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แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยระยะทา้ยแบบประคบัประคอง 
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คณะกรรมการ CoP Palliative care ฝ่ายการพยาบาล 
ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิขุ ชลประทาน 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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วัตถุประสงคการพัฒนางานการดูแลผูปวยตอเนื่องแบบประคับประคองและการเตรียมผูปวยกอนกลับบาน 

1. เพ่ือประเมินปญหา ศึกษาเรียนรูรวมกัน และพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานในการดูแลผูปวยตอเนื่องและ

การเตรียมผูปวยกอนกลับบาน 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมของผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลผูปวยท่ีบานไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม ลดขอจํากัดดานเวลาท่ีไมตรงกันของญาติและเจาหนาท่ี ในการสอนเรื่องการดูแลผูปวย 

เชน การเช็ดตัว การทําแผล การใหอาหารทางสายยาง และการดูดเสมหะ เปนตน 

3. เพ่ือลดภาวะแทรกซอนของผูปวยท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดูแลอยางไมเหมาะสมของผูดูแล และการ

กลับมานอนซํ้าท่ีโรงพยาบาล (Re-admit)  

4. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และลดความขัดแยงระหวางผูปวย ครอบครัว และทีมบุคลากรทาง

การแพทย 

การดําเนินงาน 

1. พยาบาลท่ีหอผูปวยประเมินความพรอมผูปวยติดเตียง โรคเรื้อรัง หรือผูปวยในวาระสุดทายท่ีมีการ

ดูแลท่ีซับซอน มีการพยาบาลคอนขางมาก เชน การพลิกตัวและดูแลความสะอาดผูปวย การดูแลและ

ใหอาหารทางสายยาง การทําแผล การดูแลสายสวนปสสาวะ หรือทอหลอดลมคอ เปนตน 

2. เตรียมผูปวยและญาติท่ีโรงพยาบาลกอนกลับบาน โดยสอนการดูแลท่ีจําเปนของผูปวยแกผูดูแลหรือ

ญาติท่ีจะกลับไปดูแลจริงท่ีบาน และแนะนําการจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับผูปวยท่ีบานอยางเหมาะสม 

3. สงปรึกษาศูนยมิตรภาพบําบัดเพ่ือยืมอุปกรณท่ีจําเปนตองใชท่ีบาน และความชวยเหลือตางๆ เพ่ิมเติม 

รวมท้ังพยาบาลประจําตึกสอนการใชอุปกรณตางๆ และใหญาติทดลองใชดวยตนเอง 

4. พยาบาลประเมินผูดูแลวาสามารถดูแลผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม หากทําไดแลว แจง

แพทยใหผูปวยกลับบานได และสงปรึกษาทีมเยี่ยมบานเพ่ือติดตามเยี่ยมบานตอไป 

5. หากผูดูแลมีความกังวลหรือไมสามารถใหการดูแลไดอยางเหมาะสม สงปรึกษาหนวยเตรียมดูแลผูปวย

ตอเนื่องท่ีบาน (discharge planning unit) เพ่ือใหญาติฝกการดูแลผูปวยท่ีศูนยมิตรภาพบําบัด จนมี

ความม่ันใจในการดูแลผูปวย และปฏิบัติไดถูกตอง อาจใชเวลา 3-5 วัน โดยชี้แจงขอตกลงรวมกัน 
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คําชี้แจงผูดูแลและครอบครัว 

- ขณะนี้ผูปวยมีอาการคงท่ีและไมไดมีการดูแลรักษาทางการแพทยท่ีซับซอนแลว แพทยมี

ความเห็นวาภาวะรางกายผูปวยมีความพรอม สามารถกลับไปพักรักษาตัวท่ีบานได  

- ตอจากนี้เปนชวงเวลาท่ีเตรียมผูปวยและญาติกอนกลับบาน เพ่ือใหผูดูแลสามารถดูแลผูปวยท่ี

บานเองได จึงเนนใหผูดูแลหรือญาติดูแลผูปวยเองเหมือนการดูแลจริงท่ีบาน เชน การใหอาหาร

ทางสายยาง การเทปสสาวะ การทําแผล การเช็ดตัวและพลิกตัวผูปวย โดยมีพยาบาลคอยแนะนํา

และใหความชวยเหลือ 

- ผูดูแลหรือญาติสามารถสอบถามเรื่องการดูแลผูปวยไดในกรณีท่ีมีขอสงสัย รวมท้ังภายหลังผูปวย

กลับไปบานแลวในชวงแรกท่ียังไมม่ันใจ 

6. เม่ือผูปวยกลับบาน สงปรึกษาหนวยเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือติดตามเยี่ยมบาน โดยประเมินและให

คําแนะนําตอเนื่อง พรอมกับแนบแบบประเมินการสอน การใชอุปกรณเครื่องมือแพทย การดูแลผูปวย 

และการดูแลเครื่องมือแพทยเพ่ือสงตอขอมูล 
7. พูดคุยถึงปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงาน ผานกลุมไลน หรือการประชุม CoP Palliative เพ่ือประเมินผล

การดําเนินงาน พัฒนาและหาแนวทางแกไขรวมกันตอไป 

8. ในรายท่ีจําเปนตองปรับยาหรือรับยาตอเนื่องโดยไมตองนํานําผูปวยมา โรงพยาบาลสามารถออกใบนัด

ใหญาติมาปรึกษาแพทย ท่ี คลินิกประสานใจไดใน วันพุธ ท่ี 2 และวันพุธ ท่ี 4 ของเดือน 
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**แนวทางปฏิบัติในการพัฒนางานการดูแลผูปวยตอเนื่อง และการเตรียมผูปวยกอนกลับบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูปวยกลับบานได  

พยาบาลสอนและประเมินความ

พรอมของญาติ/ผูดูแลในการดูแล

 

สอนและใหคาํแนะนําญาตผิูปวยในการดูแลผูปวยท่ี

บาน โดยฝกปฏิบัตจิริง(ศูนยสงเสริมมิตรภาพบําบัดฯ)  

พยาบาลประจําหนวยแจงแพทยเจาของไข ใหแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน   

เม่ือจะอนุญาตใหผูปวยกลับบาน 
 

ประสานศูนยมิตรภาพบําบัดเพ่ือยืมเครื่องมือท่ีจําเปนในการดูแลผูปวยท่ีบาน 

 

ผูปวยระยะสุดทายหรือโรคเรื้อรังท่ีมีการดูแลซับซอนและ

การพยาบาลหลายอยาง เชน การใสสายใหอาหาร สาย

สวนปสสาวะ มีแผลกดทับ  หรือทอหลอดลมคอ เปนตน 

 

ผูดูแล/ญาติสามารถดูแลได 

พิจารณาในการสงปรึกษาสาขาเวชศาสตร

ครอบครัว เพ่ือดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

 

สงปรึกษาหนวยหนวยเตรียมดูแลผูปวยตอเนื่องท่ี

บาน (discharge planning unit) เพ่ือเตรียมผูปวย 

 

ผูดูแล/ญาติไมสามารถดูแลได 

ทีม HV ประเมินผลดวย

แบบประเมินการ 3 

พยาบาลประเมินผลดวย

แบบประเมินการสอน 1 

ประเมินผลดวยแบบ

ประเมินการสอน 2 



4 
 

Udate 10/3/2563 

แนวทางปฏิบัติในการวางแผนจําหนายผูปวยระยะทายแบบประคบัประคอง(Palliative Care) 

ศุนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สง่ตอ่ทีมเยี่ยมบา้น 

จาํหนา่ยผูป่้วย ไมพ่รอ้มจาํหนา่ย 

ผูปวย Palliative (IPD) 

 

เร่ิมวางแผนจําหนายต้ังแตแรกรับ 

**เตรียมความพร้อมจาํหน่าย 

ส่ือสารผู้ป่วย

และ

ครอบครัว 

เพื่อวางแผน

ร่วมกัน 

-จัดการ

อาการต่างๆ 

(ปวด, เหน่ือย

, อ่ืนๆ) 

-ความทุกข ์

สอน/ฝึก

ทกัษะผู้ดูแล

(หลัก/รอง) 

ประสาน

เตรียม

อุปกรณ์

การแพทย ์

ประสาน

ทมีสห

วิชาชีพ/

เครือข่าย 

คลนิิกประสานใจ 

เสยีชีวติท่ี รพ.(PPS<30)หรอืตาม

ความตอ้งการของผูป่้วยและ

ครอบครวั 

-การพยากรณโ์รค 

-แนวทางการรกัษา 

-สถานท่ีเสียชีวิต 

-การพยงุชีพท่ีไม่

เกิดประโยชน ์

-ใชย้า/ไมใ่ชย้า 

-อาการคาดหมายที ่

จะเกิดขึน้ที่บา้น 

-แผนการดแูล/ยา 

-คลิลานธรรม 

-IPD/DPU 

-การดแูลผูป่้วย/การ

ดแูลเครือ่งมือ/การให้

ยา(คูมื่อ) 

-ชอ่งทางติดตอ่/ขอ

ความชว่ยเหลือ 

-BIPAP/CPAP 

-เตียง/ที่นอนลม 

-ออกซิเจน 

-เครือ่ง suction 

-อปุกรณ ์อ่ืนๆ 

-ขอ้มลูผูป่้วย 

-แผนการดแูล 

-แบบประเมินการสอน 

-เรือ่ง/ปัญหารที่ตอ้ง

ติดตาม 

Palliative care checklist 

พร้อมจาํหน่าย

หรือไม่ 
 

 

สง่ตอ่เครอืขา่ย 

ประสานพยาบาล 

Palliative ชวยประเมิน 
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แนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคบัประคอง ตาม Palliative Performance Scale 
ศุนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิขุ ชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  สงรายงานให งาน Palliative ประจําเดือนไมเกิน วันท่ี 5 ของเดือน  

(ตามแบบรายงาน Update 9/9/2562) 

PPS 70 % - PPS 100 % 

(3 เดอืน- 1 ปี) 

 

PPS 0 % - PPS 30 % 

(1-20 วัน) 
 

PPS 40 % - PPS 60 % 

(17-89 วัน) 
 

ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลทีต่อบสนองความต้องการตาม 

 Advance Care Plan (แนวทางการดูแล) 

IPD OPD 

Flow วางแผนจาํหน่าย 

ผูปวย Palliative care 

ประเมินความต้องการการดูแลแบบประคับประคอง 

ส่งต่อเครือยข่าย 

 

แยกผูปวยตาม PPS 3 ระยะ 
 

เยีย่มบ้าน 

คลินิกประสานใจ 

ประเมิน Functional Capacity และหา Caregiver  
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคอง(Z515) ตามระดับ PPS 3ระยะ 

PPS 70 % - PPS 100 % PPS 40 % - PPS 60 % PPS 0 % - PPS 30 % 

-ปรึกษากับทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและ
ครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลแบบ
ประคอง 
-ประเมินโรคทางกายและจัดการอาการ
รบกวนดานรางกายของผูปวยตามแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ เชน การจัดการ
อาการปวด อาการเหนื่อย ฯลฯ 
-ประเมินจิตใจ สังคม จิตวิญญาณความ
เชื่อ การรับรู ความตองการ ของผูปวย
และครอบครัว รวมทั้งการยอมรับตอ
ความเจ็บปวย(ใชแบบประเมินผูปวย 
Palliative care) เชน ซึมเศรา วิตก
กังวล ความเหนือ่ยลาของผูดูแล ปญหา
คาใชจาย ตองการพธิีกรรมทางศาสนา 
คนหาความหวัง ส่ิงที่คางคาใจการ
เตรียมอุปกรณ ฯลฯ 
-ใหการดูแลที่ตอบสนองความตองการ
ของผูปวยและครอบครัว รวมทั้งการให
คําปรึกษาแกผูปวยและญาติ 
-ประเมินและจัดการความเส่ียงหรือ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูปวย เชน 
หกลม ตกเตียง ฆาตัวตาย หนอีอกจาก
โรงพยาบาล เปนตน 
-ใหการดูแลดานจิตวิญญาณ ตอบสนอง
ดานความเชื่อ ความหวัง ส่ิงที่อยากทาํ
เปนคร้ังสุดทาย สงเสริมใหผูปวยมีส่ิงยดึ
เหนียวทางใจ เชน ติดตอเชิญผูนําทาง
ศาสนาตางๆ ตามความศัทธาของผูปวย
และครอบครัว 
-การเตรียมหรือยืมอุปการณทาง
การแพทย เพื่อใชในการดูแลที่บาน 
-ใหความรูแกผูปวย ผูดูแล เกีย่วกับการ
ดูแลผูปวยที่บาน (แบบประเมินการสอน 
การดูแลอุปกรณทางการแพทย) 
-ประสานสอตอเครือยขายในบาง Case 
 

-ปรึกษากับทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและครอบครัว 
เกี่ยวกบัการดูแลแบบประคอง 
-ประเมินความสามารถและความเต็มใจของผูปวย

และครอบครัวในการเขาไปเก่ียของกับการ

ตัดสินใจในเรื่องการดแูลรักษา รวมถึง

กระบวนการดแูล(Living will) 

-ประเมินโรคทางกายและจัดการอาการรบกวนดาน
รางกายของผูปวยตามแนวปฏิบัติที่เกีย่วของ เชน 
การจัดการอาการปวด อาการเหนื่อย ฯลฯ 
-ประเมินจิตใจ สังคม จิตวิญญาณความเชื่อ การ
รับรู ความตองการ ของผูปวยและครอบครัว 
รวมทั้งการยอมรับตอความเจ็บปวย(ใชแบบประเมิน
ผูปวย Palliative care) เชน ซึมเศรา วิตกกังวล 
ความเหนื่อยลาของผูดูแล ปญหาคาใชจาย ตองการ
พิธีกรรมทางศาสนา คนหาความหวัง ส่ิงที่คางคาใจ
การเตรียมอุปกรณ(ตามความตองการ) ฯลฯ 
-ประเมินความสามารถของผูปวยในการดูแล

ตนเองและความสามารถของครอบครัวในการ

ดูแลผูปวย 

-ใหความรูแกผูปวย ผูดูแล เกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่
บาน (แบบประเมินการสอน การดูแลอปุกรณ
ทางการแพทย) 
-ประเมินและจัดการความเส่ียงหรืออันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับผูปวย เชน หกลม ตกเตียง การ
เกิดแผลกดทับ การถูกทอดทิ้ง 
-ใหการดูแลดานจิตวิญญาณ ตอบสนองดานความ
เชื่อ ความหวัง ส่ิงที่อยากทําเปนคร้ังสุดทาย 
สงเสริมใหผูปวยมีส่ิงยึดเหนียวทางใจ เชน ติดตอ
เชิญผูนําทางศาสนาตางๆ ตามความศัทธาของ
ผูปวยและครอบครัว 
-จัดสิ่งแวดลอมทีด่ีใหกับผูปวย เชน มมุ หรือหอง

แยกที่สงบ ใหผูปวยและครอบครัว มีความ

ยืดหยุนผอนคลาย 

-ประสานสอตอเครือยขายในบาง Case 
 

1.กรณีที่ผูปวยอยูในวาระสุดทายของชีวิต PPS 10-30 % 

-ประเมินความเหมาะสมของการใหยา การใหอาหาร การให
สารน้ํา การใหออกซิเจน รวมทั้งการดูแลอื่นๆ อยางเหมาะสม 
-ปรึกษาผูปวยหรือครอบครัว/ผูมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการ

ดูแล รักษาในวาระสดุทายของชีวติ การปฏบิัตติาม Living 

will เชน การใสทอชวยหายใจ การใชเครื่องชวยหายใจ การ

นําผูปวยกลับไปเสียชีวิตทีบ่าน 

-ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนดานรางกายของผูปวย
ตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
-ประเมินผูปวยและครอบครัว เกีย่วกับการรับไดตอความ
เจ็บปวย การสูญเสีย โดยประเมินจากความเศรา ความกังวล 
ความทุกข ความเครียด และใหคําปรึกษาโดยทีมสหวิชาชพี 
-ประเมินความพรอมของผูปวยและครอบครัว ตอความ
โศกเศราในยชวงสุดทายของชีวิต ใหคําปรึกษาและจัดการความ
เศราโดยทีมสหวิชาชพี เชน จิตเวช พระคิลานธรรม 
-ใหการดูแลตอบสนองตอความตองการของผูปวยและ
ครอบครัวอยางเหมาะสม 
-เปดโอกาสใหผูปวยไดอยูกับครอบครวัตลอด 24 ชัว่โมง 

-ใหการดูแลดานจิตวิญญาณ ตอบสนองดานความเชื่อ 
ความหวัง ส่ิงที่อยากทาํเปนคร้ังสุดทาย สงเสริมใหผูปวยมีส่ิงยึด
เหนียวทางใจเชน ติดตอเชิญผูนําทางศาสนาตางๆ ตาม
ความศัทธาของผูปวยและครอบครัว 
-จัดสิ่งแวดลอมทีด่ีใหกับผูปวย 

-ประเมินและจัดการความเส่ียงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผูปวย 
-ปรึกษาผูปวยหรือครอบครัวถึงสถานทีท่ี่ผูปวยตองการที่จะ
เสียชีวิต 
-ใหความรูแกครอบครัวถึงการดูแลเพื่อใหผูปวยเสียชวีิตอยาง
สงบ 
-ประสานสอตอเครือยขายในบาง Case 
2.กรณีถึงแกกรรม(PPS 0 %) 

-ทําความสะอาดรางกาย 
-เชิญผูนําทางศาสนาตางๆ ตามความศัทธาของผูปวยและ
ครอบครัว 
-กลาวคําอาลัย 
-จัดการกับความโศกเศรา ใหกาํลังใจญาติ  
3. การดแูลหลังความตาย 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-เยี่ยมบานในบางราย 
-โทรเยี่ยมตามความเหมาะสม 

 

 

 

แนวทางการดแูล 
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แนวทางการวินิจฉัย   Palliative care ศปช. 

List Disease (Life Threatening Disease) ท่ีคุกคามแกชีวิตไดแก  

1. Cancer 2. Neurological : Stroke  3. Renal Replacement Therapy 4. Pulmonary and Heart  Disease 

5. Multiple Trauma Patient   6. HIV/AIDS       7. Aging/Dementia   8. Liver Disease 

ประเมินขอ 1 และขอ 2 หากตอบ ใช ใหประเมินขออ่ืนๆ ตาม List Disease 

ลําดับ Criteria ใช ไมใช 

1 The surprise Question : ทานจะประหลาดใจหรือไมถาผูปวยจะเสียชีวิดในไมก่ีเดือน/สัปดาห/วัน ควรพิจารณาถึงอาการทางคลินิก โรครวม(co-morbidity) ภาวะทาง

สังคม และปจัยอ่ืนๆ ประกอบกันเพ่ือใหมองเห็นภาพรวม  

  

2 ประเมินจาก General indicators : มีการถดถอยของ Functional Performance status ไดแก นั่งนอนมากกวา รอยละ 50 ของวัน พ่ึงพิงมากข้ึน มี co-morbidity 

ซ่ึงเพ่ิม morbidity และ mortality, โรคลุกลามไมตอบสนองตอการรักษา, น้ําหนักลดมากกวา รอยละ 10 ใน 6 เดือน, เขาโรงพยาบาลโดยไมคาดหมาย/ฉุกเฉิน/เกิดเหตุ

สําคัญ เชน ลมรุนแรง Serum albumin นอยกวา 2.85 mg/ml 

  

3 Cancer : (มีอยางนอย 1 ขอ) 1.ผูปวยมีการกระจตายของมะเร็ง หรือเปนมะเร็งท่ีรักษาลําบาก 2.ตังบงช้ีท่ีสําคัญคือ functional status โดยผูปวยน่ังๆ นอนๆ มากกวารอยละ 50 ของเวลา

ท้ังวัน 3. มีพยากรณโรคมาณ 6 เดือน หรือนอยกกวา 4.ผูปวยและครอบครัวตองการการดูแลแบบประคับประคอง 5. Uncontrol symptom 

  

4 Palliative care in neurological disease 

Acute stroke : มีภาวะ Coma รวมกับ vegetable stage > 3 วัน หรือ coma รวมกับ severe myclonus > 3 วัน หรือ coma รวมกับ 1.มีกานสมองตอบสนองผดิปกติ 2.ไมตอบสนอง

ดวยการพูด 3.ไมตอบสนองตอความปวด 4.Cr > 1.5 mg/ml และอายุ > 70 ป 

Chronic stroke : vegetable stage หรือภาวะรูตัวนอยมากกวา หรืออัมพาตรุนแรง > 3 วัน, มีภาวะแทรกซอนทางการแพทยแยลง เชน aspirate, pneumonia, UTI, sepsis, bedsore 

stage 3-4, ไมมีการฟนตัวดีข้ึนหลงัมีอาการ 3 เดือน การรับรูเสียหาย/post-stroke dementia 

  

5 ESRD(ผูปวย CKD stage 4-5): (มีอยางนอย 2 ขอ) ผูปวยตองตัดสินใจไมลางไต(severe advance disease & severe poor prognosis) ประเมินวาผูปวยอยูในปสุดทายของชีวิต  

 

 

  

Refererence; http://www.goldstandardsframework.org.uk/ 

http://www.goldstandardsframework.org.uk/
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ลําดับ Criteria ใช ไมใช 

เลือกไมลางไต/ยุติการลางไต เน่ืองจากไมสามารถทําได จาก co-morbidity หรือเปนความประสงคของผูปวย, มีอาการทางจิตใจท่ีจตัดการลําบากแมไดรับ Renal Replacement Therapy ท่ี

เหมาะสมอยางเต็มท่ี, มีอาการของไตวาย เบ่ืออาหาร อาเจียน คันตามตัว สมรรถนะถดถอย ภาวสะนํ้าเกินท่ีจัดการลําบาก 

6 CHF : (มีอยางนอย 2 ขอ) Advance heart failure (stage D heart failure และมีอาการ NYHA III-IV) มีอาการเหน่ือยหอบขณะอยูเฉยๆหรือมีกิจกรรมเพียงเล็กนอย surprise Question, มี

การเขารับการรักษา อยางนอย 2 ครั้ง ใน 1 ป ดวยอากรรุนแรงจากภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรง(Advance heart failure) 
  

7 COPD : (มีอยางนอย 2 ขอ) โรคอยูในระดับรุนแรง(FEV1<30% predicted) รักษาอยูในโรงพยาบาลบอยๆอยางนอย 3 ครั้ง ใน 1 ป ท่ีผานมา จาก COPD exacerbations มีขอบงช้ีของการ

ใช long term oxygen therapy หายนใจหอบเหน่ือยหลังการเดิน ระยะ 100 เมตร ในแนวระนาบหรือทํากิจตกรรมอยูแตในบาน มีอาการและอาการแสดงของ light failure มีปจจัยอยางอ่ืน

เหลาน้ีรวมดวย ไดแก เบ่ืออาหาร ซึมเศรา ไดรับ systemic steroid มากกวา 6 สัปดาห รักษาอาการ COPD ในระยะ 6 เดือนท่ีผานมา 

  

8 AIDS : ผูปวยไดรับเช้ือ HIV มีอาการแทรกซอนรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ หรือไมตอบสนองตอการรักษา รางกายออนแอ อยูในภาวสะใกลเสียชีวิต    

9 Dementia : ไมสามารถทํากิจตกรรมเหลาน้ีได: เดินโดยไมมีคนพยงุ กลั้นอุจจระ/ปสสาวะ สื่อสารอยางมีความหมาย และทํากิจวัตรประจําวัน รวมกับขอใดขอหน่ึงดงน้ี       

   นํ้าหนักลด     UTI     Bedsore stage 3-4      มีไข เปนๆ หายๆ     รับประทานอาหารทางปากลดลง/นํ้าหนักลด      aspirate pneumonia    

  

10 Liver Disease : Advance cirrhosis รวมกับ intractable ascites, hepatic encephalophathy, hepatorenal syndrome <bacterial peritonitis, recurrent variceal bleed, alb 

< 24g/l & PTT or INR prolong, HCC 

  

11 Motor Neuron disease (MND) : มีการเสื่อมถอยทางกายอยางรวดเร็ว, aspirate pneumonia, มีปญหาการรับรูเพ่ิมมากข้ึน, นํ้าหนักลดมากกวารอยละ 10 ใน 6 เดือน มีอาการ

ซับซอน และมภีาวะแทรกซอนทางคลินิก, มี vital capacity <70% ในเด็ก, มีปณหาการเคลื่อนไหว dyskinesia ลมบอย, มีอาการทางจิตเวช 

  

*** ประเมิน List disease (Life Threatening Disease) รวมกับ criteria Palliative care และ PPS score 

Refererence; http://www.goldstandardsframework.org.uk/ 

http://www.goldstandardsframework.org.uk/
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ตวัช้ีวดัการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง  (Palliative Care) ปี 2561 – 2562 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ระดบัความสาํเร็จ 

(ระบุ Output / Outcome / 

Impact) 

1. ผูป่้วย Palliative ไดรั้บการประเมินและดูแลบรรเทาอาการ ร้อยละ 80  Outcome 

2. ผูป่้วย Palliative และญาติไดรั้บการพูดคุยวางแผนการรักษาและเขา้ใจเป้าหมายการดูแลผูป่้วย

ร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์ 

ร้อยละ 70 Outcome 

3. ผูป่้วย Palliative และญาติไดรั้บการพูดคุยเร่ืองความตอ้งการในวาระสุดทา้ยของผูป่้วย และ

เขียนหนงัสือแสดงเจตนารมณ์ 

ร้อยละ 70 Outcome 

4. ผูป่้วย Palliative และญาติท่ีแสดงเจตนารมณ์ในวาระสุดทา้ย ไดรั้บการตอบสนองตามความ

ตอ้งการ (รวมทั้งเขียน/ไม่เขียนหนงัสือแสดงเจตนารมณ์) 

ร้อยละ 70 Impact 

5. ผูป่้วย Palliative และญาติไดรั้บการพูดคุยเร่ืองความตอ้งการในวาระสุดทา้ยของผูป่้วย ท่ีเขียน

หนงัสือแสดงเจตนารมณ์ 

ร้อยละ 50 Impact 

6. ร้อยละของผูป่้วย Palliative ท่ีไดรั้บยากลุ่ม Opioids เพื่อบรรเทาอาการเหน่ือย ร้อยละ 50 Outcome 
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ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ระดบัความสาํเร็จ 

(ระบุ Output / Outcome / 

Impact) 

7. ร้อยละของผูป่้วย Palliative ท่ีไดรั้บยากลุ่ม Opioids เพื่อบรรเทาอาการปวด ร้อยละ 50 Outcome 

8. ผูป่้วยและญาติไดรั้บการดูแลดา้นจิตวญิญาณตามความเช่ือ ร้อยละ 80  Outcome 

9. ผูป่้วยและญาติไดรั้บการเตรียมความพร้อมในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น ร้อยละ 80 Outcome 

10. ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติ ร้อยละ 80 Outcome 
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แบบรายงานการให้บริการแบบประคับประคอง (Palliative Care) หน่วยงาน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิขุ ชลประทาน 

ประจาํเดือน ………………………………… ผู้รวบรวมข้อมูล …………………………………………………หอผู้ป่วย..................... 

ลาํดบั หัวข้อ จาํนวนผู้ป่วย(ราย) หมายเหตุ 

1  ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามมาตรฐานงาน PC   

1.1 จาํนวนผูป่้วยระยะสุดทา้ยทั้งหมดท่ีลงทะเบียน (รายเก่า/รายใหม่)   

1.2 จาํนวนผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการดูแลแบบประคบัประคอง   

2 ผูป่้วย อยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขจนวนัสุดทา้ย   

2.1 จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา/บรรเทาปวดดว้ยยาOpioids   

2.2จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา/บรรเทาอาการเหน่ือยดว้ยยา Opioids   

3 จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลโดยแพทยแ์ผนไทย   

4 ผูป่้วยไดรั้บประสบการณ์ทางจิตวญิญาณท่ีดี และตายในออ้มกอดแห่งครอบครัวอนัอบอุ่น   

3.1 จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการวางแผนดูแลตนเองล่วงหนา้(Advance care plan)   

3.2 จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลแบบประคบัประคอง ท่ีเสียชีวติท่ีโรงพยาบาล   

3.3 จาํนวนการใหบ้ริการดูแลภาวะเศร้าโศกของครอบครัวหลงัผูป่้วยเสียชีวติ (Bereavement care)   

3.4 ความพึงพอใจของผูไ้ดรั้บการดูแลแบบประคบัประคอง(% )   

5 ไดรั้บบริการต่อเน่ือง และการดูแลต่อเน่ือง   

4.1 จาํนวนผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีจาํหน่ายทั้งหมด (ไม่ตาย/กลบับา้น)   

4.2 จาํนวนผูป่้วยท่ีจาํหน่ายไดรั้บการส่งต่อดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น/ชุมชน   

4.3 จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลแบบประคบัประคอง ท่ีเสียชีวติท่ีบา้น   

4.4 จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บบริการเคร่ืองมือแพทยท่ี์บา้น(โปรดระบุ)....................................................   

6 จาํนวนผูป่้วย   :    Ca   

                       :    Non – Ca   
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No. ช่ือ-สกลุ 

อายุ 

ID HN AN 

Admit/ 

ว/ด/ป PC Dx 
ยา Opioid 

(ชนิดทีไ่ด้) 

PPS Level 
Admit 

อยู่ 
Dead 

HHC /

กลบั

บ้าน 

บ้านอยู่ใน

เขตอาํเภอ 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              
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แบบประเมินการสอน การใชอ้ปุกรณเ์คร่ืองมือแพทย ์การดูแลผูป่้วย และการดูแลเคร่ืองมือแพทย ์

ช่ือผูป่้วย..........................................................................................อายุ.................ปี HN………………………… 

ช่ือผูดู้แลหลกั.................................................................................................เบอรโ์ทร................................................................................... 

อุปกรณท่ี์ยมื วนัท่ียมื 

ประเมินการปฏบิติัของผูดู้แล 

(ผูป้ระเมิน/วนัท่ีประเมิน) 
หมายเหตุ 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6. เคร่ืองช่วยหายใจ       

คาํแนะนําเพิ่มเติม......................................................................................................................................................................................... 
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