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การบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2562
1. แนวคิดการจัดสรร
การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข เป:นแนวคิดสําคัญหนึ่ง ในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติป0งบประมาณ 2562 เพื่อใหมีแรงจูงใจดานการเงินที่เหมาะสมแกผูใหบริการใน
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใหบริการที่มีคุณภาพ ทําใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป:น
และมีคุณภาพไดอยางเทาเทียมกัน
งบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ เป:นการจายเพื่อมุงหวังใหหนวยบริการตระหนักถึงการพัฒนาการ
บริการใหบรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจนมั่นใจไดวาภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ประชาชนจะเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป:นและไดรับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยมี
หลักเกณฑ7 วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจายงบตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ ของหนวยบริการปฐมภูมิ และ
หนวยบริการประจํา ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความจําเป:นตอสุขภาพและการดํารงชีวิต
2.2 เพื่อใหหนวยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2.3 เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบขอมูลสุขภาพในพื้นที่
3. กลุมเป9าหมาย
หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก หนวยบริการประจํา และหนวย
บริการปฐมภูมิ
4. ผลผลิตหรือผลลัพธที่ต?องการ
หนวยบริการมีผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ7ที่กําหนด และประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
5. วงเงินงบที่ได?รับ และประเด็นที่เปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณ 2561
งบสําหรับการบริหารจัดการการจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ มาจาก 3 สวนไดแก
1) บริการผูปFวยนอกทั่วไป ประเภทบริการที่จายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ จํานวน 9 บาทตอผูมี
สิทธิ สําหรับผูมีสิทธิ 48.5750 ลานคน จํานวน 437,175,000 บาท
2) บริการสรางเสริมสุขภาพและป=องกันโรค ประเภทบริการที่จายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ จํานวน
9 บาทตอประชาชนไทยทุกคน 65.7000 ลานคน จํานวน 591,300,000 บาท
3) บริการจายตามคุณภาพผลงานบริการ จํานวน 2 บาทตอผูมีสิทธิ สําหรับผูมีสิทธิ 48.5750 ลานคน
จํานวน 97,150,000 บาท
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ภาพที่ 1 กรอบการบริหารการจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ ป0งบประมาณ 2562

งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
ปงบประมาณ 2562
งบบริการผูปวยนอกทั่วไป

งบบริการสรางเสริมสุขภาพและป4องกันโรค

งบบริการจายตามคุณภาพผลงานบริการ

9 บาท/ผูมีสิทธิ (48.575 ลานคน)

9 บาท/ปชก.ไทย (65.7 ลานคน)

2 บาท/ผูมีสิทธิ์ (48.575 ลานคน)

6. แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑการจายคาใช?จาย
การจั ด สรรงบจายตามคุ ณ ภาพผลงานบริ ก ารนี้ เป: น การจั ด สรรให แกหนวยบริ การประจํ า ที่ มี ผ ลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเป=าหมายตามแนวทางที่กําหนด โดยคณะทํางาน หรือ กลไก
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระดับเขต
6.1 แนวทางพิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่นํามาใชประกอบดวย
6.1.1 เป:นตัวชี้วัดที่บูรณาการรวมระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
6.1.2 เป:นปIญหาดานสาธารณสุข ไดแก กลุมโรคที่มีภาระโรคสูง (High burden) โรคที่มีความเสี่ยง
สู ง (High risk) และโรคที่ มีภ าระคาใช จายสู ง (High cost) และสามารถคั ด เลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่
สอดคลองตามสภาพปIญหาและบริบทของพื้นที่
6.1.3 ไมซ้ํากับตัวชี้วัดผลลัพธ7บริการที่ใชในการจายคุณภาพบริการในบริการผูป้ ่วยไตวาย
เรือรังบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรือรัง และบริการผู้ตดิ เชือเอชไอวี
และผูป้ ว่ ยเอดส์
6.1.4 ไมสรางระบบการบันทึกขอมูลใหม โดยใหใชขอมูลจากฐานขอมูลผูปFวยนอก ขอมูลสราง
เสริมสุขภาพรายบุ คคล (OP-PP individual records) ขอมูลผู ปFวยในรายบุ คคล (IP Eclaim) ขอมูลขึ้นทะเบียนหนวยบริการเป:นหลัก หรือ ขอมูลจาก Health Data center ของ
กระทรวงสาธารณสุข
6.1.5 ใหมีคณะทํางาน หรือกลไกที่มีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อบริหารจัดการในระดับเขต ใน
การกําหนดตัวชี้วัดระดับเขต เป=าหมาย หลักเกณฑ7 เงื่อนไข การใหคะแนนและการจัดสรรงบ
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ตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ แบง เป:น 2 สวน คือ
6.1.6 ตัวชี้วัดกลาง ไมเกิน 10 ตัว เป:นตัวชี้วัดที่บูรณาการระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุกเขตตองนําไปใช
ในการจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ
ในป0งบประมาณ 2562 กําหนดใชตัวชี้วัดกลาง จํานวน 6 ตัว ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป0 ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป0 ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภ7ไดรับการฝากครรภ7ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห7
ตัวชี้วัดที่ 4: รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 3060 ป0 ภายใน 5 ป0
ตัวชี้วัดที่ 5: รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปFวยนอก
5.1 ร อยละการใช ยาปฏิ ชี ว นะอยางรั บ ผิ ด ชอบในผู ปF ว ยนอกโรคอุ จ จาระรวง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 รอยละการใช ยาปฏิ ชี ว นะอยางรั บ ผิ ด ชอบในผู ปF ว ยนอกโรคติ ด เชื้ อระบบ
ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6: การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษาแบบ
ผู ปF 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)
6.1.7 ตัวชี้วัดระดับเขต ไมเกิน 5 ตัว ในป0งบประมาณ 2562 นั้น สปสช.เขต สามารถเลือกจาก
รายการตัวชี้วัดที่ใชในป0งบประมาณ 2561 หรือกําหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหม โดยใชกลไกการมี
สวนรวมกับ ผูเกี่ ยวของในพื้ น ที่ โดยผานความเห็ น ชอบจากคณะอนุ กรรมการหลักประกั น
สุ ข ภาพระดั บ เขตพื้ น ที่ (อปสข.) และสปสช.เขตประกาศใช ในป0 ง บประมาณ 2562
(รายละเอียดในภาคผนวก)
7. หลักเกณฑการจาย
7.1 จัดสรรงบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการใหสปสช.แตละเขต ตามจํานวนประชากร/ผูมีสิทธิ
7.2 สปสชเขต จัดใหมีคณะทํางานหรือ กลไกการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการจัดสรร
งบจายตามเกณฑ7 คุณภาพผลงานบริการ ซึ่งประกอบดวย คาเป= าหมาย น้ําหนักคะแนน เกณฑ7 การใหคะแนน
และสัดสวนงบประมาณที่จะจัดสรรใหหนวยบริการที่มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกิน
เป=าหมายตามแนวทางที่กําหนด
7.3 การกําหนดคาเป=าหมายตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ใหสปสชเขต กําหนดคาเป=าหมายจากผลงาน
บริการในระดับพื้นที่ โดยใหพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองกับคาเป=าหมายระดับประเทศรวมดวย และอาศัย
กลไกการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ โดยผานความเห็นชอบของ อปสข.
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7.4 สปสช เขตจัดสรรงบใหหนวยบริการประจําภายใตวงเงินระดับเขต (Global budget) สวนการจัดสรร
ใหแกหนวยบริการในเครือขายหนวยบริการประจํานั้น ใหกําหนดหลักเกณฑ7การจัดสรรโดยใชกลไกการมีสวนรวม
ในระดับพื้นที่หรือระดับ Contracting Unit of Primary care (CUP)
7.5 กรณี ที่ มี ง บจายตามเกณฑ7 คุ ณ ภาพผลงานบริ ก ารเหลื อ จาก Global budget ระดั บ เขตของแต
ละสปสช.เขต ใหจายคืนหนวยบริการประจําตามจํานวนผูมีสิทธิลงทะเบียน โดยผานความเห็นชอบจากอปสข.
7.6 กําหนดการจัดสรรงบจายตามเกณฑ7 คุณภาพผลงานบริการเพียงครั้งเดียว ใหเสร็จสิ้ นภายในเดือน
สิงหาคม 2562 โดยใชขอมูลบริการไตรมาส 3, 4 ป0งบประมาณ 2561 และไตรมาส 1, 2 ป0งบประมาณ 2562
7.7 การจั ด สรรงบจายตามเกณฑ7 คุ ณ ภาพผลงานบริ ก าร สํ า หรั บ ผู มี สิ ท ธิ ที่ ล งทะเบี ย นกั บ กรมแพทย7
ทหารเรือ และกรมแพทย7ทหารอากาศนั้น สปสช.กําหนดแนวทางการบริหารจัดการเป:นการเฉพาะได โดยใหหารือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. บทบาทหน?าที่ของผู?เกี่ยวข?อง
หนวยงาน
สํานักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหนวยบริการ

สํานัก/แผนงานในกลุมภารกิจ
สนับสนุนเครือขายบริการ
1. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการปฐมภูมิ
2. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการยาและเวชภัณฑ7

บทบาทหน?าที่
1. จัดทํากรอบแนวทางการบริหารเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ
2. ประสานการพิจารณาคัดเลือก และการจัดทําตัวชี้วัดที่นํามาใชในการจาย
ตามเกณฑ7 คุ ณ ภาพผลงานบริ การ รวมกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก /
แผนงานที่เกี่ยวของ และ สปสช.เขต
3. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ
4. ชี้แจงการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ แก สปสช.
เขต
5. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปผล การดําเนินงานงบจาย
ตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการในภาพรวม
6. ประเมินวิเคราะห7ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดในระดับประเทศ
1. กําหนดประเด็น/กรอบการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของหนวย
บริการ โดยเชื่อมโยงบริการระดับ Primary care และ hospital care
2. จัดทําตัวชี้วัดที่นํามาใชในการจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ
3. ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดไว
4. ติดตาม วิเคราะห7 ประเมินผลการใหบริการของหนวยบริการ ตามตัวชี้วัดที่
กําหนด
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หนวยงาน
สํานัก/แผนงานที่เกี่ยวข?อง
1. สํานักบริหารงานทะเบียน
2. สํานักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ7สุขภาพ
3. สํานักบริหารสารสนเทศการ
ประกัน
4. สํานักบริหารการจัดสรรและ
ชดเชยคาบริการ
5. สํานักสนับสนุนและ
ประสานงานเขต
สปสช.เขต

หนวยบริการประจํา

บทบาทหน?าที่
1. สนับสนุนขอมูลพื้นฐานของหนวยบริการที่เขารวมโครงการ
2. จัดทํา script ในการดึงขอมูลและสนับสนุนขอมูลตามตัวชี้วัด และเกณฑ7ที่
กําหนด ใหแกสํานักที่เกี่ยวของ และ สปสช. เขต
3. คํานวณวงเงินงบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการให สปสช. เขต ตาม
รายหัวประชากร
4. สนั บสนุนการดําเนินงาน ประสานและติดตามการดําเนินงานของ สปสช.
เขต
1. จัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะทํางาน กําหนดตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ7
และแนวทางการจายคาใชจายแกหนวยบริการ เสนอ อปสข. เห็นชอบ โดย
อาศัยกลไกการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ อาจใชคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานที่มีอยูแลว หรือจัดตั้งขึ้นใหมโดย อปสข. ก็ได
2. แจงรายการตัวชี้วัดระดับพื้ นที่ หลักเกณฑ7 และแนวทางการจัดสรร ที่ผาน
ความเห็ น ชอบจาก อปสข. ให แกหนวยบริ ก าร สปสช. สวนกลางและ
ผูเกี่ยวของทราบ (ตามแบบรายงานในภาคผนวก)
3. ชี้ แจงทํ าความเขาใจการบริห ารจั ด การงบจายตามเกณฑ7 คุณ ภาพผลงาน
บริการ แกหนวยบริการและผูเกี่ยวของทุกระดับในพื้นที่
4. ติ ด ตาม รวบรวม ตรวจสอบผลงานของหนวยบริ ก าร ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ7ที่กําหนด
5. ประมวลผลขอมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนด
6. คํานวณ จัดสรร และโอนงบประมาณแกหนวยบริการ
7. ประเมิน วิเคราะห7 สรุปผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ7ตัวชี้วัดที่
กําหนด
8. กํากับ ติดตาม คุณภาพการจัดบริการของหนวยบริการ โดยอาจบูรณาการ
กับการกํากับติดตามงานอื่นในพื้นที่
9. แจงผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ7ตัวชี้วัด และคืนขอมูลใหหนวย
บริการและผูที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อนําผลไปสูการพัฒนาคุณภาพบริการ
1. สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและป=องกันโรค และ
จั ด ระบบบริก ารปฐมภู มิ รวมทั้ งบู ร ณาการเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาระบบ
สุขภาพชุมชน (Community Health) ภายในหนวยบริการประจํา หนวย
บริการปฐมภูมิ และหรือสถานบริการในเครือขาย เพื่อใหประชาชนเขาถึง
บริการและไดรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พิจารณาจัดสรรงบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการแกหนวยบริการ
ปฐมภูมิในเครือขาย โดยใชกลไกการมีสวนรวมที่มีอยู
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9. ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ประชุ ม หารื อ แนวทางบริ ห ารงบจายตาม มิ.ย. 61
เกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ
2. จัดทําคูมือ/แนวทางบริหารงบจายตามเกณฑ7
คุณภาพผลงานบริการ
3. ชี้ แ จงการบริ ห ารจั ด การงบจายตามเกณฑ7
คุณภาพผลงานบริการ แก สปสช.เขต
4. คํ า นวณ งบราย สปสช.เขต ตามรายหั ว
ประชากร
5. เสนอแนวทางการบริหารจัดการงบจายตาม
คุณภาพบริการ รายการตัวชี้วัดกลาง และ
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ แก อปสข.
6. ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบจายตาม
คุณภาพบริการแกหนวยบริการ
7. แจ งแนวทางการบริ ห ารจั ด การงบจายตาม
คุ ณ ภาพบริ การระดั บ เขตที่ ผ าน อปสข.แก
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหนวย
บริการ
8. สนับสนุนขอมูล และ script ในการดึงขอมูล
ในระบบ
9. ประมวลผลงานตามรายการตั ว ชี้ วั ด กลาง
และสงใหแก สปสช.เขต
10.สปสช.เขต ตรวจสอบขอมูลและแจง IT เพื่อ
แกไขขอมูล
11. ประมวลผลขอมูล ตามตั วชี้ วัด และคํ านวณ
งบประมาณรายหนวยบริการตามผลงานและ
เกณฑ7 ที่กําหนด และโอนงบจายตามเกณฑ7
คุณภาพผลงานบริการใหแกหนวยบริการ
12. ติดตาม ประเมิน วิเคราะห7 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ7ตัวชี้วัดที่
กําหนด
13. กํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน และ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม

ส.ค. 61
1 ก.ย. 61
ก.ย. 60
ต.ค. – พ.ย. 61

ม.ค – มิ.ย.62

ผู?รับผิดชอบ
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยบริการ สํานักที่เกี่ยวของ และ
สปสช.เขต
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยบริการ
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยบริการ.และสํานักที่เกี่ยวของ
สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชย
คาบริการ.
สปสช.เขต

31 พ.ค. 62

สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน
สํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ7.
สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน

30 มิ.ย. 62

สปสช.เขต

จายครั้งเดียว
สปสช.เขต
ภายใน 31 ส.ค.
62
ส.ค. –ก.ย.62
ก.ย. 62

สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยบริการ/ สปสช.เขต/สํานักที่
เกี่ยวของ
สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยบริการ.
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10. การกํากับ ติดตามประเมินผล
1) ความครบถวน ถู กต อง ของขอมู ล ที่ นํ ามาใช ในการประเมิ น ผลงานตามตั ว ชี้ วั ด งบจายตามเกณฑ7
คุณภาพผลงานบริการ
2) การดําเนินการเป:นไปตามแผน และเบิกจายงบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ ถูกตอง ตรงตาม
เวลาที่กําหนด
3) การวิเคราะห7ขอมูลคุณภาพผลงานบริการ เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริม กํากับและ
ติดตามคุณภาพบริการในระดับพื้นที่ ผานกลไกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
11. ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดกลางที่นํามาใชในการจัดสรรงบจายตามเกณฑ7คุณภาพผลงานบริการ ป0งบประมาณ 2562 นั้น เป:น
ตัวชี้วัดที่บูรณาการระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย สปสช.เขต ทุกเขตนําไปใชในการจายตามเกณฑ7คุณภาพบริการ จํานวน 6 รายการ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด
และเกณฑ7การใหคะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร?อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ได?รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร?อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ได?รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร?อยละของหญิงมีครรภได?รับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร?อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 3060 ป ภายใน 5 ป
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร?อยละการใช?ยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผู?ปLวยนอก
5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปFวยนอกโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปFวยนอกโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6 : การลดลงของอั ตราการรับไว?รักษาในโรงพยาบาลด?วยกลุมโรคที่ ควรรักษา
แบบผู? ปL ว ยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ใน
โรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน
(Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
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12. ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
ตั ว ชี้ วั ด พื้ น ที่ ไมเกิ น 5 ตั ว ซึ่ งสามารถเลื อ กจากรายการตั ว ชี้ วั ด ที่ มี หรื อ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาใหมให
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพบริการ และตามปIญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีกลไกการมีสวนรวมในการจัดทํา
ตัว ชี้ วัด และผานความเห็ น ชอบจาก คณะอนุ กรรมการหลั กประกั น สุ ขภาพระดั บ เขตพื้ น ที่ (อปสข.) (กํ าหนด
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะนํามาใช ดังรายละเอียดหนา 5-6) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่สปสช. เขต 12 สงขลา
ตัวชี้วัดที่ 1 ร?อยละของผู?สูงอายุที่ต?องการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละความครอบคลุมของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ ดวย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละความครอบคลุมของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ ดวย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL) มี ADL นอยกว7าหรือเท7ากับ 11 คะแนน ที่ไดรับการ
ดูแลเยี่ยมบานโดยบุคลากรสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 2 ร?อยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ปมีการพัฒนาการสมวัย
2.1 รอยละของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
2.2 รอยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒ นาการ
ล7าชา
2.3 รอยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการล7าชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการโดยผูปกครอง และติดตามภายใน 30 วัน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร?อยละของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ได?รับบริการป9องกันฟfนผุด?วยการทาฟลูออไรดวานิช
3.1.เด็กต่ํากว7า 3 ปH ไดรับการทาฟลูออไรดJวานิช รอยละ 60 (เปLาหมายเด็ก 9ด.-2ปH11ด.29วัน)
3.2.เด็กอายุตํ่ากว7า 3 ปHที่มีความเสี่ยงฟNนผุ ไดรับการทาฟลูออไรดJวานิชอย7างนอย 2 ครั้งต7อปH รอย
ละ 80
ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการเสียชีวิตของผูปFวยติดเชื้อในกระแสโลหิต
การกําหนดคะแนนรายตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
ปงบประมาณ 2562 สปสช.เขต 12 สงขลา
รายการตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1:รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป0 ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ระดับน้ําตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป0 ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภ7ไดรับการฝากครรภ7ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห7
ตัวชี้วัดที่ 4: รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป0
ภายใน 5 ป0

คะแนนข?อยอย
100
100
100
100
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ตัวชี้วัดที่ 5: รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปFวยนอก
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปFวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปFวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6: การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษาแบบผูปFวย
นอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก )Epilepsy) ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง )COPD) หืด )Asthma) เบาหวาน )Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง
(Hypertension)
ตัวชี้วัดที่ 7: รอยละของผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความครอบคลุมของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ ดวย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
ตัวชี้วัดที่ 7.2 รอยละความครอบคลุมของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ ดวย
เครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL) มี ADL นอยกวาหรือเทากับ 11 คะแนน ที่ไดรับการดูแล
เยี่ยมบานโดยบุคลากรสาธารณสุข

50
50
100

70
30

ตัวชี้วัดที่ 8: รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป0มีการพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ
ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
และพบสงสัยพัฒนาการลาชา
ตัวชี้วัดที่ 8.3 รอยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการลาชา
ไดรับการกระตุนพัฒนาการโดยผูปกครอง และติดตามภายใน 30 วัน
ตัวชี้วัดที่ 9: รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป0 ไดรับบริการป=องกันฟIนผุดวยการทาฟลูออไรด7วานิช

25
50
25

ตัวชี้วัดที่ 9.1 รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป0 ไดรับการทาฟลูออไรด7วานิช

60

ตัวชี้วัดที่ 9.2 รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน –2 ป0 11 เดือน 29 วัน ไดรับการทา
ฟลูออไรด7วานิช อยางนอย 2 ครั้งตอป0

40

ตัวชี้วัดที่ 10: อัตราการเสียชีวิตของผูปFวยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต

100
รวม

*** ตัวชี้วัดที่ 1-6 เป:นตัวชี้วัดกลาง และตัวชี้วัดที่ 7-10 เป:นตัวชี้วัดพื้นที่

1,000
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. Template ตัวชี้วัดกลาง งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2562
ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค

1. ร?อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ได?รบั การคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้าํ ตาลในเลือด
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองโรคเบาหวานในกลุมเป=าหมายสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา

คํานิยาม

การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้าํ ตาลในเลือด ในกลุมที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเป:น
เบาหวาน (ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557)
เกณฑ7เป=าหมายระดับประเทศ ไมต่ํากวารอยละ 90

เกณฑเป9าหมาย
ประชากร
กลุมเป9าหมาย
แหลงข?อมูล

รายการข?อมูล 1
เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 1

รายการข?อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 2
สูตรการคํานวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผู?ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
Baseline

จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป0 ที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเป:นเบาหวาน
1) ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร7
2) ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร7
3) ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4) ฐานขอมูล IP/OP e-claim จากแฟ=ม DIAGNOSIS ฟzลด7 DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
5) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟ=ม DIAGNOSIS_OPD ฟzลด7 DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
6) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟ=ม NCDSCREEN ฟzลด7 BSLEVEL และ ฟzลด7 BSTEST
7) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟ=ม CHRONIC ฟzลด7 CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป0 ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองระดับน้ําตาลในเลือด
ชวง 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 (โดยตัดผูปFวยที่เคยเป:นเบาหวานกอนหนานั้นออก)
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2487 ถึง 31 มีนาคม 2526 ที่ไดรับการคัด
กรองเบาหวาน โดย DATE_SERV อยู ในชวง 1 เมษายน2561ถึง 31 มีนาคม 2562 โดยนับจาก PID ทีป่ รากฏใน NCDSCREEN ฟzลด7
BSTEST มีคาเป:น 1,2,3,4 และ BSLEVEL มีคามากกวา 0 ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี PID
error หรือ PID ที่เคยเป:นโรคเบาหวานจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟ=ม DIAGNOSIS ฟzลด7 DIAGCODE หรือฐานขอมูล OP/PP แฟ=ม
DIAGNOSIS_OPD ฟzลด7 DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10-E14 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟ=ม CHRONIC ฟzลด7 CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย
E10-E14 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการคํานวณ
B= จํานวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74ป0 ทีอ่ าศัยอยูในพืน้ ที่รับผิดชอบที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเป:นเบาหวานมา
กอน
B= จํานวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2487 ถึง 31 มีนาคม 2526 ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเป:น
เบาหวานกอนวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยตรวจสอบจาก IP/OP e-claim หรือฐานขอมูล OP/PP แฟ=ม DIAGNOSIS ฟzลด7 DIAGCODE
รหัสขึ้นตนดวย E10-E14 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟ=ม CHRONIC ฟzลด7 CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
(A/B) X 100
ป0ละ 1 ครั้ง
นางสาวสาหราย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
ผลงาน QOF ป0 2560= 59.34%
ผลงาน QOF ป0 2561 ทุกสิทธิ์ = 50.58%, UC =56.29%
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เกณฑการให?
คะแนน

สปสช. เขต สามารถกําหนดเกณฑ7การใหคะแนนตัวชี้วัดไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคํานึงถึงนโยบายและเป=าหมาย
ระดับประเทศ โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางาน หรือ อปสข.

เกณฑ7การใหคะแนน
รอยละ
> 90.00
74.01-90.00
50.01-74.00
34.00-50.00
< 34.00

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค

คะแนน
5
4
3
2
1

2. ร?อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ได?รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในกลุมเป=าหมายสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา

คํานิยาม

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึงการคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุมประชากรเป=าหมายที่ไมเคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะ
ความดันโลหิตสูงมากอน (ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

เกณฑเป9าหมาย

เกณฑ7เป=าหมายระดับประเทศ ไมต่ํากวารอยละ 90
จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74ป0 ทีย่ ังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเป:นโรคความดันโลหิตสูง

ประชากร
กลุมเป9าหมาย
แหลงข?อมูล

รายการข?อมูล 1
เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 1

รายการข?อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 2

สูตรการคํานวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร7
ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร7
ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟ=ม DIAGNOSIS ฟzลด7 DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟ=ม DIAGNOSIS_OPD ฟzลด7 DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟ=ม NCDSCREEN ฟzลด7 SBP_1 และ ฟzลด7 DBP_1ฐานขอมูล OP/PP จากแฟ=ม CHRONIC ฟzลด7
CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74ป0 ทีอ่ าศัยอยูในพืน้ ที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ชวง
1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 โดยตัดผูที่เคยเป:นโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คัดกรองออก
A= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2487 ถึง 31 มีนาคม 2526 ที่ไดรับการคัด
กรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ที่ปรากฏในแฟ=ม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี
DATE_SERV อยูในชวง 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID
ที่เคยเป:นโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟ=ม DIAGNOSIS หรือฐานขอมูล OP/PP แฟ=ม DIAGNOSIS_OPD ฟzลด7
DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟ=ม CHRONIC ฟzลด7 CHRONIC รหัส I10-I15กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาว
ออกจากการคํานวณ
B= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป0 ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันประมวลผล ที่ไมเคยไดรับการ
วินิจฉัยวาเป:นโรคความดันโลหิตสูงกอนวันที่ 1 เมษายน 256 1
B= จํานวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2487 ถึง 31 มีนาคม 2526 ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเป:น
ความดันโลหิตสูงมากอนวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยตรวจสอบจากแฟ=ม CHRONIC ฟzลด7 CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมกับ
ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟ=ม DIAGNOSIS ฟzลด7 DIAGCODE และฐานขอมูล OP/PP แฟ=ม DIAGNOSIS_OPD ฟzลด7 DIAGCODE รหัส
ขึ้นตนดวย I10-I15
(A/B )X 100
ป0ละ 1 ครั้ง
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ผู?ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
Baseline

นางสาวสาหราย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th

เกณฑการให?
คะแนน

สปสช. เขต สามารถกําหนดเกณฑ7การใหคะแนนตัวชี้วัดไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคํานึงถึงนโยบายและเป=าหมาย
ระดับประเทศ โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางาน หรืออปสข.

ผลงาน QOF ป0 2560= 60.86%
ผลงาน QOF ป0 2561 ทุกสิทธิ์ = 51.26%, UC =56.87%

เกณฑ7การใหคะแนน
รอยละ
> 90.00
74.01-90.00
50.01-74.00
34.00-50.00
< 34.00

คะแนน
5
4
3
2
1

ชื่อตัวชี้วดั

3. ร?อยละของหญิงมีครรภได?รบั การฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห

วัตถุประสงค

เพื่อประเมินการไดรับการดูแลกอนคลอดภายใน 12 สัปดาห7ของหญิงมีครรภ7คนไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา

คํานิยาม

หญิงมีครรภ7คนไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่ฝากครรภ7ครั้งแรกโดยอายุครรภ7ตองไมเกิน 12 สัปดาห7 ทั้งนี้ การฝากครรภ7ครั้งแรก
ประกอบดวย
1. ประเมินการตั้งครรภ7ที่มีความเสี่ยงสูง
2. ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ความดันโลหิต
3. ตรวจรางกายทั่วไป (ตรวจเสียงปอดและหัวใจ)
4. ตรวจปIสสาวะ (Multiple dipstick) เพื่อหา protein, sugar, asymptomatic bacteria
5. ตรวจภายใน (อาจเลื่อนไปตรวจในครั้งที่ 2 ของการฝากครรภ7)
6. ตรวจ Hemoglobin/Hematocrit/Osmolarity Fragility/DCIP (ทุกอายุครรภ7) และตรวจ VDRL, Anti HIV, blood group, Rh
typing, HbsAg
7. ใหวัคซีน Tetanus Toxoid ครั้งที่ 1
8. ใหธาตุเหล็ก และ/หรือ โฟลิค และ Iodine
9. ใหคําแนะนํากรณีเกิดอาการผิดปกติฉุกเฉินและเบอร7โทรศัพท7ที่สามารถติดตอฉุกเฉิน

เกณฑเป9าหมาย

ไมนอยกวารอยละ 60

ประชากร
กลุมเป9าหมาย
แหลงข?อมูล
รายการข?อมูล 1

หญิงมีครรภ7ที่รับบริการฝากครรภ7ครั้งแรกภายในป0ที่หนวยบริการสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา

เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 1

ฐานขอมูลจากแฟ=ม ANC (การฝากครรภ7ครั้งที่ 1 ใน ฟzลด7: ANCNO =1, อายุครรภ7ที่ ฟzลด7: GA)
A=จํานวนหญิงมีครรภ7สิทธิประกันสุชภาพถวนหนาทุกรายในหนวยบริการที่มาฝากครรภ7ครั้งแรก โดยอายุครรภ7ไมเกิน 12 สัปดาห7 ที่
ไดรับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
นับ PID จากแฟ=ม ANC (นับเฉพาะการฝากครรภ7ครั้งแรกของการตั้งครรภ7ครั้งนั้น) โดยหญิงสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มาฝากครรภ7
เป:นครั้งแรกของครรภ7นี้นับในชวงที่ไดรับบริการภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 (โดยตรวจสอบการฝากครรภ7
ยอนหลังไป 9 เดือนทุกรายของผูรับบริการในชวงที่กําหนด เพื่อตัดรายที่เคยมาในชวง 9 เดือนยอนหลังออกกอน หากมี PID ซ้ํา ใหเลือก
GRAVIDA ที่ไมซ้ํา) ใหนับเฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min (GA) กรณีพบซ้ําใหเลือกหนวยบริการแรกหนวย
บริการเดียว นับจํานวนคน จากเลขประจําตัว 13 หลัก ที่มี GA <=12 wks และตัด PID error
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รายการข?อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 2

สูตรการคํานวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผู?ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
Baseline
เกณฑการให?
คะแนน

B = จํานวนหญิงมีครรภ7สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ7ครั้งแรกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน
2561ถึง 31 มีนาคม 2562 ในหนวยบริการทั้งหมด
หญิงสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มาฝากครรภ7เป:นครั้งแรกของครรภ7นี้ ในชวงเวลาที่ไดรับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31
มีนาคม 2562 (โดยตรวจสอบการฝากครรภ7ยอนหลัง 9 เดือนทุกรายของผูรับบริการในชวงที่กําหนด เพื่อตัดรายที่เคยมาในชวง 9 เดือน
ยอนหลังออกกอน) ใหนับเฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min(GA) กรณีพบซ้ําใหเลือกหนวยบริการแรกหนวย
บริการเดียว นับจํานวนคน จากเลขประจําตัว 13 หลัก ตัด CID error
(A/B) x 100
ป0ละ 1 ครั้ง
นางสาวสาหราย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
ผล QOF ป0 2560 = 53.80 %
ผล QOF ป0 2561 = ทุกสิทธิ์ 52.83%, UC = 52.23%
สปสช. เขต สามารถกําหนดเกณฑ7การใหคะแนนตัวชี้วัดไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคํานึงถึงนโยบายและเป=าหมาย
ระดับประเทศ โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางาน หรืออปสข.

เกณฑ7การใหคะแนน
รอยละ
> 89.00
76.00-89.00
60.00-75.99
44.00-59.99
< 44.00

คะแนน
5
4
3
2
1

ชื่อตัวชี้วดั

4. ร?อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป

วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความครอบคลุม/การเขาถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ที่มีอายุ 30-60
ป0
กลุมเป9าหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มอี ายุ 30-60 ป0 (เกิดในชวง 1 เมษายน 2501 ถึง 31 มีนาคม
2531 ) และไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในชวง 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2562 ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูก หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear และ VIA
Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือป=ายเอาเซลล7จากปากมดลูกไปป=ายลงบนแผนสไลด7 ทําการยอมสีและอานผล โดย
บุคลากรเซลล7วิทยา
VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชน้ําสมสายชูชนิดเจือจางป=ายที่บริเวณ
ปากมดลูก ทิ้งไว 1 นาที น้ําสมสายชูจะไปทําปฏิกิรยิ ากับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกใหเห็นเป:นฝ=าขาวขอบเขตชัดเจน และ
ตําแหนงแนนอน สามารถมองเห็นดวยตาเปลา ซึ่งไมไดหมายความวาเป:นมะเร็ง แตถาปลอยไวไมไดรับการรักษาอาจกลายเป:นมะเร็งได
ซึ่งเหมาะสําหรับในการคัดกรองสําหรับสตรีอายุ 30-45ป0

1

เกณฑเป9าหมาย

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชากร
กลุมเป9าหมาย
แหลงข?อมูล

สตรีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 30-60 ป0
1 ) ขอมูล 21/43 แฟ=ม (แฟ=ม DIAGNOSIS_OPD รหัส Z014 หรือ Z124)
2) SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือ รหัสที่ขึ้นตนดวย 1B004
3) ฐานขอมูลประชากรไทยทุกสิทธิ
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ชื่อตัวชี้วดั

4. ร?อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป

รายการข?อมูล 1

A= จํานวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 30-60 ป0 ที่ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหมสะสม ตั้งแต 1 เมษายน 2557 31 มีนาคม 2562 จัดกลุมตามหนวยลงทะเบียน
จํานวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (ที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2502 ถึง 31 มีนาคม 2531 ) ในแตละหนวยลงทะเบียนที่มี
PID อยูในแฟ=ม SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือที่ขึ้นตนดวย 1B004 และ PID ที่อยูใน DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัส
DIAGCODE = Z014, Z124 ตั้งแตป0 1 เมษายน 2557- 31 มีนาคม 2562 แลวนํามาแจงนับรวมกันโดยตัด PID ทีซ่ ้ําของ 3 ฐาน
ออก แลวตัดผูที่เสียชีวิตกอนการคัดกรอง รวมทั้ง PID error ทั้งหมด กอนจําแนกตามหนวยลงทะเบียน

เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 1

รายการข?อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 2
สูตรการคํานวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผู?ประสานการ
งานตัวชี้วดั
Baseline

เกณฑการให?
คะแนน

B = จํานวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2502 ถึง 31 มีนาคม 2531 จัดกลุมตามหนวยลงทะเบียน
จํานวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2501 ถึง 31 มีนาคม 2531 ในแตละหนวยลงทะเบียน
(A/B) X 100
ป0ละ 1 ครั้ง
นางสาวสาหราย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
1) ผลการสํารวจ BRFSS 2558 =69%
2) ผล QOF 2560= 39.85%
3) ผล QOF 2561 ทุกสิทธิ์ =36.30% , UC=41.79%
สปสช. เขต สามารถกําหนดเกณฑ7การใหคะแนนตัวชี้วัดไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคํานึงถึงนโยบายและเป=าหมาย
ระดับประเทศ โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางาน หรืออปสข.

เกณฑ7การใหคะแนน
รอยละ
> 80.00
60.01-80.00
40.01-60.00
30.01-40.00
< 30.00

คะแนน
5
4
3
2
1

ชื่อตัวชี้วดั

5

ร?อยละการใช?ยาปฏิชวี นะอยางรับผิดชอบในผู?ปLวยนอก
5.1 ร?อยละการใช?ยาปฏิชวี นะอยางรับผิดชอบในผู?ปLวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 ร?อยละการใช?ยาปฏิชวี นะอยางรับผิดชอบในผู?ปLวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)

ตัวชี้วดั ยอยที่
5.1

ร?อยละการใช?ยาปฏิชวี นะอยางรับผิดชอบในผู?ปLวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
วัตถุประสงค เพือ่ ลดการใชยาปฏิชีวนะที่ไมจําเป:นในผูปFวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
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คํานิยาม
1) โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) หมายถึง ภาวะที่มีอจุ จาระเหลวกวาปกติ >3 ครั้งตอวัน โดยมีอาการไมนานกวา
2 สัปดาห7 โรคอุจจาระรวงเฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อโรค และสาเหตุอื่นๆ ผูปFวยอุจจาระรวงเฉียบพลันสวนมากไม
จําเป:นตองใชยาปฏิชีวนะในการรักษา ระบุโรคตาม ICD-10 ที่กาํ หนด 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 ยากลุม ATC 01
3) ประเด็นการใช?ยาปฏิชีวนะอยางไมรับผิดชอบใน Acute Diarrhea :ผูปFวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันที่รับบริการที่รานยา คลินิก
และโรงพยาบาลไดรับยาปฏิชีวนะตั้งแตรอยละ 10 ถึงมากกวารอยละ 90 (อัตราการใชยาปฏิชวี นะโดยเฉลี่ยในโรงพยาบาลรอยละ 50) ทั้งๆ
ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุวาโรคดังกลาวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ตองการยาปฏิชีวนะนอยกวารอยละ 5 และการใชยาปฏิชวี นะ
กลุม fluoroquinolones รักษาโรคกลุมนี้โดยไมจําเป:น ชักนําใหเกิดการดื้อยากลุม fluoroquinolones และยากลุมอืน่ ดวย (เชน ยากลุม
cephalosporins)
เกณฑเป9าหมาย

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชการประมวลผลขอมูลที่หนวยบริการนําสงในระบบขอมูลการใหบริการผูปFวยนอก ขอมูลการ
ใหบริการสรางเสริมสุขภาพและป=องกันโรครายบุคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ7การประเมิน และเกณฑ7การใหคะแนน แบงเป:น
4 ระดับ
ร?อยละของใบสั่งยาผู?ปLวยที่ได?รบั ยาปฏิชีวนะ

เกณฑการให?คะแนน

≤ 20

5

20.01-25.00

3

25.01-30.00

1

> 30.01

0

ประชากรกลุมเป9าหมาย
ผูปFวยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือขายหนวยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บข?อมูล
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปFวยนอกผานระบบ OP/PP Individual Data
แหลงข?อมูล
ฐานขอมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข?อมูล 1
A: จํานวนใบสั่งยาผูปFวยอุจจาระรวงเฉียบพลันที่ไดรับยาปฏิชวี นะ
เงื่อนไขรายการข?อมูล 1
นับจํานวนครั้งของผูปFวยที่มีการใหบริการกรณีผูปFวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส ICD10 และ มีการใหยาปฏิชีวนะ
"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 "
รายการข?อมูล 2
B: จํานวนใบสั่งยาผูปFวยอุจจาระรวงเฉียบพลันทั้งหมด
เงื่อนไขรายการข?อมูล 2
นับจํานวนครั้งของผูปFวยที่มีการใหบริการกรณีผูปFวยนอกดวยโรคหลัก (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 ัดยอยที่ 5.1
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เชน 1 เมษายน 61 – 31 มีนาคม 62)
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Baseline Data
ร?อยละของใบสั่งยาผู?ปLวยที่ได?รบั
ยาปฏิชีวนะ
นอยกวารอยละ 10
รอยละ 10-20
รอยละ 20-30
รอยละ 30-40
รอยละ 40-50
รอยละ 50-60
รอยละ 60-70
รอยละ 70-80
รอยละ 80-90
รอยละ 90-100
Grand Total
ตัวชี้วดั ยอยที่
5.2

จํานวนเครือขายหนวยบริการ
จําแนกตามกลุมร?อยละของใบสั่งยาที่ได?รับยาปฏิชีวนะ (CUP_AD)
2555
2556
2557
2558
2559
2560
12
9
10
8
5
10
15
15
13
24
33
66
41
38
73
114
139
196
98
109
163
213
258
307
183
181
211
240
253
241
229
257
252
232
201
128
253
237
165
112
90
63
116
122
95
61
44
22
38
35
35
24
14
5
19
16
8
8
6
4
1004
1019
1025
1036
1043
1042

ร?อยละการใช?ยาปฏิชวี นะอยางรับผิดชอบในผู?ปLวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection :RI)
วัตถุประสงค เพือ่ ลดการใชยาปฏิชีวนะที่ไมจําเป:นในผูปFวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Respiratory Infection (RI)
คํานิยาม
1) Respiratory Infection (RI) หมายถึง โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบน(upper respiratory tract infections, URI) และหลอดลม
อักเสบเฉียบพลัน(acute bronchitis) ในผูปFวยนอก ซึ่งโรคเหลานี้สวนมากไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคเหลานี้ไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ
คอหอยอักเสบ/ตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ระบุโรคตาม
ICD-10 ที่กาํ หนด 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 ยากลุม ATC 01
3) ประเด็นการใช?ยาปฏิชีวนะอยางไมรับผิดชอบใน Respiratory Infection : ผูปFวยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันที่รับบริการทีร่ านยา คลินิก และโรงพยาบาลไดรับยาปฏิชีวนะตั้งแตรอยละ 10 ถึงมากกวารอยละ 90 (อัตราการ
ใชยาปฏิชวี นะเฉลีย่ ของโรงพยาบาลรอยละ 60) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุวาโรคดังกลาวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนอยกวารอย
ละ 10 และการใชยาปฏิชวี นะในผูปFวยโรคดังกลาวที่ไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมมีประโยชน7 ทําใหเกิดโทษจากผลขางเคียงของยา กอใหเกิด
ปIญหาเชื้อดื้อยา และเสียคาใชจายโดยไมจําเป:น
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เกณฑเป9าหมาย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชการประมวลผลขอมูลที่หนวยบริการนําสงในระบบขอมูลการใหบริการผูปFวยนอก ขอมูลการ
ใหบริการสรางเสริมสุขภาพและป=องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ7การประเมิน และเกณฑ7การใหคะแนน
แบงเป:น 4 ระดับ
ร?อยละของใบสั่งยาผู?ปLวยที่ได?รบั ยาปฏิชีวนะ
เกณฑการให?คะแนน
≤ 20

5

20.01-30.00

3

30.01-40.00

1

> 40.01

0

ประชากรกลุมเป9าหมาย
ผูปFวยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือขายหนวยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บข?อมูล
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปFวยนอกผานระบบ OP/PP Individual Data
แหลงข?อมูล
ฐานขอมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข?อมูล 1
A: จํานวนใบสั่งยาผูปFวยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ไดรับยาปฏิชวี นะ
เงื่อนไขรายการข?อมูล 1
นับจํานวนครั้งของผูปFวยที่มีการใหบริการกรณีผูปFวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส ICD10 และ มีการใหยาปฏิชีวนะ
" 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"
รายการข?อมูล 2
B: จํานวนใบสั่งยาผูปFวยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
เงื่อนไขรายการข?อมูล 2
นับจํานวนครั้งของผูปFวยที่มีการใหบริการกรณีผูปFวยนอกดวยโรคหลัก (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
สูตรการคํานวณตัวชีว้ ัดยอยที่ 5.2
(A/B)x100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เชน 1 เมษายน 61 – 31 มีนาคม 62)

21
Baseline Data
จํานวนเครือขายหนวยบริการ
จําแนกตามกลุมร?อยละของใบสั่งยาที่ได?รับยาปฏิชีวนะ (CUP_RI)
2555
2556
2557
2558
2559
2560
นอยกวารอยละ 10
7
8
6
4
2
5
รอยละ 10-20
26
21
31
61
86
138
รอยละ 20-30
77
88
157
202
226
308
รอยละ 30-40
218
226
283
292
315
310
รอยละ 40-50
292
302
293
270
245
191
รอยละ 50-60
250
241
157
133
103
57
รอยละ 60-70
85
88
59
34
34
18
รอยละ 70-80
35
31
26
31
24
11
รอยละ 80-90
13
12
9
7
6
3
รอยละ 90-100
1
2
4
2
2
1
Grand Total
1004
1019
1025
1036
1043
1042
นายไตรเทพ ฟองทอง สํานักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ7 โทร 08548-75-037 mail :traithep.f@nhso.go.th
ร?อยละของใบสั่งยาผู?ปLวยที่ได?รบั
ยาปฏิชีวนะ

ผู?ประสานการ
งานตัวชี้วดั
เกณฑการให?
คะแนน

ตัวอยางเกณฑ7การใหคะแนนตัวชีว้ ัดที่ 5 โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดในตัวชี้วดั ยอย 5.1 และ 5.2
= คาคะแนนที่ไดในตัวชี้วัดยอย 5.1 + คาคะแนนที่ไดในตัวชี้วัดยอย 5.1
2
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ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค
คํานิยาม

เกณฑเป9าหมาย
ประชากร
กลุมเป9าหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ข?อมูล
แหลงข?อมูล
รายการข?อมูล 1

เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 1

รายการข?อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข?อมูล 2
สูตรการคํานวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผู?ประสานการ
งานตัวชี้วดั
Baseline

6.

การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด?วยภาวะที่ควรควบคุมด?วยบริการผู?ปLวยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive
condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
การติดตามและประเมินสมรรถนะการใหบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมทิ ี่สามารถลดการเขานอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจําเป:น
ภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปFวยนอก (ACSC) การคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลดวย ACSC อางอิงจากการศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท7
ในคูมือการวิเคราะห7อัตราการนอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปFวยนอก ซึ่งใชฐานขอมูลผูปFวยใน โดยพิจารณาจากการวินิจฉัย
หลักโดยใชรหัส ICD-10 ดังตอไปนี้
1. ลมชัก (epilepsy) : G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18, J20, J21, J22 ที่มีการวินิจฉัยรองเป:น 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 โดยไมมีการใหหัตถการดังตอไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98
คาเป=าหมายภาพรวมประเทศ ลดลง ไมนอยกวา 6.58 ตอแสนประชากร
ผูปFวย ACSC ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) สิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนาในความรับผิดชอบของหนวยบริการประจํา
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปFวยใน ผานโปรแกรม e-Claim
ฐานขอมูล IP e Claim
A: จํานวนครั้งที่ผูปFวยสิทธิ UC อายุ 15-74 ป0 ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการประจํา (Hmain OP) เขารักษาในโรงพยาบาลในโรคลมชัก
(epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) ตามคํานิยาม
A1 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..60 – 31 มีค.61
A2 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..61 – 31 มีค.62
A: นับจํานวนครั้งของผูปFวยสิทธิ UC อายุ 15-74 ป0 ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการประจํา (Hmain OP) ที่รับไวรักษาเป:นผูปFวยใน (IP) ดวย
โรค (pdx) ดังนี้
1. ลมชัก (epilepsy): G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18, J20, J21, J22 ที่มีการวินิจฉัยรองเป:น 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 โดยไมมีการใหหัตถการดังตอไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98
จากฐาน IP e-claim (โดยแสดงผลจํานวนครั้งเป:นรายกลุมโรค แตการคิดอัตราใชยอดรวมทั้ง 5 กลุมโรค)
A1 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..60 – 31 มีค.61
A2 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..61 – 31 มีค.62
B1: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป0 ของหนวยบริการประจํา ณ 1 ม.ค. 61
B2: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป0 ของหนวยบริการประจํา ณ 1 ม.ค. 62
B1: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป0 ของหนวยบริการประจําที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใชประชากร ณ 1 ม.ค.61
B2: จํานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป0 ของหนวยบริการประจําที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใชประชากร ณ 1 ม.ค.62
X1 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เมย.60 - 31มีค.61 = (A1/B1)x100,000
X2 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เมย.61 - 31มีค.62 = (A2/B2)x100,000
Y = อัตราลดลง = X2-X1
2 ครั้ง (แบบสะสม)
นางสาวสาหราย เรืองเดช สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
ผลงาน QOF ป0 2560 ACSC ภาพรวมประเทศ ลดลง 1.87 ตอแสนประชากร
ผลงาน QOF ป0 2561 ACSC ภาพรวมประเทศ =31.76 ตอแสนประชากร
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เกณฑการให?
คะแนน

สปสช. เขต สามารถกําหนดเกณฑ7การใหคะแนนตัวชี้วัดไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางาน หรือ
อปสข.

เกณฑ7การใหคะแนน
รอยละ
≤ 10.00
7.01-10.00
4.01-7.00
1.00-4.00
<1.00

คะแนน
5
4
3
2
1

ภาคผนวก ข. Template ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
ชื่อตัวชี้วดั

ประชากรกลุมเป9าหมาย

7 ร?อยละของผู?สูงอายุที่ต?องการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน.
7.1 ร?อยละของผู?สูงอายุได?รับการคั ดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดู แลด? วยเครื่องมือ Activity of Daily
Living (ADL)
7.2 ร?อยละของผู?สูงอายุที่ได?รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ต?องการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวันพื้นฐาน น?อยกวาหรือเทากับ)11 คะแนน) ได?รับการดูแลเยีย่ มบ?านโดยบุคลากรสาธารณสุข
๑. เพื่อประเมินความครอบคลุมผูสูงอายุไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลดวยเครื่องมือ Activity
of Daily Living (ADL)
๒. เพื่ อ จํา แนกกลุ มผู สู งอายุให สามารถวางแผนการดู แ ลสงเสริ ม สุ ข ภาพผู สู งอายุไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถูก ตอง
เหมาะสมในระยะยาว
๓. เพื่ อ ให ผู สู งอายุ ที่ ตองการความชวยเหลือ ในการดํ าเนิ น กิ จ วัตรประจํา วัน พื้ นฐาน ไดรั บ การดู แ ลเยี่ ย มบ านโดย
บุคลากรสาธารณสุข
ผูสูงอายุ หมายความตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตหกสิบป0บริบูรณ7ขึ้นไป
ผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน หมายถึง ผูสูงอายุที่ไดรับ การคัดกรองและ
ประเมิ น สมรรถนะเพื่ อ การดู แ ล ดวยเครื่ อ งมื อ Activity of Daily Living (ADL) มี คะแนน น อยกวาหรือ เทากั บ 11
คะแนน โดยแบงตามกลุมศักยภาพ คือ กลุมที่ 2 ชวยเหลือและดูแลตนเองไดบาง(Partial Dependent) มีคะแนน 511 คะแนน รวมกับ กลุมที่ 3 ชวยเหลือตนเองไมได (Dependent) มีคะแนน 04- คะแนน
1 รอยละของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแล ดวยเครื่องมือ .Activity of Daily Living
(ADL) ไมนอยกวารอยละ 90
2. รอยละของผู สู งอายุ ที่ ไดรั บ การคั ดกรองและประเมิ น สมรรถนะที่ ต องการความชวยเหลื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ วั ต ร
ประจําวันพื้นฐาน มีคะแนนนอยกวาหรือเทากับ)11 คะแนน (ไดรับการดูแลเยี่ยมบานโดยบุคลากรสาธารณสุข ไม
นอยกวารอยละ 80
ผูสูงอายุที่อยูในเขตรับผิดชอบทุกคน ผูที่มีอายุ) 60 ป0 บริบูรณ7ขึ้นไป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

วิธีจัดเก็บข?อมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และสงออกขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟ=ม

แหลงข?อมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟ=มที่หนวยบริการบันทึกขอมูล
1.จํานวนผูสูงอายุ คํานวณจากแฟ=มประชากร (person) ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลที่อยูอาศัยไดถูกตอง (home)
2.จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ จากแฟ=ม Special PP รหัส
1B1280 หรือ1 B1281 หรือ1 B1282 อยางใดอยางหนึ่ง
3.จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ตองการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน จากแฟ=ม Special PP รหัส 1 B1281 หรือ1 B1282 รวมกัน
4.จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ตองการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน จากแฟ=ม Special PP รหัส 1 B1281 หรือ1 B1282 ไดรับการดูแลเยีย่ มบานโดยบุคลากรสาธารณสุขตามแฟ=ม
COMMUNITY SERVICE
A1 = จํานวนผูสูงอายุที่อยูในเขตรับผิดชอบทุกคน

วัตถุประสงค

คํานิยาม

เกณฑเป9าหมาย

รายการข?อมูล 1.
เงื่อนไขรายการข?อมูล 1.

A1 = จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มีอายุ 60 ป0 บริบูรณ7ขึ้นไป
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และมีType Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา
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รายการข?อมูล 2.

B1 = จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลดวยเครื่องมือ ADL

เงื่อนไขรายการข?อมูล 2.

B1 = จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มอี ายุ 60 ป0 บริบูรณ7ขึ้นไป
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และมีType Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา ที่มีขอมูลแฟ=ม Special PP รหัส
1B1280 หรือ1 B1281 หรือ 1B1282 อยางใดอยางหนึ่ง
A2 = จํานวนผูสูงอายุที่อยูในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแล ที่ตองการความ
ชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน( มีคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 11 คะแนน)
A2 = จํานวนผูสูงอายุที่อยูในเขตรับผิดชอบทุกคน ผูที่มีอายุ)60 ป0 บริบูรณ7ขึ้นไปภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562( ที่
ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแล ที่ตองการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน(
มีคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 11 คะแนน) ที่มีขอมูลแฟ=ม Special PP รหัส 1B1281 หรือ1 B1282 อยางใดอยาง
หนึ่ง
B2 = จํานวนผูสูงอายุที่อยูในเขตรับผิดชอบทุกคน ที่ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแล ที่ตองการ
ความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน(มีคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 11 คะแนน) ไดรับการดูแลเยีย่ ม
บานโดยบุคลากรสาธารณสุข
B2 = จํานวนผูสูงอายุที่อยูในเขตรับผิดชอบทุกคน ผูที่มีอายุ)60 ป0 บริบูรณ7ขึ้นไปภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562( ที่
ไดรับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแล ที่ตองการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน(
มีคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 11 คะแนน) ที่มีขอมูลแฟ=ม Special PP รหัส 1B1281 หรือ1 B1282 อยางใดอยาง
หนึ่ง ไดรับการดูแลเยี่ยมบานโดยบุคลากรสาธารณสุขตามแฟ=ม COMMUNITY SERVICE
ตัวชี้วัดยอย 1.1 = )B1/A1( x 100
ตัวชี้วัดยอย 1.2 = )B2/A2( x 100
1 เมษายน 2561 – 1 มีนาคม 2562 (12 เดือน)

รายการข?อมูล 3.
เงื่อนไขรายการข?อมูล 3.

รายการข?อมูล 4.
เงื่อนไขรายการข?อมูล 4.

สูตรการคํานวณ
ระยะเวลาการประเมินผล
รายละเอียดข?อมูลพื้นฐาน

Baseline data

หนวยวัด

1.ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองและ
รอยละ
ประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแล ดวย
เครื่องมือ Activity of Daily Living
(ADL)
2ผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือใน. รอยละ
การดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐานหนึ่ง
ไดรับการดูแลเยี่ยมบานโดยบุคลากร
สาธารณสุข

ผลการดําเนินงานป0งบประมาณ
2559
83.76

2560
91.30

2561
87.96

NA

NA

90.08

เกณฑการให?คะแนน :

1.1 ร?อยละของผู?สูงอายุได?รับการคั ดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดู แลด? วยเครื่องมือ Activity of Daily
Living (ADL)
คาร?อยละ
คาคะแนน
> 90.0
5
80.00-90.00
4
70.00-79.99
3
60.00-69.99
2
< 60.00
1
1.2 ร?อยละของผู?สูงอายุที่ได?รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ต?องการความชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวันพื้นฐาน น?อยกวาหรือเทากับ)11 คะแนน) ได?รับการดูแลเยีย่ มบ?านโดยบุคลากรสาธารณสุข
คาร?อยละ
คาคะแนน
>80.00
5
70.00-79.99
4
60.00-69.99
3
50.00-59.99
2
<50.00
1

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา
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ผู?ประสานงานตัวชี้วัด

นางสายชล ผาณิตพจมาน กลุมงานภารกิจยุทธศาสตร7และประเมินผล
โทร.074 233888 โทรสาร 074 235494
090-1975260 E-mail : saichol.p@nhso.go.th

เอกสารอ?างอิง

1.พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ .ศ. 2546
2.แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ พ.ศ.2545 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ .ศ.2552)
3 คูมือแนวทางการจัดตั้งและดําเนินการคลินิกผูสูงอายุ สถาบันเวชศาสตร7ผูสูงอายุ กรมการแพทย7 ป0 .2556
4 ประเมินผูสูงอายุ ฉบับบูรณาการป0/คูมือการคัดกรอง .2557 กระทรวงสาธารณสุข
สามารถดาวน7โหลดเอกสารไดที่ http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/

ผู?รวมพัฒนาตัวชี้วดั

• ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/ปIตตานี/ยะลา/นราธิวาส
• ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุจากศูนย7อนามัยที่ 12 ยะลา
• ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/ปIตตานี/ยะลา/
นราธิวาส

ชื่อตัวชี้วดั

วัตถุประสงค
คํานิยาม

เกณฑเป9าหมาย

ประชากร
กลุมเป9าหมาย

วิธีการจัดเก็บข?อมูล
แหลงข?อมูล

รายการข?อมูล 1

8.ร?อยละของเด็ก 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
8.1 ร?อยละของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได?รบั การตรวจคัดกรองพัฒนาการ
8.2 ร?อยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได?รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนาการลาช?า
8.3 ร?อยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการลาช?า ได?รบั การกระตุ?นพัฒนาการโดยผู?ปกครอง
และติดตามภายใน 30 วัน
1.เพื่อประเมินความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.เพื่อสงเสริมใหมีการคนหาเด็กที่มีปIญหาพัฒนาการ เพื่อกระตุน /รักษา เด็กทีม่ ีพัฒนาการผิดปกติอยางทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ
1. เด็ก 0-5 ป หมายถึง เด็กไทยอายุ 9 เดือน – 9 เดือน 29 วัน, 18– 18 เดือน 29 วัน 30เดือน - 30 เดือน 29 วัน และ 42
เดือน – 42 เดือน 29 วัน ที่อยูในเขตรับผิดชอบของหนวยบริการสาธารณสุขจากการสํารวจเด็กที่มอี ยูจริง (Type 1 และ 3)
ในชวงเวลาที่กําหนด ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM
2. เด็กสงสัยพัฒนาการลาช?า หมายถึง เด็กไทยที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPMและพบพัฒนาการสงสัยลาชา
ในครั้งแรกที่ประเมิน
3. เด็กสงสัยพัฒนาการลาช?าได?รับการกระตุ?นพัฒนาการโดยผู?ปกครองและได?รับการติดตามภายใน 30 วัน หมายถึง เด็กไทย
ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPMครั้งแรกพบวาสงสัยพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุนพัฒนาการที่บานโดย
ผูปกครอง และไดรับการติดตาม เพือ่ คัดกรองพัฒนาการซ้ํา โดยเจาหนาที่สาธารณสุขภายใน 30 วัน
2.1 รอยละของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการไมนอยกวารอยละ 95
2.2 รอยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนาการลาชาไมนอยกวารอยละ 20
2.3 รอยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุนพัฒนาการโดยผูปกครอง และ
ติดตามคัดกรองซ้ํา โดยเจาหนาที่ สาธารณสุขภายใน 30 วัน ไมนอยกวารอยละ 90
เด็กไทยอายุ ดังนี้
เด็กอายุ 9 เดือน คือ เด็กอายุ 9 เดือน – 9 เดือน 29 วัน ,
เด็กอายุ 18 เดือน คือ เด็กอายุ 18 เดือน – 18 เดือน 29 วัน ,
เด็กอายุ 30 เดือน คือ เด็กอายุ 30 เดือน - 30 เดือน 29 วัน ,
เด็กอายุ 42 เดือน คือ เด็กอายุ 42 เดือน – 42 เดือน 29 วัน
ทุกคนที่อยูจริงในเขตรับผิดชอบ
หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และสงออกขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟ=ม
ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ (43 แฟ=มที่หนวยบริการบันทึกขอมูล )
1) เดือน คํานวณจากแฟ=มประชากร 42และ 30 18 9จํานวนเด็กไทยอายุ .person) ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลที่อยูอาศัยไดถูกตอง
(home)
2.จํานวนเด็กไทยอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการ
ดวยเครื่องมือ DSPM จากแฟ=ม Special PP ตามรหัส1 :B260, 1B261, 1B262
A1= จํานวนเด็กไทยอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM
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A1= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มีอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน และ
มีType Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา ที่มีขอมูลแฟ=ม Special PP ตามรหัส 1 :B260 หรือ 1B261 หรือ 1B262 อยางใด
อยางหนึ่ง จําแนกรายสถานบริการ
A2= จํานวนเด็กไทยอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM และพบสงสัย
พัฒนาการลาชา
A2= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มีอายุ9 18 30 และ 42 เดือน และ
มีType Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา ที่มีขอมูลแฟ=ม
Special PP ตามรหัส : 1B261 หรือ ตามดวยรหัสสงสัยพัฒนาการลาชา เป:นรายดาน ดานGMรหัส 1B201 และดานFM รหัส
1B211 และดานRLรหัส1B221 และดานELรหัส 1B231 และดานPSรหัส 1B241 จําแนกรายสถานบริการ
A3=จํานวนเด็กไทยอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุนพัฒนาการโดยผูปกครอง
และติดตามคัดกรองซ้ํา โดยเจาหนาที่สาธารณสุขภายใน 30 วัน
A3= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มีอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน และ
มีType Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา จําแนกรายสถานบริการ ที่มีขอมูลแฟ=ม Special PP ตามรหัส : 1B260 หรือ
1B262 ตามดวยรหัสเป:นรายดานที่ลาชาทั้ง 5 ดาน จําแนกรายสถานบริการ
1) ดาน GM รหัส 1B202
2) ดาน FM รหัส 1B212
3) ดาน RL รหัส 1B222
4) ดาน EL รหัส 1 B232
5) ดาน PS รหัส 1B242
B= จํานวนเด็กไทยอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
B= จํานวนประชากรไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME
ที่มีอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน และมี Type Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา
จําแนกรายสถานบริการ
ตัวชี้วัดยอย 2.1 = (A1/B) x 100
ตัวชี้วัดยอย 2.2 = (A2/A1) x 100
ตัวชี้วัดยอย 2.3 = (A3/A2) x 100
1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 (12 เดือน)
1. รอยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการตรวจพัฒนาการ
(คาเฉลี่ยเขต ป0 2560 =93.1 , ป0 2561 = 92.87)
2. รอยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนาการลาชาไมนอยกวารอยละ 20
(คาเฉลี่ยเขต ป0 2560 =19.6 , ป0 2561 = 23.04)
3. รอยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการโดยผูปกครอง และติดตามภายใน วัน 30 (คาเฉลี่ยเขต ป0 2560 =91.7 , ป0 2561 = 93.11)
8.1 ร?อยละของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได?รบั การตรวจคัดกรองพัฒนาการ
คาร?อยละ
คาคะแนน
>95.00
5
90.00-95.00
4
85.00-89.99
3
80.00-84.99
2
<80.00
1
8.2 ร?อยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได?รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนาการลาช?า
คาร?อยละ
คาคะแนน
>20.0
5
18.00-20.00
4
16.00-17.99
3
14.00-15.99
2
<14.00
1
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8.3 ร?อยละเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการลาช?า ได?รบั การกระตุ?นพัฒนาการโดยผู?ปกครอง
และติดตามภายใน 30 วัน
คาร?อยละ
> 90.0
85.00-89.99
80.00-84.99
75.00-79.99
<75.00
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา
ตัวชี้วดั

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ผู?ประสานงานตัวชี้วัด

นางสายชล ผาณิตพจมาน กลุมงานภารกิจยุทธศาสตร7และประเมินผล
โทร.074 233888 โทรสาร 074 235494
090-1975260 E-mail : saichol.p@nhso.go.th

ผู?รวมพัฒนาตัวชี้วดั

• ผูรับผิดชอบงานแมและเด็กจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/ปIตตานี/ยะลา/นราธิวาส
• ผูรับผิดชอบงานแมและเด็กจากศูนย7อนามัยที่ 12 ยะลา
• ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/ปIตตานี/ยะลา/นราธิวาส

ตัวชี้วดั ที่
วัตถุประสงค
คํานิยาม
เกณฑเป9าหมาย
ประชากรกลุมเป9าหมาย
วิธีการจัดเก็บข?อมูล
แหลงข?อมูล

รายการข?อมูล 1
เงื่อนไขรายการข?อมูล 1

รายการข?อมูล 2

9.รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป0 ไดรับบริการป=องกันฟIนผุดวยการทาฟลูออไรด7วานิช
9.1 รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป0 ไดรับการทาฟลูออไรด7วานิช
9.2 รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วันไดรับการทาฟลูออไรด7วานิชอยางนอย 2 ครั้งตอป0
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟIนผุในเด็กอายุ 3 ป0
เด็กอายุต่ํากวา 3 ป0 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 1 วัน ถึง 2 ป0 11 เดือน 29 วัน ในเขตความรับผิดชอบ ไดรับการทา
ฟลูออไรด7วานิชป=องกันฟIนผุ
1. รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุตา่ํ กวา 3 ป0 ไดรับการทาฟลูออไรด7วานิชไมนอย กวา รอยละ 60
2. รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน ไดรับการทา ฟลูออไรด7วานิช อยางนอย 2 ครั้ง ตอ
ป0 ไมนอยกวารอยละ 40
1.เด็กอายุต่ํากวา 3 ป0 ในเขตรับผิดชอบทุกคน ( เด็กที่เกิดระหวาง 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2562 )
2.เด็กอายุ 18 เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบทุกคน ( เด็กที่เกิด ระหวาง 1 เมษายน 2559 - 1 ตุลาคม
2560 )
หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และสงออกขอมูลตาม โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟ=ม
ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ (43 แฟ=ม) ที่หนวยบริการบันทึกขอมูล
1.จํานวนเด็กไทย คํานวณจากแฟ=มประชากร (person) ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลแฟ=มที่ อยูอาศัย (home) ไดถูกตอง
2.จํา นวนเด็ ก ที่ไดรับ การทาฟลู อ อไรด7 วานิ ช จากแฟ= ม procedure_opd ที่ มี รหั สหั ตถการ (ICD10TM) 2377020 หรื อ
2377021
A1 = เด็กไทยทุกสิทธิอายุ 1 วัน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน ไดรับการทาฟลูออไรด7วานิช
A2 = เด็กไทยทุกสิทธิอายุ 18 เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน ไดรับการทาฟลูออไรด7 วานิช อยางนอย 2 ครั้ง ในป0เดียวกัน
A1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มีอายุ 1 วัน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และมีType Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา ที่มีขอมูลแฟ=ม procedure_opd รหัส
หัตถการ ICD10 TM 2377020 หรือ 2377021 อยางใดอยางหนึ่ง จําแนกรายสถานบริการ
A2 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มีอายุ 18 เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และมีType Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา ที่มีขอมูลแฟ=ม procedure_opd รหัส
หัตถการ ICD10TM 2377020 หรือ 2377021 อยางใดอยางหนึ่ง อยางนอย 2 ครั้ง ในรอบป0 จําแนกรายสถานบริการ
B1 = เด็กไทยทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ อายุ 1 วัน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน
B2 = เด็กไทยทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ อายุ 18 เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน
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เกณฑการให?คะแนน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
ผู?ประสานงานตัวชี้วัด

ผู?รวมพัฒนาตัวชี้วดั

B1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME ที่มีอายุ อายุ 1 วัน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน
ภายใน 31 มีนาคม 2562 และมี Type Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้าํ
B2=เด็กไทยทุกสิทธิ นับจํานวน CID จาก แฟ=ม PERSON และแฟ=ม HOME อายุ 18 เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2562 และมี Type Area = 1,3 ยังมีชีวิตอยู และไมนับซ้ํา
A1/B1 *100
A2/B2 *100
1 เมษายน 2561 - 1มีนาคม 2562 (12 เดือน)
9.1 รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป0 ไดรับการทาฟลูออไรด7วานิช
(คาเฉลี่ยเขต ป0 2560 =69.4 , ป0 2561 = 68.34)
9.2 รอยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18เดือน – 2 ป0 11 เดือน 29 วัน ไดรับการทาฟลูออไรด7วานิช อยางนอย2 ครั้งตอป0
(คาเฉลี่ยเขต ป0 2561 = 61.94)
9.1 ร?อยละความครอบคลุมของเด็กอายุตา่ํ กวา 3 ป ได?รบั การทาฟลูออไรดวานิช
คาร?อยละ
คาคะแนน
>70.0
5
65.00-70.00
4
60.00-64.99
3
55.00-59.99
2
<55.00
1
9.2 ร?อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน – 2 ป 11 เดือน 29 วัน ได?รับ การทาฟลูออไรดวานิช อยางน?อย 2
ครั้งตอป
คาร?อยละ
คาคะแนน
> 50.0
5
45.00-50.00
4
40.00-44.99
3
35.00-39.99
2
<35.00
1
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา
นางสายชล ผาณิตพจมาน กลุมงานภารกิจยุทธศาสตร7และประเมินผล
โทร.074 233888 โทรสาร 074 235494
090-1975260 E-mail : saichol.p@nhso.go.th
• ผูรับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปIตตานี/นราธิวาส
• ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/ปIตตานี/ยะลา/นราธิวาส

ชื่อตัวชี้วดั

10. อัตราการเสียชีวิตของผู?ปLวยติดเชื้อในกระแสโลหิต

วัตถุประสงค
คํานิยาม

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผูปFวยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตจากชุมชน (community acquired Infection)
1. ผูปF วยติ ดเชื้ อในกระแสเลื อด (sepsis) หมายถึง ผูปF วยที่สงสัยหรือยืน ยัน วามีก ารติ ดเชื้ อในรางกายรวมกับ มี SIRS
ตั้งแต 2 ขอ ขึ้นไป (ตารางที่ 1)
2. ผูปF วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุน แรง หมายถึง ผูปF วยที่ เขาเกณฑ7ก ารวินิจฉัยภาวะsevere sepsis หรือ septic
shock
2.1 ผู ปF ว ย severe sepsis หมายถึ ง ผู ปF ว ย sepsis ที่ เกิ ด ภาวะ tissue hypoperfusion หรื อ organ dysfunction
(ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไมมีภาวะ hypotension ก็ได
2.2 ผูปFวย septic shock หมายถึง ผูปFวยsepsis ที่มี hypotension ตองใช vasopressorsในการ maintain MAP ≥65
mm Hg แมวาจะไดสารน้ําเพียงพอแลวก็ตาม
3. Community-acquired sepsis หมายถึงผูปFวยการติดเชื้อมาจากที่บานหรือที่ชุมชน โดยตองไมอยูในกลุม hospitalacquired sepsis
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบงเป:น 2 กลุม
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เกณฑเป9าหมาย
ประชากรกลุมเป9าหมาย
วิธีการจัดเก็บข?อมูล
แหลงข?อมูล
รายการข?อมูล A
เงื่อนไขรายการข?อมูล A

รายการข?อมูล B
(เป9าหมาย)
เงื่อนไขรายการข?อมูล B
(เป9าหมาย)
สูตรคํานวณตัวชี้วดั
ระยะเวลาประเมินผล
รายละเอียดข?อมูลพื้นฐาน

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 dysfunctionมีภาวะ hypotension
คา blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output <0.5 mL/kg/hr เป:นระยะเวลามากกวา 2 ชม.แมวาจะไดสารน้ําอยางเพียงพอ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไมมีภาวะ pneumonia เป:นสาเหตุ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป:นสาเหตุ
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 รอยละ 2 จากป0กอนในชวงเวลาเดียวกัน
ผูปFวยในทุกสิทธิที่เขารับการรักษาดวยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตจากชุมชน (community acquired Infection) ของ
หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ในเขต 12 สงขลา
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปFวยใน หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และ
สงออกขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟ=ม หรือผานโปรแกรม IP e claim
ฐานขอมูล 43 แฟ=มของจังหวัด หรือ IP e claim
A = จํานวนผูปFวยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่เสียชีวิต (ราย)
A = นั บจํ านวนผู ปF ว ยใน จากเลขประจํ าตั วประชาชน 13 หลั ก นั บตาม AN จากแฟ= ม Person,แฟ= ม Admission วั น ที่
จําหนาย 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 ,แฟ=ม Diagnosis_IPD , Dx type = 1 หรือ 2 (รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก
หรือ โรครวม ,) ICD-10version 2010,10th revision รหั ส A40.0 –A41.9 หรือ R57.2 หรือ R65.1 จําแนกเป: นราย
จังหวัดที่รักษา และ Discharge type เทากับ 8 หรือ 9 (เสียชีวิต)
B = จํานวนผูปFวยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (ครั้ง)
B = นับจํานวนผูปFวยใน จากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก นับตาม AN จากแฟ=ม Person,แฟ=ม Admission วันที่
จําหนาย 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 ,แฟ=ม Diagnosis_IPD, Dx type = 1 หรือ 2 (รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก
หรือ โรครวม) , ICD-10version 2010,10th revision(รหัส A40.0 –A41.9 หรือ R57.2 หรือ R65.1 จําแนกเป:นราย
จังหวัดที่รักษา และ Discharge type ไมเทากับ 4 (สงRefer)
อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีม& ภี าวะติดเชือในกระแสโลหิต = (A/B) x 100
1 เมษายน 2561 - 1 มีนาคม 2562 (12 เดือน)
อัตราการเสียชีวิตของผูปFวยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เขต 12 สงขลา ป0 2560 ลดลงรอยละ 1.45
จังหวัด
ป'2559
ยะลา
25.56%
นราธิวาส
26.42%
สงขลา
24.57%
ตรัง
23.22%
พัทลุง
35.29%
ป1ตตานี
26.02%
สตูล
14.67%
หมายเหตุ : เฉพาะอายุรกรรม

ป'2560
20.57%
22.77%
21.77%
21.79%
34.48%
28.70%
20.30%

คาลดลง
4.99%
3.65%
2.80%
1.43%
0.81%
2.68%
5.63%
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ตัวชี้วดั
ผู?ประสานงานตัวชี้วัด

ผู?รวมพัฒนาตัวชี้วดั

คาลดลงเทากับ

คาคะแนน

≥ 1.60

5

1.20 – 1.59

4

0.80 – 1.19

3

0.40 – 0.79

2

<0.40

1

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา
นางสายชล ผาณิตพจมาน กลุมงานภารกิจยุทธศาสตร7และประเมินผล
โทร.074 233888 โทรสาร 074 235494
090-1975260 E-mail : saichol.p@nhso.go.th
• ผูรับผิดชอบงานติดเชื้อในกระแสโลหิต เขตบริการสุขภาพที่ 12 ( รพ.หาดใหญ)
• ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/รพ.สะบายอย/สสอ.บางกล่ํา

