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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำาหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)

พ.ศ. ๒๕๖๕

 กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำเป็นกระบวนกำรท่ีเคำรพควำม

เป็นปัจเจกชนของบุคคล โดยให้บุคคลมีส ่วนร่วมกับบุคลำกรด้ำน

สุขภำพในกำรตัดสินใจในกำรดูแลตนเอง ซึ่งผู ้ที่ไม่เจ็บป่วยหรือผู ้ป่วย

ก็สำมำรถวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำเพื่อตัดสินใจแนวทำงในกำรดูแล

สุขภำพร่ำงกำยของตนเองในอนำคตตำมที่ต้องกำรได้ 

 ในกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รุนแรงและรักษำไม่หำย รวมถึง 

กำรดูแลผู ้สูงอำยุ กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ เป็นสิ่งส�ำคัญมำก

เนื่องจำกหำกผู ้ป่วยและญำติได้ร่วมกันวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำกับ

บุคลำกรสุขภำพ จะท�ำให้บุคลำกรด้ำนสุขภำพทรำบถึงเป้ำหมำยและ

ควำมต้องกำรในกำรดูแลของผู ้ป่วยและครอบครัว ในบำงกรณียังช่วย

ลดกำรให้กำรรักษำที่ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู ้ป่วยที่จะน�ำ

ไปสู่กำรขัดแย้งกันกับฝ่ำยผู้ให้กำรรักษำพยำบำล ควำมชัดเจนท่ีเพ่ิม

ขึ้นของแผนกำรดูแลล่วงหน้ำยังลดควำมเครียดในกำรดูแลผู ้ป่วยจำก

ควำมไม่แน่นอนของอำกำรในระยะนี้ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทย

มีจ�ำนวนผู ้ป ่วยเรื้อรังท่ีรุนแรงและรักษำไม่หำยและจ�ำนวนผู ้สูงอำยุ

เพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้สถำนพยำบำลและบุคลำกรด้ำนสุขภำพเพ่ิมโอกำส

ในกำรน�ำกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำไปใช้ในกระบวนกำรดูแลผู้ป่วย

และครอบครัวมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
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 ดังนั้น จึงควรจัดท�ำมำตรฐำนกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ

ส�ำหรับประเทศไทย เพื่อให้บุคลำกรด้ำนสุขภำพและสถำนพยำบำล

ท้ังของรัฐและเอกชน น�ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดรำยละเอียด

ในกำรดูแลผู้ป่วยตำมบริบทและอ�ำนำจหน้ำที่ของตนเองต่อไป

ส่วนท่ี ๑

แนวทางปฏิบัติ ในการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำาหรับประเทศไทย  

(Thai standard for advance care planning) พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความหมายของการวางแผนการดูแลล่วงหน้า 

 กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ คือ กระบวนกำรวำงแผนดูแล

สุขภำพที่ท�ำไว้ก่อนที่ผู ้ป่วยจะหมดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจหรือ

เข้ำสู่ระยะสุดท้ำยของชีวิต โดยแผนดังกล่ำวอำจเป็นทำงกำรหรือไม่

เป็นทำงกำรก็ได้ โดยอำจจะใช้กระบวนกำรสนทนำปรึกษำร่วมกัน

ระหว่ำงผู้ป่วย ครอบครัว และทีมบุคลำกรสุขภำพ หรือผู้ป่วยอำจท�ำ

แผนกำรดูแลดังกล่ำวได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษำสมำชิกครอบครัว หรือ

ปรึกษำบุคลำกรสุขภำพ

 แผนกำรดูแลล่วงหน้ำเป็นกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำง

ผู ้ป่วย ญำติหรือผู ้ใกล้ชิดและบุคลำกรด้ำนสุขภำพ เกี่ยวกับแนวทำง

ในกำรดูแลผู ้ป ่วย ซึ่งผู ้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขสำมำรถน�ำ

หลักควำมยินยอมท่ีได้รับกำรบอกกล่ำว (Informed consent) มำ

ประยุกต์ใช้ได้ 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการดูแลล่วงหน้า 

 ๒.๑ เพื่อให้บุคลำกรด้ำนสุขภำพทรำบถึงควำมต้องกำรใน

กำรดูแลผู ้ป ่วยในมิติต ่ำง ๆ ทรำบถึงสิ่งที่ผู ้ป ่วยให้ควำมส�ำคัญหรือ

ให้คุณค่ำในกำรดูทำงกำย จิตใจ สังคม ปัญญำ ซ่ึงจะช่วยให้บุคลำกร

ด้ำนสุขภำพก�ำหนดแนวทำงในกำรดูแลได้ตรงกับส่ิงท่ีผู ้ป่วยต้องกำร 

 ๒.๒ เพื่อให้ทรำบข้อมูลสุขภำพประจ�ำตัวผู ้ป่วย เพรำะกำร

บันทึกแผนกำรดูแลล่วงหน้ำจะมีกำรท�ำอย่ำงต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยน

ไปตำมกำรด�ำเนินโรค และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๒.๓ ในกรณีท่ีผู ้ป ่วยไม่สำมำรถตัดสินใจได้ด ้วยตนเองแล้ว 

แผนกำรดูแลล่วงหน้ำจะใช้เป ็นแนวทำงที่ท�ำให้ผู ้ประกอบวิชำชีพ

ด้ำนสำธำรณสุขทรำบถึงควำมต้องกำร คุณค่ำและควำมเชื่อของผู้ป่วย 

รวมท้ังใช้แผนกำรดูแลล่วงหน้ำเป็นแนวทำงตัดสินใจได้ นอกจำกนี้ยังมี

ประโยชน์มำกในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนทีมกำรดูแล หรือเมื่อผู้ป่วยจ�ำเป็น

ต้องไปรับกำรดูแลแบบเร่งด่วนกับทีมอ่ืน รวมถึงทรำบว่ำผู ้ป่วยมอบ

หมำยให้ใครเป็นผู ้แสดงเจตนำแทนตนเอง 

๓. ข้ันตอนการทำาการวางแผนการดูแลล่วงหน้า

 ๓.๑ แผนกำรดูแลล ่วงหน้ำจะท�ำในโรงพยำบำลหรือนอก

โรงพยำบำลก็ได้ โดยผู ้ท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำสำมำรถท�ำแผนกำร

ดูแลล่วงหน้ำได้โดยตนเอง ในกรณีที่มีผู ้ร ่วมท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ

ควรระบุช่ือผู ้ท่ีร่วมท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำไว้ด้วย  
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 ๓.๒ ในกำรท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำสำมำรถน�ำกระบวนกำร

จัดประชุมพูดคุยระหว่ำงทีมสหสำขำวิชำ (Interdisciplinary team) 

ท่ีดูแลกับครอบครัว (Family meeting) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร

วำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำได้

 ๓.๓ หำกท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำในโรงพยำบำล แผนกำรดูแล

จะเกิดจำกกระบวนกำรพูดคุยปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด

ผู ้ป ่วย โดยมีบุคลำกรด้ำนสุขภำพร่วมอธิบำยแผนกำรดูแล รวมถึง

ทำงเลือกในกำรรักษำท่ีเหมำะสมในผู้ป่วยแต่ละรำย กำรวำงแผนกำร

ดูแลล่วงหน้ำประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก คือ 

       ขั้นตอนที่ ๑ ชักชวนและเปิดโอกำสให้ผู ้ป่วยคิดทบทวน

ถึงสิง่ทีใ่ห้ควำมส�ำคญัและมคีณุค่ำส�ำหรบัตวัผูป่้วย สภำวะทีผู่ป่้วยยอมรบัได้

และรับไม่ได้ ขอบเขตกำรรักษำท่ีผู ้ป ่วยยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ 

และบริบทใดบ้ำงท่ีผู้ป่วยประสงค์จะให้เกิดข้ึนหรือไม่ต้องกำรให้เกิดขึ้น

เม่ือวำระสุดท้ำยของชีวิตผู้ป่วยมำถึง โดยค�ำนึงถึงควำมหมำยของกำร

ตำยดีและกำรตำยไม่ดีในมุมมองของผู้ป่วย (patient’s preferences)

เพื่อให ้ผู ้ป ่วยได ้เตรียมตัวล ่วงหน้ำในกรณีที่กำรพยำกรณ์โรคไม ่ดี 

(โดยในขั้นตอนน้ีคือส่วนที่ ๒ ของแบบฟอร์มกำรวำงแผนกำรดูแล

ล่วงหน้ำฯ)

       ขั้นตอนที่ ๒ ให้ผู้ป่วยเลือกผู้ตัดสินใจแทน ซ่ึงเป็นบุคคลที่

ผู้ป่วยเชื่อว่ำเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ป่วย และตัดสินใจเรื่องกำรดูแล

รักษำในอนำคตที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ป่วยมำกที่สุด เผื่อในกรณี

ที่ต ้องตัดสินใจเรื่องที่ผู ้ป ่วยไม่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนล่วงหน้ำ (โดยใน

ขั้นตอนนี้คือส่วนที่ ๓ ของแบบฟอร์มกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฯ)



9
มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)

พ.ศ. ๒๕๖๕

       ขั้นตอนที่ ๓ แพทย์ผู้ดูแลบันทึกควำมต้องกำรของผู้ป่วย

ลงในเอกสำรเพื่อสื่อสำรให้ทีมแพทย์ท่ีดูแลทรำบควำมต้องกำรของ

ผู้ป่วย และถ้ำเป็นไปได้ควรน�ำเอกสำรนี้เข้ำสู่ระบบข้อมูลของโรงพยำบำล 

ที่ดูแลรักษำผู้ป่วย และผู ้ป่วยควรมีอีกฉบับเก็บไว้กับตัว

 ๓.๔ ในกรณีท่ีผู ้ป่วยเคยท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำนอกสถำน

พยำบำล บุคลำกรสุขภำพควรขอแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฉบับล่ำสุด

จำกผู ้ป ่วยมำใช ้ ได ้  โดยบุคลำกรด ้ำนสุขภำพควรน�ำสำระส�ำคัญ

ของแผนกำรดูแลที่ท�ำนอกสถำนพยำบำลที่ ไม ่ขัดกับแนวทำงกำร

ปฏิบัติฉบับนี้มำใช ้ในสถำนพยำบำลได ้ ทั้ง น้ีบุคลำกรด้ำนสุขภำพ                

ควรตรวจสอบแผนกำรดูแลล่วงหน้ำที่ท�ำนอกสถำนพยำบำลจำกผู้ป่วย

ก่อนที่จะน�ำมำใช้ในสถำนพยำบำล

 โดยสำมำรถศึกษำตัวอย่ำงของแผนกำรดูแลล่วงหน้ำที่ท�ำนอก

สถำนพยำบำลได้จำกเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเอกสำรฉบับนี้ (ภำคผนวก ๓) 

 ๓.๕ ในกรณีที่จะระบุชื่อญำติหรือผู ้ใกล้ชิดหรือบุคลำกรด้ำน

สุขภำพที่ร ่วมกันวำงแผนกำรดูแลล ่วงหน ้ำกับผู ้ป ่วยลงบันทึกใน

แบบฟอร์มแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฯ ควรสอบถำมควำมยินยอมจำก

ผู ้น้ันด้วยเสมอ 

 ๓.๖ กำรแต่งตั้งผู ้ตัดสินใจแทน สำมำรถแต่งตั้งให้บุคคลที่ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือดหรือทำงกฎหมำย กับผู ้ป่วยเป็นผู ้ตัดสินใจ

แทนก็ได้ และควรแต่งตั้งบุคคลที่อำยุ ๒๐ ปีบริบูรณ์เป็นผู้ตัดสินใจแทน 

โดยมีขั้นตอนในกำรให้ค�ำปรึกษำและท�ำควำมเข้ำใจที่เหมำะสมแก่ผู ้ที่

จะท�ำหน้ำที่ตัดสินใจแทน (counseling) 
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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)
พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. แนวทางในการสอบถามความต้องการและไม่ต ้องการเกี่ยวกับการ   
ดูแลผู ้ป่วย

 ๔.๑ ควำมต้องกำรและไม่ต้องกำรเก่ียวกับกำรดูแลมักจะเป็น

ประเด็นที่มีควำมอ่อนไหว แต่เป็นเรื่องส�ำคัญท่ีจะน�ำไปสู ่กำรตัดสินใจ

ของผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลำกรด้ำนสุขภำพ ในกำรเลือกวิธีกำรดูแล 

ดังนั้นบุคลำกรด้ำนสุขภำพที่ช่วยท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำต้องมีควำม

เข้ำใจในเรื่องน้ี (empathy)

 ๔.๒ ควรเตรียมแนวทำงในกำรสอบถำม เช่น ค�ำถำมเก่ียวกับ

กำรวินิจฉัยโรค กำรด�ำเนินโรค กำรพยำกรณ์โรค แนวทำงกำรรักษำ 

 ๔.๓ ควรพิจำรณำควำมพร้อมของอำรมณ์เละควำมรู้สึกของผู้

ป่วยก่อนที่จะสอบถำมควำมต้องกำรและไม่ต้องกำรเกี่ยวกับกำรดูแล

 ๔.๔ อธิบำยแนวทำงในกำรดูแลรักษำแต่ละแนวทำง ผลดีอะไร

บ้ำงที่คำดหวังจำกกำรรักษำดูแลของแต่ละแนวทำงและผลเสียอะไร

บ้ำงที่มีโอกำสเกิดขึ้น โดยควรบอกถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน

แต่ละแนวทำง นอกจำกนั้นควรอธิบำยถึงผลที่จะตำมมำจำกทำงเลือก

ต่ำง ๆ ทั้งค่ำใช้จ่ำยที่อำจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นกับรูปลักษณ์ร่ำงกำย 

ผลต่อกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันหรือข้อจ�ำกัดในกำรประกอบกิจกรรมท่ี

ผู ้ป่วยให้ควำมส�ำคัญ เช่น กำรเจำะคอ ใส่ท่อช่วยหำยใจ ควำมจ�ำเป็น

ในกำรอยู ่ห้องแยก กำรใช้ทวำรเทียม ฯลฯ

 ๔.๕  กำรตัดสินใจท่ีจะบันทึกลงในแบบฟอร ์มมำตรฐำน

แผนกำรดูแลล่วงหน้ำ จะเป็นไปตำมบริบท ณ เวลำที่ท�ำเอกสำรนี้ 

เอกสำรจึงสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลำหำกมีปัจจัยในกำรตัดสินใจ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู ้ป่วยจึงสำมำรถเปล่ียนแปลงกำรตัดสินใจได้ 
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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)

พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. การใช้แผนการดูแลล่วงหน้าในการดูแลผู ้ป่วย

 ๕.๑ แผนกำรดูแลล่วงหน้ำสำมำรถเก็บไว้ในเวชระเบียนของ

ผู ้ป่วยหรือผู ้ป่วยอำจเก็บแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฉบับจริงไว้กับตัวเอง

โดยท�ำส�ำเนำให้ไว้กับโรงพยำบำลก็ได้

 ๕.๒ แพทย์วินิจฉัยว่ำผู้ป่วยมีกำรด�ำเนินโรคเข้ำสู่ระยะสุดท้ำย 

ให้ตรวจสอบว่ำเคยท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำหรือไม่ และหำกมีให้ใช้

ฉบับล่ำสุดที่ท�ำ 

 ๕.๓ หำกผู้ป่วยยังสำมำรถสื่อสำรควำมต้องกำรของตนเองได้ ให้

ถำมควำมเห็นจำกผู้ป่วยในเรื่องกำรตัดสินใจดูแลเป็นหลัก โดยสำมำรถ

ใช้แผนกำรดูแลล่วงหน้ำท่ีเคยท�ำไว้มำเป็นแนวทำงในกำรดูแลผู้ป่วยได้

 ๕.๔ กรณีที่ผู ้ป ่วยไม่สำมำรถให้ควำมเห็นตัดสินใจได้แล ้ว 

แผนกำรดูแลล่วงหน้ำที่ท�ำไว้จะถูกน�ำมำใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติและ

กำรเลือกวิธีกำรดูแล

 ๕.๕ แผนกำรดูแลล ่วงหน้ำอำจน�ำมำใช ้เป ็นแนวทำงกำร

ตัดสินใจในกรณี ท่ีผู ้ท�ำแผนกำรดูแลล ่วงหน ้ำเกิดอุบัติ เหตุ  หรือมี

ภำวะแทรกซ้อนท่ีอำจเกิดข้ึนได้ตลอดระยะเวลำของโรค เนื่องจำก

แผนกำรดูแลล่วงหน้ำระบุขอบเขตกำรดูแลท่ีต้องกำรหรือไม่ต้องกำร 

สอดคล้องตำมควำมเชื่อและควำมหมำยคุณค่ำชีวิตของผู้ป่วย

 ๕.๖ ในกรณีที่ต้องตัดสินใจเลือกกำรดูแลที่ไม่ได้ระบุมำก่อน

ในแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ เป็นขั้นตอนท่ีจะใช้ควำมเห็นของผู ้ตัดสินใจ

แทน ให้ทีมบุคลำกรด้ำนสุขภำพติดต่อกับผู้ตัดสินใจแทนเพื่อสอบถำม

ควำมเห็น โดยต้องอธิบำยทำงเลือกในกำรรักษำผู้ป่วยแบบต่ำงๆ รวมทั้ง

ผลดีและผลเสียจำกกำรรักษำแบบต่ำง ๆ ให้ผู ้ตัดสินใจแทนรับทรำบ 
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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)
พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. แบบฟอร ์มกา รวา ง แผนกา รดู แลล ่ ว งหน ้ าสำ าห รับปร ะ เทศ ไทย 
(Thai standards for advance care planning form) ประกอบด้วย  

๔ ส่วน ดังน้ี

 ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้วำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ

 ส่วนที่ ๒   กำรแสดงเจตจ�ำนงหรือควำมปรำรถนำ และแผนกำร

ดูแลล่วงหน้ำที่ต้องกำร

  ๑. สิ่งที่ต้องกำรและสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

  ๒. ขอบเขตของกำรรักษำที่ต้องกำรและไม่ต้องกำร  

  ๓. กำรดูแลอื่นๆ ที่ต ้องกำรนอกเหนือจำกกำรดูแล

ทำงกำรแพทย์ 

  ๔. กรณีท่ีเจ็บป่วยและอยู่ในช่วงวำระสุดท้ำย ต้องกำร

กำรดูแลรักษำแบบใด และไม่ต้องกำรดูแลรักษำแบบใด 

 ส่วนท่ี ๓ ผู ้ตัดสินใจแทน

 ส่วนที่ ๔  เมื่อวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำเรียบร้อยแล้วจะต้อง

ท�ำอย่ำงไรบ้ำง

 โดยรำยละเอียดของแบบฟอร์มกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ

ส�ำหรับประเทศไทย (Thai standards for advance care planning 

form) เป็นไปตำมภำคผนวก ๑ 
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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)

พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนท่ี ๒  แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการวางแผนการดูแล

ล่วงหน้าสำาหรับประเทศไทย (Thai standard for advance care 

planning) พ.ศ. ๒๕๖๕

 มำตรฐำนกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำส�ำหรับประเทศไทย 

(Thai standard for advance care planning) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบของ คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (คสช.) 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสุขภำพแห ่งชำติ  ครั้ งที่  ๖ /๒๕๖๔ 

วันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ แล้วน�ำไปประกำศใช้และน�ำไปขับเคล่ือน

ในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลแบบประคับประคอง  ดังน้ี  

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับทิศ (Steering committee)  

เพื่อขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล  ทบทวนและปรับปรุงมำตรฐำน

กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำส�ำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๒. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ด�ำเนินกำรผลิต

และสื่อสำรเผยแพร่มำตรฐำนกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำส�ำหรับ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓. กระทรวงสำธำรณสุข (ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง กรมกำรแพทย์ 

กรมอนำมัย  กรมกำรแพทย ์แผนไทยและกำรแพทย ์ทำงเ ลือก) 

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

และกระทรวงที่เก่ียวข้อง ร่วมกันด�ำเนินกำรสื่อสำรเชิงนโยบำยและ

น�ำไปปฏิบัติในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขผ่ำนแผนพัฒนำระบบบริกำร

สุขภำพ (Service plan) สำขำกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 

care) ระบบบริกำรปฐมภูมิ และแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)
พ.ศ. ๒๕๖๕

 ๔. ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ร่วมกับกรมกำรแพทย์ 

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ด�ำเนินกำรบูรณำกำร

ขับเคลื่อนผ่ำนระบบกำรจัดชุดสิทธิประโยชน์ในเร่ืองกำรดูแลแบบ

ประคับประคอง

 ๕. กระทรวงสำธำรณสขุ (ส�ำนกังำนปลดักระทรวง กรมกำรแพทย์) 

สมำคมบริบำลผู ้ป่วยระยะท้ำย แพทยสภำ สภำกำรแพทย์แผนไทย 

และสภำพยำบำล ร่วมกันด�ำเนินกำรอบรมบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข

ในเขตสุขภำพทั่วประเทศให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และสนับสนุนให้มี

กำรน�ำไปปฏิบัติ

 ๖. กลุ่ม Peaceful death ด�ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ให้กับภำคประชำชน  
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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)
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ภาคผนวก ๑

แบบฟอร์มการวางแผนการดแูลล่วงหน้าสำาหรับประเทศไทย
(Thai advance care planning form)
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มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)
พ.ศ. ๒๕๖๕

ท�ำที่.........................................
วันที่..................................................

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้วางแผนการดูแลล่วงหน้า

 ข้ำพเจ้ำ ชื่อ..........................นำมสกุล.............................................อำยุ.......ปี 
เลขประจ�ำตัวประชำชน......................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้..................................
............................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................
อีเมลหรือ ช่องทำงกำรติดต่อทำง Social media .......................................................
สถำนพยำบำลที่ไปใช้บริกำรเป็นประจ�ำ........................................................................
สทิธใินกำรรกัษำพยำบำล..............................................................................................

 ชื่อผู้ร่วมวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ คน และหำก 
ไม่มีให้เว้นว่ำงไว้)
ชื่อ..........................................นำมสกุล...............................................ควำมสัมพันธ์กับ
ผู้วำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ...............................เบอร์โทรศัพท์......................................
อีเมลหรือช่องทำงกำรติดต่อทำง Social media………....………………........................... 

ส่วนท่ี ๒  การแสดงเจตจำานงหรือความปรารถนา และแผนการดูแลล่วงหน้าท่ีต้องการ

 ๑. สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการและสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ (ระบุสิ่งที่ผู้ท�ำแผนกำรดูแล
ล่วงหน้ำต้องกำรหรือให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลตนเอง (Patient preference) รวมทั้ง
เป้ำหมำยกำรดูแลที่ต้องกำร)

  ๑.๑ สิ่งที่ต้องการ/ให้ความสำาคัญ (ระบุได้หลำยข้อ)
   (๑) ต้องกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
   (๒) ต้องกำรกำรรักษำท่ีไม่สร้ำงควำมเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมำน
        หรือยืดกำรตำยออกไปโดยไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ
    (๓) ต้องกำรมีชีวิตอยู่ให้นำนท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได้ แม้ต้องเผชิญ
           กับควำมทุกข์ทรมำนจำกเครื่องมือทำงกำรแพทย์
       (๔) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................
        .....................................................................................
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  ๑.๒ สภาวะที่ไม่ต้องการ/ยอมรับไม่ได้ (ระบุได้หลำยข้อ)
   (๑) ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ติดเตียง ต้องมีผู้ดูแลตลอด
   (๒) ไม่มีกำรรับรู้/กำรนึกคิด จ�ำคนที่รักไม่ได้ อยู่ในสภำพ
        ผักถำวร (Persistent vegetative state)
   (๓) ต้องใช้เครื่องช่วยหำยใจไปตลอดชีวิต
   (๔) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................

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

 ๒. ขอบเขตของการรักษาที่ต้องการและไม่ต้องการ (ระบุขอบเขตกำรรักษำ
ทีผู่ท้�ำแผนกำรดแูลลว่งหนำ้ตอ้งกำรและไมต่อ้งกำรในกรณทีีผู่น้ัน้เจบ็ปว่ยรำ้ยแรงจนมี
โอกำสรอดชวีตินอ้ยมำกหรอืถงึแมม้โีอกำสรอดชวีติ แตม่ภีำวะเส่ือมถอย ไมม่สีมรรถนะ
ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ (ระบุได้หลำยข้อ)

   ๒.๑ รักษำเต็มท่ีแม้จะท�ำให้ได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกกำรใช้
          เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์เพื่อพยุงชีพก็ตำม
   ๒.๒ รักษำเต็มท่ีรวมถึงกำรใช้เคร่ืองพยุงชีพ แต่หำกบุคลำกร
         ด้ำนสุขภำพเห็นว่ำไม่ได้ผลก็อนุญำตให้ถอดเครื่อง 
         พยุงชีพได้และรักษำตำมอำกำรเพ่ือไม่ให้เกิดควำมทุกข์
        ทรมำนและขอเสียชีวิตตำมธรรมชำติ 
   ๒.๓ รักษำอำกำรเพื่อลดกำรทรมำนโดยไม่ใช้เครื่องพยุงชีพ
         หรือกำรรักษำท่ีเป็นกำรย้ือชีวิต และขอเสียชีวิตตำมธรรมชำติ
   ๒.๔ ยังตัดสินใจกำรรักษำที่ต้องกำรไม่ได้ 
   ๒.๕ อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................

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

 ๓. การดูแลอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าต้องการนอกเหนือจากการดูแลทางการแพทย์ 
เช่น กำรดูแลด้ำนสังคมและจิตวิญญำณ (ระบุกำรดูแลอ่ืนๆ ท่ีผู้ท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ
ต้องกำรและไม่ต้องกำร หรือระบุกำรดูแลท่ีต้องกำรให้เกิดข้ึน เช่น สถำนท่ีดูแลท่ีใดท่ีต้องกำร 
รูปแบบกำรจัดกำรกำรดูท่ีต้องกำรหรือไม่ต้องกำร ต้องกำรพบใครหรือไม่ต้องกำรพบใคร ฯลฯ)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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 ๔. กรณีที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยและอยู่ในช่วงวาระสุดท้าย ข้าพเจ้าต้องการ
การดูแลรักษาแบบใด และไม่ต้องการดูแลรักษาแบบใด 

  ๔.๑ กำรตำยอย่ำงสงบตำมธรรมชำติ ไม่เร่งหรือยืดกำรตำยออกไป
        โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ   
       ต้องกำร         ไม่ต้องกำร
  ๔.๒ ข้ำพเจ้ำปรำรถนำที่จะเสียชีวิตที่ใด
       บ้ำน              โรงพยำบำล
       ที่อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................
  ๔.๓ กำรดูแลอื่นๆ ที่ต้องกำร (โปรดระบุ).........................................
......................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓. ผู้ตัดสินใจแทน

 ควำมหมำย ผู้ตัดสินใจแทน หมำยถึง บุคคลที่ได้รับกำรมอบหมำยจำก
ผู้ป่วยให้ท�ำหน้ำที่ตัดสินใจเลือกกำรรักษำที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ป่วย
ขณะยังมีสติสัมปชัญญะ หมำยรวมถึง ผู้แสดงเจตนำแทน หรือ บุคคลที่มีหน้ำที่
อธิบำยควำมประสงค์ที่แท้จริงของผู้ท�ำหนังสือแสดงเจตนำ โดยจะท�ำหน้ำที่เมื่อ
ผู้ป่วยหมดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเเล้ว

 ค�ำอธิบำย ผู ้ท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำควรเลือกบุคคลที ่ไว้วำงใจว่ำเข้ำใจ
ควำมต้องกำรของตนเอง และสำมำรถตัดสินใจเรื ่องกำรดูแลรักษำในอนำคตที่
ตรงกับควำมต้องกำรของตนเองได้มำกที ่สุด ในกรณีที ่ไม่สำมำรถตัดสินใจได้
ด้วยตนเองได้ โดยผู ้ตัดสินใจแทนไม่จ�ำเป็นต้องมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือด
หรือควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยกับผู ้ป่วยก็ได้ ทั ้งนี ้เป็นไปตำมนัยของมำตรำ ๘ 
แห่งพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐

 โดยข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ ชื่อ.........................นำมสกุล...............................
อำยุ...........ปี มีควำมสัมพันธ์เป็น....................ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................
........................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................
อีเมลหรือช่องทำงกำรติดต่อทำง Social media….......................................................
เป็นผู้ตัดสินใจแทนและปรึกษำหำรือกับบุคลำกรด้ำนสุขภำพที่ดูแลรักษำข้ำพเจ้ำเมื่อ
เอกสำรฉบับนี้ขำดควำมชัดเจน โดยยึดควำมต้องกำรของข้ำพเจ้ำเป็นส�ำคัญ
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ส่วนที่ ๔  เมื่อวางแผนการดูแลล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจะต้องทำาอย่างไรบ้าง

 ๑. ควรแจ้งแผนกำรดูแลล่วงหน้ำแก่ครอบครัว ญำติหรือผู้ใกล้ชิด บุคลำกร
ด้ำนสุขภำพ และผู้ตัดสินใจแทน เพื่อให้ทรำบ รับรู้ ยอมรับ และปฏิบัติตำมควำม
ต้องกำรที่ระบุไว้ในแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ
 ๒. ควรท�ำส�ำเนำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ ๒ ชุด เพื่อมอบให้ครอบครัว ญำติ
หรือผู้ใกล้ชิด ผู้ตัดสินใจแทนและบุคลำกรด้ำนสุขภำพที่ให้กำรดูแลทรำบข้อมูล 
ส่วนแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฉบับจริงให้เก็บไว้กับผู้ท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ
 ๓. แผนกำรดูแลล่วงหน้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมต้องกำรหรือ
ตำมสภำวะของสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงควรปรับปรุง
แผนกำรดูแลล่วงหน้ำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และท�ำส�ำเนำ
แผนกำรดูแลล่วงหน้ำที่เปลี่ยนแปลงนี้เพื่อแจ้งแก่ญำติ ผู้ตัดสินใจแทนและบุคลำกร
ด้ำนสุขภำพที่มีแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฉบับเดิมด้วย โดยแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฉบับที่
ใหม่กว่ำคือฉบับที่มีผล ส่วนแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฉบับที่เก่ำกว่ำถือว่ำยกเลิก
 ๔. ยินยอมให้สถำนพยำบำลจัดเก็บข้อมูลแผนกำรดูแลล่วงหน้ำในระบบฐำน
ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของสถำนพยำบำล ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
สุขภำพเข้ำถึงและเปิดเผยข้อมูลสุขภำพผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ใน
กำรรักษำพยำบำล และยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลแผนกำรดูแลล่วงหน้ำให้สถำนพยำบำล
อื ่นเพื ่อประโยชน์ในกำรรักษำที ่ต ่อเนื ่อง โดยสถำนพยำบำลจะปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ป่วยตำมมำตรฐำนกำรรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระ
รำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๕. หำกท่ำนต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำเพิ่มเติม 
สำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถำนพยำบำลที่ท่ำนใช้บริกำรอยู่ 

  ลงช่ือ.........................................................ผู้วำงแผนกำรดูแลลว่งหน้ำ
       (..........................................................)

ทำ่นสำมำรถระบ ุบคุลำกรดำ้นสขุภำพทีร่ว่มวำงแผนกำรดแูลลว่งหนำ้กับทำ่นได(้ถำ้ม)ี
รำยชื่อบุคลำกรด้ำนสุขภำพที่ร่วมวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำกับท่ำน
ชื่อ-สกุล ..............................................................วิชำชีพ ............................................
ติดต่อ............................................................................................................................
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หมายเหตุ
 ๑. กำรวินิจฉัยว่ำผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ำยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพใน
     กำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ระมัดระวังเรื่องกำร
     วินิจฉัยผิดพลำด (เร็วเกินไป หรือช้ำเกินไป) ในกรณีที่ไม่มั่นใจ ควรหำ
     ค�ำปรึกษำจำกผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นก่อน
 ๒. ควรมีกำรสนับสนุนกำรฝกอบรมด้ำนทฤษฎี ทักษะ และเจตคติเพื่อให้
     บุคลำกรด้ำนสุขภำพเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรวำงแผนกำรดูแล
     ล่วงหน้ำ รวมทั้งจัดสรรทรัพยำกร เช่น สถำนพยำบำลที่ให้ค�ำปรึกษำ 
     เครื่องมือให้เพียงพอด้วย
 ๓. ประสำนงำนกับองค์กรที ่จะท�ำหน้ำที ่ประเมินสัมฤทธิผลของกำรใช้
     แผนกำรดูแลล่วงหน้ำ เพ่ือเก็บข้อมูลส�ำคัญไปศึกษำวิจัยในกำรพัฒนำต่อไป 
 ๔. ในระยะแรกที่ใช้แผนกำรดูแลล่วงหน้ำน�ำร่อง (Pilot action) ให้จัดระบบ
     กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จำกทั้งทำงบุคลำกรสุขภำพผู้ใช้งำน 
     และทำงผู้ป่วยและครอบครัว
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ภาคผนวก ๒

กระบวนการจดัทำามาตรฐานการวางแผนการดแูลล่วงหน้าสำาหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning) พ.ศ. ๒๕๖๕
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พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

 กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ (Advance care planning) 

เป็นกระบวนกำรวำงแผนดูแลสุขภำพท่ีท�ำไว้ก่อนที่ผู ้ป่วยจะหมดควำม

สำมำรถในกำรตัดสินใจหรือเข้ำสู ่ระยะท้ำยของชีวิต อำจเป็นทำงกำร

หรือไม่เป็นทำงกำร โดยอำจจะใช้กระบวนกำรสนทนำปรึกษำร่วมกัน

ระหว่ำงผู้ป่วย ครอบครัว และทีมบุคลำกรสุขภำพ หรือผู้ป่วยอำจท�ำได้

ด้วยตนเอง หรือปรึกษำสมำชิกครอบครัว หรือปรึกษำบุคลำกรสุขภำพ๑

 กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ เป็นกำรท่ีบุคคลวำงแผนกำร

ดูแลสุขภำพตนเอง ซึ่งเร่ืองดังกล่ำวเป็นสิทธิโดยธรรมชำติของบุคคล

ในกำรวำงแผน จัดกำรชีวิตและร่ำงกำยของตนเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทยได้ให้กำรรับรองสิทธิดังกล่ำวไว้ กำรวำงแผนกำร

ดูแลล่วงหน้ำมุ ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรส่ือสำรถึงควำม

ต้องกำรของบุคคลท้ังในเรื่องกำรดูแลสุขภำพในทุกมิติโดยมีเป้ำหมำย

เพ่ือให้บุคคลได้รับกำรดูแลได้ตรงกับควำมต้องกำรและให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรดูแลทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สังคม ปัญญำ ซ่ึงมีควำมส�ำคัญและ

เป ็นองค ์ประกอบหนึ่ ง ในระบบกำรดู แลแบบประคับประคอง 

(Pall iat ive Care)

๑ประกำศคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติเรื่อง นิยำมปฏิบัติกำร (Operational 

definition) ของค�ำท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 

ส�ำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
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พ.ศ. ๒๕๖๕

 สถำนกำรณ ์ ท่ี ระบบสุขภำพของประเทศไทยมีแนวโน ้ม

อุบัติกำรณ์ของโรคร้ำยแรงและโรคที่คุกคำมต่อชีวิตเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง

โครงสร้ำงประชำกรก�ำลังก้ำวสู ่สังคมสูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์นั้น ส่งผล

ให้กำรดูแลแบบประคับประคอง กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ และกำร

แสดงเจตนำไม่ประสงค์จะรับบริกำรสำธำรณสุขตำมมำตรำ ๑๒ แห่ง

พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Advance directive) 

มีควำมส�ำคัญและมีบทบำทต่อกำรดูแลสุขภำพของประชำชน ที่จะ

ท�ำให ้ผู ้ป ่วยที่ ในระยะสุดท้ำยของชีวิตมี “คุณภำพชีวิตที่ดี” และ 

“ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์” ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ค ่ำใช้จ ่ำย

ในกำรให้บริกำรผู ้ป ่วยในระยะสุดท้ำย “ที่ไม่จ�ำเป็น” ทั้งในส่วนของ

ผู ้ป่วยและครอบครัว และในภำพรวมของประเทศลดน้อยลง

 ประเทศไทยมีกฎหมำยและแนวทำงกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
หลักควำมยินยอมที่ได้รับกำรบอกกล่ำว(Informed consent) ในมำตรำ 
๘ และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มำตรำ ๒๑ แห ่งพระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ข ้อ ๒ 
ของค�ำประกำศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู ้ป่วย และหลักเกณฑ์กำร
ให้ข้อมูลกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและควำมยินยอมของผู้ป่วยของ
กระทรวงสำธำรณสุข๒ โดยหลักควำมยินยอมที่ได้รับกำรบอกกล่ำว
ได ้ก�ำหนดให้ผู ้ประกอบวิชำชีพด ้ำนสำธำรณสุขจะต้องแจ ้งข ้อมูล
เกี่ยวกับกำรวินิจฉัยโรค กำรพยำกรณ์โรค แนวทำงกำรรักษำพยำบำล 
หรือข้อมูลทำงกำรแพทย์อื่น ๆ ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย แก่ผู ้ป่วยเพ่ือ

๒หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๔.๑/ว ๗๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๐ 

เรื่อง กำรให้ข้อมูลกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและควำมยินยอมของผู ้ป ่วย 
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ให้ผู ้ป่วยรับทรำบข้อมูลและตัดสินใจแสดงเจตนำรับหรือปฏิเสธกำร
รักษำพยำบำลตำมที่ต้องกำร ดังน้ันจึงอำจกล่ำวได้ว่ำ แนวทำงกำร
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ เป็นกำรจัดท�ำแนวปฏิบัติ
เพื่ออธิบำยรำยละเอียดในกำรด�ำเนินกำรตำมหลักควำมยินยอมที่ได้

รับกำรบอกกล่ำว 

 ปัจจุบันส�ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำต ิและกรมกำรแพทย์ 

ได้ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำงให้กำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ

ในชุดสิทธิประโยชน์ของกำรดูแลแบบประคับประคอง ซ่ึงหน่วยบริกำร

ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติท่ีจัดบริกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย

แบบประคับประคองที่บ้ำน จะต้องด�ำเนินกำรลงทะเบียนและจัดท�ำ

ข้อมูลเพื่อรับกำรจัดสรรค่ำบริกำรงบบริกำรดูแลแบบประคับประคอง 

แต่ยังไม่มีกำรก�ำหนดเนื้อหำหรือรูปแบบของแผนกำรดูแลล่วงหน้ำท่ี

เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยแผนกำรดูแลล่วงหน้ำที่ใช ้อยู ่มีรูปแบบ 

ที่หลำกหลำยและเป็นไปตำมบริบทกำรท�ำงำนหรือควำมรู ้ควำมเข้ำใจ

ของหน่วยงำนนั้นเป็นหลัก ท�ำให้กระบวนกำรส่ือสำรเเละกำรวำง

ระบบกำรบริหำรจัดกำรในสถำนพยำบำลมีควำมแตกต่ำงกัน และยัง

ไม ่มีกำรก�ำหนดแนวทำงที่ เป ็นมำตรฐำนกลำงในกำรปฏิบัติตำม

แผนกำรดูแลล่วงหน้ำให้ทุกสถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนต่ำงๆ น�ำไป

ประยุกต์ใช้ ดังน้ันกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ

ส�ำหรับประเทศไทย (Thai standard for advance care planning) 

ฉบับนี้จะส่งผลให้เกิดองค์ควำมรู ้และมำตรฐำนกำรวำงแผนกำรดูแล

ล่วงหน้ำของประเทศไทยที่ได้รับกำรยอมรับจำกทุกหน่วยงำนสำมำรถ

น�ำไปใช้เป็นมำตรฐำนในกำรสื่อสำรของบุคลำกรด้ำนสุขภำพในแต่ละ

วิชำชีพ และสอดคล้องกับบริบทของระบบบริกำรสุขภำพในด้ำนกำร

ดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทยต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู ้ในกำรพัฒนำระบบสุขภำพในด้ำนกำร

ดูแลแบบประคับประคองและเกิดมำตรฐำนกลำงในกำรวำงแผนกำร

ดูแลล่วงหน้ำของประเทศไทย ท่ีได้รับกำรยอมรับจำกทุกหน่วยงำน

หรือสถำนพยำบำล และหน่วยงำนหรือสถำนพยำบำลสำมำรถน�ำไป

ประยุกต ์ใช ้ในกำรปฏิบัติได ้สอดคล ้องกับบริบทของระบบบริกำร

สุขภำพของประเทศไทย

๓. กระบวนการพัฒนามาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำาหรับ

ประเทศไทย(Thai standards for advance care planning) โดยลำาดับ

กิจกรรมสำาคัญในกระบวนการพัฒนามาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าฯ ดังน้ี

 ๓.๑ การสร้างความร่วมมือ  (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)

 สช. สนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำมำตรฐำนแผนกำร

ดูแลล่วงหน้ำเป็นไปบนพื้นฐำนทำงวิชำกำร และเกิดกำรมีส่วนร่วมกับ

บคุลำกรสขุภำพในภูมภิำคต่ำง ๆ  จงึได้สร้ำงควำมร่วมมอืกับ กรมการแพทย์

ในฐำนะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบขับเคล่ือนแผนพัฒนำระบบ

บริกำรสุขภำพ (Service plan) สำขำกำรดูแลแบบประคับประคอง 

กรมอนามัยในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบกำรส่งเสริมสุขภำพ

ดูแลผู ้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชน สมาคมบริบาล

ผู ้ป ่วยระยะท ้ายในฐำนะองค ์กรวิชำกำรที่มีควำมรู ้ควำมเข ้ำใจ             

ในเรื่องกำรดูแลแบบประคับประคองและมีกำรจัดอบรมเผยแพร ่

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำวกับบุคลำกรสุขภำพทั่วประเทศ และ

กลุ่ม Peaceful death ในฐำนะเครือข่ำยภำคประชำสังคมที่ท�ำหน้ำที่

เผยแพร ่ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจในเรื่องกำรดูแลแบบประคับประคอง



26
มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย
(Thai standards for advance care planning)
พ.ศ. ๒๕๖๕

แก่ประชำชนและบุคลำกรด้ำนสุขภำพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้ำนกำรดูแลแบบประคับประคอง และได้จัดท�ำค�ำสั่งส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำแนวทำงกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ
(Advance care plan) ส�ำหรับประเทศไทย โดยมี ศำสตรำจำรย์คลินิก 
สุพรรณ ศรีธรรมมำ เป็นประธำนคณะท�ำงำน มีอ�ำนำจและหน้ำท่ี
จั ดท� ำแนวทำงกำรวำงแผนกำรดู แลล ่ ว งหน ้ ำที่ ทุ กหน ่ วย งำน
สำมำรถน�ำไปใช ้ปฏิบัติงำนและอ้ำงอิงด้ำนวิชำกำรท่ีเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน รวมทั้งจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน ภำควิชำกำร และภำคประชำสังคมเพื่อให้ได้มำซึ่ง
แนวทำงกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ (Advance care planning)  
ส�ำหรับประเทศไทย 

 ๓.๒ กระบวนการพัฒนาทางวิชาการ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง
เมษายน ๒๕๖๔)

 โดยคณะท�ำงำนได้ร่วมกันจัดท�ำ (ร่ำง) มำตรฐำนกำรวำงแผน
กำรดูแลล่วงหน้ำส�ำหรับประเทศไทย (Thai standards for advance 
care planning) โดยกำรท�ำงำนทำงวิชำกำรร่วมกับผู้เชี่ยวชำญและ
สังเครำะห์องค์ควำมรู ้ อ้ำงอิงแนวคิดของประเทศไทยและมำตรฐำน
สำกล แนวทำงปฏิบัติและประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข องค์ควำมรู้
จำกองค์กรด้ำนวิชำกำรและหน่วยบริกำรในเขตสุขภำพ มีกำรจัด
ประชุมเพ่ือจัดท�ำ (ร่ำง) มำตรฐำนแผนกำรดูแลล่วงหน้ำฯ จ�ำนวน ๗ ครั้ง 
ในระหว่ำง ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึงเมษำยน ๒๕๖๔ ดังนี้

  วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
  วันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

  วันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔
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  วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

  วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

  วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๔ 

  วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔ 

 ๓.๓ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น (พฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 น�ำ (ร ่ำง) มำตรฐำนกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำส�ำหรับ

ประเทศไทย (Thai standards for advance care planning) ไป

จัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น โดย

 ก. จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแล

แบบประคับประคองจำกโรงพยำบำลสังกัดมหำวิทยำลัยและสังกัด

เขตสุขภำพทั่วประเทศจ�ำนวนกว่ำ ๔๐ รำย ผ ่ำนระบบออนไลน์              

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔

 ข. รับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรท่ัวไปผ่ำนโปรแกรม Google 

form โดยมีผู ้ตอบมำกว่ำ ๑๐๐ รำย โดยแบ่งเป็น พยำบำล ๖๖ คน 

แพทย์ ๑๖ คน และบุคลำกรด้ำนสุขภำพสำขำอื่นๆ อีกประมำณ ๒๐ คน 

โดยบุคลำกรด้ำนสุขภำพที่ตอบแบบสอบถำมมำนี้มำจำกโรงพยำบำล

ศูนย ์หรือโรงพยำบำลทั่วไป จ�ำนวน ๖๘ คน โรงพยำบำลสังกัด

มหำวิทยำลัย ๑๔ คน และบุคลำกรด้ำนสุขภำพที่สังกัดโรงพยำบำล

อื่นๆ  อีกกว่ำ ๒๐ คน



28
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 ๓.๔ ประมวลความเห็นและปรับปรุง  (สิงหาคม ถึง ตุลาคม 
๒๕๖๔)

 มีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำส�ำหรับ

ประเทศไทย (Thai standards for advance care planning) 

จำกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรประชุม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ 

๒๙ กันยำยน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ๓.๕ เสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและประกาศใช้ 

(๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  

 กำรประชุมคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีมติให้ควำมเห็นชอบมำตรฐำนกำร

วำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำส�ำหรับประเทศไทย (Thai standards for 

advance care planning) พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวทำงกำรขับเคล่ือน 

เพื่อน�ำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป
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ภาคผนวก ๓

ตวัอย่างของแผนการดแูลล่วงหน้าท่ีทำานอกสถานพยาบาล
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พ.ศ. ๒๕๖๕

 กำรท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำสำมำรถท�ำนอกโรงพยำบำลได้

ในประเทศไทยมีรูปแบบกำรท�ำแผนกำรดูแลล่วงหน้ำได้จำกเอกสำร

ต่อไปน้ี

 ๑. สมุดเบาใจ

 คือ แบบฟอร ์มวำงแผนดูแลล ่วงหน ้ำ ออกแบบโดยกลุ ่ม 

Peaceful Death สนับสนุนกำรจัดท�ำโดยส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้รับกำรผลิตและแจกจ่ำยแล้วกว่ำ 

๑๒๐,๐๐๐ เล่ม สมุดเบำใจปรับปรุงมำจำกเอกสำร Five Wishes เร่ิม

เผยแพร่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่ำนกำรปรับปรุงเนื้อหำ

มำแล้วจ�ำนวน ๓ ครั้ง จำกเสียงสะท้อนของบุคลำกรสุขภำพและ

ประชำชนผู ้ใช้เพื่อให้เหมำะสมกับประชำชนทั่วไป ผู ้สูงอำยุ ผู ้ป ่วย

เรื้ อรั ง  และผู ้ป ่ วยในระยะประคับประคอง โดยเนื้ อหำในสมุด          

เบำใจช่วยในกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำแบบท่ัวไป (General Advance 

Care Planning) เพื่อเป็นเนื้อหำ ตั้งต้นในกำรวำงแผนกำรดูแลล่วง

หน้ำแบบเฉพำะเจำะจง (Specific Disease Advance Care Planning)  

เมื่อผู ้วำงแผนประสบควำมเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีคุกคำมชีวิต 

 สมุดเบำใจมีขนำด B5 มีจ�ำนวน ๑๒ หน้ำ ประกอบด้วย รำย

ละเอียดเกี่ยวกับผู ้วำงแผนทัศนคติและกำรให ้คุณค่ำเกี่ยวกับชีวิต 

ควำมเจ็บป่วย และควำมตำย กำรให้ควำมรู ้เก่ียวกับกำรดูแลประคับ

ประครอง ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรรักษำในวำระสุดท้ำยของชีวิต ท้ัง

มิติกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ รวมทั้งกำรจัดกำรร่ำงกำยและ

พิธีศพ เน้ือหำในหน้ำ ๖-๗ ยังเป็นหนังสือแสดงเจตนำไม่ประสงค์จะ

รับบริกำรสำธำรณสุขเพื่อเลือกวิธีกำรรักษำล่วงหน้ำในวำระสุดท้ำย

ของชีวิต (Advance Directive) อีกด้วย
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 สมุดเบำใจเป็นเครื่องมือหลักในกำรรณรงค์กำรวำงแผนดูแล

ล่วงหน้ำพร้อมไปกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรพูดถึงควำมตำยได้ในชีวิต

ประจ�ำวัน ร่วมกับเคร่ืองมือเสริมทักษะกำรสื่อสำรวำงแผนดูแลล่วง

หน้ำอื่นๆ เช่น เกมไพ่ไขชีวิต (แนวค�ำถำมสนทนำเรื่องชีวิตและควำมตำย) 

กำร์ดแชร์กัน (กำร์ดภำพน�ำกำรสนทนำในประเด็นกำรวำงแผนดูแล

ล่วงหน้ำ) และสื่อรณรงค์อื่นๆ เช่น วีดีโอ “ของขวัญชิ้นสุดท้ำย”              

“เพลงเบำใจ” ซึ่งเป็นวีดีโอให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ 

นอกจำกนี้ กลุ ่ม Peaceful Death ยังจัดกิจกรรมกำรอบรมเขียนสมุด

เบำใจทุกเดือนผ่ำนห้องเรียนเบำใจ (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน) และมี

เครือข่ำยกระบวนกรชุมชนมำกกว่ำ ๑๐๐ คนทั่วประเทศ ที่ช่วยเผยแพร่

และจัดกิจกรรมวำงแผนดูแลล่วงหน้ำในชุมชนและโรงพยำบำลอีกด้วย

 ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดสมุดเบำใจฉบับล่ำสุด หรือเขียนแบบ

ฟอร์มออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย หรือส่ังซ้ือได้ท่ี www.baojai.co

 ๒. ระบบ Line Liff ของชีวามิตร

 เป็นระบบจัดท�ำหนังสือแสดงเจตนำเลือกวิธีกำรรักษำในช่วง

สุดท้ำยของชีวิต (Advance Directive หรือ Living Will) ในรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่ำนระบบ Line Application เป็นกำรพัฒนำรูปแบบและ

เนื้อหำร่วมกันระหว่ำง บริษัท ชีวำมิตร วิสำหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด และ

กลุ ่ม Peaceful Death โดยชีวำมิตรเป็นผู ้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ

ที่เรียกว่ำ Line Liff ทั้งหมดขึ้นมำ

 ระบบดังกล่ำวเป ็นทำงเลือกใหม่ส�ำหรับผู ้สนใจท�ำหนังสือ

แสดงเจตนำไม่ประสงค์จะรับบริกำรสำธำรณสุขฯ โดยสำมำรถเก็บ

ข้อมูลไว ้บนระบบ Cloud ของชีวำมิตรและเมื่อจัดท�ำเสร็จจะส่ง

หนังสือแสดงเจตนำไม่ประสงค์จะรับบริกำรสำธำรณสุขในรูปแบบไฟล์ 
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PDF ส่งให้ทำงอีเมลของผู ้ท�ำหนังสือซึ่งสำมำรถพิมพ์ออกมำจัดเก็บ 

เพื่อสื่อสำรกับคนใกล้ชิดและน�ำไปแนบกับเวชระเบียนเพื่อสื่อสำรให้

กับบุคลำกรด้ำนสุขภำพรับทรำบต่อไป 

 กระบวนกำรท�ำหนังสือแสดงเจตนำฯ ฉบับออนไลน์ สำมำรถ

ท�ำได้โดย

 ๑. เพิม่เป็นเพือ่น Line OA กบัชีวำมติร โดย พมิพ์ @cheevamitr 

(ม ี@ ด้ำนหน้ำ) หรอืคลิกทีล่งิก์ https://line.me/R/ti/p/%40urg1907j หรือ

แสกน QR Code นี้

 ๒. จำกนั้นสมัครสมำชิกกรอกข้อมูลที่ส�ำคัญแล้วเริ่มท�ำหนังสือ

แสดงเจตนำเลือกวิธีกำรรักษำใน ช่วงสุดท้ำยของชีวิต (Living Will) 

 ๓. ยืนยันตัวตน บันทึกข้อมูล และเลือกส่งอีเมลในรูปแบบไฟล์ 

.PDF ไปยังอีเมลของผู ้ท�ำหนังสือฯ

 ๔. พิมพ์เอกสำรออกมำเพ่ือจัดเก็บ และน�ำไปแนบกับเวชระเบียน

 ๕. สำมำรถชมข้ันตอนกำรท�ำหนังสือแสดงเจตนำเลือกวิธีกำร

รักษำในช่วงสุดท้ำยของชีวิต (Advance Directive หรือ Living Will) 

ในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://youtu.be/LoUiuNMMUpE
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คำาสัง่สำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิท่ี ๕๖/๒๕๖๓

ลงวนัท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตัง้คณะทำางานจดัทำาแนวทางการวางแผนการดแูลล่วงหน้า

(Advance care plan) สำาหรับประเทศไทย
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