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3.4 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)  
ประเด็น 

ตัวชี ้ว ัด : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่ างๆ ด้วย Opioid ในผู ้ป ่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)    มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
              จากสถานการณ์สภาวะด้านสุขภาพของประชาชนไทยพบว่า  แนวโน้มการเจ็บป่วยและตายด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ ่มขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูงขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์มีมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีชีวิตยืนยาวขึ้นและโครงสร้างประชากร
สูงอายุเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงทำให้ประเทศไทยเรามีผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหรือระยะที่คุกคามชีวิตจนไม่
สามารถตอบสนองต่อการรักษาได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากแนวโน้มดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความต้องการ
การบริการการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยเรื้อรังจะมีอาการของโรคทรุดลงไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดและกลายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต  มีความเจ็บปวดและทรมานทั้งร่างกายและ
จิตใจ  เกิดปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ป่วยและครอบครัว   
              ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในจังหวัดพัทลุง ปี 2561 จำนวน 1,232 ราย ปี 
2562 จำนวน 1,236 ราย ปี 2563 จำนวน 1,705 ราย ปี 2564 จำนวน 1,669 ราย มีการวินิจฉัยเมื่อผู้ป่วยเข้า
สู่ระยะประคับประคอง (ICD-10Z51.5)ตามกลุ่มโรคที่องค์การอนามัยโลกหึความสำคัญ โดยใช้แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ ดังนี ้
               1. กลุ่มโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย ICD-10 รหัส C00-C96 หรือ D37-D48 
               2. กลุ่มโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ(Stroke) ICD-10 
รหัส I60-I69 และ (Dementia) ICD-10 รหัส F03 
               3. โรคไตในกลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD-10 รหัส N18.5 
               4. โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 
               5. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) ICD-10 รหัส 150 
               6. ภาวะตับล้มเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ alcoholic hepatic failure (K70.4) หรือ 
hepatic failure with toxic liver disease (K71.7) 
               7. ภาวะเอดส์เต็มขั้น (Full-Blown AIDS/Progression of AODS) รหัส B20-B24 ยกเว้น B23.0, 
B23.1 
               8. ผู้ป่วยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย 
               9. ผู้สูงอายุ (อายุ ≥ 60ปี) ที่เจ็บป่วยในกลุ่มโรคตามข้อ 2.1-2.7 และภาวะพึ่งพิง ICD-10 รหัส 
R54 เข้าสู่ระยะประคับประคอง 
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จากสถานการณ์ที่ผ่านยังพบสภาพปัญหาดังนี้ 
    1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 มีปัญหาเมื่อส่งกลับผู้ป่วยกลับบ้าน/ชุมชน 
ขาดการติดตามเยี่ยมบ้าน  
    2. มียากลุ่ม Opioid ใน รพช. แต่ไม่เพียงพอมีข้อจำกัดการเบิก  
          3. ภาระงาน  
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบบริการ สาขา Palliative Care  จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดทำแผนงานและกิจกรรม
ดำเนินการดังนี ้

1. โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มีคณะทำงานและมีผู ้ร ับผิดชอบโดยตรง แพทย์ เภสัชกร 
ผู้รับผิดชอบ ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3-5 วัน พยาบาลผู้รับผิดชอบใน รพช.ผ่านการอบรมหลักสูตร 1 
เดือนพยาบาลผู้รับผิดชอบใน รพท.ผ่านการอบรมหลักสูตร 4 เดือน 
          2. พัฒนาระบบการเข้าถึงยาบรรเทาปวดชนิดรุนแรง ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวด ต่อเนื่องที่บ้าน/
ชุมชน 
           2.1 พัฒนาระบบบริการแบบประคับประคองที่เข้าถึงง่ายและมีความต่อเนื่ อง ครอบคลุมการ
รักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดจนลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ  
                  2.2 รับปรึกษาทั้งผู้ป่วยใน  ผู้ป่วยนอก  และรับปรึกษาจากเครือข่าย  
            2.3 Clinic Pain , Clinic Palliative Care , กัญชาทางการแพทย ์
            2.3 พัฒนาการเข้าถึงยา Opioid ในกรณีที ่ผู ้ป่วยไม่สามารถมาได้ให้ญาตินำใบประเมิน 
Narcotic Drug ซึ่งเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นผู้กรอกแบบบันทึกและชื่อกำกับมาในเอกสาร 
            2.4 จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารยาด้วย Syringe Driver ที่บ้าน/ชุมชนในเขตพ้ืนที ่
รับผิดชอบโรงพยาบาลพัทลุง มีการกระจายการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
                  2.5 โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มียากลุ่ม Opioid ใช้แต่มีข้อจำกัดในการเบิกและใช้ยา 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่ทีมสหสาขา 
           3.1 ส่งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพัทลุงและเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม 
            3.2 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร 
4. วางแผนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็น 
             4.1 รับบริจาคจากญาติผู้ดูแลเป็นเครื่องผลิตออกซิเจน  เครื่องดูดเสมหะ Syringe Driver 
                  4.2 สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่ในเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุงมีการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จำเป็นสำหรับให้ผู้ป่วย 
                  4.3 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
พัทลุง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในระยะท้ายของชีวิต (ผู้ป่วยแบบประคับประคอง) 
จังหวัดพัทลุง  
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          5. พัฒนาระบบการ Withdrawal tube ในกรณีเข้าสู่ระยะ End of life 
          6. พัฒนาระบบ Standing Order ที ่แพทย์เจ้าของไข้สามารถให้การรักษาแบบประคับประคอง
เบื้องต้นได ้
          7. จัดระบบนิเทศน์งานและติดตามงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย 
          8. พัฒนาการดูแลผู ้ป ่วยแบบประคับประคองที ่ม ีความต้องการใช้ Home Ventilator อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนนิการที่ผา่นมา 
1.ม ีคณะกรรมการ /หร ือศ ูนย ์การดูแลแบบ
ประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขา
ที่เกี่ยวข้อง  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขา
Palliative Care  
2.มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งมีพยาบาล
ประจำที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  

2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Palliative Care 

1.มีพยาบาลอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
2.มีทีมรับปรึกษาโดยตรง 

3. มีการกำหนดแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุ่มโรคสำคัญของ
โรงพยาบาล 

1.มีการจัดทำแนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
2.แนวทางในการส ่งปร ึกษาการด ูแลผ ู ้ป ่วยแบบ
ประคับประคองมีการดำเนินครอบคลุมในกลุ่มโรคสำคัญ  
ตามที่กรมการแพทย์กำหนด 

4.การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

1.มีการขยายเครือข่ายสู่ระดับโรงพยาบาลชุมชนและ
สามารถปรึกษาแม่ข่ายได้ โดยการมีLineกลุ่มประสาน 
Internet โทรศัพท ์
2.ประชุมสื่อสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
และหาแนวทางในการพัฒนางาน 
3.ม ีการประช ุมเย ี ่ยมต ิดตามการด ูแลผ ู ้ป ่วยแบบ
ประคับประคองเครือข่ายจังหวัดพัทลุง 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 212 99 46.70 
   กงหรา 68 24 35.29 

เขต 12 เขาชัยสน 66 26 39.39 
   ตะโหมด 31 10 32.26 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 115 47 40.87    
ปากพะยูน 67 14 20.90 

 ศรีบรรพต 19 6 31.58 
ป่าบอน 60 17 28.33 
บางแก้ว 35 9 25.71 

ป่าพะยอม 55 25 45.45 
ศรีนครินทร ์ 54 19 35.19 

รวม 782 296 37.85 
ที่มา : HDC 30 ก.ย.64 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยกระบวนการ Family Meeting  
(ร้อยละ 60) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 881 754 85.58 
   กงหรา 52 42 80.77 

เขต 12 เขาชัยสน 9 5 55.56 
   ตะโหมด 23 22 95.65 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 181 63 34.81    
ปากพะยูน 45 32 71.11 

 ศรีบรรพต 8 3 37.50 
ป่าบอน 60 34 56.67 
บางแก้ว 29 7 24.14 

ป่าพะยอม 23 2 8.70 
ศรีนครินทร ์ 69 38 55.07 

รวม 1380 1002 72.61 


