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กระทบการดําเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ จึงได้จัดทําแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานต่อไป
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ
ธันวาคม 2560
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1.

การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561
แนวคิดการจัดสรร

การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข เป็นแนวคิดสําคัญหนึ่ง ในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการ
ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
จําเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เป็นการจ่ายเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการตระหนักถึงการพัฒนาการ
บริการให้บรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่าภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ประชาชนจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็นและได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอ โดยมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
หน่วยบริการประจํา ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต
2.2 เพื่อให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบข้อมูลสุขภาพในพื้นที่

3.

กลุม่ เป้าหมาย

หน่ วยบริการที่ขึ้นทะเบี ยนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ หน่ วยบริการประจํา และหน่วย
บริการปฐมภูมิ
4.

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ทตี่ ้องการ

หน่วยบริการมีผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
5.

วงเงินงบทีไ่ ด้รบั และประเด็นที่เปลีย่ นแปลงจากปีงบประมาณ 2561

งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 1,128,067,000 บาท จาก 3 ส่วนคือ
1) บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ประเภทบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ จํานวน 9 บาทต่อผู้มี
สิทธิ (48.7970 ล้านคน) จํานวน 439,173,000 บาท
2) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ จํานวน
9 บาทต่อประชาชนไทยทุกคน (65.7000 ล้านคน) จํานวน 591,300,000 บาท
3) บริ ก ารจ่ ายตามคุ ณ ภาพผลงานบริ ก าร จํ า นวน 2 บาทต่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ (48.7970 ล้ า นคน) จํ า นวน
97,594,000 บาท
ภาพที่ 1 กรอบการบริหารการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561
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6.

แนวทาง เงือ่ นไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จา่ ย

การจั ด สรรงบจ่ ายตามคุ ณ ภาพผลงานบริ ก ารนี้ เป็ น การจัด สรรให้ แ ก่ ห น่ ว ยบริก ารประจําที่ มี ผ ลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเป้าหมายตามแนวทางที่กําหนด โดยคณะทํางาน หรือ กลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับเขต
6.1 แนวทางพิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วดั คุณภาพผลงานบริการที่นํามาใช้ประกอบด้วย
6.1.1 เป็นตัวชี้วัดที่บูรณาการร่วมระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6.1.2 เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มโรคที่มีภาระโรคสูง (High burden) โรคที่มีความเสี่ยง
สูง (High risk) และโรคที่ มีภ าระค่ าใช้จ่ายสูง (High cost) และสามารถคัด เลื อ กตัวชี้วัด ที่
สอดคล้องตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่
6.1.3 ไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดผลลัพธ์บริการที่ใช้ในการจ่ายคุณ ภาพบริการในบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง และบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
6.1.4 ไม่สร้างระบบการบันทึกข้อมูลใหม่ โดยให้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก ข้อมูลสร้างเสริม
สุขภาพรายบุคคล (OP-PP individual records) ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล (IP E-claim)
ข้ อ มู ล ขึ้ น ทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก ารเป็ น หลั ก หรื อ ข้ อ มู ล จาก Health Data center ของ
กระทรวงสาธารณสุข
6.1.5 ให้มีคณะทํางาน หรือกลไกที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการในระดับเขต ใน
การกําหนดตัวชี้วัดระดับเขต เป้าหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้คะแนนและการจัดสรรงบ
6.2 ตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ แบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ
6.2.1 ตัวชี้วัดกลาง ไม่เกิน 10 ตัว เป็นตัวชี้วัดที่บูรณาการระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุกเขตต้องนําไปใช้
ในการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
ในปีงบประมาณ 2561 กําหนดใช้ตัวชี้วัดกลาง จํานวน 6 ตัว ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 3060 ปี ภายใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้อ ยละการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่างรับ ผิ ด ชอบในผู้ ป่ วยนอกโรคอุ จ จาระร่วง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิ ชีวนะอย่างรับผิ ดชอบในผู้ป่ วยนอกโรคติดเชื้ อระบบ
ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6: การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบ
ผู้ ป่ ว ยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชั ก
(Epilepsy) ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง (COPD) หื ด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes
Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

7.

6.2.2 ตัวชี้วัดระดับเขต ไม่เกิน 5 ตัว ในปีงบประมาณ 2561 นั้น สปสช.เขต สามารถเลือกจาก
รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในปีงบประมาณ 2560 หรือกําหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ โดยใช้กลไกการมี
ส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุ ข ภาพระดั บ เขตพื้ น ที่ (อปสข.) และสปสช.เขตประกาศใช้ ใ นปี ง บประมาณ 2561
(รายละเอียดในภาคผนวก)
หลักเกณฑ์การจ่าย

7.1 จัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้สปสช.แต่ละเขต ตามจํานวนประชากร/ผู้มีสิทธิ
7.2 สปสชเขต จัดให้มีคณะทํางานหรือ กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการจัดสรร
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเป้าหมาย น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
และสัดส่วนงบประมาณที่จะจัดสรรให้หน่วยบริการที่มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกิน
เป้าหมายตามแนวทางที่กําหนด
7.3 การกําหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ให้สปสชเขต กําหนดค่าเป้าหมายจากผลงาน
บริการในระดับพื้นที่ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับค่าเป้าหมายระดับประเทศร่วมด้วย และอาศัย
กลไกการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข.
7.4 สปสช เขตจัดสรรงบให้หน่วยบริการประจําภายใต้วงเงินระดับเขต (Global budget) ส่วนการจัดสรร
ให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายหน่วยบริการประจํานั้น ให้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วม
ในระดับพื้นที่หรือระดับ Contracting Unit of Primary care (CUP)
7.5 กรณี ที่ มี ง บจ่ า ยตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพผลงานบริ ก ารเหลื อ จาก Global budget ระดั บ เขตของ
แต่ละสปสช.เขต ให้จ่ายคืนหน่วยบริการประจําตามจํานวนผู้มีสิทธิลงทะเบียน โดยผ่านความเห็นชอบจากอปสข.
7.6 กําหนดการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการเพียงครั้งเดียว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
สิ งหาคม 2561 โดยใช้ ข้ อ มู ล บริ ก ารไตรมาส 3, 4 ปี งบประมาณ 2560 และไตรมาส 1, 2 ปี งบประมาณ
2561
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7.7 การจั ด สรรงบจ่ า ยตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพผลงานบริ ก าร สํ าหรั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ที่ ล งทะเบี ย นกั บ กรมแพทย์
ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารอากาศนั้น สปสช.กําหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้ โดยให้หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.

บทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้อง
หน่วยงาน

สํานักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ

สํานัก/แผนงานในกลุม่ ภารกิจ
สนับสนุนเครือข่ายบริการ
1. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการปฐมภูมิ
2. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการยาและเวชภัณฑ์
สํานัก/แผนงานที่เกีย่ วข้อง
1. สํานักบริหารงานทะเบียน
2. สํานักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ
3. สํานักบริหารสารสนเทศการ
ประกัน
4. สํานักบริหารการจัดสรรและ
ชดเชยค่าบริการ
5. สํานักสนับสนุนและ
ประสานงานเขต
สปสช.เขต

บทบาทหน้าที่
1. จัดทํากรอบแนวทางการบริหารเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
2. ประสานการพิจารณาคัดเลือก และการจัดทําตัวชี้วัดที่นํามาใช้ในการจ่าย
ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพผลงานบริก าร ร่วมกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข สํ านั ก /
แผนงานที่เกี่ยวข้อง และ สปสช.เขต
3. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
4. ชี้แจงการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ แก่ สปสช.
เขต
5. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปผล การดําเนินงานงบจ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการในภาพรวม
6. ประเมินวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดในระดับประเทศ
1. กําหนดประเด็น/กรอบการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วย
บริการ โดยเชื่อมโยงบริการระดับ Primary care และ hospital care
2. จัดทําตัวชี้วัดที่นํามาใช้ในการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
3. ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดไว้
4. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการให้บริการของหน่วยบริการ ตามตัวชี้วัดที่
กําหนด
1. สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
2. จัดทํา script ในการดึงข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลตามตัวชี้วัด และเกณฑ์ที่
กําหนด ให้แก่สํานักที่เกี่ยวข้อง และ สปสช. เขต
3. คํานวณวงเงินงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้ สปสช. เขต ตาม
รายหัวประชากร
4. สนับสนุนการดําเนินงาน ประสานและติดตามการดําเนินงานของ สปสช.
เขต

1. จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทํางาน กําหนดตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ์
และแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายแก่หน่วยบริการ เสนอ อปสข. เห็นชอบ โดย
อาศัยกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาจใช้คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานที่มีอยู่แล้ว หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดย อปสข. ก็ได้
2. แจ้งรายการตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรร ที่ผ่าน
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หน่วยงาน

หน่วยบริการประจํา

9.

บทบาทหน้าที่
ความเห็ น ชอบจาก อปสข. ให้ แ ก่ ห น่ ว ยบริ ก าร สปสช. ส่ ว นกลางและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ตามแบบรายงานในภาคผนวก)
3. ชี้แ จงทํ าความเข้าใจการบริห ารจัด การงบจ่ายตามเกณฑ์ คุณ ภาพผลงาน
บริการ แก่หน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่
4. ติ ด ตาม รวบรวม ตรวจสอบผลงานของหน่ ว ยบริก าร ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
5. ประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนด
6. คํานวณ จัดสรร และโอนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
7. ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
กําหนด
8. กํากับ ติดตาม คุณภาพการจัดบริการของหน่วยบริการ โดยอาจบูรณาการ
กับการกํากับติดตามงานอื่นในพื้นที่
9. แจ้งผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และคืนข้อมูลให้หน่วย
บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนําผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการ
1. สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
จัดระบบบริก ารปฐมภู มิ รวมทั้ งบู รณาการเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาระบบ
สุขภาพชุมชน (Community Health) ภายในหน่วยบริการประจํา หน่วย
บริการปฐมภูมิ และหรือสถานบริการในเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พิจารณาจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการแก่หน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่าย โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมที่มีอยู่

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ประชุ ม หารื อ แนวทางบริ ห ารงบจ่ า ยตาม มิ.ย. –ส.ค. 60
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
2. จัดทําคู่มือ/แนวทางบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ
3. ชี้ แ จงการบริ ห ารจั ด การงบจ่ ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ แก่ สปสช.เขต
4. คํ า นวณ งบราย สปสช.เขต ตามรายหั ว
ประชากร
5. เสนอแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตาม
คุณภาพบริการ รายการตัวชี้วัดกลาง และ
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ แก่ อปสข.
6. ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตาม
คุณภาพบริการแก่หน่วยบริการ

ส.ค. 60
1ก.ย. 60
ก.ย. 59
ต.ค. – พ.ย. 60

ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หน่วยบริการ สํานักที่เกี่ยวข้อง และ
สปสช.เขต
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หน่วยบริการ
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หน่วยบริการ.และสํานักที่เกีย่ วข้อง
สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชย
ค่าบริการ.
สปสช.เขต
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กิจกรรม
7. แจ้งแนวทางการบริห ารจั ด การงบจ่ ายตาม
คุ ณ ภาพบริก ารระดั บ เขตที่ ผ่ าน อปสข.แก่
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วย
บริการ
8. สนับสนุนข้อมูล และ script ในการดึงข้อมูล
ในระบบ
9. ประมวลผลงานตามรายการตั ว ชี้ วั ด กลาง
และส่งให้แก่ สปสช.เขต
10. สปสช.เขต ตรวจสอบข้อมูลและแจ้ง IT
เพื่อแก้ไขข้อมูล
11. ประมวลผลข้ อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด และ
คํ า นวณงบประมาณรายหน่ วยบริก ารตาม
ผลงานและเกณฑ์ที่กําหนด และโอนงบจ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้แก่หน่วย
บริการ
12. ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
กําหนด
13. กํากับ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งาน และ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
10.

ระยะเวลา

ม.ค – มิ.ย.61

ผูร้ บั ผิดชอบ

31 พ.ค. 61

สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน
สํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์.
สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน

30 มิ.ย. 61

สปสช.เขต

จ่ายครั้งเดียว
สปสช.เขต
ภายใน 31 ส.ค.
61
ส.ค. –ก.ย.61
ก.ย. 61

สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หน่วยบริการ/ สปสช.เขต/สํานักที่
เกี่ยวข้อง
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หน่วยบริการ.

การกํากับ ติดตามประเมินผล

1) ความครบถ้ วน ถู ก ต้ อ ง ของข้ อมู ล ที่ นํ ามาใช้ ในการประเมิ น ผลงานตามตั วชี้ วัด งบจ่ ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ
2) การดําเนินการเป็นไปตามแผน และเบิกจ่ายงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ถูกต้อง ตรงตาม
เวลาที่กําหนด
3) การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผลงานบริการ เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริม กํากับและ
ติดตามคุณภาพบริการในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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11.

ตัวชีว้ ัดกลาง

ตัวชี้วัดกลางที่นํามาใช้ในการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560 นั้น เป็น
ตัวชี้วัดที่บูรณาการระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย สปสช.เขต ทุกเขตนําไปใช้ในการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการ จํานวน 6 รายการ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด
ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รบั การคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ระดับน้าํ ตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อ ยละสะสมความครอบคลุม การตรวจคั ด กรองมะเร็งปากมดลู ก ในสตรี 30-60 ปี
ภายใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผูป้ ่วยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6 : การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก
(ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิต
สูง (Hypertension)
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12.

ตัวชีว้ ัดระดับพืน้ ที่

ตั วชี้ วั ด พื้ น ที่ ไม่ เกิ น 5 ตั ว ซึ่ งสามารถเลื อ กจากรายการตั ว ชี้ วัด ที่ มี หรื อ กํ าหนดเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาใหม่ ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพบริการ และตามปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
ตัวชี้วัด และผ่านความเห็ นชอบจาก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้ นที่ (อปสข.) (กําหนด
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะนํามาใช้ ดังรายละเอียดหน้า 5-6) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 4

ตัวชีว้ ัดระดับพืน้ ทีส่ ปสช. เขต 12 สงขลา
: ร้อยละของผูส้ ูงอายุทตี่ ้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพืน้ ฐาน
1.1 ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ ด้วย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
1.2 ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ ด้วย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL) มี ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน ทีไ่ ด้รับ
การดูแลเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข
: ร้อยละของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปีมีการพัฒนาการสมวัย
2.1 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ
2.2 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า
2.3 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครอง และติดตามภายใน 30 วัน
: ร้อยละของเด็กต่ํากว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช.
3.1 ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
3.2 ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
: .อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
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การกําหนดการคะแนนรายตัวชี้วดั และตัวชีว้ ัดย่อย งบจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ
ปีงบประมาณ 2561 สปสช.เขต 12 สงขลา
คะแนนข้อ
รายการตัวชี้วดั
ย่อย
ตัวชี้วัดที่ 1:ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
100
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
100
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60
ปี ภายใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6: การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy)
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดัน
โลหิตสูง (Hypertension)
ตัวชี้วัดที่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละความครอบคลุมของผูส้ ูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ
ด้วยเครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ
ด้วยเครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL) มี ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน ที่

100
100

50
50

100

70
30

ได้รบั การดูแลเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 8: ร้อยละของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปีมีการพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า

25
50
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รายการตัวชี้วดั

คะแนนข้อ
ย่อย

ตัวชี้วัดที่ 8.3 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครอง และติดตามภายใน 30 วัน

25

ตัวชีว้ ัดที่ 9: ร้อยละของเด็กต่ํากว่า 3 ปี ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
ตัวชี้วัดที่ 9.2 ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน

60

ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

40

ตัวชี้วัดที่ 10: อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต

100

รวม
*** ตัวชี้วัดที่ 1-6 เป็นตัวชี้วัดกลาง และตัวชี้วัดที่ 7-10 เป็นตัวชี้วัดพื้นที่

1,000
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ภาคผนวก ก. Template ตัวชี้วดั กลาง
ชื่อตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รบั การคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ระดับน้าํ ตาลในเลือด
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่มเป้าหมายสิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ําตาลในเลือด ใน
กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน (ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน
พ.ศ. 2557)
เกณฑ์เป้าหมายระดับประเทศ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นเบาหวาน
1)
2)
3)
4)

ฐานข้อมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
ฐานข้อมูล IP/OP e-claim จากแฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย
E10-E14
5) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย
E10-E14
6) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม NCDSCREEN ฟิลด์ BSLEVEL และ ฟิลด์ BSTEST
7) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองระดับน้ําตาลในเลือด ช่วง 1 เมษายน 2560 ถึง 31
มีนาคม 2561 (โดยตัดผู้ป่วยที่เคยเป็นเบาหวานก่อนหน้านั้นออก)
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบที่เกิดในช่วง 1 เมษายน
2485 ถึง 31 มีนาคม 2525 ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดย DATE_SERV อยู่ ในช่วง
1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยนับจาก PID ที่ปรากฏใน NCDSCREEN
ฟิลด์ BSTEST มีค่าเป็น 1,2,3,4 และ BSLEVEL มีค่ามากกว่า 0 ทั้งนีต้ ้องตัดผู้ที่เสียชีวิต
ก่อนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคเบาหวาน
จากฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE หรือฐานข้อมูล
OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 รวมทั้ง PID
ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 ก่อนวันมีผลคัด
กรองดังกล่าวออกจากการคํานวณ
B= จํานวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อน
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เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

B= จํานวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2485 ถึง 31
มีนาคม 2525 ที่ไม่เคยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานก่อนวันที่ 1 เมษายน 2560 โดย
ตรวจสอบจาก IP/OP e-claim หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์
DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์
CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14

สูตรการคํานวณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผูป้ ระสานการงาน
ตัวชีว้ ัด
Baseline

(A/B) X 100

ค่าคะแนนเต็ม
เกณฑ์การให้
คะแนน

ปีละ 1 ครั้ง
นางสาวสาหร่าย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286,
email: saray.r@nhso.go.th
ผลงาน QOF ปี 2560= 59.34%
100 คะแนน
ร้อยละ
>90.00
74.01-90.00
50.01-74.00
34.00-50.00
<34.00

คะแนน
5
4
3
2
1
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ชื่อตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

2.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รบั การคัดกรองความดันโลหิตสูง
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมายสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึงการคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายที่ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงมาก่อน (ตามแนวทางการ
รักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เกณฑ์เป้าหมายระดับประเทศ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคความดันโลหิตสูง
1) ฐานข้อมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร์
2) ฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร์
3) ฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4) ฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึน้ ต้นด้วย I10I15
5) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย
I10-I15
6) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม NCDSCREEN ฟิลด์ SBP_1 และ ฟิลด์ DBP_1
ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ช่วง 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม
2561 โดยตัดผู้ที่เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนหน้าวันที่คัดกรองออก
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบที่เกิดในช่วง 1 ตุลาคม
2485 ถึง 31 มีนาคม 2525 ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ที่
ปรากฏในแฟ้ม NCDSCREEN โดยมีค่า SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี
DATE_SERV อยู่ในช่วง 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อน
วันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจาก
ฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม
DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏใน
แฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัส I10-I15ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่าวออกจากการ
คํานวณ
B= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบ ณ วันประมวลผล ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อน
วันที่ 1 เมษายน 2560
B= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดในช่วง 1 ตุลาคม 2485 ถึง 31
มีนาคม 2525 ที่ไม่เคยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนวันที่ 1 เมษายน
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2560 โดยตรวจสอบจากแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
ร่วมกับ ฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE และฐานข้อมูล
OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
(A/B )X 100

สูตรการคํานวณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ปีละ 1 ครั้ง
ประเมินผล
ผูป้ ระสานการงาน นางสาวสาหร่าย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286,
ตัวชีว้ ัด
email: saray.r@nhso.go.th
Baseline
ผลงาน QOF ปี 2560= 60.86%
เกณฑ์การให้
ร้อยละ
คะแนน
คะแนน
>90.00
5
74.01-90.00
4
50.01-74.00
3
34.00-50.00
2
<34.00
1
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ชื่อตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

3.ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
เพื่อประเมินการได้รับการดูแลก่อนคลอดภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงมีครรภ์คนไทย
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หญิงมีครรภ์คนไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ต้อง
ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ การฝากครรภ์ครัง้ แรกประกอบด้วย
1. ประเมินการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
2. ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง ความดันโลหิต
3. ตรวจร่างกายทั่วไป (ตรวจเสียงปอดและหัวใจ)
4. ตรวจปัสสาวะ (Multiple dipstick) เพื่อหา protein, sugar, asymptomatic
bacteria
5. ตรวจภายใน (อาจเลื่อนไปตรวจในครั้งที่ 2 ของการฝากครรภ์)
6. ตรวจ Hemoglobin/Hematocrit/Osmolarity Fragility/DCIP (ทุกอายุครรภ์)
และตรวจ VDRL, Anti HIV, blood group, Rh typing, HbsAg
7. ให้วัคซีน Tetanus Toxoid ครั้งที่ 1
8. ให้ธาตุเหล็ก และ/หรือ โฟลิค และ Iodine
9. ให้คําแนะนํากรณีเกิดอาการผิดปกติฉุกเฉินและเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อ
ฉุกเฉิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
หญิงมีครรภ์ทร่ี ับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกภายในปีท่หี น่วยบริการสิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
ฐานข้อมูลจากแฟ้ม ANC (การฝากครรภ์ครัง้ ที่ 1 ใน ฟิลด์: ANCNO =1, อายุครรภ์ที่
ฟิลด์: GA)
A=จํานวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุชภาพถ้วนหน้าทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝาก
ครรภ์ครั้งแรก โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ที่ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1
เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
นับ PID จากแฟ้ม ANC (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น)
โดยหญิงสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มาฝากครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้นับในช่วง
ที่ได้รับ
(โดยตรวจสอบการฝากครรภ์ย้อนหลังไป 9 เดือนทุกรายของผู้รับบริการในช่วงที่
กําหนด เพื่อตัดรายที่เคยมาในช่วง 9 เดือนย้อนหลังออกก่อน หากมี PID ซ้ํา ให้เลือก
GRAVIDA ที่ไม่ซ้ํา) ให้นับเฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min
(GA) กรณีพบซ้ําให้เลือกหน่วยบริการแรกหน่วยบริการเดียว นับจํานวนคน จากเลข
ประจําตัว 13 หลัก ที่มี GA <=12 wks และตัด PID error
B = จํานวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์
ครั้งแรกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
ในหน่วยบริการทั้งหมด
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เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

สูตรการคํานวณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผูป้ ระสานการงาน
ตัวชีว้ ัด
Baseline
เกณฑ์การให้
คะแนน

หญิงสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มาฝากครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้ ในช่วงเวลาที่
ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 (โดยตรวจสอบ
การฝากครรภ์ย้อนหลัง 9 เดือนทุกรายของผู้รับบริการในช่วงที่กําหนด เพื่อตัดรายที่
เคยมาในช่วง 9 เดือนย้อนหลังออกก่อน) ให้นับเฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน
min(DATE_SERV) และ min(GA) กรณีพบซ้ําให้เลือกหน่วยบริการแรกหน่วยบริการ
เดียว นับจํานวนคน จากเลขประจําตัว 13 หลัก ตัด CID error
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง
นางสาวสาหร่าย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-1975286, email: saray.r@nhso.go.th
OPPP individual จาก QOF ปี 2560 = 53.80 %
ร้อยละ
>89.00
76.00-89.00
60.00-75.99
44.00-59.99
<44.00

คะแนน
5
4
3
2
1
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ชื่อตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
คํานิยาม

4.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน
5 ปี
เพื่อประเมินความครอบคลุม/การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทย
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีอายุ 30-60 ปี
กลุม่ เป้าหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอายุ 30-60 ปี (เกิด
ในช่วง 1 เมษายน 2500 ถึง 31 มีนาคม 2530 ) และได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในช่วง 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2561 ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูก หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear และ VIA
Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือป้ายเอาเซลล์จากปากมดลูกไปป้ายลงบน
แผ่นสไลด์ ทําการย้อมสีและอ่านผล โดยบุคลากรเซลล์วทิ ยา
VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้
น้ําส้มสายชูชนิดเจือจางป้ายที่บริเวณปากมดลูก ทิ้งไว้ 1 นาที น้ําส้มสายชูจะไปทําปฏิกิริยา
กับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกให้เห็นเป็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจน และตําแหน่งแน่นอน
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการ
รักษาอาจกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งเหมาะสําหรับในการคัดกรองสําหรับสตรีอายุ 30-45ปี

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประชากร
สตรีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 30-60 ปี
กลุม่ เป้าหมาย
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= จํานวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2561 จัดกลุ่มตามหน่วย
ลงทะเบียน
เงื่อนไขรายการ จํานวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2500 ถึง 31
ข้อมูล 1
มีนาคม 2530 ) ในแต่ละหน่วยลงทะเบียนที่มี PID ปรากฏในฐาน Pap screening รวมกับ
PID ที่อยู่ในแฟ้ม SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือ 1B004 และ PID ทีอ่ ยู่ใน
DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัส DIAGCODE = Z014, Z124 ตั้งแต่ปี 1 เมษายน 255631 มีนาคม 2561 แล้วนํามาแจงนับรวมกันโดยตัด PID ที่ซ้ําของ 3 ฐานออก แล้วตัดผู้ท่ี
เสียชีวิตก่อนการคัดกรอง รวมทั้ง PID error ทั้งหมด ก่อนจําแนกตามหน่วยลงทะเบียน
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2500 ถึง 31
มีนาคม 2530 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน
เงื่อนไขรายการ จํานวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2500 ถึง 31
ข้อมูล 2
มีนาคม 2530 ในแต่ละหน่วยลงทะเบียน
สูตรการคํานวณ (A/B) X 100
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ปีละ 1 ครั้ง
ประเมินผล
ผูป้ ระสานการ นางสาวสาหร่าย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286,
งานตัวชี้วดั
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Baseline
เกณฑ์การให้
คะแนน

email: saray.r@nhso.go.th
1) ผลการสํารวจ BRFSS 2558 =69%
2) OPPP Individual ปี QOF 2560= 39.85%
ร้อยละ
>50.00
40.01 - 50.00
30.01 - 40.00
20.01 - 30.00
< 20.00

คะแนน
5
4
3
2
1
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ชื่อตัวชีว้ ัด

ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.1

5 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ปว่ ยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ปว่ ยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ปว่ ยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ (Respiratory Infection)
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ปว่ ยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute
Diarrhea)
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จําเป็นในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
คํานิยาม
1) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) หมายถึง ภาวะที่มีอุจจาระเหลว
กว่าปกติ >3 ครั้งต่อวัน โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอาจ
เกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อโรค และสาเหตุอื่นๆ ผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันส่วนมาก
ไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ระบุโรคตาม ICD-10 ที่กําหนด ดังนี้
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039,
A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049,
A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09,
A090, A099, K521, K528, K529 "
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01
3) ประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่รบั ผิดชอบใน Acute Diarrhea :ผู้ป่วยนอกโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รับบริการที่ร้านยา คลินิก และโรงพยาบาลได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่
ร้อยละ 10 ถึงมากกว่าร้อยละ 90 (อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะโดยเฉลี่ยในโรงพยาบาลร้อย
ละ 50) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุว่าโรคดังกล่าวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่
ต้องการยาปฏิชีวนะน้อยกว่าร้อยละ 5 และการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม fluoroquinolones
รักษาโรคกลุ่มนี้โดยไม่จําเป็น ชักนําให้เกิดการดื้อยากลุ่ม fluoroquinolones และยากลุ่ม
อื่นด้วย (เช่น ยากลุ่ม cephalosporins)
เกณฑ์เป้าหมาย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้การประมวลผลข้อมูลที่หน่วยบริการนําส่งใน
ระบบข้อมูลการให้บริการผู้ปว่ ยนอก ข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายบุคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งเป็น 4 ระดับ
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ปว่ ยที่ได้รบั ยาปฏิชีวนะ
< 20
20.00-30.00
30.01 -40.00
> 40.00

เกณฑ์การให้คะแนน
5
3
1
0
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่านระบบ OP/PP Individual Data
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข้อมูล 1
A: จํานวนใบสัง่ ยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1
นับจํานวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10 และ มีการให้ยาปฏิชีวนะ
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039,
A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049,
A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09,
A090, A099, K521, K528, K529 "
รายการข้อมูล 2
B: จํานวนใบสัง่ ยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
นับจํานวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039,
A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049,
A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09,
A090, A099, K521, K528, K529 "
สูตรการคํานวณตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.1
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษายน 60 – 31 มีนาคม 61)
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Baseline Data

ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.2

จํานวนเครือข่ายหน่วยบริการ
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ปว่ ย
จําแนกตามกลุม่ ร้อยละของใบสั่งยาทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชีวนะ
ทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะ
(CUP_AD)
2555 2556 2557 2558 2559 2560
น้อยกว่าร้อยละ 10
12
9
10
8
5
10
ร้อยละ 10-20
15
15
13
24
33
66
ร้อยละ 20-30
41
38
73 114 139 196
ร้อยละ 30-40
98 109 163 213 258 307
ร้อยละ 40-50
183 181 211 240 253 241
ร้อยละ 50-60
229 257 252 232 201 128
ร้อยละ 60-70
253 237 165 112
90
63
ร้อยละ 70-80
116 122
95
61
44
22
ร้อยละ 80-90
38
35
35
24
14
5
ร้อยละ 90-100
19
16
8
8
6
4
Grand Total
1004 1019 1025 1036 1043 1042
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ปว่ ยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Infection :RI)
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จําเป็นในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ Respiratory Infection (RI)
คํานิยาม
1)
Respiratory Infection (RI) หมายถึง โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน
(upper respiratory tract infections, URI) และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute
bronchitis) ในผู้ป่วยนอก ซึง่ โรคเหล่านี้ส่วนมากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคเหล่านี้
ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คอหอยอักเสบ/ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบ
เฉียบพลัน หูชนั้ กลางอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ระบุโรคตาม ICD-10
ที่กําหนด ดังนี้
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029,
J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069,
J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208,
J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, H660, H664, H669, H670,
H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
2)
ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01
3)
ประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่รบั ผิดชอบใน Respiratory Infection : ผู้ป่วย
นอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันที่รับบริการทีร่ ้าน
ยา คลินิก และโรงพยาบาลได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงมากกว่าร้อยละ 90
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(อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะเฉลี่ยของโรงพยาบาลร้อยละ 60) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการ
ระบุว่าโรคดังกล่าวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่าร้อยละ 10 และการใช้ยา
ปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคดังกล่าวที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่มีประโยชน์ ทําให้เกิดโทษ
จากผลข้างเคียงของยา ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น
เกณฑ์เป้าหมาย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้การประมวลผลข้อมูลที่หน่วยบริการนําส่งใน
ระบบข้อมูลการให้บริการผู้ปว่ ยนอก ข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายบุคคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งเป็น 4 ระดับ
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ปว่ ยที่ได้รบั ยาปฏิชีวนะ
≤ 20
20.00-30.00
30.01 -40.00
> 40.00

เกณฑ์การให้คะแนน
5
3
1
0

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่านระบบ OP/PP Individual Data
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข้อมูล 1
A: จํานวนใบสัง่ ยาผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1
นับจํานวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10 และ มีการให้ยาปฏิชีวนะ
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029,
J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069,
J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208,
J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, H660, H664, H669, H670,
H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
รายการข้อมูล 2
B: จํานวนใบสัง่ ยาผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน
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เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
นับจํานวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029,
J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069,
J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208,
J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, H660, H664, H669, H670,
H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
สูตรการคํานวณตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.2
(A/B)x100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษายน 60 – 31 มีนาคม 61)
Baseline Data
จํานวนเครือข่ายหน่วยบริการ
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ปว่ ย
จําแนกตามกลุม่ ร้อยละของใบสั่งยาทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชีวนะ
ทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะ
(CUP_RI)
2555 2556 2557 2558 2559 2560
น้อยกว่าร้อยละ 10
7
8
6
4
2
5
ร้อยละ 10-20
26
21
31
61
86 138
ร้อยละ 20-30
77
88 157 202 226 308
ร้อยละ 30-40
218 226 283 292 315 310
ร้อยละ 40-50
292 302 293 270 245 191
ร้อยละ 50-60
250 241 157 133 103
57
ร้อยละ 60-70
85
88
59
34
34
18
ร้อยละ 70-80
35
31
26
31
24
11
ร้อยละ 80-90
13
12
9
7
6
3
ร้อยละ 90-100
1
2
4
2
2
1
Grand Total
1004 1019 1025 1036 1043 1042
ผูป้ ระสานการงาน นายไตรเทพ ฟองทอง สํานักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ์ โทร 085-487-5037
mail :traithep.f@nhso.go.th
ตัวชีว้ ัด
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 5 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในตัวชี้วัดย่อย
5.1 และ 5.2
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= ค่าคะแนนที่ได้ในตัวชี้วัดย่อย 5.1 + ค่าคะแนนที่ได้ในตัวชี้วัดย่อย 5.1

2
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ชื่อตัวชีว้ ัด

6. .การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะทีค่ วรควบคุมด้วยบริการผูป้ ่วย
นอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy)
ปอดอุดกัน้ เรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง
(HT)
วัตถุประสงค์
การติดตามและประเมินสมรรถนะการให้บริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิทสี่ ามารถ
ลดการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็น
คํานิยาม
ภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) การคัดเลือกข้อมูลการนอนโรงพยาบาล
ด้วย ACSC อ้างอิงจากการศึกษาของ สุพล ลิมวัฒนานนท์ ในคู่มือการวิเคราะห์อัตราการ
นอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน โดย
พิจารณาจากการวินิจฉัยหลักโดยใช้รหัส ICD-10 ดังต่อไปนี้
1. ลมชัก (epilepsy) : G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18,
J20, J21, J22 ที่มีการวินิจฉัยรองเป็น J44
3. หืด (asthma): J45 และ J46
4. เบาหวาน (diabetes): E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1,E11.6,
E11.9, E13.0, E13.1, E13.6, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6 และ E14.9
5. ความดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีการให้หัตถการดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36,
37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98
เกณฑ์เป้าหมาย
ค่าเป้าหมายภาพรวมประเทศ ลดลง ไม่น้อยกว่า 6.58 ต่อแสนประชากร
ประชากร
ผู้ป่วย ACSC ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma)
เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในความ
กลุม่ เป้าหมาย
รับผิดชอบของหน่วยบริการประจํา
วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน ผ่านโปรแกรม e-Claim
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล IP e Claim
รายการข้อมูล 1
A: จํานวนครั้งที่ผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 15-74 ปี ทีล่ งทะเบียนของหน่วยบริการประจํา
(Hmain OP) เข้ารักษาในโรงพยาบาลในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) ตามคํานิยาม
A1 = ข้อมูล A ระหว่าง เม.ย. 59 – มี.ค. 60
A2 = ข้อมูล A ระหว่าง เม.ย. 60 – มี.ค. 61
เงื่อนไขรายการ
A: นับจํานวนครั้งของผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริการ
ประจํา (Hmain OP) ที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน (IP) ด้วยโรค (pdx) ดังนี้
ข้อมูล 1
1. ลมชัก (epilepsy): G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16,
J18, J20, J21, J22 ที่มีการวินิจฉัยรองเป็น J44
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รายการข้อมูล 2

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

สูตรการคํานวณ
ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา
ประเมินผล
ผูป้ ระสานการงาน
ตัวชีว้ ัด
Baseline
เกณฑ์การให้
คะแนน

3. หืด (asthma): J45 และ J46
4. เบาหวาน (diabetes): E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1,E11.6,
E11.9, E13.0, E13.1, E13.6, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6 และ E14.9
5. ความดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีการให้หัตถการดังต่อไปนี้ 33.6, 35,
36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98
จากฐาน IP e-claim (โดยแสดงผลจํานวนครั้งเป็นรายกลุ่มโรค แต่การคิดอัตราใช้ยอด
รวมทั้ง 5 กลุ่มโรค)
A1 = ข้อมูล A ระหว่าง เม.ย. 59 – มี.ค. 60
A2 = ข้อมูล A ระหว่าง เม.ย. 60 – มี.ค. 61
B1: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจํา ณ 30 ก.ย.
59
B2: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจํา ณ 30 ก.ย.
60
B1: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจําที่รับ
ลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใช้ประชากร ณ ณ 30 ก.ย. 59
B2: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจําที่รับ
ลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใช้ประชากร ณ 30 ก.ย. 60
X1 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 เม.ย. 59 – มี.ค. 60 =
(A1/B1)x100,000
X2 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 เม.ย. 60 – มี.ค. 61=
(A2/B2)x100,000
Y = อัตราลดลง = X2-X1
2 ครั้ง (แบบสะสม)
นางสาวสาหร่าย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286,
email: saray.r@nhso.go.th
ผลงาน QOF ปี 2560 ภาพรวมประเทศ ลดลง 1.87 ต่อแสนประชากร
ร้อยละ
คะแนน
<10.00
5
7.01-10.00
4
4.01-7.00
3
1.00-4.00
2
< 1.00
1
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ภาคผนวก ข. Template ตัวชี้วดั ระดับพื้นที่
ชื่อตัวชีว้ ัด

วัตถุประสงค์

คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
วิธจี ัดเก็บข้อมูล

7.ร้อยละของผูส้ งู อายุทตี่ ้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
7.๑ ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลด้วย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
7.๒ ร้อยละของผูส้ ูงอายุทไี่ ด้รบั การคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพืน้ ฐาน(น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑
คะแนน) ได้รับการดูแลเยีย่ มบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข
1.
เพื่ อ ประเมิ น ความครอบคลุ ม ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บ การคั ด กรองและประเมิ น
สมรรถนะเพื่อการดูแลด้วยเครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
2. เพื่อจําแนกกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถวางแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสมในระยะยาว
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข
ผู้สูงอายุ หมายความตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ.๒๕๔๖ หมายถึง บุคคลซึ่งมี
อายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน หมายถึง
ผู้ สู งอายุ ที่ ได้ รั บ การคั ด กรองและประเมิ น สมรรถนะเพื่ อ การดู แ ล ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
Activity of Daily Living (ADL) มีคะแนน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน โดย
แบ่ ง ตามกลุ่ ม ศั ก ยภาพ คื อ กลุ่ ม ที่ ๒ ช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลตนเองได้ บ้ า ง(Partial
Dependent) มี ค ะแนน ๕-๑๑ คะแนน รวมกั บ กลุ่ ม ที่ ๓ ช่ วยเหลื อ ตนเองไม่ ได้
(Dependent) มีคะแนน ๐-๔ คะแนน
๑. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแล ด้วย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน (มีคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑
คะแนน) ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทุกคน(ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖1)
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม
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แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล ๑.
เงื่อนไขรายการข้อมูล
1.
รายการข้อมูล 2.
เงื่อนไขรายการข้อมูล
2.
รายการข้อมูล 3.
เงื่อนไขรายการข้อมูล
3.

รายการข้อมูล 4.

ระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ๔๓ แฟ้มทีห่ น่วยบริการบันทึกข้อมูล
๑.จํานวนผู้สูงอายุ คํานวณจากแฟ้มประชากร (person) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่
อยู่อาศัยได้ถูกต้อง (home)
๒.จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ จากแฟ้ม Special PP
รหัส
๑B๑๒๘๐ หรือ ๑B๑๒๘๑ หรือ ๑B๑๒๘๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓.จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน จากแฟ้ม Special PP รหัส ๑B๑๒๘๑ หรือ
๑B๑๒๘๒ รวมกัน
4.จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน จากแฟ้ม Special PP รหัส ๑B๑๒๘๑ หรือ
๑B๑๒๘๒ ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุขตามแฟ้ม COMMUNITY
SERVICE
A๑ = จํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทุกคน
A๑ = จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม
HOME ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบรู ณ์ขึ้นไป ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 และมีType
Area = ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้ํา
B1 = จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลด้วย
เครื่องมือ ADL
B1 = จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม
HOME ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบรู ณ์ขึ้นไป ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 และมีType
Area = ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้ํา ทีม่ ขี ้อมูลแฟ้ม Special PP รหัส ๑B๑๒๘๐
หรือ ๑B๑๒๘๑ หรือ ๑B๑๒๘๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง
A2 = จํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองและประเมิน
สมรรถนะเพื่อการดูแล ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน( มีคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน)
A2 = จํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทุกคน (ผู้ที่มอี ายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) ที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการ
ดูแล ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน( มีคะแนนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน) ที่มีข้อมูลแฟ้ม Special PP รหัส ๑B๑๒๘๑ หรือ ๑
B๑๒๘๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง
B2 = จํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทุกคน ที่ได้รบั การคัดกรองและประเมิน
สมรรถนะเพื่อการดูแล ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน(มีคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน) ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านโดย
บุคลากรสาธารณสุข
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เงื่อนไขรายการข้อมูล
4.

สูตรการคํานวณ
ระยะเวลาการ
ประเมินผล
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

B2 = จํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทุกคน (ผู้ที่มอี ายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) ที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการ
ดูแล ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน( มีคะแนนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน) ที่มีข้อมูลแฟ้ม Special PP รหัส ๑B๑๒๘๑ หรือ ๑
B๑๒๘๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุขตามแฟ้ม
COMMUNITY SERVICE
ตัวชี้วัดย่อย ๑.๑ = (B1/A1) x ๑๐๐
ตัวชี้วัดย่อย ๑.๒ = (B๒/A2) x ๑๐๐
๑ เมษายน ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 (12 เดือน)
Baseline data

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕60
NA ๘๓.๗๖ 91.30
NA

๑.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
และประเมินสมรรถนะเพื่อ
การดูแล ด้วยเครื่องมือ
Activity of Daily Living
NA
ร้อยละ NA
NA
NA
(ADL)
๒.ผู้สูงอายุที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในการดําเนิน
กิจวัตรประจําวันพื้นฐานหนึ่ง
ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านโดย
บุคลากรสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน : ๑.๑ ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลด้วย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
ค่าร้อยละ
ค่าคะแนน
>90.0
5
80.00-90.00
4
70.00-79.99
3
60.00-69.99
2
>60.00
1
๑.๒ ร้อยละของผูส้ ูงอายุทไี่ ด้รบั การคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพืน้ ฐาน(น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน)
ได้รบั การดูแลเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข
ค่าร้อยละ
ค่าคะแนน
>80.00
5
70.00-79.99
4
60.00-69.99
3
50.00-59.99
2
<50.00
1
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หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
ตัวชีว้ ัด
ผูป้ ระสานงานตัวชีว้ ัด นางขนิษฐา สวนแสน กลุม่ งานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร.๐๗๔ ๒๓๓๘๘๘ โทรสาร ๐๗๔ ๑๒๔๓๔๙๔ ต่อ ๕๓๖๕
๐๙๐-๑๙๗๕๒๕๙ E-mail :kanittha.s@nhso.go.th
เอกสารอ้างอิง
๑. พระราชบัญญัติผสู้ ูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. คู่มือแนวทางการจัดตั้งและดําเนินการคลินิกผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ ปี ๒๕๕๖
๔. คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ฉบับบูรณาการปี ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุข
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/
ผูร้ ่วมพัฒนาตัวชี้วดั
 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/
สงขลา/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส
 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/
สตูล/สงขลา/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส
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ชื่อตัวชีว้ ัด

วัตถุประสงค์
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย

วิธกี ารจัดเก็บ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

8.ร้อยละของเด็ก ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาสมวัย
8.๑ ร้อยละของเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รบั การตรวจคัดกรองพัฒนาการ
8.๒ ร้อยละเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า
8.๓ ร้อยละเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ทีม่ ผี ลคัดกรองสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รบั การ
กระตุ้นพัฒนาการโดยผูป้ กครอง และติดตามภายใน ๓๐ วัน
๑.เพื่อประเมินความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๒.เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นหาเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เพื่อกระตุ้น /รักษา เด็กที่มีพัฒนาการ
ผิดปกติอย่างทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
๑. เด็ก ๐-5 ปี หมายถึง เด็กไทยอายุ ๙ เดือน – ๙ เดือน ๒๙ วัน, ๑๘– ๑๘ เดือน ๒๙ วัน
๓๐เดือน - ๓๐ เดือน ๒๙ วัน และ ๔๒ เดือน – ๔๒ เดือน ๒๙ วัน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของหน่วยบริการสาธารณสุขจากการสํารวจเด็กที่มีอยู่จริง (Type ๑ และ ๓) ในช่วงเวลาที่
กําหนด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM
๒. เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กไทยที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
DSPMและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าในครั้งแรกที่ประเมิน
๓. เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รบั การกระตุ้นพัฒนาการโดยผูป้ กครองและได้รับการติดตาม
ภายใน ๓๐ วัน หมายถึง เด็กไทยที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPMครั้ง
แรกพบว่าสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านโดยผู้ปกครอง และได้รับ
การติดตาม เพื่อคัดกรองพัฒนาการซ้ํา โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน ๓๐ วัน
๒.๑ ร้อยละของเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙5
๒.๒ ร้อยละเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
๒.๓ ร้อยละเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครอง และติดตามคัดกรองซ้ํา โดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขภายใน
๓๐ วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เด็กไทยอายุ ดังนี้
เด็กอายุ ๙ เดือน คือ เด็กอายุ ๙ เดือน – ๙ เดือน ๒๙ วัน ,
เด็กอายุ ๑๘ เดือน คือ เด็กอายุ ๑๘ เดือน – ๑๘ เดือน ๒๙ วัน ,
เด็กอายุ ๓๐ เดือน คือ เด็กอายุ ๓๐ เดือน - ๓๐ เดือน ๒๙ วัน ,
เด็กอายุ ๔๒ เดือน คือ เด็กอายุ ๔๒ เดือน – ๔๒ เดือน ๒๙ วัน
ทุกคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบ
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (๔๓ แฟ้มที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูล )
๑) เดือน คํานวณจากแฟ้มประชากร ๔๒และ ๓๐ ๑๘ ๙จํานวนเด็กไทยอายุ .person) ที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่อาศัยได้ถูกต้อง (home)
๒.จํานวนเด็กไทยอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ที่ได้รับการคัดกรองและประเมิน
พัฒนาการ
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รายการข้อมูล 1
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

รายการข้อมูล ๓
เงื่อนไข
รายการข้อมูล ๓

รายการข้อมูล ๔
เงื่อนไข
รายการข้อมูล ๔
สูตรการคํานวณ

ด้วยเครื่องมือ DSPM จากแฟ้ม Special PP ตามรหัส๑ :B๒๖๐, ๑B๒๖๑, ๑B๒๖๒
A๑= จํานวนเด็กไทยอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ที่ได้รับการคัดกรองและประเมิน
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM
A๑= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME
ที่มีอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน และมีType Area = ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้าํ ที่มี
ข้อมูลแฟ้ม Special PP ตามรหัส ๑ :B๒๖๐ หรือ ๑B๒๖๑ หรือ ๑B๒๖๒ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง จําแนกรายสถานบริการ
A๒= จํานวนเด็กไทยอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ที่ได้รับการคัดกรองและประเมิน
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า
A๒= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME
ที่มีอายุ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน และมีType Area = ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้ํา ที่มี
ข้อมูลแฟ้ม
Special PP ตามรหัส : ๑B๒๖๑ หรือ ตามด้วยรหัสสงสัยพัฒนาการล่าช้า เป็นรายด้าน
ด้านGMรหัส ๑B๒๐๑ และด้านFM รหัส ๑B๒๑๑ และด้านRLรหัส๑B๒๒๑ และด้านELรหัส
๑B๒๓๑ และด้านPSรหัส ๑B๒๔๑ จําแนกรายสถานบริการ
A๓=จํานวนเด็กไทยอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครองและติดตามคัดกรองซ้ํา โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ภายใน ๓๐ วัน
A๓= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME
ที่มี อายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน และมีType Area = ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้ํา
จําแนกรายสถานบริการ ที่มี ข้อมูลแฟ้ม Special PP ตามรหัส : ๑B๒๖0 หรือ ๑B๒๖2
ตามด้วยรหัสเป็นรายด้านที่ล่าช้าทั้ง 5 ด้าน จําแนกรายสถานบริการ
1) ด้าน GM รหัส ๑B๒๐๒
2) ด้าน FM รหัส ๑B๒๑๒
3) ด้าน RL รหัส ๑B๒๒๒
4) ด้าน EL รหัส ๑ B๒๓๒
5) ด้าน PS รหัส ๑B๒๔๒
B= จํานวนเด็กไทยอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
B= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME
ที่มีอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน และมี Type Area = ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้าํ
จําแนกรายสถานบริการ
ตัวชี้วัดย่อย ๒.๑ = (A๑/B) x ๑๐๐
ตัวชี้วัดย่อย ๒.๒ = (A๒/A๑) x ๑๐๐
ตัวชี้วัดย่อย ๒.๓ = (A๓/A๒) x ๑๐๐
๑ เมษายน ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 (12 เดือน)

ระยะเวลา
การประเมินผล
รายละเอียดข้อมูล ๑. ร้อยละจํานวนเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี ที่ตรวจพัฒนาการแล้วมีพัฒนาการสมวัย
พื้นฐาน
(ค่าเฉลี่ยเขต ๒๕๕๘ =๙๙.๖๘ ,๒๕๕๙ = ๙๙.๑๑)
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เกณฑ์การให้
คะแนน

๒. ร้อยละเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ค่าเฉลี่ยเขต ๒๕๕๘ = ๑๔.๙๙, ๒๕๕๙ =
๑๗.๑๕)
8.๑ ร้อยละของเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รบั การตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ค่าร้อยละ
ค่าคะแนน
>95.00
5
90.00-95.00
4
85.00-89.99
3
80.00-84.99
2
<80.00
1
8.2 ร้อยละเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า
ค่าร้อยละ
ค่าคะแนน
>20.0
5
18.00-20.00
4
16.00-17.99
3
14.00-15.99
2
<14.00
1
8.3 ร้อยละเด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ทีม่ ผี ลคัดกรองสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รบั การ
กระตุ้นพัฒนาการโดยผูป้ กครอง และติดตามภายใน ๓๐ วัน
ค่าร้อยละ
ค่าคะแนน
> 90.0
5
85.00-89.99
4
80.00-84.99
3
75.00-79.99
2
<75.00
1
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
ผูป้ ระสานงาน
นางขนิษฐา สวนแสน กลุม่ งานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
ตัวชีว้ ัด
โทร.๐๗๔ ๒๓๓๘๘๘ โทรสาร ๐๗๔ ๑๒๔๓๔๙๔ ต่อ ๕๓๖๕
๐๙๐-๑๙๗๕๒๕๙ E-mail :kanittha.s@nhso.go.th
ผูร้ ่วมพัฒนา
 ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/
ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส
ตัวชีว้ ัด
 ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/
สงขลา/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส
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ตัวชีว้ ัดที่

วัตถุประสงค์
คํานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล ๑
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล ๑

รายการข้อมูล ๒
เงื่อนไข
รายการข้อมูล๒

9.ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช
9.๑ ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช
9.๒ ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ ๑๘ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ได้รบั การ
ทาฟลูออไรด์วานิช อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ ๓ ปี
เด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑ วัน ถึง ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ใน
เขตความรับผิดชอบ ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
๑. ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๖๐
๒. ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ ๑๘ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช อย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๑.เด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ในเขตรับผิดชอบทุกคน ( เด็กที่เกิดระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ )
๒.เด็กอายุ ๑๘ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ในเขตรับผิดชอบทุกคน ( เด็กที่เกิด
ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ )
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (๔๓ แฟ้ม) ที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูล
๑.จํานวนเด็กไทย คํานวณจากแฟ้มประชากร (person) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแฟ้มที่
อยู่อาศัย (home) ได้ถูกต้อง
๒.จํานวนเด็กที่ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช จากแฟ้ม procedure_opd ที่มีรหัส
หัตถการ (ICD๑๐TM) ๒๓๗๗๐๒๐ หรือ ๒๓๗๗๐๒๑
A1 = เด็กไทยทุกสิทธิอายุ ๑ วัน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
A2 = เด็กไทยทุกสิทธิอายุ ๑๘ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ได้รับการทาฟลูออไรด์
วานิช อย่างน้อย 2 ครั้ง ในปีเดียวกัน
A1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME ที่มีอายุ ๑
วัน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีType Area =
๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้าํ ที่มีข้อมูลแฟ้ม procedure_opd รหัสหัตถการ ICD๑๐
TM ๒๓๗๗๐๒๐ หรือ ๒๓๗๗๐๒๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง จําแนกรายสถานบริการ
A2 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME ที่มีอายุ
๑๘ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีType
Area = ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นับซ้ํา ที่มขี ้อมูลแฟ้ม procedure_opd รหัสหัตถการ
ICD๑๐TM ๒๓๗๗๐๒๐ หรือ ๒๓๗๗๐๒๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย ๒ ครั้ง ในรอบ
ปี จําแนกรายสถานบริการ
B1 = เด็กไทยทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ อายุ ๑ วัน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน
B2 = เด็กไทยทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ อายุ ๑๘ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน
B1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME ที่มีอายุ
อายุ ๑ วัน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และมี Type Area
= ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นบั ซ้ํา
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B2=เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ้ม PERSON และแฟ้ม HOME อายุ ๑๘
เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และมี Type Area
= ๑,๓ ยังมีชีวิตอยู่ และไม่นบั ซ้ํา
A1/B1 *๑๐๐
A2/B2 *๑๐๐
๑ เมษายน ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 (12 เดือน)

สูตรการคํานวณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
รายละเอียดข้อมูล ร้อยละของเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช (เมษายน ๕๙ – มีนาคม
พื้นฐาน
๖๐) ค่าเฉลี่ยของเขตร้อยละ ๖๗.๙๐
เกณฑ์การให้คะแนน 9.๑ ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช
ค่าร้อยละ
ค่าคะแนน
>70.0
5
65.00-70.00
4
60.00-64.99
3
55.00-59.99
2
<55.00
1
9.๒ ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ ๑๘ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ได้รบั การ
ทาฟลูออไรด์วานิช อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี
ค่าร้อยละ
ค่าคะแนน
> 50.0
5
45.00-50.00
4
40.00-44.99
3
35.00-39.99
2
<35.00
1
หน่วยงานที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
ผูป้ ระสานงาน
นางขนิษฐา สวนแสน กลุม่ งานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
ตัวชีว้ ัด
โทร.๐๗๔ ๒๓๓๘๘๘ โทรสาร ๐๗๔ ๑๒๔๓๔๙๔ ต่อ ๕๓๖๕
๐๙๐-๑๙๗๕๒๕๙ E-mail :kanittha.s@nhso.go.th
ผูร้ ่วมพัฒนาตัวชี้วดั  ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปัตตานี/นราธิวาส
 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/
สงขลา/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส
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ชื่อตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

๔.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต
๔.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
เพื่ อ ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต จากชุ ม ชน
(community acquired Infection)
1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย
ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1)
๒. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ
severe sepsis หรือ septic shock
๒.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึงผู้ป่วย sepsis ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion
หรือ
organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้
๒ .2 ผู้ ป่ ว ย septic shock ห ม า ย ถึ ง ผู้ ป่ ว ย sepsis ที่ มี hypotension ต้ อ ง ใช้
vasopressors
ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg แม้ว่าจะได้สารน้ําเพียงพอแล้วก็ตาม
๓. Community-acquired sepsis หมายถึงผู้ป่วยการติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน
โดย
ต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis
ตารางประกอบคํานิยาม
ตารางที่ 1 SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Temperature >38°C or <36°C
Heart rate >90 beats/min
Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2<32 mm Hg
WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form >10 %
ตารางที่ 2 Tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction
มีภาวะ hypotension
ค่า blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output <0.5 mL/kg/hr เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม.แม้ว่าจะได้สารน้ําอย่าง
เพียงพอ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไม่มีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ
Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L)
Bilirubin >2 mg/dL(34.2μmol/L)
Platelet count <100,000μL
Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที )
อัตราตายลดลง ร้อยละ 2 จากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน
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ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย

ผู้ป่วยในทุกสิทธิที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตจากชุมชน
(community acquired Infection) ของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ใน
เขต ๑๒ สงขลา
วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน หน่วยบริการบันทึกข้อมูลบริการใน
โปรแกรมของสถานบริการ และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม หรือผ่าน
โปรแกรม IP e claim
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มของจังหวัด หรือ IP e claim
รายการข้อมูล A
A = จํานวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่เสียชีวิต (ราย)
เงื่อนไขรายการ
B = นั บจํ านวนผู้ ป่ ว ยใน จากเลขประจํ าตั วประชาชน ๑๓ หลั ก นั บตาม AN จากแฟ้ ม
ข้อมูล A
Person,แฟ้ม Admission วันที่จําหน่าย ๑ เมษายน ๒๕60 - ๓๑ มีนาคม ๒๕61 ,แฟ้ม
Diagnosis_IPD , Dx type = 1 หรือ 2 (รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก หรือ โรคร่วม ,) ICD-๑๐
version ๒๐๑๐,๑๐th revision รหัส A๔๐.๐ –A๔๑.๙ หรือ R๕๗.๒ หรือ R๖๕.๑ จําแนก
เป็นรายจังหวัดที่รักษา และ Discharge type เท่ากับ 8 หรือ 9 (เสียชีวิต)
รายการข้อมูล B
B = จํานวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (ครั้ง)
(เป้าหมาย)
เงื่อนไขรายการ
B = นับจํานวนผู้ป่วยใน จากเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก นับตาม AN จากแฟ้ม
ข้อมูล B (เป้าหมาย) Person,แฟ้ม Admission วันที่จําหน่าย ๑ เมษายน ๒๕60 - ๓๑ มีนาคม ๒๕61 ,แฟ้ม
Diagnosis_IPD, Dx type = 1 หรือ 2 (รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก หรือ โรคร่วม) , ICD-๑๐
version ๒๐๑๐,๑๐th revision(รหัส A๔๐.๐ –A๔๑.๙ หรือ R๕๗.๒ หรือ R๖๕.๑ จําแนก
เป็นรายจังหวัดที่รักษา และ Discharge type ไม่เท่ากับ 4 (ส่งRefer)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 4.๑ = (A/B) x ๑๐๐
ระยะเวลา
๑ เมษายน ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 (12 เดือน)
ประเมินผล
รายละเอียดข้อมูล อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เขต ๑๒ สงขลา ร้อยละ 33.0
พื้นฐาน
ปี 2560
จังหวัดสงขลา ร้อยละ 31.95
จังหวัดสตูล ร้อยละ 26.30
จังหวัดตรัง ร้อยละ 24.90
จังหวัดพัทลุง ร้อยละ (ปี 2559 =41.5 )
จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 35.50
จังหวัดยะลา ร้อยละ 20.00
จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 29.7
หมายเหตุ : เฉพาะ med
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เกณฑ์การให้
คะแนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
ผูป้ ระสานงาน
ตัวชีว้ ัด

ค่าลดลงเท่ากับ

ค่าคะแนน

>=1.60

5

1.20 – 1.59

4

0.80 – 1.19

3

0.40 – 0.79

2

<0.40

1

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

นางขนิษฐา สวนแสน กลุม่ งานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร.๐๗๔ ๒๓๓๘๘๘ โทรสาร ๐๗๔ ๑๒๔๓๔๙๔ ต่อ ๕๓๖๕
๐๙๐-๑๙๗๕๒๕๙ E-mail :kanittha.s@nhso.go.th
ผูร้ ่วมพัฒนาตัวชี้วดั  ผู้รับผิดชอบงานติดเชื้อในกระแสโลหิต เขตบริการสุขภาพที่ 12 ( รพ.หาดใหญ่)
 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/รพ.สะบ้า
ย้อย/สสอ.บางกล่ํา

