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1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน า้ตาลในเลือด

3

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองระดับ

น า้ตาลในเลือด ช่วง 1 เมษายน 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2561 (โดยตัดผู้ป่วยที่เคยเป็นเบาหวานก่อนหน้านัน้ออก)

เงื่อนไขรายการ

ข้อมูล 1
A= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำในเขตรับผิดชอบท่ีเกิดในช่วง 1 เมษำยน 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ท่ีได้รับกำรคดั

กรองเบำหวำน โดย DATE_SERV อยู่ ในช่วง 1 เมษำยน 2560 ถึง 31 มีนำคม 2561 โดยนบัจำก PID  ท่ีปรำกฏใน  NCDSCREEN  

ฟิลด์ BSTEST มีค่ำเป็น 1,2,3,4 และ BSLEVEL มีค่ำมำกกว่ำ 0 ทัง้นีต้้องตดัผู้ ท่ีเสียชีวิตก่อนวนัคดักรอง (DATE_SERV) รวมถึงรำยท่ี

มี PID error หรือ PID ท่ีเคยเป็นโรคเบำหวำนจำกฐำนข้อมลู IP/OP e-claim แฟม้ DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE หรือฐำนข้อมลู 

OP/PP แฟม้ DIAGNOSIS_OPD  ฟิลด์ DIAGCODE รหสัขึน้ต้นด้วย E10-E14 รวมทัง้ PID ท่ีปรำกฏในแฟม้ CHRONIC ฟิลด์

CHRONIC รหสัขึน้ต้นด้วย E10-E14 ก่อนวนัมีผลคดักรองดงักล่ำวออกจำกกำรค ำนวณ

รายการข้อมูล 2 B= จ ำนวนประชำชนสิทธิประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำอำย ุ35-74ปี ท่ีอำศยัอยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบท่ีไม่เคยได้รับกำรวินิจฉยัว่ำเป็นเบำหวำน

มำก่อน
เงื่อนไขรายการ

ข้อมูล 2
B= จ ำนวนประชำชนสิทธิประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำท่ีเกิดในช่วง 1 เมษำยน 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ท่ีไม่เคยได้รับกำรวินิจฉยัว่ำเป็น

เบำหวำนก่อนวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 โดยตรวจสอบจำก IP/OP e-claim หรือฐำนข้อมลู OP/PP แฟม้ DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE 

รหสัขึน้ต้นด้วย E10-E14 รวมทัง้ PID ท่ีปรำกฏในแฟม้ CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหสัขึน้ต้นด้วย E10-E14

สูตรการค านวณ

ตัวชีวั้ด

(A/B) X 100

si
Highlight
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เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชีว้ัด ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการ

ตรวจวัดระดับน า้ตาลในเลือด

เป้าหมาย คัดกรอง >= ร้อยละ 90

QOF ประเทศ= 59.34% ค่ากลาง เขต 5 = 62.62 %

ผลงาน คะแนน

>=82.46 5

77.50-82.45 4

72.54 -77.49 3

67.58-72.53 2
62.62-67.57 1



รายการข้อมูล 1 A= จ านวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความ

ดันโลหติสูงใน ช่วง 1 เมษายน 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2561 โดยตัดผู้ที่เคยเป็นโรคความดันโลหติสูงก่อนหน้าวันที่คัดกรอง

ออก
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1 A= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำในเขตรับผิดชอบท่ีเกิดในช่วง 1 ตลุำคม 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ท่ีได้รับกำรคดั

กรองควำมดนัโลหิต โดยนบัจำก CID  ท่ีปรำกฏในแฟม้ NCDSCREEN โดยมีค่ำ SBP_1  >30 และ DBP_1 > 20 จำก และมี 

DATE_SERV อยู่ในช่วง 1 เมษำยน 2560 ถึง 31 มีนำคม 2561 โดยตดัผู้ ท่ีเสียชีวิตก่อนวนัคดักรอง รวมถึงรำยท่ีมี PID error  หรือ 

PID ท่ีเคยเป็นโรคควำมดนัโลหิตสงูจำกฐำนข้อมลู IP/OP e-claim แฟม้ DIAGNOSIS หรือฐำนข้อมลู OP/PP แฟม้ 

DIAGNOSIS_OPD  ฟิลด์ DIAGCODE รหสัขึน้ต้นด้วย I10-I15 รวมทัง้ PID ท่ีปรำกฏในแฟม้ CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC  รหสั 

I10-I15ก่อนวนัมีผลคดักรองดงักล่ำวออกจำกกำรค ำนวณ
รายการข้อมูล 2 B= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำอำย ุ35-74 ปี ท่ีอำศยัอยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  ณ  วนัประมวลผล ท่ีไม่เคยได้รับกำร

วินิจฉยัว่ำเป็นโรคควำมดนัโลหิตสงูก่อนวนัท่ี 1 เมษำยน 2560
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2 B= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำท่ีเกิดในช่วง 1 ตลุำคม 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ท่ีไม่เคยได้รับกำรวินิจฉยัว่ำเป็น

ควำมดนัโลหิตสงูมำก่อนวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 โดยตรวจสอบจำกแฟม้ CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC  รหสัขึน้ต้นด้วย I10-I15

ร่วมกบั ฐำนข้อมลู IP/OP e-claim แฟม้ DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE และฐำนข้อมลู OP/PP แฟม้ DIAGNOSIS_OPD  ฟิลด์

DIAGCODE รหสัขึน้ต้นด้วย I10-I15 
สูตรการค านวณ
ตัวชีวั้ด

(A/B )X 100
5

2. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหติสูง
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน ตวัชีว้ดัรอ้ยละผูท้ ีไ่ดร้บัการคดักรองความดนัโลหติสงู

เป้าหมาย  คดักรอง >=รอ้ยละ 90  

QOF ประเทศ= 58.51  คา่กลาง เขต 5 =  63.39 %

ผลงาน คะแนน
>=85.03 5

79.62-85.02 4
74.21-79.61 3
68.80-74.20 2
63.39-68.79 1



ชื่อตัวชี้วัด 3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม ANC (การฝากครรภ์ครัง้ท่ี 1 ใน ฟิลด์: ANCNO =1, อายุครรภ์ที่ ฟิลด์: GA)

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุชภาพถ้วนหน้าทุกรายในหน่วยบริการท่ีมาฝากครรภ์ครัง้แรก โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12 
สัปดาห์  ที่ได้รับบริการ ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2561  

เง่ือนไขรายการข้อมูล 1

นับ PID จากแฟ้ม ANC  (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครัง้แรกของการตัง้ครรภ์ครัง้นัน้) โดยหญิงสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มา

ฝากครรภ์เป็นครัง้แรกของครรภ์นีนั้บในช่วงที่ได้รับบริการภายในวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2561  (โดยตรวจสอบ

การฝากครรภ์ย้อนหลังไป 9 เดือนทุกรายของผู้รับบริการในช่วงท่ีก าหนด เพ่ือตัดรายท่ีเคยมาในช่วง 9 เดือนย้อนหลังออกก่อน  

หากมี PID ซ า้ ให้เลือก GRAVIDA ที่ไม่ซ า้) ให้นับเฉพาะวันท่ีบริการครัง้แรกใน min(DATE_SERV) และ min (GA) กรณีพบซ า้ให้

เลือกหน่วยบริการแรกหน่วยบริการเดียว นับจ านวนคน จากเลขประจ าตัว 13 หลัก ที่มี GA <=12 wks และตัด PID error  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครัง้แรกทัง้หมดที่ได้รับบริการ ภายในวันท่ี 
1 เมษายน 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2561  ในหน่วยบริการทัง้หมด

เง่ือนไขรายการข้อมูล 2

หญิงสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มาฝากครรภ์เป็นครัง้แรกของครรภ์นี ้ในช่วงเวลาที่ได้รับบริการ ภายในวันท่ี 1 เมษายน 
2560 ถงึ 31 มีนาคม 2561  (โดยตรวจสอบการฝากครรภ์ย้อนหลัง 9 เดือนทุกรายของผู้รับบริการในช่วงท่ีก าหนด เพ่ือตัดรายที่
เคยมาในช่วง 9 เดือนย้อนหลังออกก่อน)  ให้นับเฉพาะวันท่ีบริการครัง้แรกใน min(DATE_SERV) และ min(GA) กรณีพบซ า้ให้
เลือกหน่วยบริการแรกหน่วยบริการเดียว  นับจ านวนคน จากเลขประจ าตัว 13 หลัก ตัด CID error



คา่เป้าหมาย : >=60 %

QOF ประเทศ =53.80 %   คา่กลางเขต 5 = 46.83 %
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เกณฑใ์หค้ะแนนตวัชีว้ดั รอ้ยละของหญงิมคีรรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์ร ัง้แรกภายใน 

12 สปัดาห์

ผลงาน คะแนน
>=62.75 5

58.77-62.74 4
54.79-58.76 3
50.81-54.78 2
46.83-50.80 1
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ตวัชีว้ดัที ่4 รอ้ยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตร ี30-60 ปี  ภายใน 5  ปี

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอายุ 30-60 ปี (เกิดในช่วง 1 เมษายน 2500 ถงึ  31 มีนาคม 2530 ) และได้รับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในช่วง 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2561 ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูก  หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear และ VIA

Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือป้ายเอาเซลล์จากปากมดลูกไปป้ายลงบนแผ่นสไลด์ ท าการย้อมสีและอ่านผล โดยบุคลากรเซลล์วิทยา

VIA  (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้น้ าส้มสายชูชนิดเจือจางป้ายท่ีบริเวณปากมดลูก ทิ้งไว้ 1 นาที 

น้ าส้มสายชูจะไปท าปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกให้เห็นเป็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจน และต าแหน่งแน่นอน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่ง

ไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งเหมาะส าหรับในการคัดกรองส าหรับสตรีอายุ 30-45ปี  
เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

สตรีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 30-60 ปี

แหล่งข้อมูล 1)ฐานข้อมูลจาก Pap Registry 
2)ข้อมูล 21/43 แฟ้ม  (แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD  รหัส Z014 หรือ Z124)
3)SPECIAL PP รหัส  1B30 หรือ 1B40  หรือ 1B004
4)ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธิ

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 30-60 ปี ท่ีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2561  
จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน

เงื่อนไขรายการข้อมูล 
1

จ านวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2500 ถงึ  31 มีนาคม 2530 ) ในแต่ละหน่วยลงทะเบียนที่มี PID ปรากฏในฐาน 

Pap screening  รวมกับ PID  ที่อยู่ในแฟ้ม SPECIAL PP รหัส  1B30 หรือ 1B40  หรือ 1B004 และ PID ที่อยู่ใน DIAGNOSIS_OPD  ที่มีรหัส 

DIAGCODE  = Z014, Z124   ตั้งแต่ปี 1 เมษายน 2556- 31 มีนาคม 2561 แล้วน ามาแจงนับรวมกันโดยตัด PID ที่ซ้ าของ 3 ฐานออก  แล้วตัดผู้ที่

เสียชีวิตก่อนการคัดกรอง รวมทั้ง PID error ทั้งหมด ก่อนจ าแนกตามหน่วยลงทะเบียน
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2500 ถึง  31 มีนาคม 2530 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน
เงื่อนไขรายการข้อมูล 
2

จ านวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2500 ถึง  31 มีนาคม 2530 ในแต่ละหน่วยลงทะเบียน

สูตรการค านวณ
ตัวช้ีวัด

(A/B) X 100            



คา่เป้าหมาย >=80%

QOF ประเทศ = 39.85% คา่กลางเขต 5 = 35.36%
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน รอ้ยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตร ี

30-60  ปี  ภายใน 5 ปี

ผลงาน คะแนน
>=56.04 5

50.87-56.03 4
45.70-50.86 3
40.53-45.69 2
35.36-40.52 1



5.1 รอ้ยละการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งรบัผดิชอบในผูป่้วยนอกโรคอจุจาระรว่งเฉยีบพลนั

(Acute Diarrhea)

5.2 รอ้ยละการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งรบัผดิชอบในผูป่้วยนอกโรคตดิเชือ้ระบบ

ทางเดนิหายใจ (Respiratory Infection)

11

ตวัชีว้ดัที ่5 รอ้ยละการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งรบัผดิชอบในผูป่้วยนอก



รายการข้อมูล 1 A: จ านวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ

รายการข้อมูล 2  B: จ ำนวนใบสั่งยำผู้ป่วยอุจจำระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด

สูตรการค านวณตัวชี้วัดย่อยที่ 5.1  (A/B) x 100

12

5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

(Acute Diarrhea)

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์การให้คะแนน เดียวกับ เกณฑ์ประเทศ แต่เพิ่มเป็น 5 ระดับ

ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ เกณฑ์การให้คะแนน

≤ 20 5

20.01-25.00 4

25.01 -30.00 3

30.01-35.00 2

35.01- 40.00 1
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5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory 

Infection)

A: จ านวนใบสั่งยาผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่

ได้รับยาปฏิชีวนะ

B: จ ำนวนใบสั่งยำผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
สูตรการค านวณตัวชี้วัดย่อยที่ 5.2  (A/B) x 100

เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนน เดียวกับ เกณฑ์ประเทศ แต่เพิ่มเป็น 5 ระดับ

ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ เกณฑ์การให้คะแนน
≤ 20 5

20.01-25.00 4

25.01 -30.00 3

30.01-35.00 2

35.01- 40.00 1
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ตัวชี้วัดที่ 6 การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC)

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)

รายการข้อมูล A: จ านวนครั้งที่ผู้ปว่ยสิทธิ UC อายุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหนว่ยบรกิารประจ า (Hmain OP) 

เข้ารักษาในโรงพยาบาลในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) 

เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) ตามค านิยาม

A1  = ข้อมูล A ระหว่าง 1 ตค.59 – 31 มีค.60
A2  = ข้อมูล A ระหว่าง 1 ตค.60 – 31 มีค.61

รายการข้อมูล B1: จ านวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจ า ณ 1 ม.ค.60
B2: จ านวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจ า ณ 1 ม.ค.61

สูตรค านวณ X1 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 ตค.59 - 31มีค.60  = (A1/B1)x100,000

X2 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 ตค.60 - 31มีค.61  = (A2/B2)x100,000
Y   = อัตราลดลง = X2-X1
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน : ตวัชีว้ดัการลดลงของอตัราการนอนโรงพยาบาลดว้ยภาวะที่

ควรควบคมุดว้ยบรกิารผูป่้วยนอก (ACSC)

คา่เป้าหมาย ลดลงไมน่อ้ยกวา่ 6.58 ตอ่แสนปชก.
ผลงาน QOF ประเทศ ลดลง 1.87 ตอ่แสนปชก. QOF เขต 5 ลดลง 12.49 ตอ่แสนปชก.
ก าหนดใชค้า่กลางคอืเป้าหมายประเทศ 6.58 ตอ่แสนปชก.

ผลงาน คะแนน

>= - 297.34 5

-224.65 ถงึ-297.33 4

-151.96 ถงึ-224.64 3

- 79.27  ถงึ -151.95 2

- 6.58  ถงึ -79.26 1



ตัวชีว้ัดพืน้ที่ 
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รอ้ยละของเด็กอาย ุ1 ปี ไดร้บัวคัซนีโรคหดั

รายการข้อมูล 1
A=จ านวนเดก็อายุครบ 1 ปี  ที่อยู่ในพืน้ที่ในแต่ละหน่วยลงทะเบียน      
(ใน B) ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1

นับ pid จากแฟ้ม EPI  ที่มีรหัสวัคซีน VACCINETYPE  = 061

รายการข้อมูล 2
B=จ านวนเดก็อายุครบ 1 ปี ที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ ในแต่ละหน่วย
ลงทะเบียน  

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

จ านวนเดก็อายุ 1 ปี ทุกสทิธิ นับจ านวนคน จากเลขประจ าตัว 13 
หลัก

สูตรการค านวณ
ตัวชีวั้ด

(A/B) X100

si
Highlight



คา่เป้าหมาย 100 % คา่กลาง เขต 5 =64.57%
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เกณฑ ์ใหค้ะแนน : รอ้ยละของการไดร้บัวคัซนีหดั 

ผลงาน คะแนน

>=79.77 5

75.97-79.76 4

72.17-75.96 3

68.37-72.16 2

64.57-68.36 1
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อตัราผูเ้ป็นความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุความดนัโลหติไดด้ ี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงสามารถควบคุมความดันโลหติได้ดี

ค านิยาม

ระดับความดันโลหติที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถงึ ค่าระดับความดันโลหติ 2 ครัง้สุดท้าย (SBP/DBP) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้มCHRONICFU) ในปีงบประมาณที่วเิคราะห์ 
ทัง้นี ้ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหติสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่ลงทะเบียนและ
อยู่ในพืน้ที่ รับผิดชอบ หมายถงึ ผู้ป่วยความดัน
โลหติสูงที่ได้รับการวนิิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 หรือ 3

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ (Type area 1,3)

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC)

รายการข้อมูล 1
A =จ านวนผู้ป่วยความดันโลหติสูงสิทธิ UC ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดัน
โลหติได้ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด

AGE >= 15 AND RIGHT = UCS, WEL

รายการข้อมูล 2
A2 = จ านวนผู้ป่วยความดันโลหติสูงสิทธิUC ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพืน้ที่ รับผิดชอบ AGE >= 15 AND
RIGHT = UCS, WEL

สูตรค านวณตัวชีวั้ด (A/B)  X 100

ระยะเวลาประเมินผล 1เมษายน 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2561



คา่เป้าหมาย  >= 29%

คา่กลางเขต 5 =22.09%
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เกณฑ ์ใหค้ะแนน : อตัราผูป่้วยความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุความดนัโลหติไดด้ ี

ผลงาน คะแนน

>=42.25 5

37.21-42.24 4

32.17-37.20 3

27.13-32.16 2

22.09-27.12 1



ค ำนิยำม กำรตรวจคดักรองพฒันำกำร หมำยถึง เด็กอำย ุ9,18,30 และ 42 เดือน ท่ีอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของหน่วยบริกำร
สำธำรณสขุ ได้รับกำรตรวจคดักรองพฒันำกำรด้วยเคร่ืองมือ DSPM  โดยบคุลำกรสำธำรณสขุ

ประชำกรกลุม่
เปำ้หมำย

เด็กแรกเกิด – 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วนั) เฉพำะเด็กท่ีมีอำย ุ9 เดือน – 9 เดือน 29 วนั, 

18 เดือน – 18 เดือน 29 วนั, 30 เดือน – 30 เดือน 29 วนั และ 42 เดือน – 42 เดือน 29 วนั)

ท่ีอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของหน่วยบริกำรสำธำรณสขุ 

วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมลู

ฐำนข้อมลู 43 แฟม้ ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ (ทกุสถำนบริกำรฯ คีย์ข้อมลูทกุครัง้ 

ท่ีให้บริกำรตรวจคดักรองพฒันำกำรเด็ก)

แหลง่ข้อมลู ฐำนข้อมลู 43 แฟม้ (Special PP) / ศนูย์อนำมยัที่ 5

รำยกำรข้อมลู 1 
A = จ ำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ท่ีอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของหน่วยบริกำรสำธำรณสขุ ท่ี
ได้รับกำรตรวจคดักรองพฒันำกำรด้วยเคร่ืองมือ DSPM ตำมเกณฑ์   ในช่วงเวลำท่ีก ำหนด

รำยกำรข้อมลู 2 
B = จ ำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ท่ีอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของหน่วยบริกำรสำธำรณสขุ
ทัง้หมด ในช่วงเวลำเดียวกนั

สตูรค ำนวณตวัชีว้ดั (A/B) x 100

ระยะเวลำประเมนิผล 1 เมษำยน 2560 ถึง 31 มีนำคม 2561
21

ร้อยละของเดก็ 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพฒันาการ



คา่เป้าหมาย >=80% คา่กลางเขต 5= 68.48%
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เกณฑ ์ใหค้ะแนน : รอ้ยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดอืน) ทีไ่ดร้บัการตรวจ

คดักรองพฒันาการ 

ผลงาน คะแนน

>=89.92 5

84.56-89.91 4

79.20-84.55 3

73.84-79.19 2

68.48-73.83 1



ค านิยาม

เดก็ที่มีพฒันาการสงสัยล่าช้า หมายถงึ เดก็อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ
ของหน่วยบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินพฒันาการด้วยเคร่ืองมือDSPM ครัง้ที่ 1 พบว่า 
ผลการประเมนิมีพฒันาการสงสัยล่าช้า ด้านใดด้านหน่ึง หรือหลายด้าน

เดก็ที่ได้รับการตดิตามมาประเมนิพฒันาการครัง้ที่ 2 หมายถงึ เดก็อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่
อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของหน่วยบริการสาธารณสุข ที่ผลการประเมนิพฒันาการด้วยเคร่ืองมือ 
DSPM ครัง้ที่ 1 มีพฒันาการสงสัยล่าช้า ได้รับการส่งเสริมพฒันาการด้วยคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย (DSPM) ภายใน 30 วัน แล้วตดิตามมาประเมินพฒันาการด้วย
เคร่ืองมือ DSPM ครัง้ที่ 2 ได้ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

เดก็แรกเกิด – 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) เฉพาะเดก็ที่มีอายุ 9 เดือน – 9 เดือน 29 วัน, 
18 เดือน – 18 เดือน 29 วัน, 30 เดือน – 30 เดือน 29 วัน และ 42 เดือน – 42 เดือน 29 วัน
ที่อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของหน่วยบริการสาธารณสุข ที่ผลการประเมนิพฒันาการด้วยเคร่ืองมือ 
DSPM ครัง้ที่ 1 มีพฒันาการสงสัยล่าช้าด้านใดด้านหน่ึง หรือหลายด้าน และได้รับการส่งเสริม
พฒันาการภายใน 30 วัน 
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รอ้ยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดอืน) ทีม่ ีพ่ฒันาการสงสยัลา่ชา้จากการประเมนิ

พฒันาการดว้ยเครือ่งมอื DSPM คร ัง้ที ่1 แลว้ไดร้บัการตดิตามมาประเมนิพฒันาการดว้ย

เครือ่งมอื DSPM คร ัง้ที ่2



คา่เป้าหมาย 100%  คา่กลางเขต 5 = 41.06%
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน : รอ้ยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดอืน) ทีม่ ีพ่ฒันาการสงสยัลา่ชา้จากการ

ประเมนิพฒันาการดว้ยเครือ่งมอื DSPM คร ัง้ที ่1 แลว้ไดร้บัการตดิตามมาประเมนิพฒันาการดว้ยเครือ่งมอื 

DSPM คร ัง้ที ่2

ผลงาน คะแนน

>=69.82 5

62.63-69.81 4

55.44-62.62 3

48.25-55.43 2

41.06-48.24 1


