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Palliative Care Services 
โรงพยาบาลศรนีครนิทร 

 ศูนยการุณรกัษ 
2553 

แพทย full time 3, part time 1 

พยาบาลประจําหนวย 7 คน 

นักสงัคมสงเคราะห 1 คน 

เจาหนาทีบ่รหิาร 1 คน 

เจาหนาทีธ่รุการ 1 คน 

พนกังานการแพทย 1 คน 

เจาหนาทีโ่ครงการฯ 2 คน* 

 

หอผูปวย PC 
2562 

 
บานกึง่วถิ ี

2563 

* จัดจางดวยเงินนอกระบบ 

มีพยาบาลรบัผดิชอบโครงการ 
• Training program 
• Pediatrics-Neonatal program 
• Networking program 
• Opioid availability program 
• Home care program 
• Carer program 
• ESRD program 
• Advance dementia program 
• Data system 
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หอผูปวยการณุรักษและผูสงูอาย ุ

(หอผูปวยพเิศษ กว. 7/1) 







• ใหผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับการดูแลแบบประคับ 
ประคองตามเปาหมายท่ีผูปวยและครอบครัวกําหนดไว/
ตองการ 

• การจัดการอาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

• รองรับผูปวยท่ีจะยายออกจากหอผูปวยวิกฤต/กึ่งวิกฤตเพ่ือ
การยับย้ังหรือถอดถอนเครื่องพยุงชีพ  

• รองรับผูปวยระยะ dying จากหอผูปวยหรือจากบาน 

• เพ่ิมคุณภาพชีวิต/คุณภาพการตายใน healing 

environment ใหครอบครัวอยูดวยจนวาระสุดทายของชีวิต 

• เปนแหลงเรียนรู การจัดการเรียนการสอนของทีมสุขภาพ 



• ศึกษาดูงานรวมกับผูบริหารทางการพยาบาล  
• 12-13 ตค 60 ศึกษาระบบการดูแลผูปวย PC และ hospice 

ณ. รพ.Tan Tock Seng และ Assisi Hospice, สิงคโปร 
• 22-23 ตค 61 ศึกษาดูงานระบบการดูแลผูสูงอายุระยะทาย

และหอผูปวย PC ณ. รพ.Tun Tock Seng, สิงคโปร 
 



• ประชุมผูบริหาร เพ่ือวางแผนงานดานโครงสราง 
สถานท่ี ระบบการทํางาน อัตรากําลัง การบริหารวัสดุ 
อุปกรณ เอกสาร แนวทางการดูแล 

• กําหนดคุณสมบัติของ PCN ในหอผูปวย  มี
ประสบการณการทํางาน > 3-5 ป มีทักษะการสื่อสาร/
มนุษยสัมพันธกับคนอืน่อยางดี และคัดเลือกบุคลากร  

• มี PCN อาวุโสท่ีเชี่ยวชาญอยูประจําเพ่ือชวย 
supervise ในเบื้องตน 



ดานบุคลากร พัฒนาสมรรถนะดานตางๆ 

• อบรม BCCPN 6 สัปดาห 11 คน 91.6% 

• อบรบการดูแลผูสูงอายุ 2 วัน 100 % 

• อบรม BLS  100 % 
 

BCCPN รุนท่ี 10 วันท่ี 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 



Palliative 12  เตียง, Geriatric  + Psychiatric 3 เตียง 

 VIP 4 หอง  Nursing home 8 เตียง 

RN PN AID Worker 
เชา 4 2 1-2 1 
บาย 3 1 0 1 
ดึก 2 1-2 0 1 



หอง VIP 9 หอง  ราคา 2500 บาท/คืน 

พิเศษรวม 2 หอง หองละ 5 เตียง ราคา 1000 บาท/คืน 

 



 หองใหคาํปรกึษา  มุมรบัแขก

หองอาหารสําหรับญาติ หอ้งพระ 



Ryan K, Palliative Care Competence Framework Steering Group., 2014 



• มีทีมแพทย PC (intern, resident, เภสัชกร, PC fellow 

ประจําตลอดเวลา)  
• PC staff round รวมกับแพทยและพยาบาลทุกวัน  
• พยาบาลหอผูปวย มีสมรรถนะเทียบเทา PCN 

• มี OT, PT ประจําหอผูปวย ขึ้นปฏิบัติงานทุกวัน 

• ระบบการ admit ผูปวยท่ีบาน direct มาท่ีหอผูปวยไดเลย 

• การดูแลในระยะ dying โดยใช Integrated Care PW 

• ระบบการวางแผนจําหนาย และสงตอเครือขาย  
• ระบบการสอนและฝกอบรมผูดูแล 



• คูมือแนวทางการทํางานและดูแล
ผูปวยระยะทายและครอบครัว
ประกอบดวย Work flow, 

Guidelines และแบบฟอรม 

• PC toolkit 

• PCOG 

• WLST GL 

• Integrated care plan (ICP) 

• PC discharge checklist 

 

 



• ผูปวยระยะทายท่ีมีแผนการดูแลลวงหนา (advance care 

plan) ในแนวทาง comfort care  ปฏิเสธการพยุงชีพ 

• ผูท่ีมีสิทธิ์อนุญาตใหผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวยนี้
ตองเปนอาจารยและ fellow ของศูนยการุณรักษเทานั้น 

• กอน admit ทุกครั้งตองมีอาจารยแพทยหรือ fellow ของ
ศูนยการุณรักษประเมินและมีคําสั่งรับยาย และตองมี
เอกสารลงลายชื่อใน “แบบแจงความประสงคเกี่ยวกับการ
รักษาพยุงชีพและการชวยฟนชีพลวงหนา” ทุกครั้ง 



• ผูปวยระยะทายทุกกลุมโรคจากหอผูปวยตางๆ ในรพ.ศรี
นครินทร โดยตองเปนผูปวยท่ีปรึกษาศูนยการณุรกัษรวม
ดูแลจากหนวยงานตางๆ ไดแก หอผูปวยท่ัวไป, หอง
ฉุกเฉิน, บาน, OPD การณุรกัษ, หอผูปวยวิกฤต/กึ่งวกิฤต 

• ผูปวยระยะทายท่ีกลับเขามารับการรกัษาในรพ.ดวย
ปญหาท่ีสามารถ reversible ได หรือมีภาวะ PC 

emergency ท่ีไมไดตองการการจัดการท่ีซับซอน เชน 
ภาวะติดเชื้อ 

• ผูปวยท่ีตองการการจดัการอาการ เชน severe pain, 

severe dyspnea, delirium 

• ผูปวยท่ีตองทําหัตถการเชน PCN, paracentesis 



• การดูแลในชวงเปลี่ยนผานจากโรงพยาบาลไปสูบาน เพื่อ
เตรียมผูปวยและผูดูแลใหพรอมกอนการจาํหนาย 

• ผูปวยระยะทายท่ีบานท่ีครอบครัวตองการ respite care 

• ผูปวยทายท่ีอยูใน dying stage ไมวาอยูในโรงพยาบาล
หรืออยูท่ีบานท่ีครอบครัวไมสามารถดูแลได 

• ผูปวย/ครอบครัวท่ีตองการถอดถอนเครื่องพยุงชีพและ
ตองการเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
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การประเมนิผูปวย 

• โรคและการเจ็บปวย 

• อาการทางกาย : PPS/ ESAS 

• ดานจิตสังคม 

• ดานจิตวิญญาณ 

• การรับรูและการตัดสินใจของผูปวยและครอบครัว 

• ความตองการของผูปวยและครอบครัว 

• การเตรียมตัวสําหรับชวงทายของชีวิต 

• Place of death 



1. Dyspnea 

2. Pain 

3. Constipation 

4. Fungating wound 

5. Dry mouth 

6. Delirium 

7. อื่นๆ เชน  depression 

 

 

 



จันทร 13 -16 น. 

Group Support 

 

อังคาร 13 -16 น 

จติอาสา 
บานชีวาศลิป  

พุธ 13 -16 น  
Occupational 

therapy 



พฤหสับด ี6-7น 

พฤหสั สจุใจ ใสใจ  

ใสบาตร  

พฤหสับด1ี3-16น. 

Music therapy 

เทศการ 

ลอยกระทง 

ตารางกิจกรรมประจาํสัปดาห  

25 
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การดแูลผูปวยระยะใกลเสยีชวีติ  
ใช Integrate Care PW for Dying Patients (ICP) 

  
 การดูแลเนนความเปนสวนตัวและใหอยูกับครอบครัว 

 จัดการอาการตางๆใหสุขสบายท่ีสุด 

 ดูแลประคับประคองจิตใจ ใหขอมูลแกครอบครัว 

 จัดสิ่งแวดลอมใหสงบ 

 

การใหยาใตผิวหนังโดยใช syringe driver 



• PC D/C checklist 

• จัดหาผูดูแล 

• Training care giver  

• ประสานจัดหาอุปกรณการแพทยท่ีจําเปนสําหรับใชท่ี
บาน 

• ประสานรถสงกลับบาน 

• สงตอโรงพยาบาลเครอืขายทุกราย 

• ผูปวยในเขตจังหวัดขอนแกนสงตอใหศูนยเย่ียมบาน
การุณรกัษ 
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ประสานงาน
เครือขาย 

โทรศัพท/ 
LINE 

32 



ป จาํนวน Palliative Geriatric Psyc.  

2562 186 171 13 2 

2563 366 351 15 0 

รวม 552 522 28 2 

33 

 

ป 
 

เสียชวีติ 
Withdrawal 

Endotracheal Tube  

2562 82 11 

2563 173 25 

รวม  255 36 

เริ่มเปดใหบริการ 
ต้ังแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 



 

 

22.20

% 77.80

% 

ชวงอายุ 

< 60 ป 60 ปขึน้ไป 

Diagnosis 

Cancer Non cancer 

44% 56% 
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จํานวน 345 คน 

Cancer 168 ราย noncancer 177 ราย 

Non-cancer 177 ราย: 

• Aspirate pneumonia 19.7% 

• Stroke 14.68% 

• ESRD 14.12% 

• UTI 7.34% 

• AD 6.21% 

• Others 52.07% 
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32% 

 

8% 

0-30 

40-60 
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การประเมินตวัชีว้ัดดานคลินกิ 
ตวัชีว้ดัดานคลนีกิ เปาหมาย เฉลี่ย 

 อัตราการติดเชื้อโดยรวม <2.5 คร้ัง/1,000 วันนอน 0.4 

 UTI c cath <2 คร้ัง /1000 cath day 0.88 

 UTI non cath <2 คร้ัง /1000 cath day 0 

 SSI <0.5 คร้ัง /100 แผลสะอาด 0 

 LRI   0 

 อัตราการเกิดแผลกดทับ 0/1000 วันนอน 0 

 ระยะเวลาอยูรักษาในรพ.(เฉลี่ย)   8.1 

 อัตราการครองเตียง (เฉล่ีย) > 85 % 90.6% 

 Productivity 85 - 120 % 81.1 



ตวัชีว้ดัดานบรกิาร เปาหมาย เฉลี่ย 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการ > 85 % 99.83 

 อัตราการรับรูขอมูล > 85 % 100 

 อัตราการวางแผนจําหนาย > 85 % 100 

 ความสมบูรณของแบบบันทึกทางการพยาบาล > 90 % 98.4 

 ความพึงพอใจดานการจัดการความปวด > 85 % 99.39 

 จํานวนอุบัติการณ 
     - Fall 0 2 

     - Med error (ขนาดยา morphine ผิดพลาด;     

       line disconnect 3; บุคลากรเสี่ยงติดเชื้อ) 0 23 

 การประเมิน ESAS 100% 100% 

 จํานวนขอรองเรียน 0 0 

 จํานวนหนังสือชมเชย   33 





• เยี่ยมบานหลังจําหนาย 7 วัน 

• นัดจนท.รพสต.ลงพรอมกัน supervise จนท. 
• ประเมินบาน ผูดูแล แหลงชวยเหลือ การ

เผชิญปญหาของครอบครัว 

• สอนญาติทํา nursing care 

• Med reconcile 

• ติดตาม ACP: family meeting ท่ีบาน 

 
ตรวจสอบการใชยา 

Empower ผูดแูล 









• เปดดาํเนนิการ 2563 

• ใหผูปวยไดรบัการดแูลในสภาพแวดลอมแบบบาน  
• เปนศนูยอบรมผูดูแล  (care giver) และจิตอาสา  
• จัดหาผูดแูลเพือ่บรกิารครอบครวัทีข่าดผูดแูล 
• เปนศนูยดแูลในชวงกลางวนั สาํหรบัผูปวยระยะทาย 

(Day care) 
• เปนศนูยการเรยีนรูการแพทยหวัใจเปนมนษุยแก

นกัศกึษา 

• เปนตนแบบการดแูลผูปวยระยะทายรปูแบบบานกึง่วถิี 

(Hospice)  




