
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที่ 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care) 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 32. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

ค านิยาม การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตามแนวทางการดูแล
แบบประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยดูแลให้ครอบคลุมเรื่อง Body, 
Mind, Psychosocial and Spiritual support และบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการ
รบกวนต่างๆ (Symptoms Control) โดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Patient 
and Family Center) มุ่งเน้นกิจกรรม Family meeting, Advance care plan เป็นต้น 
ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี หมายถึงผู้ป่วยในปีท่ีค านวณ ได้รับการประเมินตามเกณฑ์
ของสถานพยาบาลนั้นๆ พบว่าต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
(หน่วยนับเป็นคน) 
หมายเหตุ วิธีนับ การได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1 ให้ประเมินจาก ผู้ป่วยและ/
หรือครอบครัวได้รับข้อมูลระยะของโรค และ/หรอื ได้รับการเตรียมและส่งต่อกลับชุมชน
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง เป็นอย่างน้อย  (การเก็บข้อมูล นับจ านวนคน ท่ีเป็นรายใหม่ในปี) 
กลุ่มโรคท่ีต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่างน้อย) ผู้ป่วยระยะท้าย เช่น 

1. โรคมะเร็ง 
2. Neurological Disease /Stroke 
3. โรคไตในระยะท่ีต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) 

และกลุ่มท่ีมีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิต การรักษาเป็นไปเพื่อ
ประคับประคองและชะลอการเส่ือมของไต 

4. Pulmonary and Heart Disease 
5. Multiple Trauma Patient 
6. Infectious Disease HIV/AIDS 
7. Pediatric  
8. Aging /Dementia 

โดยมี Criteria ของผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะ Palliative Care (หรือตามแนวทางการรักษา
ของหน่วยงานนั้น) เชน่ 

1. ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจ าวันนั่งหรือนอนมากกว่า          
ร้อยละ 50 ของวันต้องพึง่พิงมากขึ้น 
- การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPS ≤ร้อยละ 50 หรือ 
- การประเมิน Functional Assessment ได้แก่ Karnofsky Score (KPS)                

≤ ร้อยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต้น 
2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความส าคัญ 



3. โรคอยู่ในระยะลุกลาม ไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนท่ีไม่สุขสบายมาก 
4. Terminal Delirium 
5. Cachexia, น้ าหนักลดต่อเนื่อง,Serum albumin < 2.5 mg/dl ต่อเนื่อง 
6. Persistent  Hypercalcemia 
7. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
8. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกท่ีจะไม่รักษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มท่ี 
9. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง 
10. มีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ เช่น การล้มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแลใน

สถานพยาบาล/บริบาล 
เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ (ผ่านตามข้ันตอน  

     การประเมินผล) 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

 ขั้นตอนท่ี 2  
 2.1, 2.2 (1)
 และ 2.3 (1) 

 ขั้นตอนท่ี 3 

 ขั้นตอนท่ี 4  
4.1(1) และ 4.2 (1) 

 ขั้นตอนท่ี 5  
5.1(1) และ 5.2(1) 

 ขั้นตอนท่ี 2  
2.1, 2.2 (2) 
และ 2.3 (2) 

 ขั้นตอนท่ี 3 

 ขั้นตอนท่ี 4  
4.1(2) และ 4.2(2) 

 ขั้นตอนท่ี 5  
5.1(2) และ 5.2(2) 

 ขั้นตอนท่ี 2  
2.1, 2.2 (3) 
และ 2.3 (3) 

 ขั้นตอนท่ี 3 

 ขั้นตอนท่ี 4  
4.1(3) และ 4.2(3) 

 ขั้นตอนท่ี 5  
5.1(3) และ 5.2(3) 

 ขั้นตอนท่ี 2  
2.1, 2.2 (4) 
และ 2.3 (4) 

 ขั้นตอนท่ี 3 

 ขั้นตอนท่ี 4  
4.1(4) และ 4.2(4) 

 ขั้นตอนท่ี 5  
5.1(4) และ 5.2(4) 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility)  
    จากทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลา 
    ของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิต 
    ท่ีดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานท่ีด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดจากทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A,S,M,F)  ในเขตสุขภาพ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ด าเนินการผ่านระดับความส าเร็จ  
      ตามข้ันตอนท่ีก าหนดในวิธีการประเมินผล 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลท้ังหมด (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ 
รายการข้อมูล 3 C = จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี ได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1 



รายการข้อมูล 4 D  = จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี 
รายการข้อมูล 5 E = จ านวนผู้ป่วย Palliative ท่ีได้รับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ(ตามแนวทาง

ของ สมาคมศึกษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย)** 
รายการข้อมูล 6 F =จ านวนผู้ป่วย Palliative ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ(ตาม

แนวทางของ สมาคมศึกษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย)** 
รายการข้อมูล 7 G = จ านวนผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family 

Meeting และมีการท า Advance Care Planning (ACP) 
รายการข้อมูล 8 H = จ านวนผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ ในปีท่ีรายงาน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  

 = (A/B) x 100 

2.ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 1 (ข้อ 1.3) 
กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ (ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในป)ี ได้รับการดูแลตามแนวทาง 

Palliative Care ≥ ร้อยละ 50  
 = (C/D) x 100 

3.ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 1 (ข้อ 1.5) 
มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication 
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ≥ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ Strong 
Opioid 
โรงพยาบาลระดับ M2,F1-3≥ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ Strong 
Opioid 
 = (E/F) x 100 

4.ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 2 (ข้อ 2.2) 
ร้อยละ ของผู้ป่วย Palliative Careรายใหม่ ในปีที่รายงานได้รับการให้ข้อมูลจาก
กิจกรรม Family Meeting และมีการท า Advance Care Planning (ACP) 
 = (G/H) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน  

ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1) 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

ขั้นตอนท่ี 4 
4.1 (1) และ 4.2 (1) 

ขั้นตอนท่ี 5 
5.1 (1) และ 5.2 (1) 

ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



ขั้นตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (2) และ 2.3 (2) 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

ขั้นตอนท่ี 4  
4.1 (2) และ 4.2 (2) 

ขั้นตอนท่ี 5 
5.1 (2) และ 5.2 (2) 

ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขัน้ตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (3) และ 2.3 (3) 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4  
4.1 (3) และ 4.2 (3) 

ขั้นตอนท่ี 5 
5.1 (3) และ 5.2 (3) 

ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (4) และ 2.3 (4) 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

ขั้นตอนท่ี 4  
4.1 (4) และ 4.2 (4) 

ขั้นตอนท่ี 5 
5.1 (4) และ 5.2 (4) 

 
 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที ่1 
1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ    
ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองท่ีประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

- มีการแต่งต้ังเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร 
Palliative Care 

- มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญ
ของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง 
- มีการแต่งต้ังเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 
- มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของ

โรงพยาบาล 
1.2โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีการจัดต้ังงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งใน
กลุ่มงานการพยาบาลมอบหมายให้มีพยาบาลท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care 
รับผิดชอบเต็มเวลาและมีทีม PCWN ครอบคลุมหน่วยงานบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคองพร้อมพยาบาลท่ีผ่านการ

อบรมหลักสูตร Palliative Care อย่างน้อย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุมหน่วยงาน
บริการผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 



1.3กลุ่มผู้ป่วยท่ีอยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ 

ร้อยละ 50 โดยคิดจากจ านวนรายใหม่ในปี และมีวิธีคิด ดังนี้ 

สูตร (A/B) x 100 

 A = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการประเมินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานพยาบาล

นั้นๆว่าต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี) 

ได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1(หน่วยนับเป็นคน) 

 B = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการประเมินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานพยาบาล
นั้นๆว่าต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี)  
(หน่วยนับเป็นคน) 

1.4 มีระบบบริการ หรือ Function การท างาน ท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงการ
ดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

1.5โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication≥ ร้อยละ 30 ของ

จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเร่ืองความปวดแห่ง
ประเทศไทย)** และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 
เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication≥ ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ป่วยท่ี
จ าเป็นต้องได้รับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเร่ืองความปวดแห่ง
ประเทศไทย) **และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์
ทางเลือก เช่น สวดมนต์บ าบัด  สมาธิบ าบัด  กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 2 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ครบถ้วนและมีการด าเนินการในข้อ
 ต่อไปนี้ 
 2.1  โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน หรือกรรมการร่วม
ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 
 2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
    ผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
(ผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการท า 
Advance Care Planning (ACP)  
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีท่ีรายงาน 
(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีท่ีรายงาน 
(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีท่ีรายงาน 
(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีท่ีรายงาน 
  โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 



    นับจากจ านวน ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล Advance 
Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการท า ACP ผู้ป่วย
และครอบครัวท่ีในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP 

จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3 

(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3 

(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในป ีในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล 
ACP จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3 

(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3 

 2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มี Pain Clinic หรือ Palliative Care Clinic และ/หรือมีการจัดการ
ดูแลแบบการแพทย์แผนไทย  หรือการแพทย์ทาง เ ลือก ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  เช่น การฝังเข็มในแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เช่นการ
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด 
กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 
(1) ปี 2561 ≥ รอ้ยละ 50 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
 โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 
 มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication (ในผู้ป่วย
ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ) และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุด
บ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M 1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
ขั้นตอนที่ 3  



 - ส าหรับปี 2560 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ครบถ้วน และมีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 - มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง และมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ . รพ.สต. 
องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่าง
น้อย 1 แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล 

- ส าหรับปี 2561- 2564มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1-2 ครบถ้วน และมี
การด าเนินการดังต่อไปนี ้

 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กรใน
ท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล 
ขั้นตอนที่ 4 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1-3 ครบถ้วน และมีการด าเนินการ ต่อไปนี้ 
 4.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อของเขตสุขภาพท่ีชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้ มีการด าเนินการตามแนวทางเพื่อการดูแลท่ี
ต่อเนื่อง และเพิ่มการเข้าถึงการได้รับดูแลแบบประคับประคอง  
(1) ปี 2561 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่ง ต่อฯ เป็นแนวทางใน

โรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล) 
(2) ปี 2562  มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันท้ัง

จังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด) 
(3) ปี 2563 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันท้ัง

เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ) 
(4) ปี 2564 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่งต่อฯ เผยแพร่ท่ัวประเทศ

 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งต่อข้ามเขตสุขภาพ 
 4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีคลังอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ท่ีบ้านได้
โดยมีการประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพียงพอ 
(1) ปี 2561 มีคลังอุปกรณ์สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ท่ีบ้าน ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 

เป็นอย่างน้อย 
(2) ปี 2562 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ท่ีบ้าน สร้างเครือข่ายการยืม -

คืน ท่ีเอื้อต่อผู้ป่วยท้ังจังหวัด 
(3) ปี 2563 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ท่ีบ้าน สร้างเครือข่ายการยืม -



คืน ท่ีเอื้อต่อผู้ป่วยท้ังเขตสุขภาพ 
(4) ปี 2564 มีการจัดท าระบบบ ารุงรักษา และฐานข้อมูลอุปกรณ์ให้ยืมใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการเข้าถึงท้ังระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต 
ขั้นตอนที่ 5 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1-4 ครบถ้วน และมีการด าเนินการในข้อ
ต่อไปนี้ 
 5.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม Advance Care 
Plan ท่ีได้ท าและปรับเปล่ียนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึงวาระ
สุดท้ายและการจากไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต) 
(1) ปี 2561 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
(2) ปี 2562 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
(3) ปี 2563 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
(4) ปี 2564 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
หมายเหตุ (1) - (4)  คิดจากจ านวนผู้ป่วยในขั้นตอนท่ี 2 ข้อ 2.2 (ตัวหาร) 
 5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3  
  มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI) หรือ 
Best /Good Practice ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง 
(Benchmarking) 
(1) ปี 2561 มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อย่างน้อย 1 เรื่อง / 

โรงพยาบาล 
(2) ปี 2562 มี (1) และ Best /Good Practice อย่างน้อย 1 เรื่อง / จังหวัด 
(3) ปี 2563 มี (1) - (2) และ งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ 
(4) ปี 2564 มี (1) - (3) และ มีการ Benchmarking ในเขตสุขภาพหรือ ในกระทรวง

สาธารณสุข หรือกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ 

2. List Disease for Palliative Care and Functional Unit กรมการแพทย์ 
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : 

Palliative Care Version 1.2016 
(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf) 

4. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส าหรับพยาบาลท่ัวไป: Clinical 
nursing practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2554 

5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group. http://www.capc.org/tools-
for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-
palliative-care-referral-criteria.pdf (access April 2014) 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf%20(access
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf%20(access
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf%20(access


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

  NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไล  ท่ีปรึกษากรมการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5918245 โทรศัพท์มือถอื : 081-9105216 
    โทรสาร : 02-5918244  E-mail : apattanaruenglai@gmail.com 
2. นางอ าไพพร องัวัฒนา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906282 โทรศัพท์มือถือ : 081-6685008 
    โทรสาร : 02-5918264-5  E-mail : ampaiporn.y@gmail.com 
3. นางสาวศิวาพร สังรวม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906146 โทรศัพท์มือถือ : 089-6093836 
    โทรสาร : 02-5918244  E-mail : keaksiwa@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906329 โทรศัพท์มือถือ : 081-3554866 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : klangpol@yahoo.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการ    
    สุขภาพ 
2. นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  

 
 


