หมวด
แผนงานที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
16. โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน
เขตสุขภาพ
34. รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตาง ๆ ดวย Opioid
ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ
คือ โรงพยาบาลมีการจัดการอาการปวดและ/หรือ อาการรบกวนในระยะทายของชีวิต
เชน อาการหอบเหนื่อย สบั สน ดวย Opioid รวมกับยาและการจัดการอาการตาง ๆ
ในผูปวยประคับประคองระยะทายทุกกลุมวัย ทั้งกรณีผูปวยใน ผูปวยนอก และเยี่ยม
บาน เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงวาระสุดทาย
โรงพยาบาลตองดําเนินการที่แสดงถึงคุณภาพการบรกิ าร ดังนี้
1. มีบุคลากรทสี่ ามารถสั่งใชยา จายยา และบริหารยา Opioid ในการจัดการอาการปวด และ/
หรอื อาการรบกวน ดังนี้
1.1. โรงพยาบาลระดับ A, S มีแพทยที่มีความรูดาน PC ปฏิบัติงาน full time
อยางนอย 1 คน (หรือ เทากับ 1 FTE) โรงพยาบาลระดับ M,F มีแพทยที่มีความรู
ดาน PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน
1.2. โรงพยาบาลระดับ A, S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อยางนอย 2 คน
โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน
1.3. โรงพยาบาลทกุ ระดบั มีเภสัชกรรวมทีมดูแลผปู วย PC อยางนอย 1 คน
1.4. โรงพยาบาลทกุ ระดบั มีการกําหนดโครงสรางการบริหารบุคลากรงาน PC ใน
รูปแบบคณะกรรมการ ศูนย งาน หรือกลุมงาน ที่สามารถดําเนินการไดคลองตัว
2. มีการวินจิ ฉัยเมื่อผูปวยเขาสูระยะประคับประคอง (ICD-10 Z51.5) ตามกลุมโรคที่
องคการอนามัยโลกใหความสําคัญ โดยใชแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะท
าย กรมการแพทย ดังนี้
2.1 กลุมโรคมะเร็งระยะแพรกระจาย ICD-10 รหัส C00-C96 หรือ D37-D48
2.2 กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ ตีบ
(Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และ (Dementia) ICD-10 รหัส F03
2.3 โรคไตในกลุมที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD 10 รหัส N18.5
2.4 โรคถุงลมโปงพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44
2.5 ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) ICD-10 รหัส I50
2.6 ภาวะตับลมเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ alcoholic hepatic
failure (K70.4) หรือ hepatic failure with toxic liver disease (K71.7)
2.7 ภาวะเอดสเต็มขั้น (Full-Blown AIDS/ Progression of AIDS) รหัส B20-B24
ยกเวน B23.0, B23.1
2.8 ผูปวยเด็ก (อายุ 0-14 ป) ประคับประคองระยะทาย
2.9 ผูสูงอายุ (อายุ > 60 ป) ที่เจ็บปวยใน 7 กลุมโรคตามขอ 2.1-2.7 และภาวะพึ่งพิง
ICD-10 รหัส R54 เขาสูระยะประคับประคอง
3. มีรายการยา Long acting Opioid ชนิดรับประทาน และดูดซึมผานผิวหนัง ในบัญชี
ยาของโรงพยาบาล และพรอมดําเนินการสั่งซื้อยาจาก อย ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เมื่อมีผูปวย พัฒนาศักยภาพและขึ้นทะเบียนหนวยบริการประจําใหสามารถรับคาชดเชยยา
มอรฟนสําหรับผูปวยมะเร็งระยะประคับประคองตามแนวทางที่ สปสช กําหนด

เกณฑเปาหมาย:

4. มีการทํา Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร ดวยกระบวนการ Family
Meeting และมีการใชแนวทางการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุข และเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุข เรื่อง หนังสือแสดง
เจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต (มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) และบันทึกรหัส
ICD-10 Z71.8 ในเวชระเบียน (HIS) สงเขา HDC และบันทึกในระบบ E-claim (ติดตามผล
การดําเนินการจาก HDC เกณฑรอยละ 60)
5. มีการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทายตอเนื่องที่บาน และบันทึกรหัสการเยี่ยม
บาน (1AXXX) ในเวชระเบียน (HIS) สงเขา HDC ในแฟม community service และ
บันทึกในระบบ E-claim (ติดตามผลการดําเนินการจาก HDC เกณฑรอยละ 50)
*เมื่อดําเนินการตามขอ 4-5 หนวยบริการประจํามีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยการบริการ
แบบประคับประคองตามระยะเวลากอนเสียชีวิตตามแนวทางที่ สปสช กําหนด
6. มีเครือขายบูรณาการการดูแลประคับประคองเพื่อการบริหารคลังอุปกรณการแพทย และ
รวมกับหนวยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรืออาสาสมัครดูแลผูปวย
เพื่อการจัดการอุปกรณและการดูแลตอเนื่องที่บาน
7. มีการจัดบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในการดูแลประคับประคอง
โดยมีการบันทึกหัตถการการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยแพทยแผนไทย
ICD-10TM รหัส U778-779, แพทยแผนจีน รหัส U78-79 (ติดตามผลการดําเนินการจาก
HDC โดยกรมการแพทยแผนไทย)
ปงบประมาณ 2564
≥ รอยละ 40

วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

ปงบประมาณ 2565
≥ รอยละ 45

ปงบประมาณ 2566
≥ รอยละ 45

เพื่อใหผูปวยระยะทายไดรับการจัดการอาการปวด และอาการรบกวนในระยะทายของชีวิต
เชนอาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Opioid อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน ผานกระบวนการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง ทีผ่ ูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนการรักษา
ตนเองลวงหนา (Advance Care Planning) มีโอกาสไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน เพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามความประสงคจนถึงวาระสุดทายของชีวิต
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ รวมพัฒนาการดูแลในรูปแบบเครือขาย
ระดับ อําเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ
เก็บขอมูลและรายงานผล ระดับอําเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ Health data center โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปจจัยที่สงผลตอตัวชี้วัด คือ กํากับดูแลการกรอกขอมูล
ในเวชระเบียนของโรงพยาบาลใหถูกตองตามรหัสมาตรฐาน และนําสงขอมูลแฟมการวินิจฉัยโรค
แฟมยา และแฟมการติดตามเยี่ยมบาน ใน 43 แฟม ใหครบถวน
Health data center (https://hdcservice.moph.go.th) รายงานมาตรฐาน
ขอมูลตอบสนอง service plan สาขา Intermediate และ palliative care รอยละการ
บรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตาง ๆ ดวย Opioid ในผูปวยประคับประคองระยะทาย
ในโรงพยาบาล (workload)
B = จํานวนผูปวยในและผูปวยนอกในกลุมโรคที่กําหนด ที่ไดรับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10
ที่กําหนดตาม service plan ที่เกี่ยวของ คือ (ICD-10 C00-C96, D37-D48, I60-I69, F03,

รายการขอมูล 2

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป2564:
รอบ 3 เดือน
ป 2565:
รอบ 3 เดือน
ป 2566:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

N18.5, J44, I50, K72, K70.4, K71.7, B20-B24 (ยกเวน B23.0, B23.1), ผูปวยอายุ0-14ป
(ที่วินิจฉัย Z515 รวมดวย), ผูสูงอายุ (อายุ > 60 ป) ที่เจ็บปวยใน 7 กลุมโรค และ R54 เขาสู
ระยะประคับประคอง) เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ํา
A = จํานวนผูปวยในและผูปวยนอกในกลุมโรคที่กําหนด ที่ไดรับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) และ ไดรับการรักษาดวย Opioid
ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการจายยา Opioid ของผูปวยใน และผูปวยนอก หรือขอมูลจากศูนย
PC เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ํา
รายการยา Opioid ที่องคการอนามัยโลกติดตามขอมูลของประเทศสมาชิก และรหัสยา 24
หลัก (หลักที่ 1-11 แสดงชื่อสามัญ) CODEINE PHOSPHATE (10223023200),
METHADONE (10223200000), MORPHINE (10223300000), MORPHINE SULFATE
(10223328000 tablet, injection), FENTANYL (18001600100), METHADONE
SYRUP(30223200000), MORPHINE SYRUP (30223300000), MORPHINE SULFATE
SYRUP (30223328000) และ ยา Oxycodone/OXYCONTIN เปนยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ ยังไมมีรหัสยา 24 หลัก
(A/B) x 100
ประเมินทุกไตรมาส
รอบ 6 เดือน
≥ รอยละ 40

รอบ 9 เดือน
≥ รอยละ 40

รอบ 12 เดือน
≥ รอยละ 40

รอบ 6 เดือน
≥ รอยละ 45

รอบ 9 เดือน
≥ รอยละ 45

รอบ 12 เดือน
≥ รอยละ 45

รอบ 6 เดือน
≥ รอยละ 45

รอบ 9 เดือน
≥ รอยละ 45

รอบ 12 เดือน
≥ รอยละ 45

1. การตรวจราชการ โดยทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย
2. การติดตามผานอนุกรรมการระบบบริการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง
กระทรวงสาธารณสุข
3. การติดตามโดยคณะกรรมการ service plan การดูแลผูปวยระยะทายแบบ
ประคับประคองเขตสุขภาพ และจังหวัด
4. การติดตามรายการยา Opioid โดยกองบริหารระบบสาธารณสุข
5. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สรพ provincial network certification
1. คําแนะนําแนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผูปวยประคับประคองของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th/dmsic/
force_down.php?f_id=778 )
2. คูมือการดูแลผูปวยแบบประคับประคองและระยะทาย (สําหรับบุคลากรทางการแพทย)
กรมการแพทย https://qrgo.page.link/5fsEi
4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines): Palliative
Care Version 1.2016

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ที่ https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf
5. แนวทางการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสาหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical nursing
practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2558
ที่ http://pni.go.th/pnigoth/wpcontent/uploads//2009/03
6. A Guide to Children’s Palliative Care (Fourth Edition). International Children’s
Palliative Care Network and the Royal College of Paediatrics and Child Health
(RPCH), 2018.
ที่ https://www.togetherforshortlives.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/
TfSL-A-Guide-to-Children’s-Palliative-Care-Fourth-Edition-5.pdf
7. Palliative care guideline, self-assessment workbook ศูนยการุณรักษ และกรมการ
แพทย
8. World Health Organization. (1986). Cancer pain relief. Geneva: World Health
Organization.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf
9. World Health Organization Essential Medicines in Palliative Care
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/Pall
iativeCare_8_A_R.pdf
Baseline หนวยวัด
data
รอยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
2561
2562
2563

4 กลุมโรค
19.66 (HDC)
55.32
(ระบบรายงาน)

4 กลุมโรค
4 กลุมโรค
33.61 (HDC)
33.69
53.53
(HDC)
(ระบบรายงาน)
1. พญ.ชลศณีย คลายทอง
นายแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทมือถือ : 081-861-3078
E-mail: chonsanee@gmail.com
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย
2. พญ. เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 1415 ตอ 2413
โทรศัพทมือถือ : 089-4223466
โทรสาร : 0 2245 7580
E-mail: noiduenpen@yahoo.com
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย
1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. สํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
4. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย
1. พญ.ชลศณีย คลายทอง
นายแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทมือถือ : 081-861-3078
E-mail: chonsanee@gmail.com
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย

2. พญ. เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 1415 ตอ 2413
โทรศัพทมือถือ : 089-4223466
โทรสาร : 0 2245 7580
E-mail: noiduenpen@yahoo.com
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6350
โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564
โทรสาร : 0 2591 8279
E-mail: eva634752@gmail.com
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย

