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ความในใจแม่คนหน่ึง 

• “เครียดค่ะ สบัสนในขอ้มูลท่ีไดรั้บ มีหมอมาคุยหลายคน      
แต่ละคนใหข้อ้มูลแตกต่างกนั ไม่เขา้ใจศพัทท่ี์หมอพดู” 

• “ท่ีพอจะเขา้ใจและจบัประเดน็ไดคื้อ หมอผา่ตดับอกจากกอ้น
เน้ือท่ีตดัออกมาเป็นเน้ือร้ายแนวโนม้ไม่ดี แต่ หมอเดก็(onco) 
บอกวา่ กเ็ป็นมากอยู ่แต่อยา่หมดหวงัน่าจะมีทางรักษา 50:50  
ควรจะมีความหวงัและลองรักษาดูใชเ้วลารักษา 1 ปี  จะรู้ผลวา่
หายหรือไม่   ถา้ไม่หายกก็ลบับา้นไปทาํส่ิงท่ีอยากทาํ”         
(งง...........ไม่เขา้ใจ)  

 
2 



บทนํา 

• ความกา้วหนา้ดา้นการแพทย ์

• อตัรารอดชีวติสูงข้ึน 

• พบผูป่้วยท่ีมีภาวะเจบ็ป่วยยาวนานและ

เสียชีวติดว้ยโรคเร้ือรังซบัซอ้นมากข้ึน 

• คณะแพทยฯ์ รพ.รามา  
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ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี

สถิติผูป่้วย malignant tumor + genetic disorder 
 

   ปี  2557 จาํนวน  20% (7,548ราย)  

   ปี  2558 จาํนวน  19% (7,699ราย) 

   ปี  2559 จาํนวน  18.9%   (8,214ราย)  
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ผู้ป่วย  

เม่ือการดาํเนินของโรคมาถึงระยะสุดทา้ย 

ผูป่้วยส่วนใหญ่จะทุกขท์รมาน 
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ครอบครัว 

• ครอบครัวกมี็ความเครียดจากภาระ

และระยะเวลายาวนานของการดูแล 

• ปัญหาค่าใชจ่้าย 
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การดูแลรักษาพยาบาล 

• ผูป่้วยแต่ละรายมีปัญหาซบัซอ้น

แตกต่างกนั 

• ใชก้ระบวนการดูแลรักษาพยาบาลท่ี

ซบัซอ้นและเป็นรูปแบบเฉพาะราย 
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บุคลากร   
 

• ใชท้กัษะหลายดา้น 

• ความต่อเน่ืองในการดูแล 

• มีระดบัประสบการณ์แตกต่างกนั 

• มีการหมุนเวียนกนัปฏิบติังาน 
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ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 

• การประเมินผูป่้วยไม่ครอบคลุม 

• ความไม่พึงพอใจ 
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แนวทางแก้ปัญหา 

1. ประชุมทีมสหสาขาวชิาชีพ  

2. จดัตั้งคณะทาํงาน  Pediatric Palliative Care 
ประกอบดว้ย แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญหลายสาขาของ
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์– พยาบาลประจาํหอ
ผูป่้วย – พยาบาลประจาํหน่วย - พยาบาลเยีย่ม
บา้น และนกัสงัคมสงเคราะห์ 

3. Palliative nurse  1 คน  
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คณะทาํงาน Pediatric Palliative Care  

• ประชุมคณะทาํงานฯเดือนละคร้ัง update ขอ้มูล

ข่าวสาร และcase discussion 

• จดัอบรมเพิม่พนูความรู้ใหค้ณะทาํงาน          

และบุคลากร 
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แนวทางปฏิบัต ิ

   เม่ือการดาํเนินโรคของผูป่้วยมากข้ึน  

    แพทยเ์จา้ของไขต้ดัสินใจ Palliative Care  

                   Consult Palliative nurse   
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Palliative nurse 
• ดูแลติดตามผูป่้วย/ครอบครัว 

• คน้หาปัญหา/ความปรารถนาของผูป่้วย/ครอบครัว 

• โทรศพัท ์ติดตาม/รับปรึกษาจากบา้นของผูป่้วย/ครอบครัว  

• ประสานจดั Family meeting 

• กรณี Discharge/Refer ประสานแพทยท์าํจดหมายส่งตวั  

• กรณีถึงแก่กรรม ติดตามประเมินการปรับตวัของครอบครัว 
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สถติผู้ิป่วย consult 

มกราคม 2559 – มีนาคม 2561 

จาํนวนผูป่้วย consult  119 ราย 
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เหตุผล consult 

• การดาํเนินของโรคมากข้ึน แพทยเ์ปล่ียนแนวทางรักษาเป็น 

Palliative Care  

• Chronic illness มีโอกาสเสียชีวติ 

• การพยากรณ์โรคไม่ดี มีโอกาสเสียชีวติ 

• ญาติเครียด มารดาร้องไหทุ้กวนั ผูป่้วยเครียด ใหช่้วยคลายเครียด 

• Support ญาติ มีภาวะซึมเศร้า(พาไปจิตเวช) 

• บิดา-มารดา มีความขดัแยง้กนั 
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เหตุผล consult (ต่อ) 

• ญาติไม่เขา้ใจชดัเจนเร่ือง prognosis ของโรค 

• เตรียมพร้อมทางดา้นจิตใจผูป่้วยและญาติ สาํหรับ  
progression ของโรคท่ีอาจตอ้งมี tracheostomy tube, 
Gastrostomy tube (SMA type I ),  การสูญเสียอวยัวะตดัแขน ตดั
ขา (Cancer) 

• เตรียมพร้อมทางดา้นจิตใจผูป่้วยและญาติ ในเร่ืองขั้นตอนการ
รักษา การดาํเนินของโรค และการปฏิบติัตวั 

• End of life care 

• ตอ้งการ การเตรียมใจญาติในกรณีผูป่้วยเสียชีวิต 
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ผลจากโครงการ 

1. มีทีมเฉพาะสาํหรับการดูแล 

2. concept การดูแลผูป่้วยเป็นแนวทางเดียวกนั 

3. มีผูรั้บผดิชอบหลกั 

4. พฒันาแนวทางปฏิบติั 

5. พฒันาบุคลากร 

6.  ความต่อเน่ืองในการทาํงาน 
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ข้อด ี

1. ผูป่้วย/ครอบครัว 

-    มีผูรั้บผดิชอบหลกั 

-   ไดรั้บการประเมิน อยา่งเป็นระบบ 

- ไดรั้บความต่อเน่ืองของการดูแล 

- ไดมี้โอกาสร่วมในการตดัสินใจแผนการรักษา 
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ข้อด ี(ต่อ) 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติังาน 

3. เกิดการพฒันาองคค์วามรู้และประสบการณ์   

การทาํงาน 

4. ลดความเส่ียงของการเกิดความไม่พงึพอใจ 
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ประเมินผล 
• แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะประคบัประคองสําหรับ

ผู้ป่วย/ครอบครัว 

• แบบประเมินความพงึพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของ 
Palliative  nurse 

• KPI ของ Clinical Services Medical Programme 2016  

 
แบบประเมินท้ังสองชุดใช้แนวคิดจาก 

- discharge planning information ของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

-Palliative care Outcome Scale (POS) 2556 ของ ม.เชียงใหม่  
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ผลการประเมิน 
 

ดชันีช้ีวดั 

 

เป้าหมาย 

  

ผลการดาํเนินการ 

ก่อน

ดาํเนินการ 

คร้ังท่ี  

1 

คร้ังท่ี  

2 

ความพึง

พอใจมาก 

1. อตัราของผูป่้วย/ครอบครัวท่ี

ไดรั้บการเตรียมและมีความพร้อม

ท่ีจะดาํเนินชีวติในระยะสุดทา้ย 

≥ 80% .... .... 100% 86% 

2.อตัราของผูป่้วย/ครอบครัวมี

ส่วนร่วมการตดัสินใจแผนการ

รักษา 

≥ 80% .... .... 100% 86% 

3.อตัราของผูป่้วยไดรั้บการดูแล

ความไม่สุขสบายจากภาวะโรค 

≥ 80% …. …. 100% 86% 

4. อตัราของผูป่้วยท่ีเสียชีวติจาก

โรคระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษา

แบบช่วยฟ้ืนคืนชีพ (resuscitation 

intervention) 

˂ 1% .... 0 0 N/A 
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การเรียนรู้ทีไ่ด้รับ 

• ส่งเสริมความร่วมมือของทีมสหสาขาวชิาชีพ 

• มีความต่อเน่ืองของขอ้มูลในการดูแลผูป่้วย 

• พฒันาองคค์วามรู้ของการดูแลผูป่้วยเดก็           

ระยะประคบัประคอง/ครอบครัว 

• บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ concept การดูแลผูป่้วย

เดก็ระยะประคบัประคอง/ครอบครัวมากข้ึน 
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การเรียนรู้ทีไ่ด้รับ (ต่อ) 

• พฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

• ไดก้าํลงัใจและเพิม่พลงัใจในการปฏิบติังาน     
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การขยายผล 
Palliative nurse ช่วยดูแลผูป่้วยเดก็ 

และครอบครัวในหน่วยงานอ่ืน 

นอกงานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 

 กรณีตอ้งการความช่วยเหลือ 
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การตดิตาม 

• มีการประชุมคณะทาํงานฯเดือนละคร้ังเพือ่

ติดตามผูป่้วย palliative care  

• กรณีมีปัญหาในการปฏิบติังานนาํมาแลกเปล่ียน

เรียนรู้หาแนวทางแกปั้ญหาและกาํหนดแนวทาง

ปฏิบติัร่วมกนั 
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ผลที(่คาดว่า)ได้รับ 

26 



ผู้ป่วย/ครอบครัว 

• ทราบขอ้มลูเร่ืองโรค การพยากรณ์โรคและอาการท่ีจะเกิด 

ล่วงหนา้จนเขา้ใจชดัเจน 

• เตรียมความพร้อมในการเผชิญภาวการณ์ลุกลามของโรค 

ท่ีไม่สามารถรักษาหายไดอ้ยา่งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

• ไดรั้บการดูแลในทุกมิติแบบองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง 

• ไดใ้ชชี้วติในระยะสุดทา้ยอยา่งมีคุณค่า                         

สมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
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บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน 

• มีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลรักษาพยาบาล
ผูป่้วยเดก็ระยะประคบัประคอง/ครอบครัวเพิ่มข้ึน 

• ลดความเครียดในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย/
ครอบครัว 

• อัตราความพึงพอใจของบคุลากรต่อการปฏิบัติงานของ Palliative 
nurse ช่วยลดความเครียดในการดูแลผู้ป่วยเดก็ระยะสุดท้าย/
ครอบครัว      ระดับดี-ดีมาก 91.14% 
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โรงพยาบาล 

• ลดความเส่ียงของความไม่พงึพอใจ 

• สามารถบริหารจดัการเตียงไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากทีม

บุคลากรและผูป่้วย/ครอบครัวมีความเขา้ใจ concept 

ของ Palliative care มากข้ึน→ D/C ผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน 

• ประหยดังบประมาณ 
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 ชนะเลศิ CQI  

 RAMA Quality Conference 2560 
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Oral Presentation 

• Hospice/Palliative Care Conference Taiwan 2560 

• งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวถีิ 2560 

• งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวสิาหกิจแห่งประเทศไทย 2561 
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Poster Presentation 
• Mahidol Quality Fair 2017 

• 19 th National Forum 2561จดัโดย สถาบนัรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล 

 
 

32 



 

33 



 

34 


	Slide Number 1
	ความในใจแม่คนหนึ่ง
	บทนำ
	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
	ผู้ป่วย 
	ครอบครัว
	การดูแลรักษาพยาบาล
	บุคลากร  
	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
	แนวทางแก้ปัญหา
	คณะทำงาน Pediatric Palliative Care 
	แนวทางปฏิบัติ
	Palliative nurse
	สถิติผู้ป่วย consult
	เหตุผล consult
	เหตุผล consult (ต่อ)
	ผลจากโครงการ
	ข้อดี
	ข้อดี (ต่อ)
	ประเมินผล
	ผลการประเมิน
	การเรียนรู้ที่ได้รับ
	การเรียนรู้ที่ได้รับ (ต่อ)
	การขยายผล
	การติดตาม
	Slide Number 26
	ผู้ป่วย/ครอบครัว
	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
	โรงพยาบาล
	 ชนะเลิศ CQI 
	Oral Presentation
	Poster Presentation
	Slide Number 33
	Slide Number 34

