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ชื่อผลงาน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง (Palliative Care )“จากเชิงกรานสู่เชิงตะกอน”
ชื่อเจ้าของผลงาน นางนิตทยา พิเศษศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หน่วยงาน หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
หอผู้ป่วยกุมาร 1 ให้การดูแลทารกแรกคลอดที่รับไว้รักษา ในหออภิ บาลทารกแรกคลอด (Neonatal
intensive Care unit : NICU)จากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2557, 2558, 2559 จานวน1,419, 1,417, 1,422ราย
ตามลาดับ ทารกอายุ 0-28 วัน เสียชีวิตในปี2557, 2558, 2559จานวน 27,35และ 30รายตามลาดับ ผู้ดูแล
และญาติมีความหวังที่จะให้บุตรหลานของตนมีชีวิตรอด และมีสุขภาพแข็งแรงดังที่คาดหวัง แต่ในบางครั้ง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หวังไว้ไม่เป็นไปตามที่ หวัง ทาให้ญาติ ๆ มีความทุกข์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็
ปฏิบัติเต็มกาลังความสามารถแล้ว แต่ไม่อาจยื้อชีวิตของผู้ป่วยได้
เพื่อให้การรักษาเยียวยาทารกแรกคลอดจานวนหนึ่ง ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีความพิการ
หรือคลอดก่อนกาหนดที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แม้จะให้การรักษาอย่างเต็มที่หรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ตาม
ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น ผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตระยะสุ ด ท้ า ย การรั ก ษาที่ เ น้ น มิ ติ ท างด้ า นร่ า งกาย หวั ง ให้ ชี วิ ต รอดเป็ น หลั ก
กลายเป็ น การยื ดความตายก่ อ ให้ เ กิด ความทุก ข์ ทรมานต่ อ ทารก และทาให้ เกิดความทุก ข์ต่ อ ครอบครั ว
ตลอดจนทีมผู้ดูแล ดังนั้น เพื่อให้ทารกเหล่านี้ มีชีวิตที่เหลื ออยู่อย่างมีคุณภาพ ไม่ทุกข์ทรมานจากอาการ
รบกวน ได้รับการดูแลแบบประคับประคองครอบคลุมองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณโดยที่
บิดามารดาและครอบครัวมีส่วนร่วม ในการดูแลบรรเทาความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ และจิตวิญญาณบิดามารดาและครอบครัวสามารถปรับตัวได้รวมทั้งได้รับการดูแลทางด้านจิตใจ อารมณ์
ความรู้สึก ส่วนทารกแรกคลอดดังกล่าวซึ่งอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต สามารถดารงและเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์
ศรีของความเป็นมนุษย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลครอบคลุมองค์รวม
2) ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ:ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือตามโครงการร้อยละ 100
2) เชิงคุณภาพ: ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ครอบคลุมองค์รวม
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การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ใช้ แ นวคิ ด PDCA (Plan-Do-Check-Act )ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด พื้ น ฐานในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและ
คุณภาพการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน - ปฏิบัติ – ตรวจสอบ-ปรับปรุง ซึ่ง PDCA
เป็นวงล้อที่ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
วิธีดาเนินการ ดาเนินการในผู้ป่วยทารกแรกคลอดที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตจานวน 210 รายระยะเวลา
ดาเนินการ ต.ค.58 -ก.ย. 59 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
1)Plan ขั้นตอนการวางแผนงานโดยศึกษา,จัดทาเอกสารแนวทางในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง (Palliativecare)ประชาสัมพันธ์และวางแผนดาเนินการตามโครงการการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliativecare)ในทารกแรกคลอดที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต หอผู้ป่วยกุมาร
เวชกรรม 1
2)Do ขั้น การดาเนิ น งาน โดยประชุม ชี้แจงการใช้แนวทางการดูแลทารกแรกคลอดที่อยู่ในระยะ
สุดท้ายของชีวิตกาหนดผู้รับผิดชอบและดาเนินการ
3)Check การสรุป ตรวจสอบการประเมินโครงการรวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ชี้แจงผลการดาเนินงานให้ทีมรับทราบในเวทีประชุมประจาเดือน รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
4)Act ปรับปรุงและพัฒนา โดยปรับปรุงตามผลการประเมิน
ผลการดาเนินการ
ผู้ ป่ ว ยทารกแรกคลอดวิ ก ฤตจ านวน 243 ราย สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ210 ราย ติ ด ตามและ
ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจของบิดามารดา ผลลัพธ์: ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86% (เป้าหมาย 80%)
การนาไปใช้
ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกคลอดในวาระสุดท้ายของชีวิต
บทเรียนที่ได้รับ
จากการดาเนินโครงการ พบว่า การดูแลทารกแรกคลอดในวาระสุดท้ายของชีวิตการดูแลที่ดีที่สุด คือ
การดูแลประหนึ่งว่าทารกเหล่านี้เป็นบุตรหลานที่เรารัก การดูแลที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นเอง การดูแลด้วยความ
เมตตา จะเป็ น จุ ดเริ่ มต้น ของการดูแลแบบองค์รวมความร่ว มมือของทีมงาน รวมทั้งการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร คือ ปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาการดูแลทารกเหล่านี้
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ต้องมีความสนุกสนานกับงานที่ทา และการสนับสนุนจากองค์กรพร้อมด้วยทีมงาน
2.มีความพยายามตั้งใจ ในการทางานโดยยอมรับสภาพที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ
3.สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าทา
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5.ต้องพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ
6.พยายามคิดบวกไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
7.มีกฎระเบียบในการปฏิบัติ
8.มีความชื่อสัตย์
9.ต้องกล้าเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
10.มีการติดต่อสื่อสารถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
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