทำงใต้ผิวหนัง กำรทำแผลมะเร็งและแผล ostomy ต่ำงๆ มีกำรประเมินผลโดยกำรสอบ
MCQ, short answer questions, OSCE และกำรประเมินภำคปฏิบัติทำงคลินิก กำรเขียนรำยงำน ผู้ฝึกอบรม
ทุกคนต้องนำเสนอผู้ป่วยที่รับเข้ำดูแลจำนวน 1 รำยและอ่ำนบทควำมทำงวิชำกำร 1 เรื่อง
หลักสูตรกำรฝึกอบรมตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 2
ตารางการฝึกอบรม ระยะสองสัปดำห์แรกเป็นกำรอบรมในห้องบรรยำย และอีกสี่สัปดำห์เป็นกำรฝึก
ภำคปฏิบัติ ตำรำงกำรฝึกอบรมแต่ละรุ่นดังในเอกสำรแนบหมำยเลข 3.
ผู้เข้ารับการอบรม เป็นพยาบาลที่ดูแลศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งเป็นเครือข่ายของสปสช. ได้จัดกำร
ฝึกอบรม 3 รุ่นและมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดังนี้

รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่ำงวันที่ 16 ก.พ. ถึง 27 มี.ค. 2558 จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 22 คน
รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่ำงวันที่ 18 พ.ค. ถึง 26 มิ.ย. 2558 จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 20 คน
รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่ำงวันที่ 3 ส.ค. ถึง 11 ก.ย. 2558 จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 14 คน
รวมมีผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น 56 คน รำยชื่อและต้นสังกัดผู้เข้ำร่วมอบรมดังในเอกสำรหมำยเลข 4
เอกสารประกอบการอบรม ได้แก่
หนังสือ Introducing palliative care. Robert Twycross.
หนังสือ Palliative care a handbook for nurse. IPM, India.
หนังสือ Symptom management in advance cancer. Robert Twycross.
คู่มือสาหรับผู้ป่วยระยะท้ายที่หายใจลาบาก ศูนย์การุณรักษ์
คู่มือการให้ยาใต้ผิวหนังในผู้ป่วยระยะท้ายสาหรับทีมสุขภาพ
เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด

ผลสาเร็จโดยรวม
ผู้เข้ำร่วมอบรมได้พัฒนำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในระดับดีมำก คะแนนกำรสอบในหัวข้อต่ำงๆ ดังใน
เอกสำรหมำยเลข 5. และผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกำรฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง จำกกำรประเมินผล ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมประเมินว่ำหัวข้อที่ได้รับมำกที่สุดคือกำรเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ palliative care มีทัศนคติที่ดีและมี
ควำมรู้สึกที่ดีกับกำรทำงำนดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย กำรประเมินหลักสูตรหัวข้อที่ผู้ฝึกอบรมได้ประเมินว่ำพึงพอใจมำก
คือศำสตร์กำรจัดกำรอำกำร กำรทำงำนเป็นทีมและกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งต่อ ดังผลกำรประเมิน (เอกสำรแนบ
หมำยเลข 6)
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจำกกำรฝึกอบรมเป็นกำรฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฏี และในส่วนของภำคปฏิบัติจะเป็นกำรอบรมในกำร
ทำงำนจริงโดยมีครูผู้สอนติดตำมนิเทศน์งำนดูแลอย่ำงใกล้ชิด จึงไม่สำมำรถทำกำรฝึกอบรมจำนวนมำกได้
จำเป็นต้องแบ่งกำรฝึกอบรมออกเป็นรุ่นละ 20 คน และเนื่องจำกพยำบำลในศูนย์กำรุณรักษ์มีปัญหำด้ำนสุขภำพ
และมีกำรลำออก 2 คน ทำให้จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมรุ่นที่ 3 มีเพียง 14 คน ทำให้ไม่สำมำรถรับผู้เข้ำอบรมใน
จำนวนเท่ำที่ตั้งใจได้

การอบรมแพทย์และพยาบาลชุมชนระยะสั้น
(Basic Palliative Care for District Team)
หลักสูตรการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรเดียวกับกำรอบรม Family care team เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย
(Basic Palliative Care for Family Care team) ตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 7. โดยทำกำรอบรมแพทย์
พยำบำลโรงพยำบำลชุมชนที่เป็นเครือข่ำยทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยของสปสช. ดังนั้นผลกำรประเมินและคะแนน
ทดสอบก่อนและหลังกำรฝึกอบรมใช้ข้อมูลเดียวกับโครงกำรฝึกอบรม Family care team เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ำย
การอบรม
ระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วยหัวข้อบรรยำย 13 หัวข้อ และ workshop จำนวนสองเรื่อง
เนื้อหาการอบรม เน้นหัวข้อที่มีควำมสำคัญ ตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 7. กำรอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มองเห็นภำพกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย โดยผ่ำนกำรใช้กรณีศึกษำและกำรทำแบบฝึกหัดแก้ปัญหำผ่ำนกำรทำ
กิจกรรมกลุ่มย่อย วิทยำกรเป็นผู้เชี่ยวชำญที่ทำงำนด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยมำยำวนำน
ตารางการฝึกอบรม ดังเอกสำรแนบหมำยเลข 8. ได้ทำกำรจัดกำรฝึกอบรมทั้งหมด 11 ครั้ง โดยจัดตำม
เขตบริกำรของสปสช. งดกำรจัดในเขต 7 เนื่องจำกผ่ำนกำรอบรมมำแล้ว และเขต 2 จัดร่วมกับเขต 3 วันที่และ
สถำนที่จัดอบรมดังเอกสำรแนบหมำยเลข 9.
ผู้เข้าอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น 1,746 คน จำก 13 เขต รำยชื่อและต้นสังกัดดังในเอกสำรแนบที่ 10.
เอกสารประกอบการอบรม ได้แก่เอกสำร handout และแผ่นพับเพื่อแจกผู้ป่วย 4 เรื่องคือ กำรใช้ยำ
มอร์ฟีนในกำรระงับปวด กำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยที่บ้ำน กำรดูแลด้ำนโภชนำกำรในผู้ป่วยระยะท้ำย กำรดูแล
ผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต
ได้ทำกำรจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยจัดตำมเขตบริกำรของสปสช. งดกำรจัดในเขต 7 เนื่องจำกผ่ำน
กำรอบรมมำแล้ว และเขต 2 จัดร่วมกับเขต 3
การประเมินผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ

มีกำรทำ pre-test เพื่อทดสอบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ก่อน และทำ post-test เพื่อประเมินองค์ควำมรู้ที่ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมได้รับเพิ่มขึ้น
ผลการประเมิน pre, post-test พบผู้ เข้ำรับ กำรอบรมมี องค์ควำมรู้เพิ่มขึ้น ในทุกเขตอย่ำงน้อย 5-6
คะแนน (คะแนนเต็ม 25) เขตกทม.มีคะแนนองค์ควำมรู้เดิมสูงกว่ำเขตอื่นๆ บ่งบอกถึงกำรเข้ำถึงกำรฝึกอบรมได้
มำกกว่ำเขตอื่นๆ เอกสำรแนบที่ 11.
การประเมินความพึงพอใจ ด้ำนกระบวนกำรอบรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.515.0) ด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับมำก (3.51-4.5) ด้ำนคุณ ภำพอยู่ในระดับมำกที่สุ ด ด้ำน
วิทยำกรพบควำมพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก ผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำเป็นกำรอบรมที่ดีมำก ได้รับ
องค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปปฏิบัติใช้ได้ ได้เห็นภำพกำรดูแลชัดเจนเนื่องจำกสอนจำกประสบกำรณ์ตรง ทำให้เห็น
ภำพกำรทำงำนแบบสหสำขำและกำรทำงำนแบบเครือข่ำย ส่วนใหญ่ มีควำมเห็ นว่ำระยะเวลำสั้ นเกินไป และ
ต้องกำรให้มีกำรอบรมอีก เอกสำรแนบที่ 12.
ปั ญ หาและอุ ป สรรค ในช่ ว งจั ด กำรอบรม เป็ น ช่ ว งที่ มี ปั ญ หำขั ด แย้ งระหว่ ำ งสปสช.และกระทรวง
สำธำรณสุข ทำให้เกิดปัญหำในกำรประสำนงำนกับจังหวัดที่ทำหน้ำที่แม่ข่ำย โดยบำงจังหวัดที่เป็นแม่ข่ำยระดับ
เขตปฏิเสธกำรเป็นเจ้ำภำพเนื่องจำกทำงโรงพยำบำลไม่ให้ควำมร่วมมือ ในบำงเขตจึงต้องไปจัดในจังหวัดที่ไม่ใช่แม่
ข่ำยเขต
จำนวนแพทย์ที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมมีจำนวนน้อยมำก ทั้งนี้ทำงศูนย์กำรุณรักษ์ได้ทำกำรส่งหนังสือให้ทำง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของทุกจังหวัดแล้ว ให้แพทย์และพยำบำลเข้ำร่วม แต่ก็ยังมีจำนวนน้อย อำจเนื่องจำก
แพทย์มีควำมสนใจในสำขำนี้ น้อยและกำรทำงำนในโรงพยำบำลชุมชนมีแพทย์น้อยจึงมีภำระกิจมำก ทำให้ไม่
สำมำรถมำเข้ำอบรมได้
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมมีจำนวนมำกกว่ำที่คำดไว้ ทำให้มีควำมไม่สะดวกเรื่องสถำนที่ ปัญหำที่สำคัญคือทำให้
กำรทำกลุ่มย่อยใน workshop มีขนำดใหญ่มำก แต่โดยรวมผู้เข้ำอบรมมีควำมกระตือรือล้นในกำรทำกลุ่มย่อยและ
พอใจกับประสบกำรณ์ที่ได้รับ
ผลสาเร็จโดยรวม

ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมมีควำมสนใจและกระตือรือล้นมำก มีควำมพึงพอใจสูงมำกต่อกำรฝึกอบรมครั้งนี้
สร้ ำงแรงบั น ดำลใจให้ อ ยำกดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะท้ ำ ย และต้ อ งกำรได้ รับ กำรฝึ ก อบรมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง จำกกำรที่
Palliative care หรือศำสตร์ในกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย โดยเฉพำะศำสตร์ในกำรจัดกำรอำกำรยังเป็นองค์ควำมรู้
ใหม่ และมีกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรน้อยมำก กำรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นควำมต้องกำรของทีมสุขภำพที่
ได้รับมอบหมำยให้ดูแลผู้ป่ วยกลุ่ มนี้ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีจำนวนมำกกว่ำที่คำดคะเนไว้ ซึ่งสะท้อนให้ เห็ นถึงควำม
ต้องกำรกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนนี้
กำรจัดอบรมเป็นกำรทำให้แม่ข่ำยและลูกข่ำยได้มีโอกำสพบปะกันและร่วมเรียนรู้องค์ควำมรู้ใหม่ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรจัดฝึกอบรมต่อเนื่อง และมีกำรต่อยอดให้กับทีมโรงพยำบำลชุมชน เพื่อให้สำมำรถเป็นแม่ข่ำย
และเป็นพี่เลี้ยงให้กับรพสต.
กำรพัฒ นำองค์ควำมรู้แก่เจ้ ำหน้ ำที่ รพสต.เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป ทั้งนี้เนื่องจำกรพสต.มีบทบำท
สำคัญในกำรเยี่ยมบ้ำน เนื่องจำกใกล้ชิดชุมชนมำกที่สุด Palliative care เป็นองค์ควำมรู้ใหม่และในปัจจุปันเป็น
ควำมจำเป็นในระบบสุขภำพ เนื่องจำกโรคเรื้อรังระยะท้ำย และโรคมะเร็งที่มีอุบัตกำรณ์เพิ่มขึ้น เป็นภำวะคุกคำม
ต่อผู้ป่วน ครอบครัว รวมถึงระบบสุขภำพ กำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ท้ำยสุดควรเป็นกำรดูแลที่บ้ำน เพื่อให้ผู้ป่วยมี
คุณภำพชีวิตที่ ดี และไม่เป็น ภำระด้ำนค่ำรักษำพยำบำล จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องมีกำรสร้ำงควำมตระหนักและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรสำธำรณสุขที่ทำงำนในชุมชน

