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• ประชากรที่ต้องพึ่งพิงมีจ านวนมากขึ้น 

• ประชากรที่มีปัญหาสมองเสื่อมมีมากขึ้น 

• ต้องการผู้ดูแลและดูแลกันอย่างยาวนาน 

• โรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ มะเร็ง โรค

ไต) พบจ านวนมากขึ้น 

• ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล 





• ความตายในยุค

โบราณก่อน

ประวัติศาสตร์ 

• เป็นสิ่งคาดหมาย 

• เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม

ความเชื่อต่างๆ 

• ยอมรับสถานการณ์ 



• ยุคกลาง 

• ความเชื่อเกี่ยวกับบาป

บุญคุณโทษ 

• การลงโทษในความผิดบาป 

• ชีวิตหลังความตาย 

• ความเชื่อในพระเจ้า ศาสนา 

• การท าดี เพื่อได้รับสิ่งที่ดี

หลังความตาย 



• หลังยุคกลาง 

ยุค Romantic  

• ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว 

• การเชื่อมโยงกับ

คนที่รัก 



• ยุคปัจจุบัน 

• ความตายสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการใช้เทคโนโลยี

ทางการแพทย์สมัยใหม่ 

• การวิจัย วิทยาศาสตร์สามารถชนะความตาย 

• ความตายเป็นความล้มเหลว ยอมรับไม่ได้ 

• เป็นเรื่องไม่ควรกล่าวถึง 

 



การรักษาสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยี

สูง ท าให้ค่าใช้จ่ายสูงตาม 
(Thailand: Health Statistical Profiles 2012) 

ในสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยด้วย

โรคเรื้อรังมากกว่า 5 โรค ใช้

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากที่สุด 

และพบเป็น 2/3 ของการใช้จ่าย 

Medicare  
(Anderson G. Chronic conditions: Making 

the case for ongoing care, 2002) 



WHO 2005 

• ยอมรับว่าความตายเป็นมิติหนึ่งของชีวิต 

• ไม่พยายามเร่งหรือยืดเยื้อความตาย 

• ปลดเปลื้องอาการปวดและอาการไม่สุขสบายต่างๆ 

• ให้การดูแลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่อย่าง activeที่สุด

เท่าที่จะเป็นได้ จนกว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต 

• ประสานการดูแลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ 

• จัดหาระบบการช่วยเหลือแก่ครอบครัว 

• ใช้การท างานเป็นทีมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ป่วยและครอบครัว 

• หลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ 
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Abstract

Background: Palliative care focuses on relieving and preventing the suffering of terminal ill patients. There are

evidences from western countries of approved benefit of hospital palliative care consultation. They have been shown

that it improves quality of care and associates with hospital cost savings.

Objectives: We examined whether elected palliative care was associated with any significant cost differences for

the hospital.

Methods: We performed single institution (Srinagarind Hospital, Northeast Thailand), retrospective (between

October 1, 2011 and September 30, 2012), observational, direct cost analysis. The sample included 52 (29.4%)

hospitalized patients receiving palliative care and 125 (70.6%) under usual care. Three advanced types of cancers

were included: hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma and lung cancer. We adjusted cost with Diagnosis-

Related Group (DRG), age, sex, length of hospital stay and comorbidity score and then compared the direct cost per

admission.

Results: There was no difference in the overall demographic data between the two study groups. Whilst palliative

care patients with hepatocellular carcinoma undergone endotracheal intubation significantly less often (P=0.025)

than usual care patients and less likely to be admitted to ICU (P=0.001). Palliative care patients with lung cancer

were also most unlikely to be intubated (P<0.001) when compared to usual care patients. After adjusting for age,

sex, length of hospital stay and the comorbidity scores, the adjusted net savings for the care of palliative patients

was 16,669 baht per person (P=0.035) compared to usual care patients.

Conclusion: The cost analysis of terminal ill patients demonstrated that hospital-based palliative care over

against usual care had lower costs and utilized intensive care less.

Keywords: Cost comparison; Palliative; Curative; Hospital care

Introduction

Palliative care is an area of healthcare that focuses on relieving and

preventing the suffe

r

i ng  of terminal ill patients. The goal is to improve

the quality of life for both the patient and the family as they are the

central system for care. Palliative care specialists found that

approximately 50% of adult deaths occurred in hospital and most of

these patients did not received adequate symptom control and

treatment [1,2].

The Palliative Care Service (PCS) at Srinagarind Hospital comprises

an interdisciplinary consultation team of physicians, nurses,

rehabilitation specialists, pharmacists, nutritionists, social workers and

volunteered religious ministers. Between October 1, 2011 and

September 30, 2012, the team provided more than 300 consultations

for both cancer (82%) and non-cancer cases (18%). The service

operated an inpatient consultation available to any inpatient and

worked closely with many local hospitals. Services provided are

primarily available upon request by the patient’s primary care

physician. The team aims to provide: (a) relief from suffer i ng;  (b)

improved quality of life for the patient with advanced terminal illness

(and his/her family/caregivers); (c) pain and symptom management;

(d) facilitated, patient-centered communication and decision-making;

and, (e) coordinated care across settings through the disease to the end

of life.

Despite these potential benefit

s

,  a major issue for health care system

is whether or not this hospital-based palliative care teams can provide

resource saving that will justify their costs. Many studies suggest that

palliative care team may reduce hospital expenditures [3-11]. A report

in Thai land  showed that the hospital expenditures in the last year of

life was approximately one-third of total health expenditure. The

expenditure in the last admission, averaged 30 days before death,

accounted for two-third of the last year expenditures [12].
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• HCC with PC undergone ET intubation less often 

(P=0.025) and less likely to be admitted to ICU 

(P=0.001) 

• Lung CA most unlikely to be intubated (P=0.001) 

• Adjusted net saving for the care of palliative 

patients was 16,669 baht/person (P=0.035) 

compared to usual care patients 
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6. Taiwan 
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22. HK 
28. Mongolia 
38. Malaysia 
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• ผู้ป่วยที่ปรึกษาศูนย์การุณรักษ์ในปี พศ. 2556 จ านวน 358 

ราย 81 ราย (23.1%) ใส่ ET มาแล้ว 

• การวินิจฉัย:  

- Advanced cancers 56.8% 

- End-stage organ failure 16.0% 

- Terminal-stage:AIDS, Parkinson, sys sclerosis 7.4%  

- Acute conditions: Hosp-acq infections/stroke 19.8%  

• หลังการพูดคุยกับครอบครัว 61 ราย (75%) มีการถอดถอน 

ET   41 รายท าที่บ้าน  20 รายท าในโรงพยาบาล  

สถิติผู้ป่วยศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  2556 









• พัฒนาความเข้มแข็งของระบบ PC ก าหนดเป็น

นโยบายในระบบสุขภาพ ให้เข้าถึงการดูแลได้อย่าง

เท่าเทียม มีบริการอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของการ

ดูแล เน้นการดูแลปฐมภูม ิ

• มีงบประมาณสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนในทุกด้าน ตั้งแต่

นโยบาย การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนา

คุณภาพ การเข้าถึงยาที่จ าเป็น 

• การบริการขั้นพื้นฐานโดยอาศัยความร่วมมือของภาค

ส่วนต่างๆ เน้นการให้การดูแลครอบครัวและระบบจิต

อาสาในชุมชน 

 



• PC เป็นองค์ประกอบของการศึกษาต่อเนื่อง 

 การฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐาน 

 การอบรมระดับกลาง 

 การอบรมผู้เชี่ยวชาญ 

• มีการปรับปรุงนโยบายและข้อกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ยาควบคุม 

• มีการปรับยาบัญชีหลักแห่งชาติให้ทันสมัยตาม WHO 

model list of essential medicines 

• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิด

การบริการ PC  



 Adapted from: Stjernsward, Journal of Pain and Symptom Management, 2007. 

Policy 
• Palliative Care อยู่ในนโยบายชาติ 
• มีงบประมาณสนับสนุนระบบ/การบริการ/บุคลากร 
• อุปกรณ์และยาที่จ าเป็น 

การเขา้ถึง
Opioids 

• โควต้า 
  ระดับชาติ 
• ยาราคาถูก 
• กระจายถึง 
  ชุมชน 
• แพทย์สั่งยา 
• ระบบคุมยา 

การฝกึอบรม 
• ประชาชน/สื่อ 
• หลักสูตรวิชาชีพ 
  แพทย์ พยาบาล 
• Course อบรม 
  ระยะสั้น/ยาว 
• Expert training 
• อบรมผู้ดูแล/ 
  จิตอาสา 

ปฏิบัตกิาร 
• อบรมบุคลากร 
• แผนกลยุทธ์ 
• โครงสร้าง/ทรัพยากร 
• คู่มือ แนวปฏิบัติ 
• ระบบประเมิน QA 



นโยบายระดับชาติยังขับเคลื่อนได้ช้า 

การบริการต้องอยู่ในระบบประกันสุขภาพและทุกคน

เข้าถึงได้ 

ทุกสถานบริการต้องมีการบริการแบบ PC ที่มี

ประสิทธิภาพและสามารถจัดบริการได้ในชุมชน 

ต้องท าให้ผูป้ว่ยสามารถเขา้ถงึยาที่จ าเปน็ได้ในระดับ

ชุมชน 

PC ต้องเป็นตัวชี้วัดในระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

 



จัดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร

ทางการแพทย์ทุกระดับให้สามารถให้บริการการดูแล

แบบ PC ได้ และควรท าในวงกว้างทั่วประเทศ 

สร้างแนวปฏิบัติและคู่มือการท างาน 

ท าให้เกิดระบบบรกิารที่ต่อเนือ่งและสามารถเข้าถึงได้ใน

ทุกระดับบริการ 

สร้างความตระหนักในสังคม 

การเขา้ถงึยา opioids 

 



• ขาดการวิเคราะห์/วิจัยระบบบริการด้าน PC ที่เหมาะสม

ส าหรับประเทศไทย 

 การบริการแบบใด cost-effective? 

  Home care 

  Hospice 

  Palliative ward ในโรงพยาบาล 

• ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ระบบบริการ คน เครื่องมือ 

ยาที่จ าเปน็ งบประมาณ 

• องค์กรขาดการร่วมมือกัน มีขอบเขต แข่งขันกัน 

• สถาบันวิชาชีพขาดความตระหนักโดยเฉพาะแพทย์ 

• ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  



• ระบบบริการที่คลอบคลมุส่วนใหญ่โดย district health 

system ศึกษาระบบการบริการในชุมชนเมือง โดย 

เฉพาะกทม. 

• พัฒนาก าลังคนทุกวิชาชีพอย่างเร่งด่วน ทุกระนาบ 

• สร้างระบบบริการที่แข็งแรงทั้งในระดับแม่ข่ายและลูก

ข่าย เชื่อมต่อเครือข่าย 

• ระบบการเขา้ถงึยา opioids 

• สร้างความตระหนักแก่ประชาชน 

• สร้างความตระหนักแก่แพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ปรับ

หลักสูตร 

• วิจัยระบบสุขภาพด้าน PC 

 


