Service Profile
งานดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
บริ บท
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย (Purpose)
ให้บริการผูป้ ่ วยทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพและยึดผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง เน้นการให้บริการครบองค์รวมทัง้ 5 ด้าน โดย สหสาขาวิชาชีพและการวางแผนจาหน่ายสู่ชุมชน
การเยีย่ มติดตามผูป้ ่ วยในชุมชนจนถึงวาระสุดท้าย
ข. ขอบเขตการให้บริ การ (Scope)
ให้การดูแลรักษาโรคโดยรวมทีม่ คี วามเจ็บป่ วยทัง้ ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผรู้ บั บริการมีความ
ปลอดภัย แบบประคับประคอง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีป่ ้ องกันได้ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรค และการดูแล
ตนเองเมือ่ เข้าสู่ระยะสุดท้าย ทา Family meeting เตรียมความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผูป้ ่ วยเมือ่
จาหน่าย เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาล ส่งเสริมการให้บริการเชิงรุก โดยการติดต่อ
และประสานงานผูน้ าชุมชนและรพ.สต
ปี 2557 (31)
ปี 2558 (42)
ปี 2559 (49)
ปี 2560(44)
CA breast=12
CA tongue=4
CA liver=3
CA Lymnode =3
Ca ovary=3
CA thyroid=2
CA bladder=1
CA colon=1
CAEsopha=1
CA larynx=1

CA lung= 9
CA colon=6
CA liver=5
CA Brain=5
Ca cervic =3
CA breast=3
CA leukemia=3
CA Lympho=1
CA thyroid=1
CA bladder=1
CAEsopha=1
CA larynx=1, Ca
mouth=1
Ca nasopha=1
Ca stomach=1

CA lung= 9
CA tongue=6
CA breast=6
Ca postate=4
CAEsopha=4
CA colon=3
CA liver=3
CA Lympho=3
Ca cervic =2
CA pancrease=2
CA Brain=1, CA
bladder=1
CA leukemia=1, Ca
gum=1
CA mouth=1, CA neck=1
Ca nasopha=1

CA breast=9
CA lung= 8
CA liver=3
Ca nasopha=3
CA thyroid=2
CA colon=2
Ca cervic =2
CA Lympho=2
CA bladder=2
CA Brain=1, MMR=1
CA Esopha=1, CA
rectum=1
CA orophaynx=1, CA
penis=1
Ca ovary=1, CAEsopha=1
CAEsopha=1, CApostate=1
CApancrease=1, CAgum=1

กระบวนการสาคัญ (Key
Process) กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
1. การเข้าถึงและการบริการ

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance indicator)

- ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจ
่
ว่าผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลเหมาะกับ
ปั ญหาสุขภาพและความต้องการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- อัตราการดูแล ในรพ.และ
ภายนอกโดนนาPPs มาประเมิน
และส่งต่อการดูแลและอุปกรณ์
- อัตราความไม่พร้อมของทีม/
เครือ่ งมือ

2. การประเมินผูป้ ่ วย

- ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมิน
ปั ญหาอย่างครอบคลุม และทราบ
ความต้องการของผูป้ ่ วยอย่าง
ถูกต้อง และตามความเร่งด่วนเพื่อ
วางแผนการดูแลรักษาพยาบาล
ตามระยะคงที,่ เปลีย่ นผ่าน,วาระ
สุดท้าย
- ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมิน
ติดตามอาการ
- ทีมผูใ้ ห้บริการมีแผนการดูแล
ผูป้ ่ วยดูแลแบบประคับประคองทีม่ ี
การประสานกันและมีเป้ าหมาย
ชัดเจน สอดคล้องกับปั ญหา
ความต้องการตามความเหมาะสม
แต่ละราย

- อุบตั กิ ารณ์ การประเมินผูป้ ่ วย
ไม่ถูกต้อง
- อุบตั กิ ารณ์ทผ่ี วู้ าระสุดท้าย
ไม่ได้รบั การประเมินอาการ/
อาการแสดงทันที โดยใช้ PPS
และแบบฟอร์มทีเ่ ตรียมไว้

3. การวางแผน
3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

1. อัตราการปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
2. อัตราการเกิด CA
3. อัตราการตาย
3. คะแนนความพึงพอใจผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั ตัง้ แต่แรกรับจนจาหน่ ายและ
การติดตามหลังผูป้ ่ วยจากไป
4. อัตราการได้รบั การดูแล
ต่อเนื่องจากทีมเยีย่ มบ้าน

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
3.2 การวางแผนจาหน่ าย

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
- ผูป้ ่ วยและญาติได้รบั การวางแผน
จาหน่ายตัง้ แต่แรกรับ เพื่อให้
ครอบคลุมปั ญหาและความ
ต้องการของผูป้ ่ วย

4. การดูแลผูป้ ่ วยทัวไป
่
4.1 การดูแลทัวไป
่

- ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่าง
ทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสมกับ
มาตรฐานวิชาชีพ และข้อกาหนด
ทางกฎหมาย
- การค้นหาเชิงรุกโดยตัวแทนและ
ผูน้ าในชุมชนเล็งเห็นความสาคัญ
เกิดความร่วมมือเพิม่ มากขึน้

4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการ
ให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง

5. การให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่
ผูป้ ่ วย

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance indicator)
1. อัตราการ Re-admit CA
2. อัตราการได้รบั การดูแลต่อเนื่อง
จากทีมเยีย่ มบ้านและ ทีม
Palliative care

1. อุบตั กิ ารณ์การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน, การตกเตียง,
ความคลาดเคลื่อนทางยา , การ
บาดเจ็บจากการผูกยึด
2. ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการ
3. อัตราการไม่สมัครอยู่จากการไม่
พึงพอใจในการดูแลรักษา
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่าง 1. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ
เหมาะสม ปลอดภัยจาก
2-4 ในผูป้ ่ วยกลุ่มนอนติดเตียง
ภาวะแทรกซ้อน และภาวะวิกฤต 2. อัตราความคลาดเคลื่อนในการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
บริหารยา
3. ความคลาดเคลื่อนในการบริหาร
ยา Hight Alert Drug
- การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสุขภาพแก่
ผูป้ ่ วยและครอบครัว จัดกิจกรรม
ตามแผนเพื่อเสริมสร้างพลังผูป้ ่ วย
และครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้และเชื่อมโยงการ
สร้างเสริมสุขภาพทุกขัน้ ตอนของ
การดูแลโดยการทา family
meeting

1. จานวน case CA ผูป้ ่ วยนอน
ติดเตียง ในระยะวาระสุดท้าย (การ
ให้อาหารทางสายยาง, การดูแล
การใส่สายสวนปั สสาวะ,)
3. ข้อร้องเรียนการได้รบั ข้อมูลไม่
เพียงพอ/ผิดพลาดเมือ่ ส่งต่อ

กระบวนการสาคัญ (Key
Process)
6. การดูแลต่อเนื่อง

สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
- การสร้างความร่วมมือของชุมชน
และประสานงานเพื่อให้มกี าร
ติดตามและดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องให้
ได้ผลดี และมีการรายงานตอบ
กลับจากชุมชนแบบ two way
communication

ตัวชีว้ ดั สาคัญ
(Performance indicator)
1. จานวนผูป้ ่ วยทีส่ ่ง HHC และรพ
สต
2. อัตราผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแล
ต่อเนื่องทีบ่ า้ นและการติดตามของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละจิตอาสา
3.จานวนได้รบั ยาแก้ปวดและตาย
ดีไม่ทุกข์ทรมาน

ตัวชีว้ ดั เป้ าหมายร้อยละ 80

2557

2558

2559

ความสมบรูณ์และคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมีการส่งต่อโดยใช้PPS palliative
performance scale
ร้อยละผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายเข้าถึงบริการและ Good death (ตาย
ดี)
ระดับความพึงพอใจผูป้ ่ วยและญาติต่อบริการพยาบาล
การเข้าถึงบริการได้รบั ยาแก้ปวด Opioidและเวชภัณฑ์เมือ่ ลง
ชุมชน
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การเยีย่ มบ้าน (PPS<30)
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ความพึงพอใจญาติ
ต่อการได้รับบริ การ

60
40

การได้รับยาแก้ปวด
กลุ่ม opioid

20
0
2557

2558

2559

2560(ตค-กพ)

การเข้าถึงเยีย่ มบ้าน
pps<30 %

วิเคราะห์จากกราฟพบว่าจากเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ร้อยละ 80 จากปี 2557-2558ความสมบรูณ์ความ
สมบรูณ์และคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมีการส่งต่อโดยใช้PPS (palliative
performance scale)และการเข้าถึงบริการของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลจากทีมและสามารถจากไปแบบตายดี
ได้เพราะทีมงานทีม่ กี ารประชุมจัดตัง้ คณะทางานมีประธานเป็ นแพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัวและนาปั ญหามา
ถอดบทเรียน พยาบาลผูร้ บั ผิดชอบจะเข้าไปติดตามผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ เพื่อค้นหาผูป้ ่ วยในชุมชนขาดการ
เข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคองและจัดทาโครงการจากใจสู่ใจโดยมีเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล จิต
อาสาและอสม.ทีมชุมชน รพ.สต. เข้ามาเริม่ มีบทบาทในการติดตามดูแลทีบ่ า้ นแต่ความพึงพอใจต่อผู้
ให้บริการเจ้าหน้าทีข่ าดทักษะการพูดคุยแบบประชุมครอบครัวทีใ่ ห้ญาติมสี ่วนร่วมตัดสินใจแผนการดูแล
ผูป้ ่ วยและการลงเยีย่ มบ้านยังไม่ครอบคลุมเพราะผูป้ ่ วยบางรายอยูใ่ นพืน้ ทีห่ ่างไกลเช่นพืน้ ทีเ่ กาะ ทาให้
เจ้าหน้าทีม่ ขี อ้ จากัดการเดินทางไปเยีย่ มจึงเป็ นผลให้ตวั ชีว้ ดั ต่าลง แต่ทมี ประสานทางโทรศัพท์ได้บา้ ง ส่วน
การได้รบั ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid มีแนวโน้มดีขน้ึ เพราะจากโรงพยาบาลแม่ขา่ ยให้ยากลุ่มดังกล่าวมาก่อนแล้ว
และมารับการรักษาต่อโดยทีมแพทย์และเภสัชช่วยปรับขนาดยา ช่วงปี 2559-2560 (เดือน ตค59-กพ60)
เป็ นช่วงทีแ่ พทย์และทีมพยาบาลได้รบั การอบรมความรูโ้ ดยจัดโครงการเพิม่ ศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย ทัง้ เครือข่ายและในโรงพยาบาล มีพยาบาลวิชาชีพไปอบรมระยะสัน้ 1 เดือน ทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อนามาปรับใช้กบั การทางาน เรื่องการใช้ PPS เพื่อปรับการดูแลวาระสุดท้าย และ
รอเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบไปใส่เอกสารเองทาให้การใช้ ทาให้การส่งต่อแบบ PPSลดลงจาก 94% ลงมาเป็ น88
%การเยีย่ มบ้าน ทีมลงเยีย่ มได้ไม่ครอบคลุมจากการส่งต่อข้อมูลรพสต.บางแห่งมองเห็นว่าไม่เร่งด่วนแต่
สุดท้ายผูป้ ่ วยจากไปก่อนการเยีย่ มติดตาม และเป็ นผูป้ ่ วยจากตาบลอื่นๆเข้ามาอยู่ การพัฒนางานต่อออก
แนวทางปฏิบตั กิ ารใช้ยาแก้ปวดตามบันได 3 ขัน้ เป็ นการทบทวนการใช้ยาและนามา conference case
เพื่อการปรับปรุงการทางานและหาจุดด้อยของทีมนามาพัฒนาต่อ
กิจกรรมพัฒนา
อัตราความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ พบอัตราความพึงพอใจ ปี 60 อัตราความพึงพอใจสูงสุด คิด เป็ นร้อยละ
96.8 และในปี 58 พบอัตราความพึงพอใจต่าสุดคิดเป็ นร้อยละ 80 ซึง่ สามารถอธิบายได้ ว่า
1. การเข้าถึงและการบริการ พบว่า

- แพทย์พยาบาลทีมและหอผูป้ ่ วย มีความเอาใจใส่ในการพยาบาลผูป้ ่ วยประคับประคอง/บริการดี และโทร
รายงานการเข้ามาเยีย่ มโดยทีมการให้คาปรึกษา คาแนะนาเป็ นดูแลแบบองค์รวม ยิม้ แย้มแจ่มใสดี
- มีหอ้ งสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทุกตึก ห้องพักกายสบายใจ
-ใช้ PPS( palliative performance scale) เป็ นการประเมินอาการผูป้ ่ วยและการวางแผน การส่งต่อข้อมูล
- การค้นหาผูป้ ่ วยกลุ่มประคับประคอง ตามโรคทีก่ าหนดได้มากขึน้
-การช่วยให้สุขสบายด้านร่างกาย สิง่ แวดล้อม การทีญ
่ าติเข้ามาเยีย่ มอย่างใกล้ชดิ สามารถนิมนต์พระหรือ
ผูน้ าศาสนาได้ตลอด
-การประสานงานทีด่ รี ะหว่างรพสต. ผูน้ าชุมชน อสม. Care giver สามารทางานเป็ นทีมได้ดี การตอบกลับใบ
ส่งตัวโดยการทาDischarge plan
-การยืมอุปกรณ์เช่นออกซิเจน เครือ่ งดูดเสมหะ ทีน่ อนลมสะดวกมีการทายืมเพื่อช่วยบารุงรักษาของใช้
-การทา family meeting เป็ นการดีต่อผูป้ ่ วย ญาติและการเข้าถึงปั ญหาสามารถวางแผนการแก้ไขได้ตาม
ความต้องการผูป้ ่ วยและญาติ
-การไม่เลือกปฏิบตั ขิ องทีมทาให้ การทางานประสานทีมแพทย์ได้เหมาะสม ชิองทางไลน์ โทรศัพท์
การนายามาใช้ลดความเจ็บปวดและอาการเหนื่อยแน่น หายใจลาบาก และสุดท้ายการจากไปของผูป้ ่ วยสุข
และสงบและทาให้ญาติไม่เกิดความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานไปด้วย
-การพูดคุยสามารถประเมินความเชื่อและสามารถใช้ศาสนาต่างๆเข้ามาเพื่อสร้างความสงบให้ผปู้ ่ วยและ
ญาติได้
- การประเมินปั ญหาแล้วส่งคืนให้ชุมชนรับทราบจึงสามารถ ทาให้ชุมชนร่วมมือการแก้ปัญหาของชุมชนเอง
ได้
- การเยีย่ มบ้านร่วมกับ HHC
- การเบิกยาผูป้ ่ วยนอกของผูป้ ่ วยpalliative มีการโทรแจ้งวันมาก่อนเราเบิกวันอังคารและวันศุกร์
-ให้เบอร์พยาบาลไว้สามารถติดต่อสอบถามความวิตก วังวนได้ตลอดสับเปลี่ยนกับเจ้าหน้าทีอ่ กี 1 ท่าน

. การประเมินผูป้ ่ วย พบว่า การนาแบบฟอร์มการประเมินด้วย PPS เป็ นการประเมินผูป้ ่ วยและได้พดู คุยกับ
ญาติผดู้ แู ล เป็ นการสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูป้ ่ วยและญาติ
สามารถค้นหาปั ญหาสอบถามได้ในคราว
เดียวกัน ไว้สาหรับส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยกับทีมได้
2. การส่งต่อมีแนวโน้มดีขน้ึ ทีมรับการประสานการส่งต่อมาหลายช่องทางจากรพสตในชุมชน ทางเอกสาร
ทางไลน์ ทางโทรศัพท์ ทาให้ผปู้ ่ วยมีความสะดวกทีไ่ ด้รบั การดูแลจนถึงทีบ่ า้ น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ่ วยและญาติ
3. การวางแผน เป็ นการวางแผนจาหน่ ายไว้ล่วงหน้า เพื่อการเตรียมความพร้อมการดูแลต่อเนื่อง ทีบ่ า้ น
และทา family meeting เพื่อญาติรบั ทราบข้อมูลการรักษาหรือแบบประคับประคอง เป็ นการเตรียมความ
พร้อมการรับรูก้ ารลุกลามของโรค เมือ่ ผูป้ ่ วยมีความต้องการสิง่ ใดญาติตอ้ งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ควรปฏิบตั ติ ามคาขอร้อง การเตรียมเมือ่ กลับไปบ้านสถานทีต่ อ้ งมีความพร้อมและพยาบาลจะช่วยแนะนา
ขัน้ ตอนการดูแลช่วงวาระสุดท้ายและหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม
4. การดูแลผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ต่อแผนการรักษาของแพทย์ และพยาบาล ทีมให้ม ี
การดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ โดยมีการดูแลทุกแผนกทีเ่ ข้ามารับบริการทีโ่ รงพยาบาล มีการ
ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการร่วมกันดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ หมาะสม ทีมประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล
เภสัชกร โภชนากร ผูด้ แู ลด้านอาหารทีเ่ หมาะสมกับโรค แผนไทยและทีมเยีย่ มบ้าน และจิตอาสาทีช่ ุมชน
5.การให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว มีการให้ขอ้ มูลในการปฏิบตั ติ นระหว่างอยูโ่ รงพยาบาล
และเมือ่ กลับไปอยูท่ บ่ี า้ นทาให้ผปู้ ่ วยและญาติสามารถปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง ป้ องกันการกลับมารับการรักษา
ช้า เช่น ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งให้อาหารทางสายยางและมีแผลกดทับ (bed ridden) ก่อนจาหน่ายต้องวางแผนการให้
ความรูเ้ กี่ยวกับการทาอาหาร โดยให้ญาติ /ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยไปเรียนรูก้ ารทาอาหารกับโภชนากรทีโ่ รงครัว เพื่อ
สามารถกลับไปทาทีบ่ า้ นได้ เรือ่ งแผลกดทับพยาบาลเป็ นผูส้ อนสาธิต และสาธิตย้อนกลับ การเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ แหล่งวัสดุทจ่ี ดั ซือ้ รวมถึงการทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้ ส่วนเรือ่ งการฟื้ นฟูเป็ น
หน้าทีข่ องนักกายภาพ สอนญาติเพื่อไปทาทีบ่ า้ นได้ และมีการติดตามเยีย่ มโดยทีม HHC , Palliative care
ร่วมกับเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตรับผิดชอบ
6. การดูแลต่อเนื่อง มีการวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง CA Asthma COPD TB และ Stroke bed ridden
โรคหัวใจ ทีเ่ ป็ นแบบประคับประคองทาให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนแต่การ
กลับมานอนโรงพยาบาลช้าในโรคเดิม และผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมากขึน้ ในทีมการดูแลแบบประคับประคอง
(palliative care) และมีการติดตามเยีย่ มบ้านเมือ่ ผูป้ ่ วยจาหน่าย
แผนพัฒนาต่อไป
- ส่งพยาบาลได้รบั การอบรมหลักสูตรการดูแลแบบประคับประคอง 2 ท่าน ส่งทีมงานไปศึกษาดูงานที่
รพ.ทีม่ ศี กั ยภาพดีกว่าและนามาดาเนินงานทีเ่ ป็ นรูปแบบเดียวกัน
- จัดยืนข้อมูลส่งลงสู่ชุมชน โดยให้ชุมชนคิดและร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อนาไปสู่ชุมชนต้นแบบและยังยื
่ น

