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บทคัดย่อ  
   การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุ
วัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model) โดยประชากรที่ใช้ในการ
ประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการโครงการจ านวน 3 คน ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุทธจ านวน 2 คน 
ตัวแทนผู้นับถือศาสนาอิสลามจ านวน 2 คน ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจ านวน 2 คน ตัวแทนผู้รู้และปราชญ์ชุมชนจ านวน 
2 คน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจ านวน 2 คน และ ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 คนโดย
ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)  และใช้แบบสอบถามร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
โครงการ การบันทึกภาคสนาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
 
  ผลการประเมินพบว่า  

1. การประเมินความเหมาะสมด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาในการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลเทพา   
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2. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation) พบว่า งบประมาณมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และ คุ้มค่า คณะท างานมีการท างานเป็นทีม มคีวามรับผิดชอบสูง ทุ่มเท สถานที่และอุปกรณ์
มีความพร้อมสูง รูปแบบกิจกรรมมีคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ   

3. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีการวางแผนจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และการจัด
กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โครงการก่อให้เกิด
รูปแบบการบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายในพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คือ คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธและวิถีมุสลิม   

5. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานโครงการประสบความส าเร็จ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ
โรงพยาบาลมีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอ านวยความสะดวก
และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการอย่างเต็มที่ ผู้รับผิดชอบโครงการมีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบงาน มีการติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พร้อมและให้ความร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดี 

6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรม 
ควรก าหนดแนวทางและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะท างานอย่างต่อเนื่อง และควรพัฒนาองค์ความรู้
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธและวิถีมุสลิมให้ได้รับการยอมรับในวง
กว้างและขยายผลสู่พื้นที่อื่น 

 
ค าส าคัญ   
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1 บทน า 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมวดที่ 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพมาตรา 12 บคุคลมีสิทธิท า
หนังสือแสดงเจตจ านง ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน 
หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ซึ่งความเป็นมาและความส าคัญของหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่ท าหนังสือแสดงเจตนาสามารถปฏิเสธ
การรักษาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต เช่น ผู้ป่วยที่มีสภาพฟื้นไม่ได้ตายไม่ลง มีชีวิตอยู่ด้วย
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคบางโรคในระยะยาวโดยไม่มีทางรักษาให้
หายขาดได้ ผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆ การรักษาบางวิธีการอาจเป็นสิ่งที่เกินความจ าเป็น หรือไม่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากโดยไม่เกิดประโยชน์
ใดๆ นอกจากนั้นยังเป็นภาระต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยรวม  



  อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีจ านวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเพิ่มมากข้ึน และในขณะเดียวกัน
ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวก็มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มข้ึนเช่นกันดังจะเห็นได้จากข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมกราคม 
2561 มีจ านวนผู้ป่วย 25 ,34 ,35 และ 40 ราย ตามล าดับ พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจ านวน 3 ,5 ,4 
และ 5 ราย ตามล าดับซึ่งเมื่อจ าแนกโรค พบว่าอันดับหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง รองลงมาเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
ท้าย การดูแลที่ผ่านมาเน้นการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย  จิตใจ และจิตสังคม แต่ยังไม่
ครอบคลุมมิติทางด้านจิตวิญญาณ คณะกรรมการ Palliative care โรงพยาบาลเทพาได้ด าเนินการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วย ให้มี
เจตคติที่ดีต่อการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ให้ครอบคลุมมิติทางด้านกาย จิต จิตสังคม 
และจิตวิญญาณ ตลอดจนสร้างเครอืข่ายการดูแลผู้ปว่ยระยะท้ายแบบประคับประคองในพื้นที่อ าเภอเทพาให้มีศักยภาพ  

จากการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรม
ของอ าเภอเทพาในช่วงปี2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น  ดังนั้นเพื่อให้เห็นสิ่งที่
เกิดข้ึนภายใต้การด าเนินงานทั้งในด้านผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome)และผลกระทบ(lmpact)จึงเป็นที่มาของ
การประเมินติดตามโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งใช้กรอบแนวคิดการประเมิน
(CIPP Model) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ  ตัวแทนปราชญ์ชุมชนไทยพุทธ มุสลิม 
ผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพ  และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม  
 
2 วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบทของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

2.2 เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้า ของโครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
ในพหุวัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

2.3 เพื่อประเมินกระบวนการ ของโครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
ในพหุวัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

2.4 เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองใน
พหุวัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 

3 กรอบแนวคิดการประเมิน  

 การประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)  

ปัจจัยน าเข้า วิธีการ/กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1.คน (ปัจเจกบุคคล กลุ่ม เครือข่าย 
2.ทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ) 
3.งบประมาณ 
4.การจัดการข้อมูล 
5.แผนองค์กร เครือข่าย แผนชุมชน 

1.ข้ันตอนการด าเนินงานในแตล่ะ
กิจกรรม 

 วัตถุประสงค์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิต 
    ความส าเรจ็ทีเ่กิดข้ึนตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ 

 การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 



6.ทุนทางสังคม 
 ความรู้ ภูมิปัญญา 
 วัฒนธรรมประเพณี 
 วิถีชีวิต 

 ผลผลิตที่คาดหวัง 
 เครื่องมือและเทคนิค 
 งบประมาณ แหลง่ทุน 

2.กระบวนการด าเนินงาน 
 กระบวนการมีส่วนร่วม 
 กระบวนการเรียนรู ้

3.ผู้รบัผิดชอบ 

 การเปลีย่นแปลงความสัมพันธ์
ทั้งในระดับบุคคลและระดบัองค์กร 
 
ผลกระทบ 

 การขยายผลเชิงพื้นที ่
 การขยายผลเชิงนโยบาย 
 การขยายผลเชิงประเด็น 
 การขยายผลเชิงเครือข่าย 

 

3.1.ขอบเขตการประเมิน 

3.1.1. ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครัง้นี้ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา จ านวน 3 คน 

 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพา จ านวน 2 คน 

 เจ้าหน้าที่ทั่วไปโรงพยาบาลเทพา จ านวน 2 คน 

 ผู้รู้แตล่ะพื้นที่ แบง่เป็น วิถีพุทธ จ านวน 3 คน และวิถีมุสลิม จ านวน 3 คน 

 ผู้ให้การดูแลผู้สงูอายุ (Care Giver) จ านวน 2 คน 

3.1.2 ขอบเขตเนื้อหา 

 ประเมินสภาพแวดล้อม/บรบิท - หลักการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป้าหมายของโครงการ - 
การเตรียมการภายในโครงการ 

 ประเมินปจัจัยน าเข้า - บุคลากรและผูเ้ข้าร่วมโครงการ - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ - 
งบประมาณ - การบริหารจัดการ 

 ประเมินกระบวนการ - กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ - การนิเทศติดตาม 

 ประเมินผลผลิต - ผลการด าเนินโครงการ 

3.1.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
3.1.4 ขอบเขตระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 

3.1.5 งบประมาณในการประเมิน 20,000 บาท 

4 ระเบียบวิธี/ขั้นตอนการประเมิน 
 วิธีการรวบรวมข้อมลู :การเกบ็ข้อมลูแบบมีโครงสร้าง ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม 
          การเก็บข้อมลูแบบไม่มโีครงสร้าง ได้แก่ การสนทนากลุม่(Focus Group Discussion) 
          การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการและการบันทึกภาคสนาม  



5 ผลการประเมิน 

    จากการตดิตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองใน
พหุวัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ใช้กรอบการประเมินใช้เชิงระบบ (CIPP Model)  
  ผลการประเมินพบว่า  

1. การประเมินความเหมาะสมด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาในการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลเทพา   

2. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation) พบว่า งบประมาณมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และ คุ้มค่า คณะท างานมีการท างานเป็นทีม มคีวามรับผิดชอบสูง ทุ่มเท สถานที่และอุปกรณ์
มีความพร้อมสูง รูปแบบกิจกรรมมีคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ   

3. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีการวางแผนจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และการจัด
กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โครงการก่อให้เกิด
รูปแบบการบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายในพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คือ คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธและวิถีมุสลิม   
 
6 อภิปรายผลการประเมิน 

จากผลการประเมิน มีประเด็นที่จะน ามาอธิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้

เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม  มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
โรงพยาบาลเทพา ท าให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพาอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการอย่างเต็มที่ และ
บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินการโครงการเป็นอย่างดี 

2. ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น โครงการมีงบประมาณในการด าเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ การใช้จ่ายงบประมาณมี
ความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ท าให้การด าเนินการด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี คณะกรรมการด าเนินการโครงการมีการท างานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบ และมีความทุ่มเทในการท างาน สถานที่และอุปกรณ์มีความพร้อมสูง รูปแบบกิจกรรมมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือกับ
โครงการในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี 

3. ด้านกระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินการทั้งโครงการและรายกิจกรรมมีความเหมาะสม มีการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมท าได้อย่างทั่วถึง 
และคณะท างานมีการติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  



4. ด้านผลผลิต (Output) โครงการก่อให้เกิดรูปแบบการบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายในพหุวัฒนธรรม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คือ คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธและวิถี
มุสลิม ซึ่งได้จัดท าเป็นรูปเลม่มอบใหก้ับผูป้่วยและญาติส าหรับใช้เป็นสมุดประจ าตัว ท าให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

5.ด้านผลลัพธ์ (Outcome) โครงการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันของหน่วยงาน เช่น 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และก่อให้เกิดความตื่นตัวในการน าวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็น
ประเด็นในการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

6.ผลกระทบ (lmpact) โครงการก่อให้เกิดเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน เช่น เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในการเข้าไปเยี่ยมและดูแลผู้ป่วย สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตรง
ตามความต้องการ ช่วยลดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความพึงพอใจของญาติและผู้ป่วย เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตลอดจนผู้บริหารของโรงพยาบาลให้ความส าคัญ ส่งผลให้เกิดเป็นนโยบายน าไปสู่การปฎิบัติจริง 
  
7 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  จากผลการประเมิน พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานโครงการประสบความส าเร็จ ได้แก่  
 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของโรงพยาบาลมีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ  
 2. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ
อย่างเต็มที่  
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการมีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  
 4. คณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและให้ความร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดแนวทางและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด 
การท างานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธและวิถี
มุสลิมให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างและขยายผลสู่พื้นที่อื่น 
  
8 เอกสารอ้างอิง 
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