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 วตัถุประสงค ์เพือ่พฒันาระบบการดูแลแบบประคบัประคอง 
         โรงพยาบาลยโสธร  

 



        ค ำส่ัง โรงพยำบำลยโสธร 
     ท่ี ๐๔๔/๒๕๕๘  และ ๐๗๖/๒๕๕๘ 

ทบทวนทมีบุคลากร 
ทมีสหสาขา 

 

วธิดี าเนินการ 
 



   Basic Certificate Course  in Palliative  Nursing(BCCPN)  



  

ใหค้วามรูท้มีพชท.  
ปฐมนเิทศพยาบาลใหม ่

รว่มตดิตามนเิทศเครอืขา่ย 



  

คณะศกึษาดูงานแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
จากรพร.เลงินกทา-รพ.ป่าติว้-รพ.ทรายมูล 



  

เกณฑ์ผู้ป่วยประคับประคอง 

• Advance Cancers  

• CA ทีม่ ีPPS ≤ 50 

CA NON - CA 
Advance disease  

  with poor prognosis  

End- stage heart failure 

End- stage lung disease 

End- stage renal failure 

End- stage neurological disease 

Cortisal dementia  

HIV/AIDS 

แพทยเ์จา้ของไขเ้ห็นชอบ 

 

 
 

โทรฯ 088- 5845677 , 

line id คอื Napa1505 

คลนิกิบรกิาร คลนิกิพลงัใจ 

หอ้งตรวจโรค 3 (OPD) 

 

 



  

OPD/IPD 

Palliative Care 

ผูป่้วยPalliative  ผูป่้วยท่ีเขา้เกณฑ ์PAlliative 

และใหก้ารดูแลแบบประคบัประคอง 

ประเมินความตอ้งการ 

การดูแลแบบ PC 

 โดยใช ้PPSV2 ESAS 

 วางแผนการดูแล 

ใหก้ารพยาบาลตามแนวทางปฏิบตัWิI 

วางแผน D/C 

(ร่วมกบั CHC) 

Dead 

พยาบาลPC+PCWN 

การดูแลโดยใชร้ะบบพยาบาลPCWN 

ในการพยาบาลตาม 

แนวทางปฏิบตัิ / มาตรฐาน 

Early warning signs 

ส่งต่อชุมชน 

วางแผน D/C 

(ร่วม CHC) 

Dead ส่งต่อชุมชน ติดตามเยี่ยมบา้น 

โทรศพัท์/Line 

Interdisciplinary Team 

  - แพทย์ / พยาบาล ward 

  - วิสญัญีแพทย์( PC)   

  - เภสชักร 

  - โภชนากร 

  - นกักายภาพบ าบดั   

  - ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง(CHC) 

  - แพทย์แผนไทย 

  - นกัสงัคมสงเคราะห์ 

  - พยาบาลจิตเวช *  

 

 

Non CA –โรครกัษาไม่หาย 

แพทยเ์จา้ของไข ้-Supportive 

Advance CA 

 



  

รพ.มะเร็ง 

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคบัประคอง 

FCT – PCCN 

PCU-รพ.สต. 
อสม.  
จิตอำสำ 

DSH 
อบต. 

พระ 

เครือข่ำยชุมชน 

แม่ข่ำยเขต 10 

รพ.สปส.    

refer 

refer 

refer 

refer 
FCT 

refer 



  

รบัปรกึษาทางไลน ์
และ/หรอืโทรศพัท ์

รบัส่งตอ่ 
ขอ้มูลทาง 
ไลน ์
โทรศพัท ์
อเีมล ์
เอกสาร 



  

อปุกรณ ์

• สมาคมกูภ้ยัร่วมใจยโสธร 

• ฮกุกูภ้ยัยโสธร 

รถส่งกลบับา้น 



  

Clinical Palliative care for community nurses 
(PCCN) 



 

  



  

ประชุมครอบครัว 



  

การวางแผนการดูแลล่วงหน้า 



  

การใชย้ามอรฟี์นแกป้วด 



  



  

สอนให้อาหารสายยางก่อนกลับบ้าน 



  

ดูแลหลังชีวิต 



  

กลุ่มประคบัประคอง 
หน่วยเคมบี าบดั 



  

เย่ียมบ้าน 



  
เยีย่มบา้น 

ประชมุทมีเยีย่มใน
ชมุชน 



  



  

เย่ียมบ้าน 



  

ตวัชีว้ดั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนผูป่้วยPc ทีไ่ดร้บัการดูแล 

- CA 219 323 555 

- Non CA   266 166 222 

จ านวนผูป่้วยทีไ่ดร้บัการจดัการอาการ
ปวดดว้ยยามอรฟี์น 

NA 98 193   

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดูแลจนเสยีชวีติทีร่พ. NA 78 160 

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดูแลตอ่เนื่อง 
จนเสยีชวีติอย่างสุขสงบทีบ่า้น 

NA 212 417 

ความพงึพอใจของผูป่้วยและครอบครวั 96.80 97.00 98.00 

•หมายเหต ุNA =ไม่มขีอ้มูล / ขอ้ผดิพลาดในการเก็บ 
                    



  

ผลการพฒันา : 

1. มรีะบบการด าเนินงานดูแลผูป่้วย 
    แบบประคบัประคอง 
2. ผูป่้วยระยะทา้ยและครอบครวั  
   เขา้ถงึบรกิาร และไดร้บัการดูแล 
   อย่างต่อเน่ืองเชือ่มโยงสู่บา้น                                                 
3. ผูป่้วยและครอบครวัมคีวามพงึ  
   พอใจต่อการดูแล 

 



  

อภปิราย การพฒันาระบบการดูแลแบบประคบัประคอง 
โรงพยาบาลยโสธร ตอ้งพฒันาต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

 
 การดูแลจนกระทัง่เสยีชวีติในโรงพยาบาล หรอืทีบ่า้น   
 อุปกรณ ์เคร ือ่งมอื ยา และรถน าส่งผูป่้วยกลบับา้น 
 ความรว่มมอืจากองคก์รในชุมชน 
 จติอาสาภาคเีครอืข่าย 
 
 ผูป่้วยและครอบครวัมคีวามพงึพอใจ 
  ต่อการบรกิารอยู่ในระดบัดมีาก 



การกลบัไปใชช้วีติในช่วงสุดทา้ย  
และจากไปอย่างสงบทีบ่า้น 

อย่างสมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย.์.. 

สวัสด ี


