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ค าน า 

ในช่วงปลายสหัสวรรษที่ผ่านมา ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อ มาเป็นโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง อันเป็นผลสืบเนื่องจาก การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสังคมไทยก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพใหม่ที่ประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งมักจะตามมาด้วย

โรคหลอดเลือดสมอง มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ท าให้มีความพิการตามมา ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรค

เมื่ออายุมากขึ้น มีการถดถอยของการท างานของร่างกายและสมอง เกิดภาวะพ่ึงพิงในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

จ านวนผู้ที่มีภาวะพ่ึงพาทางกายมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนอกเหนือจาก

ปัญหาผู้สูงอายุดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้ป่วยอ่ืนที่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงผู้ อ่ืนในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ หญิง

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง,เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า,ผู้ป่วยความดัน/เบาหวาน Uncontrolled ,ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ

ติดบ้าน ติดเตียง, ผู้ป่วยจิตเวช, Palliative care และ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 

ผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LCT ) เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และมีความยากล าบากในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุข ขณะ เดียวกัน ก็มีปัญหาในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการในการดูแลสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาว การดูแลผู้ป่วยระยะยาว 

( LTC )จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวหรือญาติในการดูแลและให้บริการ รวมถึงการปรับ

สภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการดูแลด้วย เช่น ที่นอน พ้ืนบ้าน สถานที่ขับถ่าย ฯลฯ  เพ่ือให้การ

ดูแลมีประสิทธิผล ทีมหมอครอบครัวในแต่ละระดับจึงจ าเป็นต้องออกไปประเมินและให้ค าแนะน าในการปรับ

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดูแล และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดูแลด้านสังคม

อีกด้วย โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว 

การน าหลักการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้จะช่วยลดช่องว่างในการดูแลสุขภาพที่ปัจจุบัน

มุ่งเน้นไปสู่การดูแลรายโรคมากขึ้น  จะท าให้การดูแลครอบคลุมจากอาการ( Symptoms & Signs )  ไปสู่โรค 

( Disease ) ไปถึงความเจ็บป่วย( Illness ) ให้การค านึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยและเชื่อมโยงกับภาวะ

แวดล้อมต่างๆ ในชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพจะท าให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาที่สมบูรณ์ขึ้น  

จึงพัฒนาคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางของศูนย์การดูแลต่อเนื่องอ าเภอปาย (COC) นี้ขึ้น โดยอ้างอิงจาก

คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี 2560 ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และน ามาปรับให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลปายและเครือข่าย เพ่ือพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LTC ) ให้เชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 

จนถึงชุมชน โดยผ่านศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (  COC ) 
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เกณฑ์การประเมินผู้ป่วย long Term Care  
ของศูนย์การดูแลต่อเนื่อง อ าเภอปาย (COC)  

ประเภท severe moderate 
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง  หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต้องส่ง

ดูแลต่อท่ีโรงพยาบาลทั่วไป/ รพ.ที่มี
แพทย์เฉพาะทาง 

 หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง 
ส่งมาดูแลต่อที่โรงพยาบาลแม่ข่าย / 
รพช. 

 
2.  พัฒนาการเด็กล่าช้า  เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการที่นัดติดตามท่ี

โรงพยาบาล 
      ตามแนวทางพัฒนาการที่ต้องติดตาม

เฝ้าระวัง (Red Flags in Child 

Development) 

 เด็กท่ีมีความพิการชัดเจน 

 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
ด้วย DSPM 2 ครั้งแล้วพบว่า
พัฒนาการล่าช้า 

3. ผู้ป่วยความดันสูง 
Uncontrol  

 กลุ่มป่วยระดับรุนแรง (สีด า) 
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเน้นการ
สร้างสุขภาพด้วย “3อ.”เพ่ือลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด หลอดเลือดสมอง อัมพาต ไตวาย 
ติดตามทุก 1 เดือนและเยี่ยมเมื่อมี ความ
จ าเป็นจนกว่าจะลดระดับความรุนแรงเป็น
กลุ่มป่วยระดับ 3 (สีแดง)ได้ 

 

 กลุ่มป่วยระดับ 3 (สีแดง) 
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเน้นการ
สร้างสุขภาพด้วย “3อ.”เพ่ือลดระดับ 
ความรุนแรงจากระดับ 3 (สีแดง) เป็นกลุ่ม
ป่วยระดับ 2 (สีส้ม) ให้ได้ และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนเช่น ตรวจตา,ไต,เท้า อย่าง
น้อยปีละ1 ครั้ง 
ติดตามทุก 1 เดือน 
 

4.  ผู้ป่วยเบาหวาน 

Uncontrol  
 HbA1c > 14  
 FBS >  200 mg%  3 ครั้งข้ึนไป 
 ผู้ป่วยเบาหวานที่ขาดนัด ซึ่งพยายาม

ติดตามทุกช่องทางแล้ว ผู้ป่วยยังไม่มา
ตรวจ ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง เช่น hypo-hyperglycemic 
coma, มีแผลที่เท้า, มีปัญหาเรื่องตา
จากเบาหวาน เป็นต้น 

 ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มใช้ยาฉีด insulin

 HbA1c > 10 –14  
 FBS > 155-182 mg% 3 ครั้งขึ้นไป 
 มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง (Self-care) 



ประเภท severe moderate 
รายใหม่ 

5. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมอง 

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM & HT) ที่ได้รับ
การประเมิน CVD Risks โอกาสเสี่ยงที่
จะเปน็โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและอัม
พฤกษ์ อัมพาต  แปลผลได้ ตั้งแต่ 40 
% ขึ้นไป 

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM & HT) ที่ได้รับ
การประเมินCVD Risksโอกาสเสี่ยงที่
จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและ
อัมพฤกษ์ อัมพาต แปลผลได้ ตั้งแต่ 
30% 

6. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 

4, 5 

 

 ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ล้างไตทาง
ทางช่องท้อง (CAPD)หรือฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม(Hemodialysis) 
และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิต 

 ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ล้างไตทาง
ทางช่องท้อง (CAPD) รายใหม่ 

 

 ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ล้างไต
ทางทางช่องท้อง (CAPD)หรือฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(Hemodialysis)และเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง  

 ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ล้างไต
ทางทางช่องท้อง (CAPD) และปฏิบัติ
ตัวไม่ถูกต้อง, เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อในช่อง
ท้องเป็นต้น 

7. ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ( 

ตามการประเมิน ADL ) 
 ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปท่ี

ได้รับการประเมิน ADL(Modified 
Bathel Index)= 0-8 คะแนน 

 ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปท่ี
ได้รับการ ADL (Modified Bathel 
Index)= 9-11 คะแนน 

8. ผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง ( 

ตามการประเมิน ADL ) 

 

 ADL=0–8 
(Modified Barthel Index)  

หมายถึง ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ม า ก ห รื อ ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย  ห รื อ สู ญ เ สี ย
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน
มากที่สุด 

 ผู้พิการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสียชีวิต  

 ADL = 9–11  
(Modified Barthel Index)  
หมายถึง ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้
บ้างในการท ากิจวัตรประจ าวัน หรือ
สูญเสียความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันมาก  

 ผู้พิการเกิดภาวะแทรกซ้อนปานกลาง 
ไม่รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต 

9.  Palliative  
(ผู้ป่วยแบบประคับประคอง/
ระยะสุดท้าย 

 PPS v20 – 30%  
คือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวาระสุดท้ายของ
ชีวิต (end of life)  ได้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย หรือผู้ป่วยโรคอ่ืนๆ ที่มี

 PPS v240 – 60%      
คือ  ระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional)  
ได้แก่  ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการลุกลาม
ของโรคมาก หรือผู้ป่วยโรคอ่ืนๆ ที่มี



ประเภท severe moderate 
อาการรุนแรงและไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ เช่น ไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ปฏิเสธการรักษาโดยการฟอก
ไต เป็นต้น 

 ผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ ที่มีอาการรบกวน
ของโรครุนแรง เช่น มีอาการปวดมาก, 
มีอาการหอบเหนื่อยมาก 

อาการอาการของโรคมากแต่ไม่
รุนแรง   

 

10.  จิตเวช  ผู้ป่วยจิตเวช มีความคิดท าร้ายตนเอง 
เคยท าร้ายตนเอง/ฆ่าตัวตายมาแล้ว  

 ผู้ป่วยจิตเวช มีหลงผิด หูแวว่ภาพ
หลอน ท าร้ายผู้อื่น มีประวัติท าร้ายคน
อ่ืนหรือท าลายข้าวของ เช่น เผาบ้าน 
เผาของใช้  

 ผู้ป่วยจิตเวช อยู่คนเดียว ขาดญาติดูแล 
ขาดนัดบ่อย ทานยาไม่สม่ าเสมอ มี
อาการทางจิต ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย  

 ผู้ป่วยจิตเวช ดื่มสุราร่วมด้วยเป็น
ประจ า  

 ขาดนัดบ่อย มีอาการทางจิต ทานยา
ไม่สม่ าเสมอ แต่มีญาติดูแล 

11.  ผู้ปว่ยในพระราชนุ
เคราะห์ 

 ผู้ป่วยที่ได้รับพระราชานุเคราะห์จาก
พระบรมวงศานุวงค์ 

 
 

12.ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ต่าง ๆละผู้ป่วยอ่ืน  

 NG 
 Foley Cath 
 TT Tube 
 Oxygen home therapy  
 ผุ้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ท า CAPD , Hemodialysis  

ความถี่ ติดตามดูแลทุก 1-3 เดือน ติดตามดูแลทุก 3-6 เดือน 
ความเร่งด่วน ติดตามเยี่ยมภายใน 1-2 สัปดาห์ ติดตามเยี่ยมภายใน 2-4 สัปดาห์ 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผู้ป่วยตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC)  

     จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 



ผังโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LTC ) ระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน LTC อ าเภอ 

แพทย์หญิงอนุสรา ศิริสุภาศักดิ์ (086-1943002) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC สสอ.ปาย 

นางจันทร์ทิพย์ มีชัย (080-1246212) 

พยาบาลเวชศาสตร์ ฯ 

นางสาวณัฐพร จันโลหิต (061-7959477) 

พยาบาลเวชศาสตร์ ฯ 

นายรังสิมันต์ สมหวังพงศ์เผ่า (083-5653776) 

นักกายภาพบ าบัด 

นายอัครพันธุ์ บุญตันกัน (086-3477043) 
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (IC) 

นางสุภาพร ยอดนิปาน (092-1806040) 

 

เภสัชกร 

นางสาวกรรณิกา บุตรสาร (061-7959477) 

พยาบาล Palliative 

นางสุพัตรา โกมลกุญชร (061-7959477) 

เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย 

นางสาวจันทร์ดี ศานติไพรสกุล (084-3719950) 

 

พยาบาลผู้สูงอายุ 

นางสาวฉันทนา อิ่นแก้ว (094-6354511) 

นักโภชนากร 

นายนัฐพล แสนจิต (081-0280846) 

พยาบาลจิตเวช 

นางจ าปูน พรหมวังศรี (088-4090595) 

CM NCD 

นางสาวปวีณา สุขก๋า (089-7568437) 

Case manager NCD 

นางอโณทัย ตาฬวัฒน์ (081-9524972) 

CM แม่และเด็ก 

นางสุพาณี เกิดศรี (084-7745965) 



ผังโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LTC ) ระดับต าบล/ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.เวยีงเหนือ 

นายฤทธิเดช ด ารงชีพ (088-2638574) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.ม่วงสร้อย 

นางวรางคณา สายศรี (093-2299483) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.เมืองน้อย 

นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร (089-9558104) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แม่ฮ้ี 

นางสาวพัชรา เราเท่า (098-2592311) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แม่ของ 

นายทรงศักดิ์ มีชัย (085-7230412) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แม่ปิง 

นางณัฐนันท์ ณัฐศักดิ์ศิริ (086-1939106) 

 

ทีม LTC ระดับ รพ.สต./สสช. 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.ทุ่งโป่ง 

นางสาววันเพ็ญ  รินทร์แก้ว (087-1861356) 
ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แพมบก 

นายสุรชน ศุกลคงยิ่ง (098-7890432) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.เมืองแปง 

นางสุนันท์ พันธ์น้อย (086-1896692) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC สอน.โป่งสา  

นางสาวอรวรรณ หวยทองค า (091-0671992) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.ห้วยหมี 

นายณรงค์ชัย พนมไพร (              ) 
 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC สสช.ผลีู 

นายวรเวช รัตนมัจฉาน (              ) 



การแบ่งเขตรับผิดชอบผู้ป่วยของแต่ละสถานบริการในอ าเภอปายแยกตามต าบลและหมู่บ้าน 

ต าบล สถานบริการ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ  ต าบล สถานบริการ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
เวียงเหนือ รพ.สต.เวียงเหนือ ม.1 บ้านโป่ง ทุ่งยาว รพ.สต.ทุ่งโป่ง ม.1 ทุ่งโป่ง 

ม.2 บ้านใหม่ ม.2 ทุ่งยาวเหนือ 

ม.3 ตาลเจ็ดต้น ม.3 ทุ่งยาวใต้ 
ม.5 บ้านโฮ่ง ม.9 ตีนธาตุ 
ม.7 หัวแม่เมือง ม.10 ร้องแหย่ง 
ม.8 บ้านศรีดอนชัย ม.11 กุงแกง 

รพ.สต.เมืองน้อย ม.4 เมืองน้อย รพ.สต.แพมบก ม.4 สบแพม 
ม.6 ห้วยหก ม.5 แพมกลาง 
ม.9 กิ่วหน่อ ม.6 แพมบก 
ม.10 ห้วยเฮี๊ยะ ม.7 แม่อแีลบ 

 ม.8 ปางตอง 
 ม.12 มะโนรา 

แม่นาเติง รพ.สต.แม่ของ ม.1 แม่นาเติงนอก เมืองแปง รพ.สต.เมืองแปง ม.1 เมืองแปง 
ม. 5 แมข่อง ม.2 บ้านใหม่ดอนตัน 
ม.6 นาจลอง ม.4 สบสา 
ม.8 แม่นะ ม.6 ห้วยผักห้า 
ม.11 นาจลองใหม่  

สสช.ผีลู ม.9 ไทรงาม รพ.สต.ห้วยหมี ม.3 ดอยหมากพริก 
ม.10 ผีลู/น้ าปลามุง ม.5 แกงหอม 

รพ.สต.ม่วงสร้อย ม.2 แม่นาเติงใน ม.7 ห้วยหมี 
ม.3 ม่วงสร้อย ม.8 แกงหอมใหม ่
ม.4 หมอแปง  
ม.7 ปางแปก  

แม่ฮี ้ รพ.สต.แม่ฮี ้ ม.1 แม่เย็น โป่งสา สอน.โป่งสา ม.1 โป่งสา 
ม.2 ทรายขาว ม.2 ห้วยไร่ 
ม.5 แม่ฮี ้ ม.3 ห้วยเด่ือ 

รพ.สต.แม่ปิง ม.3 ท่าปาย ม.4 แม่เหมืองหลวง 
ม.4 แม่ปิง ม.5 ขุนสาใน 
ม.6 ห้วยแก้ว ม.6 โป่งทาก 
 ม.7 ปางตอง 



แนวทางการดูแลผู้ป่วยทีต้่องการดุแลต่อเนือ่ง ปรับปรุงคร้ังที ่2 วนัที ่19 มนีาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  

 

 

แผนก ER, OPD, Clinic

ตา่งๆ 

กรณีเป็นผู้ ป่วยนอก 

โทรประสานทีม COC  

(คณุรังสมินัต์หรือคณุณฐัพร) 
133,131,083-5653776, 

061-7959477  เพือ่รับทราบ

case และประเมินcase ก่อน

สง่ตอ่ 

แตล่ะแผนกเขียนใบสง่ตอ่สง่

ให้ศนูย์ COC 

ศนูย์ COC รับ case พร้อม

ปฏิบตัิดงันี ้

1. ประเมินความรุนแรงและ

ความเร่งดว่น 

2. แจ้งวนันดัเยีย่มบ้านให้

ผู้ ป่วยและญาติทราบ 

3. ขึน้ทะเบียนผู้ ป่วยใน Hos 

XP 

4. ลงทะเบียนวนัเดือนปีที่

เยี่ยมผู้ ป่วยในกระดานเยีย่ม

บ้าน(วนัจนัทร์บา่ย, วนัพฤหสั

สปัดาห์ที่1และ3) พร้อม

ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวข้องลว่งหน้า 

5.บนัทกึข้อมลูการ

กรณีเป็นผู้ ป่วยใน (Admit)  

New Case  

(ยงัไมแ่นใ่จวา่เป็น

case COC) 

พยาบาลWard 

consult แพทย์

อนสุรา ศิริสภุาศกัดิ์ 

เบอร์ติดตอ่ 127, 

086-1943002 

ไมเ่ข้า 
criteria  

เข้า 
criteria 

case COC เดิม 

(recheck จาก Hos XP 

ช่ือคลนิิกCOC) 

พยาบาล Ward แจ้งทีมCOC ให้ทราบตัง้แตว่นัแรกที่ 

admit ตามล าดบัดงันี ้ (ประสานคนใดคนหนึง่) 

  แพทย์เวชศาสตร์ (พญ.อนสุรา 086-1943002 ) 

            CM (คณุณฐัพร 061-7959477)  

 คณุรังสมินัต์  (083-5653776) 

  ฝ่ายสง่เสริมทา่นอื่น ๆ (โทร 131,133) 

ทีม COC ดแูลร่วมกบัแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมปฏิบตัิดงันี ้

1. ประเมิน ADLบนัทกึลงในใบสง่ตอ่แนบตดิชาร์ตผู้ ป่วย 

2. ประเมินผู้ ป่วยแบบองค์รวมพร้อมเขียนใบตอบกลบัรับ consult 

วา่ต้องประสานสหสาขาวชิาชีพใดบ้างพร้อมแจ้งพยาบาล ward  

ทีมสหสาขา ปฏิบตัิดงันี ้

1. รับ consult + นดัเวลาพบผู้ ป่วยหรือญาติ 

2. ประเมินผู้ ป่วย/ดแูลตามวิชาชีพพร้อมบนัทกึในใบรับ consult 

พยาบาล Ward ประสานทีมสหสาขาตามใบรับ consult 

เกณฑ์ Discharge case : ทกุสหสาขาวชิาชีพดแูลพร้อม D/C 

วนั D/C พยาบาลเวรWard แจ้งCM (ณฐัพร) พร้อมสง่เอกสารใบ

สง่ตอ่+ใบconsult+ใบADLให้ (ถ่ายเอกสารแนบchart) 

ดแูลตาม

ระบบทัว่ไป  

ผู้ ป่วยกลุ่มสีเหลือง

,เขียว หรือมาเองได้ 

ให้นดัเข้าคลินิกอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องตามระบบ

ของคลินิกนัน้ๆ 

ผู้ ป่วยกลุม่สแีดง

หรือมาเองไมไ่ด้ ให้

นดัเข้าคลนิิกเวช

ศาสตร์ (ทกุวนัศกุร์

สปัดาห์ที่ 2 ของ

เดือน)  

หลงั D/Cไมเ่กิน1-2วนัCM แจ้งในไลน์สว่นตวั+โทรแจ้งผรช.รพ.

สต.+ถ่ายรูปเอกสารตา่งๆให้ก่อน 

CM คีย์ข้อมลูผู้ ป่วยสง่ตอ่ผา่นโปรแกรม COC Link (ภายใน 2 

สปัดาห์หลงัได้รับใบสง่ตอ่) 

ผรช.รพ.สต.ตอบกลบัข้อมลูหลงัเยี่ยมผา่นโปรแกรม COC Link ภายใน 1 เดือน 

อพัเดทข้อมลูผู้ ป่วยทกุกลุม่อยา่งเป็น

ทางการทกุ 1-3 เดือนในการประชมุ 

คณะกรรมการ LTC อ าเภอปาย 



   แบบรับค าปรึกษา ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลปาย                          ส่วนที่1 

วันที่.................................................................................................  

ชื่อผู้ป่วย..................................................นามสกุล.................................อายุ......................ปี เพศ…………............. 

HN/AN………………………………………แผนกผู้ป่วย................................แพทย์เจ้าของไข้.......................... .......................... 

ประวัติการเจ็บป่วยโดยย่อ (แพทย์เจ้าของไข้/พยาบาลเวรประจ าตึก) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาของผู้ป่วยแบบองค์รวม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการขอรับการปรึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ลงชื่อ..................................................... ........ 
        วันที่ขอค าปรึกษา............................................ 

******************************************************************************** 

แบบตอบรับค าปรึกษา ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลปาย 

(โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/พยาบาล CM/เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม) 

ปัญหาของผู้ป่วยแบบองค์รวมตามความเร่งด่วน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการดูแล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เห็นควรประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 

 1.แพทย์.........................    5. แพทย์แผนไทย 
 2. พยาบาลเวชศาสตร์ ฯ    6. พยาบาลจิตเวช 
 3. เภสัชกร      7. นักกายภาพบ าบัด 
 4. โภชนากร      8. อ่ืนๆ ระบุ.................................. 
        ลงชื่อ..................................................... ........ 
        วันที่รับค าปรึกษา............................................ 



    แผนการดูแลผู้ป่วย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ                                 ส่วนที่2 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ

............................. 
ชื่อผู้ประเมิน

...................................... 
วันที่ประเมิน

...................................... 

แผนการดูแลขณะนอนโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ป่วยพร้อมจ าหน่าย 

ลายมือชื่อ................................ 
วันที่พร้อมจ าหน่าย........................ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ

............................. 
ชื่อผู้ประเมิน

...................................... 
วันที่ประเมิน

...................................... 

แผนการดูแลขณะนอนโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ป่วยพร้อมจ าหน่าย 

ลายมือชื่อ................................ 
วันที่จ าหน่าย........................ 
 



 

แผนการดูแลผู้ป่วย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ                                 ส่วนที่2 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ

............................. 
ชื่อผู้ประเมิน

...................................... 
วันที่ประเมิน

...................................... 

แผนการดูแลขณะนอนโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

แผนการติดตาม 

 

 

 

 

 ผู้ป่วยพร้อมจ าหน่าย 

ลายมือชื่อ................................ 
วันที่พร้อมจ าหน่าย........................ 

*************************************************************************************** 

แบบตอบกลับข้อมูลหลังให้การดูแลที่บ้าน 

ผลการดูแลจากรพ./รพ.สต....................................................................... 

ชื่อผู้ป่วย........................................................นามสกุล...........................................อายุ.... .............ปี เพศ............ 

HN…………………………แผนกผู้ป่วย....................................แพทย์เจ้าของไข้............................................................... ...... 

Dx………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คะแนน ADL…………………คะแนน ผู้ประเมิน..........................................................วันที่ประเมิน.................................... 

อาการ
............................................................................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................. 

................................................................................................................................... ............................................................................ 

ลงชื่อ......................................ผู้ติดตามเยี่ยม 

วัน/เดือน/ปี................................................. 

หมายเหตุ หลังการติดตามการดูแล กรุณาตอบกลับผลการดูแลผ่านโปรแกรม COC Link และรายงานกลับมาท่ีศูนย์ COC ตาม
ความเร่งด่วนทุก 1-3 เดือน 

ศูนย ์COC โทร 053-699120 ต่อ 131 มือถือ 081-764139 



 

 

วนัท่ี............. เดือน…………………พ.ศ. ..........   เวลา...................... 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ-สกลุผูป่้วย......................................................................................................... HN............................อาย…ุ……..... ปี 

การวนิิจฉยัโรคหลกั  (Primary disease)……………………….............................................................. PPS score .............. %  

1.Cancer 2. Renal  3.Heart  4.Lung  5.Neuro   6.Others…………………………………………   

การวนิิจฉยัโรคร่วม  (Comorbidity)………………………..................................................................................................  

ปัญหา/อาการท่ีส าคญัช่วงน้ี (Active problem) …………….................................................................................................. 

2. การให้ข้อมูล/การปรึกษาพูดคุยกบัผู้ป่วยและครอบครัว 

2.1 มีการท า Family conference  1. ไม่มี    2. มี วตัถุประสงค.์................................................................................................... 

2.2 สมาชิกของครอบครัวท่ีเขา้ร่วมฟังรับทราบขอ้มูล/ผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจในครอบครัว 

  1) ช่ือ...............................................................................................................  ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย.......................... 

  2) ช่ือ...............................................................................................................  ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย.......................... 

  3) ช่ือ...............................................................................................................  ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย.......................... 

  4) ช่ือ...............................................................................................................  ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย.......................... 

3. การประเมนิด้านครอบครัว จติสังคม (Psychosocial Assessment)  

3.1 ผูมี้อ านาจตดัสินใจหลกั (POA) :  ช่ือ.................................................................. ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย..........................  โทร ...................  

3.2 ผูดู้แลหลกั  (Caregiver) :   ช่ือ.................................................................. ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย..........................  โทร ................... 

 

 
3.3 สรุปปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   0. ไม่มี      1. ผูป่้วยไม่สามารถตดัสินใจได ้   

   2. ครอบครัวไม่ตอ้งการใหผู้ป่้วยรู้ความจริง    3. มีความขดัแยง้ในครอบครัว   4. อ่ืนๆ................................................................... 

3.3 เศรษฐกิจ สงัคม แหล่งสนบัสนุน................................................................................................................................................ 

3.3 การปรับตวัต่อความเจบ็ป่วย(Coping)................................................................................................................................................ 

 

 
 

  

Palliative Care’s Note (Pai Hospital) 
แบบบันทกึข้อมูลผู้ป่วยแบบประคบัประคอง โรงพยาบาลปาย  

 

แผนผงัครอบครัว (Family tree/Genogram) 

ปรับปรุงคร้ังท1ี / ม.ค. 2561 



ส าหรับแพทย /พยาบาล ประเมนิอาการ  

4. การประเมนิด้านจติวญิญาณ (Psychospiritual Assessment) 

4.1 ความเช่ือ / ศาสนา / ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (Beliefs, religious practice) ..........................................................................................................................  

4.2 คน้หาความหมายของชีวติ และการเจ็บป่วย (Meaning of life and illness) .......................................................................................................  

4.3 รายละเอียดอ่ืนๆ (เช่น ความรัก ความสมัพนัธ์ (Love and connected),  การขออโหสิกรรมหรือการให้อภยั  (Forgiveness),  ความหวงั (Hope)  เป็นตน้ )  

............................................................................................................................................................................................................................. 

5. การวางแผนล่วงหน้า (Advance care plan)  

5.1 เป้าหมายการดูแลรักษา (goal of care)  ในมุมมองผูป่้วยและครอบครัว 

  พยายามรักษาโรคใหห้าย แต่มีการประเมินเป็นระยะและยติุถา้ไม่ไดผ้ล   จ ากดัการรักษาท่ีไม่ Invasive และไม่เป็นภาระ  

   รักษาใหสุ้ขสบายเท่านั้น (Comfort care)   อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………    

5.2 การพดูคุยเก่ียวกบัการปฏิเสธการใชเ้คร่ืองพยงุชีพ  ไม่ET tube  ไม่ CPR  ไม่ใชย้ากระตุน้หวัใจ(inotrope)  ไม่ใส่NG   อ่ืนๆ………….. 

  มีการท า advance directive ( ใบ DNR ) 

5.3 สถานท่ีสุดทา้ย /สถานท่ีเสียชีวติ  และแผนการจดัการ…………………………………………………………………………… 

5.4 อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สรุปปัญหาและแผนการตดิตามดูแลต่อเนื่อง (Plan management) 

 1.การจดัการอาการ  (Symptoms control ) ……………………………………………………………………………………… 

 2.ความช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม ดา้นจิตวญิญาณ  …………………………………………………………………………………  

 3.ส่งต่อเครือข่ายชุมชนหรือรับกลบับา้น  ………………………………………………………………………………………            

 4.การช่วยเหลือดา้นอุปกรณ์การแพทย ์  …………………………………………………………………………………………        

 5. อ่ืนๆ............................... ..........................................................................................................................................................  

          ผู้บันทกึ ........................................................ 
 

 

 

 

 
 

 

 


