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กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
ทุกคนบนผืนแผนดินไทยมีสิทธ์ิเขาถึงการมีสุขภาวะในชวงทายของชีวิตและตายดี

พันธกิจ
พัฒนา ขับเคลื่อน และบูรณาการ ระบบสังคมและระบบบริการสุขภาพเพ่ือการตายดี

เปาหมายหลัก
ประเทศไทยมีระบบสังคมและระบบบริการสุขภาพที่รองรับการตายดี

ยุทธศาสตร
กอรางสรางฐาน พัฒนารูปแบบบริการ ขยายงานสูสังคม

กลยุทธหลัก
มุงพัฒนาและบูรณาการเครือขายที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาวะในวาระทายของชีวิตและ

การตายดีอยางเปนองครวม
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แผนผังยุทธศาสตร

คำอธิบาย
แผนผังยุทธศาสตร (strategy map) เปนเครื่องมือสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตรที่ปรับปรุงมา

จาก แนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ที่ใชแสดงเจตนารมณและเปาหมายสูงสุด 
(ultimate goal) ของยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น  สามารถสื่อสารและสรางความเขาใจไดอยางชัดเจนซึ่งมีการกํา
หนดกรอบ แนวทางของกระบวนการหลักที่สําคัญเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมและมุง
สูการบรรล ุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรแสดงการประสานเชื่อมโยงในเรื่องสำคัญที่เก่ียวของกับ
ทุนขององคกรไมวาจะเปนทุนมนุษยทุนเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศเปนการใชทุนที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด
และยังทำใหมองเห็นสวนที่บกพรองหรือชองวางของกลยุทธและความเชื่อมโยงที่อาจจะขาดหายไปใน
ระหวางการจัดทํายุทธศาสตรหรือในระหวางการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติเพื่อสามารถดําเนินการปรับปรุง
แกไขไดรวดเร็วทันการณ

สำหรับแผนผังยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิตมีเปาหมายหลัก คือ ทุกคน
บนผืนแผนดินไทยมีสิทธิ์เขาถึงการมีสุขภาวะในชวงทายของชีวิตและตายด ี ถือเปนมิติเชิงคุณคาในระดับ
ประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดดวยผลที่เปนมิติดานคุณภาพ คือ การที่คนไทยมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยการมีระบบการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิตแบบเปนองครวม
โดยการบริการสาธารณสุขผสมผสานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  และมีการพลังเครือขายขับเคลื่อนเข็มแข็ง
อยางตอเนื่อง และทั้งหมดที่กลาวถึงตองเปนการขับเคลื่อนใน 6 ประเด็น

หลักที่สำคัญ ซึ่งแบงเปนมิติดานกระบวนงาน (process) คือ 
1.การสรางทัศนคติที่ดีและการสรางความรูความเขาใจแกสังคมในเรื่องที่เกี่ยวของการตาย

ดีและการบริบาลแบบประคับประคอง
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2.การสรางและจัดการความรูในเรื่องของการบริบาลแบบประคับประคองที่เปนองครวม
3.การพัฒนารูปแบบระบบการบริการสาธารณสุขทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

ตางๆ ของประเทศ
และ มิติดานการเรียนรู การพัฒนาในระดับรากฐาน คือ

1.การพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในระบบการบริบาลแบบประคับประคองรวมถึงผูที่
เก่ียวของกับการดูแล

2.การพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการบริบาลแบบประคับประคอง
ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการดูแล

3.การผลักดันนโยบาย กลไกและกฎหมายรองรับการมีสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
การจัดทำแผนยุทธศาสตรไมสามารถมองเพียงมิติใดมิติหนึ่ง หากตองมองอยางครอบคลุมทุกมิติ

เพ่ือการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑: การสรางทัศนคติท่ีดีและการสรางความรูความเขาใจ
ประเด็นยุทธศาสตรนี้ มุงที่จะสรางความรูความเขาใจของสังคมในเรื่องของการตายดีและการ

บริบาลแบบประคับประคอง โดยการพัฒนาเนื้อหาสาระ รูปแบบ ชองทาง และเครื่องมือการสื่อสารอยางเปน
ระบบครอบคลุมทุกระดับ มีการสรางและพัฒนาเครือขายการบริบาลแบบประคับประคองใหเขมแข็ง 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมเครือขายและบุคลากรทางการสาธารณสุข และมีการสื่อสารทาง
สังคม สำหรับในการพัฒนาบุคลากรกลุมวิชาชีพใหดำเนินการควบคูไปกับการใหรณรงคสรางความรูความ
เขาใจแกประชาชนดวย

เปาประสงค: ทุกคนในประเทศไทยมีทัศนคติ ความรูความเขาใจเก่ียวกับสัจธรรมชีวิตโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการตายดี และการบริบาลประคับประคองรวมทั้งสามารถสื่อสารเรื่องดังกลาวไดอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด

• ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการตายดี และเรื่องการบริบาลแบบประคับประคอง
แบบเปนองครวม

• มีกิจกรรมทางสังคมที่สะทอนทัศนคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับชีวิตและการบริบาลแบบประ
คับประคองอยางเปนองครวม

• มีการขอรับบริการแบบประคับประคองแบบเปนองครวมเพ่ิมขึ้น

• มีการแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ แหงพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ิมขึ้น

กลยุทธ:
มุงสรางคามรวมมือที่เขมแข็งระหวางองคกรภาคีเครือขายใหเปนพลังในการสื่อสาร
องคประกอบที่สำคัญในยุทธศาสตร นี้ไดแก
๑. การพัฒนาสาระ รูปแบบ และกิจกรรมการสื่อสารตอสาธารณะ เพ่ือสรางความเขาใจแกสังคม 

ดวยสาระที่สามารถสื่อกับสังคมในวงกวางได และจัดทำเปนสื่อที่เหมาะสม
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กิจกรรม
๑) การผลิตสื่อเพ่ือการเผยแพรแกกลุมเปาหมายตางๆ
๒) การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารทางสังคม
๓) การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและฝกอบรม
๔) การจัดระบบการบริหารสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรูและฝกอบรม
๕) การจัดทำคูมือ/แนวทางสำหรับประชาชน

๒. การสรางนักสื่อสารและจัดกิจกรรมสื่อสารการสรางสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
กิจกรรม

๑) สนับสนุนใหมีนักสื่อสารเกาะติดเฉพาะประเด็นทั้งในสื่อกระแสหลัก สื่อสมัยใหม และ
สื่อพลเมือง ทั้งที่ทำงานเต็มเวลา และ แบบอาสาสมัคร

๒) เผยแพรกรณีศึกษาดวยสื่อตางๆ
๓. การถายทอดผานสื่อตางๆ ในทุกชองทาง รวมทั้งการจัดการรณรงคเปนระยะๆ ตามสถานการณ

๑) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือสนับสนุนใหเปนวาระทางสังคม
๒) จัดกิจกรรมรณรงคและเคลื่อนไหวทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒: การสรางและจัดการความรู
ประเด็นยุทธศาสตรนี ้ มุงที่จะสรางและจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบและระบบ

การบริบาลแบบประคับประคองที่เปนองครวม ตลอดจนการจัดการความรูในเรื่องของชีวิต โดยผูที่เก่ียวของ
จะตองมีทั้งความรูทั้งศาสตรและศิลปในการดูแลผูปวยและญาติ โดยการพัฒนาระบบการศึกษา  การวิจัย
และพัฒนา การสรางระบบการจัดการความรู การจัดการคลังความรู และการสรางระบบการเรียนรู การ
ถายทอดประสบการณ และการแบงปนและกระจายความรู

เปาประสงค์: ภาคีเครือขายภาคประชาชน บุคลากรทางสาธารณสุข มีทุนทางสังคม มีความรูท่ี
สามารถนำไปประยุกตใชได และสามารถเผยแพรไดอยางตอเน่ือง

ตัวชี้วัด:

• จำนวนเอกสารและสื่อที่เกิดจากการจัดการความรูเพ่ิมมากขึ้น

• มีสถาบัน/องคกรที่ทำหนาที่จัดการความรูในทุกระดับ 

• มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับ

• มีงานวิจัยที่เก่ียวเนื่องกับการดูแลผูปวยระยะทายในบริบทของประเทศไทย

• มีการวิจัยระบบบริการสุขภาพที่เก่ียวของ

กลยุทธ:
สรางเสริมทุนทางปญญาใหแกเครือขายและบุคลากรทางสาธารณสุข
เนื่องจากการดูแลผูปวยในระยะทายจะไมมีลักษณะตายตัวแตจะขึ้นอยูกับสภาพของโรคของผูปวย

และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม และครอบครัวของผูปวย ทั้งนี ้ รวมถึงความรูดานเทคนิค และความรูเชิง
ระบบ ที่ครบถวนทุกมิติ ครอบคลุมทุกกลุมอายุ องคประกอบที่สำคัญในยุทธศาสตรนี้ ไดแก
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๑. การสนับสนุนการวิจัยในทางเทคนิคและเชิงระบบ รวมถึงการสื่อสารและการสังเคราะหเพ่ือให
ไดองคความรูที่สามารถนำไปสูการกำหนดนโยบาย และการพัฒนาระบบการบริบาลแบบประคับประคอง 
เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน ระหวางสถานพยาบาล สถานบริบาลกึ่งบานสำหรับผูปวยระยะทายของชีวิต 
(Hospice) บาน และชุมชน

กิจกรรม
๑) การศึกษาสถานการณการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
๒) การศึกษาความตองการหรือความปราถนาในระยะสุดทายของชีวิตในบริบทของสังคม
ไทย

๓) การศึกษารูปแบบและระบบการบริบาลแบบประคับประคองที่เหมาะสมสำหรับ
ประเทศไทย

๔) การศึกษาระบบการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิต

๕) การศึกษาถึงยุทธศาสตรดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขสำหรับรูปแบบการบริบาลแบบ
ประคับประคองที่เหมาะสม

๖) การศึกษาผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐

๒. การจัดการความรู เพ่ือใหมีการนำเอาประสบการณ และความรูภายในตน  (tacit knowledge) 
มาจัดการใหเกิดเปนชุดประสบการณ และรวบรวมกรณีศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางภาคีตางๆที่เก่ียวของ นำไปสูพัฒนาการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต

กิจกรรม
๑) การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบสม่ำเสมอ 
และตอเนื่อง

๒) การจัดกิจกรรมการจัดการความรูที่ดีทั้งในกลุมอาสาสมัครและกลุมผูใหบริการรวมถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกรณีศึกษาตางๆ

๓) การผลิตตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอนเอกสารสรุปบทเรียนและการผลิตสื่อ
ผสมประกอบการเรียนการสอนทุกรูปแบบรวมถึงการผลิตซ้ำหรือปรับปรุงเอกสารทาง
วิชาการเอกสารเผยแพรที่มีอยูแลว

๔) การสื่อสารเพ่ือการเชื่อมโยงองคกรภาคีในเครือขาย
๕) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่งดีดีระหวางองคกรภาคี
๖) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการบริการ
สาธารณสุขที่สงเสริมการบริบาลแบบประคับประคอง ระบบการสงตอรวมถึงรูปแบบการ
สนับสนุนดานตางๆและการบูรณาการกับระบบอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ

๗) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายโดยการดูแลที่บาน (Home-based Palliative Care) ดวยการแพทยแผน
ปจจุบันและการแพทยทางเลือกรวมกับการเยียวยาทางจิตวิญญาณ
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓: การพัฒนารูปแบบและระบบการบริการสาธารณสุขเพื่อการสราง
เสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตรนี ้ มุงพัฒนาระบบการบริบาลแบบประคับประคองใหสามารถอยูในระบบ
บริการสาธารณสุขผสามสานและระบบสุขภาพชุมชน  และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิต โดยการพัฒนาระบบและแนวทางการปฎิบัติในการดูแลแบบประคับประคองที่เปนมาตรฐาน  การ
พัฒนาการสนับสนุนและบูรณาการกับระบบอื่นทั้งของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ การพัฒนาบริการของโรง
พยาบาลเชื่อมโยงกับชุมชน  การพัฒนาแนวทางการจัดตั้งศูนยประสานงานเพ่ือสนังสนุนระบบบริการในพ้ืนที่ 
การพัฒนาระบบยาสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคอง 

เปาประสงค์: การบริบาลแบบประคับประคองและการเยียวยาแบบองครวม สำหรับผูปวยระยะทายได
รับการบูรณาการเขาสูระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ 

ตัวชี้วัด:

• มีชุดสิทธิประโยชนที่เก่ียวกับการดูแลระยะทายของชีวิต

• มีการสรางตัวชี้วัดและรับรองคุณภาพบริการ

• มีสถานพยาบาลที่จัดบริการเรื่องการดูแลแบบประคับประคองอยางเปนระบบและมีรูปแบบที่
ชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุมอายุ

• มีการสนับสนุนอื่นๆที่นอกเหนือจากบริการทางการแพทยมาสนับสนุนการดูแลแบบประคับ
ประคอง

• มีการใชทรัพยากรสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับการดูแลแบบประคับประคองในแตละรูปแบบ

• บุคลากรสาธารณสุขในแตละสาขามีแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะทาย 

กลยุทธ:
สรางรูปแบบมาตรฐานการบริการและพัฒนาบริการสาธารณสุข
องคประกอบสำคัญในยุทธศาสตรนี้ ไดแก
๑. การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพยาบาล สถานบริบาลก่ึงบานสำหรับผูปวยระยะ

ทายของชีวิต การดูแลที่บานและชุมชน รวมถึง มาตรฐานและคุณภาพการบริการผสมผสานที่ครบถวนทุกมิติ  
ครอบคลุมทุกกลุมอายุ ตลอดจนมาตรฐานดานเวชภัณฑและเทคโนโลยี โดยใหสอดคลองกับบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และความเชื่อที่แตกตางกัน

กิจกรรม
๑) การจัดทำมาตรฐานการบริการผูปวยแบบประคับประคองที่เปนองครวม
๒) การพัฒนามาตรฐานระบบบริบาลแบบประคับประคองใหโรงพยาบาลเชื่อมโยงกันเปน
เครือขายและเชื่อมโยงกับชุมชน

๓) การจัดทำคูมือปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ (Clinical Practice Guideline) ทุก
สาขาวิชาชีพที่เก่ียวของ

๔) การจัดทำคูมือการใชยากลุมมอรฟนที่เปนมาตรฐาน
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๕) การจัดทำแนวปฏิบัติและระบบการบริบาลแบบประคับประคองและการเยียวยาทางจิต
วิญญาณเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิตที่เปนมาตรฐานในระดับ
ประเทศเพ่ือใหการปฏิบัติของบุคคลากรที่เก่ียวของเปนไปในทิศทางเดียวกัน

๖) การกำหนดเกณฑที่ระบุระดับความสามารถในการบริบาลแบบประคับประคองของ
สถานพยาบาลเพ่ือเปนเครื่องมือการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยใหมีประสิทธิภาพ

๗) การบรรจุยาที่จำเปนตองใชควบคุมอาการในการบริบาลแบบประคับประคองไวใน
บัญชียาหลักแหงชาติ

๘) การพัฒนาระบบยาสนับสนุนการบริบาลแบบประคับประคอง โดยเฉพาะยากลุม
มอรฟน และยากลุมที่ใชควบคุมอาการตางๆ ใหผูปวยสามารถเขาถึงยาไดงายขึ้น ไรรอย
ตอระหวางผูมีอำนาจในการสั่งยากับผูดูแลผูปวยทุกระดับ

๙) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริบาลแบบประคับประคองทั้งที่สถานพยาบาลและที่
บาน

๒. การพัฒนาระบบการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสม เพ่ือใหไมเปนภาระแกผูปวยหรือญาติจน
เกินไป และใหเกิดความเสมอภาคในการรับภาระคาใชจาย

กิจกรรม
๑) กำหนดชุดสิทธิประโยชนที่เก่ียวกับการดูแลในระยะทายของชีวิตใหเทาเทียมกันทุก
กองทุน

๒) การกำหนด Diagnostic Related Group (DRG) สำหรับการบริบาลแบบประคับ
ประคองใหสอดคลองกับภาระคาใชจายและทรัพยากรที่ใชไป

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔: การพัฒนาศักยภาพและกำลังคน
ประเด็นยุทธศาสตรนี้ มุงที่จะพัฒนาชุมชน  ครอบครัว รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบ และใน

ทุกระดับ ทั้งในเชิงปริมาณ  รวมทั้งขีดความสามารถ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการสราง
เสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต

เปาประสงค: สถานบริการสาธารณสุขและชุมชนมีผูที่ทำหนาที่บริบาลแบบประคับประคองที่มีความรู
ทั้งศาสตรทางการแพทยและศิลปะในการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพและจำนวนที่เพียงพอ

ตัวชี้วัด:

• มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขและเครือขายที่ผานการศึกษาและฝกอบรมที่เก่ียวกับการดูแลแบบ
ประคับประคองเพ่ิมมากขึ้น

• มีศูนยฝกอบรมที่เก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคองในทุกภาคของประเทศ

• มีหลักสูตรที่รับรองโดยองคกรวิชาชีพหรือองคกรที่ทำงานเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายในทุก
ระดับ

• มีกรอบการทำงาน แผนความกาวหนาในสายงานและอัตรากำลังของบุคลากรสาธารณสุขที่
ทำงานในเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย
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•  มีหลักสูตรการสอนภาคบังคับทางดานการบริบาลแบบประคับประคองในสถาบันการศึกษา
ทางการแพทยและสาธารณสุขในทุกระดับ

กลยุทธ:
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในทุกระดับ
องคประกอบสำคัญในยุทธศาสตรนี้ ไดแก
๑. การพัฒนาขีดความสามารถ ซึ่งรวมถึงความสามารถของบุคลากร ทั้งในดานบริการสุขภาพ ดาน

สังคมสงเคราะห ดานจิตวิญญาณ  และอื่นๆ ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน  การพัฒนาบุคลากรนี ้รวมทั้ง
การศึกษาพ้ืนฐานในสถานศึกษา และการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรมในระหวางประจำการดวย ทั้งนี้เพ่ือให
มีบุคลากรทุกประเภท ที่จำเปน  มีความเขาใจ มีความรู และมีคุณภาพ อยางเพียงพอ และกระจายอยางทั่ว
ถึง

กิจกรรม
๑) การกำหนดใหบุคลากรทุกกลุมวิชาชีพมีขีดความสามารถพ้ืนฐานในการบริบาลแบบ
ประคับประคองแบบองครวม ครอบคลุมทุกกลุมอายุ

๒) การจัดตั้งศูนยฝกอบรมทำหนาที่พัฒนาบุคลากรกลุมวิชาชีพสาขาตางๆ ในทุกภูมิภาค 
โดยมอบหมายใหหนวยงานดานการศึกษาและฝกอบรมที่มีอยูแลวทำหนาที่ดังกลาว

๓) การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับกลุมวิชาชีพสาขาตางๆ
๔) การพัฒนาศักยภาพผูบริบาลผูปวยแบบประคับประคองกลุมตางๆ อาทิ ผูดูแลหลัก 

(Primary Care Giver) กลุมอาสาสมัคร กลุมศาสนา ดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
๕) การบรรจุสาระเรื่องการบริบาลแบบประคับประคองไวในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพขั้น
พ้ืนฐานสำหรับกลุมวิชาชีพ

๖) การจัดการศึกษาตอเนื่องทางวิชาชีพหลักสูตรการบริบาลแบบประคับประคอง รวมถึงผู
ใหคำปรึกษาในพ้ืนที่

๗) การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยในการใชยาเพ่ือควบคุมอาการ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใชยาบรรเทาปวดกลุมมอรฟน

๒. การพัฒนาขีดความสามารถของสถาบัน สถานบริการ และชุมชน
กิจกรรม

๑) การพัฒนาระบบการสงตอและการสื่อสารระหวางหนวยบริการ และครอบครัวและ
ชุมชน

๒) การจัดระบบอาสาสมัครและเครือขายการดูแลผูปวยที่บาน
๓) การจัดการเครือขายทั้งเครือขายสถานพยาบาลและเครือขายทางสังคม การจัดกิจกรรม
รวมกันของเครือขาย รวมทั้งการขยายเครือขาย

๔) การพัฒนารูปแบบโครงสราง บทบาท อัตรากำลัง และขีดความสามารถบุคลากรที่
เก่ียวของ รวมถึงการอภิบาลบุคลากรผูทำหนาที่ดังกลาว

5) การมีสวนรวมของเครือขายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศในระบบการ
บริบาลแบบประคับประคอง

ประเด็นยุทธศาสตรนี ้ มุงที ่จะทำใหระบบการบริบาลแบบประคับประคอง เปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน  และ
เชื่อมโยงทุกระดับบริการ โดยการสรางฐานและเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระบบการดูแลแบบประคับประคองใน
การบริการสาธารณสุขผสมผสาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีรูปแบบและการใชงานขอมูลที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน

เปาประสงค: เครือขายและสถานบริการที่เก่ียวของกับการบริบาลแบบประคับประคอง มีระบบ
สารสนเทศการดูแลผูปวยระยะทายที่สามารถเชื่อมโยงและใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด:

• มีระบบขอมูลขาวสารรองรับการบริบาลแบบประคับประคองที่ถูกตองครบถวน เปนปจจุบันและ
เขาถึงไดงาย

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับ

• มีเครือขายและสถานบริการที่สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลและใชงานรวมกันไดเพ่ิมมากขึ้น

กลยุทธ:
สรางความเชื่อมโยงในการแบงปนและการนำขอมูลการบริบาลแบบประคับประคองมาใช
องคประกอบสำคัญในยุทธศาสตรนี้ ไดแก การสนับสนุนใหเครือขายสถานบริการสาธารณสุขมี

ระบบขอมูลการดูแลผูปวยระยะทายที่สามารถเชื่อมโยงและใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม

๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลผูปวยที่ตองการการบริบาลแบบประคับประคอง
๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสงตอผูปวยและเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร
ตางระดับสถานพยาบาล

๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการยากลุมมอรฟน
๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใหคำปรึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6: การผลักดันนโยบาย กลไกและกฎหมายรองรับการมีสุขภาวะในระยะ
ทายของชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรนี ้ มุงใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การจัดตั้งกลไก และการออกกฎหมาย 

ระเบียบที่เอื้อตอการพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต โดยเฉพาะเอื้อตอการจัดการ
บริบาลแบบประคับประคอง โดยการผลักดันใหเกิดกลไกการตัดสินในเชิงจริยธรรม การกำหนดนโยบาย 
กฎหมาย กฏระเบียบ และขอบังคับที่รองรับการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต การกำหนดใหการ
ดูแลแบบประคับประคองอยูในระบบบริการสาธารณสุขผสมผสาน และระบบการเงินการคลังของประเทศ

เปาประสงค: ยุทธศาสตรสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิตถูกบรรจุเปนวาระในระดับชาติ
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ตัวชี้วัด:
มีนโยบายระดับชาติ กฎหมาย และระเบียบที่รองรับการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต

กลยุทธ:
ยกระดับการดูแลแบบประคับประคองผูปวยระยะทายเปนวาระระดับชาติ
องคประกอบของยุทธศาสตรนี้ ไดแก
๑. ผลักดันใหการบริบาลแบบประคับประคองเขาไปอยูในระบบบริการสุขภาพ ระบบสาธารณสุข

ผสมผสาน และระบบการเงินการคลังของประเทศ
กิจกรรม

๑) การบรรจุการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิตสำหรับประชากรกลุมตางๆ ไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๒) การบรรจุการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต ไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๒ (เมื่อมีการปรับปรุงแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (เมื่อมีการปรับปรุงแผน) แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ 
(ฉบับที่ ๑๑) และแผนมะเร็งแหงชาติ (ฉบับที่ ๙)

๔) การบรรจุการบริบาลแบบประคับประคองไวในมาตรฐานการบริการสาธารณสุขของ
สถานพยาบาลระดับตางๆ ของรัฐ รวมทั้งแผนการบริการของพวงบริการ (Service Plan) 
ของกระทราวสาธารณสุข

๒. การพัฒนากลไกและระบบอภิบาล ไดแก การพัฒนานโยบายแผน  การพัฒนากลไกทาง
กฎหมายที่จำเปน  ระบบการติดตาม ประเมินผล การมีหนวยงานบริหารและประสานการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร และระบบการมีสวนรวมของภาคีตางๆอยางกวางขวาง

กิจกรรม
๑) การพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแบบย่ังยืน (Sustainable 

Healthcare Accreditation, SHA) ที่มีการบริบาลแบบประคับประคองเปนองคประกอบ
๒)การพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฏระเบียบขอบังคับที่มีสวนสนับสนุนการบริบาลแบบ
ประคับประคอง ไดแก กฎหมายที่เก่ียวกับสารเสพติด กฏหมายที่เก่ียวกับการแจงตาย 
พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พร.บ.ที่เก่ียวกับผูพิการ 

๓) การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหการใชยากลุมมอรฟนเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย 
ไมเกิดรั่วไหล และสอดคลองกับกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศในเรื่อง
การควบคุมสารเสพยติด

๔) การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล การบริการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะในระยะ
ทายของชีวิต

๕) การจัดหนวยบริหารเพ่ือประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาวะใน
ระยะทายของชีวิต
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