แนวทางการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2564
1.

แนวคิดการจัดสรร

การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข เปนแนวคิดสำคัญหนึ่ง ในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติปงบประมาณ 2564 เพื่อใหมีแรงจูงใจดานการเงินที่เหมาะสมแก
ผูใหบริการใน
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใหบริการที่มีคุณภาพ ทำใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนและ
มีคุณภาพไดอยางเทาเทียมกัน
งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ เปนการจายเพื่อมุงหวังใหหนวยบริการตระหนักถึงการพัฒนาการ
บริการใหบรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจนมั่นใจไดวาภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประชาชนจะเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนและไดรับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ โดยมีหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจายงบตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ของหนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยบริการ
ประจำ ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
2.

วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความจำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิต
2.2 เพื่อใหหนวยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2.3 เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบขอมูลสุขภาพในพื้นที่

3.

กลุมเปาหมาย

หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก หนวยบริการประจำ และหนวยบริการ
ปฐมภูมิ
4.

ผลผลิตหรือผลลัพธที่ตองการ

หนวยบริการมีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กำหนด และประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน
5.

วงเงินงบที่ไดรับ และประเด็นที่เปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณ 2564
งบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88,250,812 บาท มาจากงบ 3 สวน คือ
- งบบริการผูปวยนอกทั่วไป 9 บาทตอผูมีสิทธิ
- งบบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 9 บาทตอประชาชน
- งบบริการจายตามคุณภาพผลงานบริการ 2 บาท/ผูมีสิทธิ์

6.

แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑการจายคาใชจาย

การจัดสรรงบจายตามคุณภาพผลงานบริการนี้ เปนการจัดสรรใหแกหนวยบริการประจำที่มีผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเปาหมายตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะทำงาน หรือ กลไกการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในระดับเขต
6.1 แนวทางพิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่นำมาใชประกอบดวย
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6.1.1 เปนตัวชี้วัดที่บูรณาการรวมระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
6.1.2
เปนปญหาดานสาธารณสุข ไดแก กลุมโรคที่มีภาระโรคสูง (High burden) โรคที่มีความ
เสี่ยงสูง (High risk) และโรคที่มีภาระคาใชจายสูง (High cost) และสามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคลอง
ตามสภาพปญหาและบริบทของพื้นที่
6.1.3
ไมซ้ำกับตัวชี้วัดผลลัพธบริการที่ใชในการจายคุณภาพบริการในบริการผูปวยไตวายเรื้อรัง
บริการควบคุม ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง และบริการผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
6.1.4
ไมสรางระบบการบันทึกขอมูลใหม โดยใหใชขอมูลจากฐานขอมูลผูปวยนอก ขอมูลสราง
เสริมสุขภาพรายบุคคล (OP-PP individual records) ขอมูลผูปวยในรายบุคคล (IP E-claim) ขอมูลขึ้น
ทะเบียนหนวยบริการเปนหลัก หรือ ขอมูลจาก Health Data center ของกระทรวงสาธารณสุข
6.1.5
ใหมีคณะทำงาน หรือกลไกที่มีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อบริหารจัดการในระดับเขต ใน
การกำหนดตัวชี้วัดระดับเขต เปาหมาย หลักเกณฑ เงื่อนไข การใหคะแนนและการจัดสรรงบ
6.2 ตัวชีว้ ัดคุณภาพผลงานบริการ แบง เปน 2 สวน คือ
6.2.1
ตัวชี้วัดกลาง ไมเกิน 10 ตัว เปนตัวชี้วัดที่บูรณาการระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุกเขตตองนำไปใชในการจาย
ตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
ในปงบประมาณ 2564 กำหนดใชตัวชี้วัดกลาง จำนวน 6 ตัว ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3 : รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 3060 ป ภายใน 5 ป
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
5.1 ร อ ยละการใช ย าปฏิ ชี ว นะอย างรั บ ผิ ด ชอบในผู ป ว ยนอกโรคอุ จ จาระร ว ง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 ร อยละการใช ย าปฏิ ชี ว นะอย างรับ ผิ ด ชอบในผู ป วยนอกโรคติ ด เชื้ อระบบ
ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6 : การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษาแบบ
ผู ป 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)
ตัวชี้วัดระดับเขต ไมเกิน 5 ตัว ในปงบประมาณ 2564 นั้น สปสช.เขต สามารถเลือกจากรายการตัวชี้วัดที่
ใชในปงบประมาณ 2563 หรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหม โดยใชกลไกการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
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7.หลักเกณฑการจาย
7.1 จัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการใหสปสช.แตละเขต ตามจำนวนประชากร/ผูมีสิทธิ สปสช.
เขต 12 สงขลา มีวงเงิน รวมเปน 88,250,812 บาท
7.2 สปสชเขต จัดใหมีคณะทำงานหรือ กลไกการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการจัดสรรงบ
จายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ซึ่งประกอบดวย คาเปาหมาย น้ำหนักคะแนน เกณฑการใหคะแนน และ
สัดสวนงบประมาณที่จะจัดสรรใหหนวยบริการที่มผี ลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเปาหมาย
ตามแนวทางที่กำหนด
7.3 การกำหนดคาเป าหมายตัวชี้ วัด คุณ ภาพผลงานบริการ ให สปสชเขต กำหนดคาเป าหมายจากผลงาน
บริการในระดับพื้นที่ โดยใหพจิ ารณาความเหมาะสมสอดคลองกับคาเปาหมายระดับประเทศรวมดวย และอาศัยกลไก
การมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ โดยผานความเห็นชอบของ อปสข.
7.4 สปสช เขตจัดสรรงบใหหนวยบริการประจำภายใตวงเงินระดับเขต (Global budget) สวนการจัดสรร
ใหแกหนวยบริการในเครือขายหนวยบริการประจำนั้น ใหกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรโดยใชกลไกการมีสวนรวมใน
ระดับพื้นที่หรือระดับ Contracting Unit of Primary care (CUP)
7.5 กรณีที่มีงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการเหลือจาก Global budget ระดับเขตของ แตละสปสช.
เขต ใหจายคืนหนวยบริการประจำตามจำนวนผูมีสิทธิลงทะเบียน โดยผานความเห็นชอบจากอปสข.
7.6 กำหนดการจั ด สรรงบจ ายตามเกณฑ คุณ ภาพผลงานบริ ก ารเพี ย งครั้ งเดี ย ว ให เสร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ น
สิงหาคม 2564 โดยใชขอมูลบริการไตรมาส 3, 4 ปงบประมาณ 2563 และไตรมาส 1, 2 ปงบประมาณ 2564
7.7 การจัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ สำหรับผูมีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทยทหารเรือ
และกรมแพทยทหารอากาศนั้ น สปสช.กำหนดแนวทางการบริหารจัด การเป น การเฉพาะได โดยให ห ารือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
8.
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ
หนวยงาน
บทบาทหนาที่
สำนั ก สนั บ สนุ น คุ ณ ภาพและ 1. จัดทำกรอบแนวทางการบริหารเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
มาตรฐานหนวยบริการ
2. ประสานการพิจารณาคัดเลือก และการจัดทำตัวชี้วัดที่นำมาใชในการจายตาม
เกณฑ คุณภาพผลงานบริการ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนัก/แผนงานที่
เกี่ยวของ และ สปสช.เขต
3. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคณ
ุ ภาพผลงานบริการ
4. ชี้แจงการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ แก สปสช.เขต
5. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานสรุปผล การดำเนินงานงบจายตาม
เกณฑคุณภาพผลงานบริการในภาพรวม
6. ประเมินวิเคราะหผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทีก่ ำหนดในระดับประเทศ
สำนั ก /แผนงานในกลุ ม ภารกิ จ 1. กำหนดประเด็น/กรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของหนวย
สนับสนุนเครือขายบริการ
บริการ โดยเชื่อมโยงบริการระดับ Primary care และ hospital care
1. สำนักสนับสนุนระบบบริการ 2. จัดทำตัวชี้วัดทีน่ ำมาใชในการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
ปฐมภูมิ
3. ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว
2. สำนักสนับสนุนระบบบริการ 4. ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการใหบริการของหนวยบริการ ตามตัวชี้วัดที่
ยาและเวชภัณฑ
กำหนด
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หนวยงาน

บทบาทหนาที่

สำนัก/แผนงานที่เกี่ยวของ
1. สำนักบริหารงานทะเบียน
2. สำนักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธสุขภาพ
3. สำนักบริหารสารสนเทศการ
ประกัน
4. สำนักบริหารการจัดสรรและ
ชดเชยคาบริการ
5. สำนักสนับสนุนและ
ประสานงานเขต
สปสช.เขต

1. สนับสนุนขอมูลพื้นฐานของหนวยบริการที่เขารวมโครงการ
2. จัดทำ script ในการดึงขอมูลและสนับสนุนขอมูลตามตัวชี้วัด และเกณฑที่
กำหนด ใหแกสำนักที่เกี่ยวของ และ สปสช. เขต
3. คำนวณวงเงินงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการให สปสช. เขต ตาม
รายหัวประชากร
4. สนับสนุนการดำเนินงาน ประสานและติดตามการดำเนินงานของ สปสช.
เขต

หนวยบริการประจำ

1. สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค และ
จัด ระบบบริการปฐมภู มิ รวมทั้งบู รณาการเชื่ อมโยงกับ การพั ฒ นาระบบ
สุขภาพชุมชน (Community Health) ภายในหนวยบริการประจำ หนวย
บริการปฐมภูมิ และหรือสถานบริการในเครือขาย เพื่อใหประชาชนเขาถึง
บริการและไดรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พิจารณาจัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการแกหนวยบริการ
ปฐมภูมิในเครือขาย โดยใชกลไกการมีสวนรวมที่มีอยู

1. จั ด ให มี ค ณะกรรมการหรื อ คณะทำงาน กำหนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ พื้ น ที่
หลักเกณฑและแนวทางการจายคาใชจายแกหนวยบริการ เสนอ อปสข. เห็นชอบ
โดยอาศัยกลไกการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ อาจใชคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานที่มีอยูแลว หรือจัดตั้งขึ้นใหมโดย อปสข. ก็ได
2. แจงรายการตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ และแนวทางการจัดสรร ที่ผานความ
เห็นชอบจาก อปสข. ใหแกหนวยบริการ สปสช. สวนกลางและผูเกี่ยวของทราบ
(ตามแบบรายงานในภาคผนวก)
3. ชี้แจงทำความเขาใจการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
แกหนวยบริการและผูเกี่ยวของทุกระดับในพื้นที่
4. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบผลงานของหนวยบริการ ตามแนวทางและหลักเกณฑ
ที่กำหนด
5. ประมวลผลขอมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด
6. คำนวณ จัดสรร และโอนงบประมาณแกหนวยบริการ
7. ประเมิ น วิ เคราะห สรุ ปผลการประเมิ นคุ ณภาพบริ การตามเกณฑ ตั วชี้ วั ดที่
กำหนด
8. กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัดบริการของหนวยบริการ โดยอาจบูรณาการกับการ
กำกับติดตามงานอื่นในพื้นที่
9. แจงผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑตั วชี้วัด และคืนขอมูลให หน วย
บริการและผูที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อนำผลไปสูการพัฒนาคุณภาพบริการ
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9.

การกำกับ ติดตามประเมินผล
1) ความครบถวน ถูกตอง ของขอมูลที่นำมาใชในการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดงบจายตามเกณฑคุณภาพ
ผลงานบริการ
2) การดำเนินการเปนไปตามแผน และเบิกจายงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ถูกตอง ตรงตาม
เวลาที่กำหนด
3) การวิเคราะหขอมูลคุณภาพผลงานบริการ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริม กำกับและ
ติดตามคุณภาพบริการในระดับพื้นที่ ผานกลไกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
10.
รายการตัวชีว้ ดั
10.1 ตัวชีว้ ัดกลาง
ตัวชี้วัดกลางที่นำมาใชในการจัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2564 นั้น เปน
ตัวชี้วัดที่บูรณาการระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย สปสช.เขต ทุกเขตนำไปใชในการจายตามเกณฑคณ
ุ ภาพบริการ จำนวน 6 รายการ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 6

: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับ
น้ำตาลในเลือด
: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
: รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
: รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป
: รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
5.1 รอยละการใช ย าปฏิ ชี ว นะอย างรับ ผิ ด ชอบในผู ป ว ยนอกโรคอุจ จาระรว งเฉีย บพลั น
(Acute Diarrhea)
5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Infection)
:การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษาแบบผูปวยนอก
(ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้น
เรื้ อรั ง (COPD) หื ด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดั น โลหิ ต สู ง
(Hypertension)
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10.2 ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดพื้นที่ไมเกิน 5 ตัว ซึ่งสามารถเลือกจากรายการตัวชี้วัดที่มี หรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหมใหเหมาะสม
กับการพัฒนาคุณภาพบริการ และตามปญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีกลไกการมีสวนรวมในการจัดทำตัวชี้วัด และ
ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) (กำหนดแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกตัวชี้วัดที่จะนำมาใช ดังรายละเอียดหนา 5-6) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่สปสช. เขต 12 สงขลา
ตัวชี้วัดที่ 7 : ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
7.1 รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป (เปาหมาย ไมนอยกวา 40%)
7.2 รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity Free) (เปาหมาย ไมนอยกวา 60%)
ตัวชี้วัดที่ 8 : อัตราของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง(ปกอน)
8.1 รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
(เปาหมาย <= 1.25%)
8.2 รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
(เปาหมาย<=2.95%)
ตัวชี้วัดที่ 9 : เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR1) ในเด็กอายุ 1-3 ป
9.1 ร อ ยละความครอบคลุ ม ของการได รั บ วั ค ซี น MMR1 ของเด็ ก อายุ 9เดื อ น – 12 เดื อ น
(เปาหมาย>=95%)
9.2 รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
(เปาหมาย>=95%)
ตัวชี้วัดที่ 10 นำรองการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการตามหลักการดูแลสุขภาพโดยเนนคุณคา(Value-based
Health Care) ในการจัดบริการดูแลผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Asthma & COPD
10.1 จำนวนการตรวจสมรรถภาพปอด
10.2 จำนวนการจายยาในผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,โรคหืด,โรคหืดและโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ในอายุ 15 ปขึ้นไป
10.3 จำนวนการติดตามเยี่ยมบานผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับบริการปฐมภูมิ
อัตรา admissionผูปวยในดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
10.4 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคหืด อายุ 15 ปขึ้นไป สิทธิ
UC ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : 100,000
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รายการตัวชีว้ ัดกลางQOF ป 2564

เกณฑคะแนน

น้ำหนัก
คะแนน

ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดที่ 1: การคัดกรองเบาหวานและลดจำนวนผูปวยเบาหวานรายใหม
รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (เปาหมาย>=90%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
83.84 %
88.71 %
2561
86.21 %
90.03 %
2562
87.09 %
90.98 %
2563
88.85 %
91.00 %
ตัวชี้วัดที่ 2: การคัดกรองความดันโลหิตสูงและลดจำนวนผูปวยความดัน
โลหิตสูงรายใหม
รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
(เปาหมาย>=90%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
85.97 %
90.23 %
2561
86.71 %
90.26 %
2562
87.34 %
90.81 %
2563
88.98 %
90.82 %
ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
(เปาหมาย>=80%) Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
เขต
2560
51.446 %
61.885 %
2561
52.832 %
60.225 %
2562
54.603 %
60.188 %
2563
60.647 %
64.483 %
หมายเหตุ : ใชขอมูลที่ประมวลผลจากจาย สปสช.สวนกลาง
ตัวชี้วัดที่ 4: รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป (เปาหมาย>=80%)
Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
เขต
2560
34.639 %
39.375 %
2561
36.300 %
35.857 %
2562
40.073 %
38.502 %
2563
40.652 %
37.329 %
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50
รอยละ
>=90.01
80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
<=50

รอยละ
>=90.01
80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
<=50

คะแนน
5
4
3
2
1
0

50

คะแนน
5
4
3
2
1
0

100
รอยละ
>=90.01

80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
<=50

คะแนน
5
4
3
2
1
0
100

รอยละ
>=80.01
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
40.01 – 50.00
<=40

คะแนน
5
4
3
2
1
0
หน้า 7

รายการตัวชี้วัดกลางQOF ป 2564
ตัวชีว้ ัดที่ 5: รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
ตั วชี้ วัด ที่ 5.1 รอยละการใช ย าปฏิ ชี ว นะอย างรับ ผิ ด ชอบในผู ป ว ยนอกโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) (เปาหมาย<=20%)
Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
เขต
2560
40.436 %
33.537 %
2561
24.074 %
21.638 %
2562
15.982 %
16.390 %
2563
14.378 %
15.632 %
ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) (เปาหมาย<=20%)
Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
เขต
2560
34.272 %
24.047 %
2561
20.571 %
17.497 %
2562
14.542 %
13.771 %
2563
12.440 %
13.046 %
ตัวชี้วัดที่ 6: อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการ
ผูป ว ยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชั ก
(epilepsy) ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง (COPD) หื ด (asthma) เบาหวาน (DM) และ
ความดันโลหิตสูง (HT) (เปาหมายไมเกิน 700 ตอแสนประชากร)
Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
เขต
2560
342.028 %
377.827 %
2561
695.969 %
790.496 %
2562
711.735 %
803.622 %
2563
728.419 %
828.214 %
หมายเหตุ : ใชขอมูลที่ประมวลผลจากจาย สปสช.สวนกลาง
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เกณฑคะแนน

น้ำหนัก
คะแนน
50

รอยละใบสั่งยาผป. คะแนน
ที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
<=20
5
20.01 – 25.00
3
25.01 – 30.00
1
> 30.01
0
50
รอยละใบสั่งยาผป. คะแนน
ที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
<=20
5
20.01 – 30.00
3
30.01 – 40.00
1
มากกวา 40.01
0
100
อัตราการนอนรพ.
ตอแสนปชก.
<=499
601 – 500
701 – 600
801 – 700
901 - 800
มากกวา 900

คะแนน
5
4
3
2
1
0
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รายการตัวชี้วดั พื้นที่ QOF ป 2564
ตัวชี้วัดพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 7: ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ
12 ป (เปาหมาย ไมนอยกวา 40%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
58.04 %
48.62 %
2561
65.61 %
57.35 %
2562
66.79 %
61.18 %
2563
70.45 %
70.37 %
ตัวชี้วัดที่ 7.2 รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity Free)
(เปาหมาย ไมนอยกวา 60%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
71.80 %
54.71 %
2561
81.97 %
74.27 %
2562
83.48 %
79.93 %
2563
83.43 %
84.90 %
ตัวชี้วัดที่ 8: อัตราของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหมจาก
การคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง
(ปกอน) (เปาหมาย <= 1.25%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
1.80 %
1.62 %
2561
1.99 %
1.64 %
2562
2.03 %
1.72 %
2563
2.08 %
1.61 %

QOF&PPA ปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

เกณฑคะแนน

น้ำหนัก
คะแนน

60
รอยละ
>=60
55.00 - 59.99
50.00 - 54.99
45.00 - 49.99
40.00 - 44.99
นอยกวา 40

คะแนน
5
4
3
2
1
0

รอยละ
>=80
75.00 – 79.99
70.00 – 74.99
65.00 – 69.99
60.00 - 64.99
< 60.00

คะแนน
5
4
3
2
1
0

40

50
รอยละ
<=1.15
1.25 -1.15
1.36 – 1.26
1.47 – 1.37
1.58 – 1.48
>=1.59

คะแนน
5
4
3
2
1
0
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รายการตัวชี้วัดพื้นที่ QOF ป 2564
ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุม
เสี่ยง (ปกอน) (เปาหมาย<=2.95%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
3.62 %
3.74 %
2561
3.97 %
4.31 %
2562
3.80 %
3.97 %
2563
4.82 %
4.33 %
ตัวชี้วัดที่ 9 : เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คาง
ทูม หัดเยอรมัน(MMR1) ในเด็กอายุ 1-3 ป
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็ก
อายุ 9เดือน – 12 เดือน (เปาหมาย>=95%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
89.27 %
88.60 %
2561
89.36 %
87.10 %
2562
91.99 %
90.06 %
2563
91.55 %
88.28 %
ตัวชี้วัดที่ 9.2 : รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็ก
อายุ<=3 ป (เปาหมาย>=95%)
Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
ประเทศ
เขต
2560
84.71 %
82.19 %
2561
73.66 %
82.30 %
2562
90.11 %
86.44 %
2563
89.37 %
86.64 %
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เกณฑคะแนน

รอยละ
<=2.42
2.43-2.93
2.94-3.44
3.45-3.95
3.96-4.46
>=4.47

น้ำหนัก
คะแนน
50

คะแนน
5
4
3
2
1
0

50
รอยละ
>=95
90.01 – 94.9
85.00 – 90.00
84.9 – 80.00
75.00 – 79.99
<=74.99
รอยละ
>=95
90.01 – 94.9
85.00 – 90.00
84.9 – 80.00
75.00 – 79.99
<=74.99

คะแนน
5
4
3
2
1
0
คะแนน
5
4
3
2
1
0

50
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รายการตัวชี้วัดพื้นที่ QOF ป 2564
เกณฑคะแนน
น้ำหนัก
เขตนำรองตามหลักการดูแลสุขภาพโดยเนนคุณคา (Value-based Health Care)
คะแนน
จัดบริการดูแลผูป วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Asthma & COPD)
ตัวชี้วัดที่ 10 นำรองการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการตามหลักการ
ดูแลสุขภาพโดยเนนคุณคา(Value-based Health Care) ในการจัดบริการ
ดูแลผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Asthma & COPD
ตัวชี้วัดที่ 10.1 จำนวนการตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry)
จายตามผลงานในระบบ point System
ตัวชี้วัดที่ 10.2 จำนวนการจายยาในผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,โรคหืด, ในวงเงินที่กำหนด
โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในอายุ 15 ปขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 10.3 จำนวนผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังที่ไดรบั การเยี่ยม
บานในระดับบริการปฐมภูมิ
ตัวชี้วัดที่ 10.4 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคหืด 1.1 นอยกวาคาเฉลี่ยประเทศ
40
อายุ 15 ปขึ้นไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : 100,000
รอยละ
คะแนน
Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
<= 61.53
5
ป
ประเทศ
เขต
60
2560
64.76
93.9
1.2 ลดลงกวาเดิม

2561
2562

66.08
61.53

95.0
98.3

2563

58.51

87.86

รอยละ

คะแนน

ลดลง>= 20
ลดลง 15.01-20.00
ลดลง 10.01-15.00
ลดลง 5.01- 10.00
ลดลง<= 5

5
4
3
2
1
40

ตัวชี้ วัด ที่ 10.5 อัต ราการรั บ ไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) 1.1 นอยกวาคาเฉลี่ยประเทศ

ดวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุ 15 ปขึ้นไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับ
ลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : [100,000]
Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง

ป
2560
2561
2562
2563

ประเทศ
167.63
176.39
167.97
160.42

เขต
224.67
227.41
228.74
202.68

รวมทั้งสิ้น
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รอยละ
<= 167.63
1.2 ลดลงกวาเดิม
รอยละ
ลดลง>= 20
ลดลง 15.01-20.00
ลดลง 10.01-15.00
ลดลง 5.01- 10.00
ลดลง<= 5

คะแนน
5
คะแนน

60

5
4
3
2
1
1,000
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วงเงินรายตัวชี้วัด
ลำดับที่

รายการตัวชี้วดั

วงเงิน

ตัวชี้วัดที่ 1

รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
หมายเหตุ : ใชขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 3060 ปภายใน 5 ป
รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละการใช ยาปฏิ ชีวนะอยางรับผิ ดชอบในผูป วยนอกโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษาแบบผูปวยนอก
( ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ใ น โ ร ค ล ม ชั ก
(Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes
Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
หมายเหตุ : ใชขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
รายการตัวชี้วัด

จำนวน 1 บาท ต อ
ประชาชนไทย

ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ
12 ป
ตัวชี้วัดที่ 7.2 รอยละเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)
ตัวชีว้ ัดที่ 8 อัตราของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุม
เสี่ยง (ปกอน)
ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ป
กอน)
ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุม
เสี่ยง(ปกอน)
ตัวชี้วัดที่ 9 เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน
ในเด็กอายุ 1-3 ป
ตัวชี้วัดที่ 9.1 รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็ก
อายุ 9-12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 9.2 รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็ก
อายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
ตั ว ชี้ วั ด ที่ นำรองการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการตามหลักการดูแลสุขภาพ
โดยเนนคุณคา(Value-based Health Care) ในการจัดบริการดูแลผูปวย

จำนวน 2 บาท ต อ
ประชาชนไทย

ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5

ตัวชีว้ ัดที่ 6

ลำดับที่
ตัวชี้วัดที่ 7
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จำนวน 1 บาท ต อ
ประชาชนไทย
จำนวน 2 บาท ต อ
ประชาชนไทย
จำนวน 1 บาท ต อ
ประชาชนไทย

จำนวน 1 บาท ต อ
ผูมีสิทธิหลักประกัน

วงเงิน

จำนวน 2 บาท ต อ
ผูมีสิทธิหลักประกัน

จำนวน 2 บาท ต อ
ประชาชนไทย

(จำนวน 8 บาท ต อ
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10

โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Asthma & COPD
10.1 จำนวนการตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry)
10.2 จำนวนการจายยาในผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,โรคหืด,โรคหืด
และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในอายุ 15 ปขนึ้ ไป
10.3 จำนวนการติดตามเยี่ยมบานผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน
ระดับบริการปฐมภูมิ
10.4 อัต ราการรั บ ไวรั ก ษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด วยโรคหื ด
อายุ 15 ปขึ้นไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) :
100,000
10.5 อัตราการรับไวรกั ษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง อายุ 15 ปขึ้นไป สิท ธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบี ยนสิทธิ
(hmain) : [100,000]
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ผูมีสิทธิหลักประกัน)
จำนวน 1 บาท ต อ
ประชาชนไทย
จำนวน 4 บาท ต อ
ประชาชนไทย
จำนวน 1 บาท ต อ
ประชาชนไทย
จำนวน 2 บาท ต อ
ประชาชนไทย
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รายละเอียดตัวชี้วัดงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2564
ตัวชี้วดั ที่ 1: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
วัตถุประสงค
คำนิยาม
เกณฑ
เปาหมาย
ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

(ตัวชี้วัดกลาง)

เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองโรคเบาหวานในกลุมเปาหมายสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา
การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ำตาลในเลือด ในกลุมที่ยังไมเคยไดรับ
การวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน
เกณฑเปาหมายระดับประเทศ ไมต่ำกวารอยละ 90
จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ทีย่ ังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน

1) ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
2) ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
3) ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4) ฐานขอมูล IP/OP e-claim จากแฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
5) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
6) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม NCDSCREEN ฟลด BSLEVEL และ ฟลด BSTEST
7) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึน้ ตนดวย E10-E14
8) ขอมูล 43 แฟม
รายการขอมูล A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัด
1
กรองระดับน้ำตาลในเลือด ชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (โดยตัดผูปวยที่เคยเป น
เบาหวานกอนหนานั้นออก)
เงื่อนไขรายการ A=จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบอายุ 35-74 ป ทีเ่ กิดในชวง1 เมษายน 2489
ขอมูล 1
ถึง 31 มีนาคม 2529 ที่ไดรับ การคัดกรองเบาหวาน โดย DATE_SERV อยู ในชวง 1 เมษายน 2563 ถึง 31
มีนาคม 2564 โดยนับจาก PID ที่ปรากฏใน NCDSCREEN ฟลด BSTEST มีคาเปน 1,2,3,4 และ BSLEVEL มี
คามากกวา 0 ทัง้ นีต้ องตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคย
เปนโรคเบาหวานจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE หรือฐานขอมูล OP/PP
แฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10-E14 รวมทัง้ PID ทีป่ รากฏในแฟม CHRONIC
ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย E10-E14 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการคำนวณ
รายการขอมูล B= จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มีอายุครบ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไมเคย
2
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน
เงื่อนไขรายการ B= จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มีอายุครบ 35-74 ป ที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2489 ถึง 31
ขอมูล 2
มีนาคม 2528 ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานกอนวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยตรวจสอบจาก IP/OP
e-claim หรือฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึน้ ตนดวย E10-E14 รวมทั้ง PID ที่
ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
สูตรการ
(A/B) X 100
คำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ปละ 1 ครั้ง
ประเมินผล
ผูป ระสานการ - นางสาวจารวี รัตนยศ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-438-1824 email:
Jarawee.r@nhso.go.th
งานตัวชี้วัด
- นางสาวรัตนา เลี้ยวสกุล สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-439-0138 email:
rattana.r@nhso.go.th
QOF&PPA ปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
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Baseline

เกณฑการให
คะแนน

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563

ประเทศ
83.84 %
86.21 %
87.09 %
88.85 %

เขต
88.71 %
90.03 %
90.98 %
91.00 %

สปสช. เขต 12 สงขลา ผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรือ อปสข.
รอยละ
>=90.01
80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
<=50
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คะแนน
5
4
3
2
1
0
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ตัวชี้วัดที่ 2: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ตัวชี้วัดกลาง)
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในกลุมเปาหมายสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา
คำนิยาม
เกณฑ
เปาหมาย
ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึงการคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุมประชากรเปาหมายที่ไม
เคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน
เกณฑเปาหมายระดับประเทศ ไมต่ำกวารอยละ 90

จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิต
สูง
1) ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
2) ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
3) ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4) ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
5) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึน้ ตนดวย I10-I15
6) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม NCDSCREEN ฟลด SBP_1 และ ฟลด DBP_1ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม
CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึน้ ตนดวย I10-I15
7) ขอมูล 43 แฟม
รายการขอมูล A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ทีไ่ ดรับการคัดกรอง
1
ความดันโลหิตสูงใน ชวง 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอน
หนาวันที่คัดกรองออก
เงื่อนไขรายการ A = จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่อายุ 35-74 ป เกิดในชวง 1 เมษายน 2489
ขอมูล 1
ถึง 31 มีนาคม 2528 ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ทีป่ รากฏในแฟม NCDSCREEN โดย
มีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยูในชวง วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2564 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดัน
โลหิ ต สู ง จากฐานข อ มู ล IP/OP e-claim แฟ ม DIAGNOSIS หรื อ ฐานข อ มู ล OP/PP แฟ ม DIAGNOSIS_OPD
ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัส I10I15 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการคำนวณ
รายการขอมูล B= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันประมวลผล
2
ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนวันที่ 1 เมษายน 2563
เงื่อนไขรายการ B= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่อายุ 35-74 ป เกิดในชวง 1 เมษายน 2489 ถึง 31 มีนาคม
ขอมูล 2
2528 ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนความดันโลหิตสูงมากอนวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยตรวจสอบจากแฟม
CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมกับ ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด
DIAGCODE และฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึน้ ตนดวย I10-I15
สูตรการ
(A/B )X 100
คำนวณตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ปละ 1 ครั้ง
ประเมินผล
ผูประสานการ - นางสาวจารวี รัตนยศ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-438-1824 email:
งานตัวชี้วัด
Jarawee.r@nhso.go.th
- นางสาวรัตนา เลี้ยวสกุล สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-439-0138 email:
rattana.r@nhso.go.th
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Baseline

เกณฑการให
คะแนน

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563

ประเทศ
85.97 %
86.71 %
87.34 %
88.98 %

เขต
90.23 %
90.26 %
90.81 %
90.82 %

สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.
รอยละ
มากกวาหรือเทากับ90.01
80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
<=50
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คะแนน
5
4
3
2
1
0
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ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครัง้ แรกภายใน 12 สัปดาห (ตัวชี้วัดกลาง)
หมายเหตุ : ใชขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ชื่อตัวชี้วัด
3.รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินการไดรับการดูแลกอนคลอดภายใน 12 สัปดาหของหญิงมีครรภคนไทยสิทธิประกันสุขภาพถวน
หนา
นิยาม
หญิงมีครรภคนไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่ฝากครรภครั้งแรกโดยอายุครรภตองไมเกิน 12 สัปดาห
ทั้งนี้ การฝากครรภครั้งแรกประกอบดวย
1. ประเมินการตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง
2. ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง ความดันโลหิต
3. ตรวจรางกายทั่วไป (ตรวจเสียงปอดและหัวใจ)
4. ตรวจปสสาวะ (Multiple dipstick) เพื่อหา protein, sugar, asymptomatic bacteria
5. ตรวจภายใน (อาจเลื่อนไปตรวจในครั้งที่ 2 ของการฝากครรภ)
6. ตรวจ Hemoglobin/Hematocrit/Osmolarity Fragility/DCIP (ทุ ก อายุ ค รรภ ) และตรวจ VDRL, Anti
HIV, blood group, Rh typing, HbsAg
7. ใหวัคซีน Tetanus Toxoid ครั้งที่ 1
8. ใหธาตุเหล็ก และ/หรือ โฟลิค และ Iodine
9. ใหคำแนะนำกรณีเกิดอาการผิดปกติฉุกเฉินและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอฉุกเฉิน
เกณฑ
ไมนอยกวารอยละ 60
เปาหมาย
ประชากร
หญิงมีครรภที่รับบริการฝากครรภครั้งแรกภายในปที่หนวยบริการสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล
ฐานขอมูลจากแฟม ANC (การฝากครรภครั้งที่ 1 ใน ฟลด: ANCNO =1, อายุครรภที่ ฟลด: GA)
รายการขอมูล A=จำนวนหญิงมีครรภสิทธิประกันสุชภาพถวนหนาทุกรายในหนวยบริการที่มาฝากครรภครั้งแรก โดยอายุ
1
ครรภไมเกิน 12 สัปดาห ที่ไดรับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
เงื่อนไขรายการ นับ PID จากแฟม ANC (นับเฉพาะการฝากครรภครั้งแรกของการตั้งครรภครั้งนั้น) โดยหญิ งสิทธิป ระกัน
ขอมูล 1
สุขภาพถวนหนาที่มาฝากครรภเปนครั้งแรกของครรภนี้นับในชวงที่ไดรับบริการภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
ถึง 31 มีนาคม 2564 (โดยตรวจสอบการฝากครรภยอนหลังไป 9 เดือนทุกรายของผูรับบริการในชวงที่กำหนด
เพื่อตัดรายที่เคยมาในชวง 9 เดือนยอนหลังออกกอน หากมี PID ซ้ำ ใหเลือก GRAVIDA ทีไ่ มซ้ำ) ใหนับเฉพาะ
วันที่บริการครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min (GA) กรณีพบซ้ำใหเลือกหนวยบริการแรกหนวยบริการ
เดียว นับจำนวนคน จากเลขประจำตัว 13 หลัก ที่มี GA <=12 wks และตัด PID error
รายการขอมูล B = จำนวนหญิงมีครรภสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาทุกรายที่มารับบริการฝากครรภครั้งแรกทั้งหมดที่ไดรับ
2
บริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ในหนวยบริการทัง้ หมด
เงื่อนไขรายการ หญิงสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มาฝากครรภเปนครั้งแรกของครรภนี้ ในชวงเวลาที่ไดรับบริการ ภายใน
ขอมูล 2
วัน ที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (โดยตรวจสอบการฝากครรภยอนหลัง 9 เดือนทุกรายของ
ผูรับบริการในชวงที่กำหนด เพื่อตัดรายที่เคยมาในชวง 9 เดือนยอนหลังออกกอน) ใหนับเฉพาะวันที่บริการ
ครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min(GA) กรณีพบซ้ำใหเลือกหนวยบริการแรกหนวยบริการเดียว นับ
จำนวนคน จากเลขประจำตัว 13 หลัก ตัด CID error
สูตรการ
(A/B) x 100
คำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ปละ 1 ครั้ง
ประเมินผล
ผูประสานการ - นางสาวจารวี รัตนยศ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-438-1824 email: Jarawee.r@nhso.go.th
งานตัวชี้วัด
นางสาวรัตนา เลี้ยวสกุล สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-439-0138 email: rattana.r@nhso.go.th
Baseline

Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
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ป
ประเทศ
เขต
2560
51.446 %
61.885 %
2561
52.832 %
60.225 %
2562
54.603 %
60.188 %
2563
60.647 %
64.483 %
- หมายเหตุ : ใชขอมูลที่ประมวลผลจากจาย สปสช.สวนกลาง
เกณฑการให
คะแนน

สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.
รอยละ
มากกวาหรือเทากับ90.01
80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
<=50
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คะแนน
5
4
3
2
1
0

หน้า 19

ตัวชี้วัดที่ 4.รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป (ตัวชี้วัดกลาง)
ชื่อตัวชี้วัด
วัตถุประสงค
ประชากร
กลุมเปาหมาย

4.รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป
เพื่อประเมินความครอบคลุม/การเขาถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา ที่มีอายุ 30-60 ป
กลุมเปาหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาทีม่ ีอายุ 30-60 ป
(เกิดในชวง 1 เมษายน 2503 ถึง 31 มีนาคม 2533 ) และไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในชวง 1 เมษายน
2558 - 31 มีนาคม 2564 ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูก หมายถึง การตรวจทัง้ โดยวิธี Pap Smear , VIA และ HPV DNA Test
Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือปายเอาเซลลจากปากมดลูกไปปายลงบนแผนสไลด ทำการยอม
สีและอานผล โดยบุคลากรเซลลวทิ ยา
VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชน้ำสมสายชูชนิดเจือ
จางปายทีบ่ ริเวณปากมดลูก ทิ้งไว 1 นาที น้ำสมสายชูจะไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกใหเห็น
เปนฝาขาวขอบเขตชัดเจน และตำแหนงแนนอน สามารถมองเห็นดวยตาเปลา ซึ่งไมไดหมายความวาเปนมะเร็ง
แตถาปลอยไวไมไดรับการรักษาอาจกลายเปนมะเร็งไดซึ่งเหมาะสำหรับในการคัดกรองสำหรับสตรีอายุ 30-45 ป

เกณฑเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

สตรีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 30-60 ป

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล 2

จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2503 ถึง 31 มีนาคม 2533 ในแตละ
หนวยลงทะเบียน

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผูป ระสานการ
งานตัวชี้วัด

(A/B) X 100

Baseline

Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
2560
34.639 %

1) ขอมูล 21/43 แฟม (แฟม DIAGNOSIS_OPD รหัส Z014 หรือ Z124)
2) SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือ รหัสที่ขึ้นตนดวย 1B004 หรือ 1B0046
3) ฐานขอมูลประชากรไทยทุกสิทธิ
รายการขอมูล 1 A= จำนวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 30-60 ป ทีไ่ ดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหมสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2559 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในเขตรับผิดชอบจัดกลุมตามหนวยลงทะเบียน
เงื่ อ นไขรายการ จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (ที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2503 ถึง 31 มีนาคม 2533 ) ในแตละ
ขอมูล 1
หนวยลงทะเบียนที่มี PID อยูในแฟม SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือที่ขนึ้ ตนดวย 1B004 และ PID ที่
อยูใน DIAGNOSIS_OPD ที่ มี รหั ส DIAGCODE = Z014, Z124 ตั้ งแต ป วัน ที่ 1 เมษายน 2559 - วัน ที่ 31
มีนาคม 2564 ในเขตรับผิดชอบ แลวนำมาแจงนับรวมกันโดยตัด PID ที่ซ้ำของ 3 ฐานออก แลวตัดผูที่เสียชีวิต
กอนการคัดกรอง รวมทั้ง PID error ทัง้ หมด กอนจำแนกตามหนวยลงทะเบียน
รายการขอมูล 2 B = จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2503 ถึง 31 มีนาคม 2533 จัดกลุม
ตามหนวยลงทะเบียน

ปละ 1 ครั้ง
-

นางสาวจารวี รัตนยศ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-438-1824
email: Jarawee.r@nhso.go.th
นางสาวรัตนา เลี้ยวสกุล สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-439-0138
email: rattana.r@nhso.go.th
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เขต
39.375 %
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2561
2562
2563
เกณฑการให
คะแนน

36.300 %
40.073 %
40.652 %

35.857 %
38.502 %
37.329 %

สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.
รอยละ
>=80.01
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
40.01 – 50.00
<=40
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5
4
3
2
1
0

หน้า 21

ตัวชี้วัดที่ 5
รอยละการใชยาปฏิชวี นะอยางรับผิดชอบในผูป วยนอก (ตัวชี้วัดกลาง)
5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูป วยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ(Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูป วยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
วัตถุประสงค
คำนิยาม

เกณฑเปาหมาย

ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

เพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะที่ไมจำเปนในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
1) โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) หมายถึง ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกวาปกติ >3
ครั้งตอวัน โดยมีอาการไมนานกวา 2 สัปดาห โรคอุจจาระรวงเฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค
เชื้อโรค และสาเหตุอื่นๆ ผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลันสวนมากไมจำเปนตองใชยาปฏิชีวนะในการรักษา
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 ยากลุม ATC 01
3) ประเด็นการใชยาปฏิชีวนะอยางไมรับผิดชอบใน Acute Diarrhea :ผูปวยนอกโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลันที่รับบริการที่รานยา คลินิก และโรงพยาบาลไดรับยาปฏิชวี นะตั้งแตรอยละ 10 ถึงมากกวารอย
ละ 90 (อัตราการใชยาปฏิชีวนะโดยเฉลี่ยในโรงพยาบาลรอยละ 50) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุวา
โรคดังกลาวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ตองการยาปฏิชีวนะน อยกวารอยละ 5 และการใชยา
ปฏิ ชี ว นะกลุ ม fluoroquinolones รั ก ษาโรคกลุ ม นี้ โ ดยไม จ ำเป น ชั ก นำให เ กิ ด การดื้ อ ยากลุ ม
fluoroquinolones และยากลุมอื่นดวย (เชน ยากลุม cephalosporins)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชการประมวลผลขอมูลที่หนวยบริการนำสงในระบบขอมูลการ
ใหบริการผูปวยนอก ขอมูลการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรครายบุคล (OP/PP Individual
Data) โดยมีเกณฑการประเมิน และเกณฑการใหคะแนน แบงเปน 4 ระดับ
รอยละของใบสั่งยาผูป วยที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
เกณฑการใหคะแนน
≤ 20
5
20.01-25.00
3
250.01 3-0.00
1
> 30.01
0
ผูปวยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือขายหนวยบริการสุขภาพ (CUP)
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูป วยนอกผานระบบ OP/PP Individual Data
ฐานขอมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช .และ ขอมูล 43 แฟม
A: จำนวนใบสั่งยาผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลันที่ไดรับยาปฏิชีวนะ

เงื่ อ น ไข ราย ก าร นับจำนวนครั้งของผูปว ยที่มีการใหบริการกรณีผูปว ยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส ICD10 และ มีการ
ขอมูล 1
ใหยาปฏิชีวนะ
"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 "
รายการขอมูล 2
B: จำนวนใบสั่งยาผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลันทั้งหมด
เงื่ อ น ไข ราย ก า ร นับจำนวนครั้งของผูปว ยที่มีการใหบริการกรณีผูปวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส ICD10
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ขอมูล 2
สูตรการคำนวณ
ระยะเวลา
ประเมินผล

"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 "
ตัวชี้วดั ยอยที่ 5.1 (A/B) x 100
รอบ 12 เดือน (เชน 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)
จำนวนเครือขายหนวยบริการ
Baseline Data
รอยละของใบสั่งยา
จำแนกตามกลุมรอยละของใบสั่งยาที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
ผู ป ว ย ที่ ได รั บ ย า
(CUP_AD)
ปฏิชีวนะ
2555
2556
2557
2558
2559
2560
นอยกวารอยละ 10
12
9
10
8
5
10
รอยละ 10-20
15
15
13
24
33
66
รอยละ 20-30
41
38
73
114
139
196
รอยละ 30-40
98
109
163
213
258
307
รอยละ 40-50
183
181
211
240
253
241
รอยละ 50-60
229
257
252
232
201
128
รอยละ 60-70
253
237
165
112
90
63
รอยละ 70-80
116
122
95
61
44
22
รอยละ 80-90
38
35
35
24
14
5
รอยละ 90-100
19
16
8
8
6
4
Grand Total
1004
1019
1025
1036
1043 1042

Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
2560
40.436 %
2561
24.074 %
2562
15.982 %
2563
14.378 %
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.2
วัตถุประสงค
คำนิยาม

เขต
33.537 %
21.638 %
16.390 %
15.632 %

รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory
Infection :RI)
เพื่ อ ลดการใช ย าปฏิ ชี ว นะที่ ไ ม จ ำเป น ในผู ป ว ยนอกโรคติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจ Respiratory
Infection (RI)
1) Respiratory Infection (RI) หมายถึง โรคติ ด เชื้ อ ที่ ร ะบบการหายใจช วงบน(upper respiratory
tract infections, URI) และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute bronchitis) ในผูปวยนอก ซึ่งโรคเหลานี้
สวนมากไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคเหลานี้ไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ คอหอยอักเสบ/ตอมทอนซิล
อักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ระบุ
โรคตาม ICD-10 ที่ ก ำหนด ดั งนี้ " 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) ประเด็นการใชยาปฏิชีวนะอยางไมรับผิดชอบใน Respiratory Infection : ผูปวยนอกโรคติดเชื้อที่
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ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันทีร่ ับบริการที่รานยา คลินิก และโรงพยาบาลไดรับ
ยาปฏิชีวนะตั้งแตรอยละ 10 ถึงมากกวารอยละ 90 (อัตราการใชยาปฏิชวี นะเฉลี่ยของโรงพยาบาลรอยละ
60) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุวาโรคดังกลาวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนอยกวารอยละ 10
และการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยโรคดังกลาวที่ไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมมีประโยชน ทำใหเกิดโทษจาก
ผลขางเคียงของยา กอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา และเสียคาใชจายโดยไมจำเปน
เกณฑเปาหมาย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชการประมวลผลขอมูลที่หนวยบริการนำสงในระบบขอมูลการ
ใหบริการผูปว ยนอก ขอมูลการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual
Data) โดยมีเกณฑการประเมิน และเกณฑการใหคะแนน แบงเปน 4 ระดับ
รอยละของใบสั่งยาผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
เกณฑการใหคะแนน
≤ 20
5
20.01-30.00
3
30.01 4-0.00
1
> 40.01
0

ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล

ผูปวยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือขายหนวยบริการสุขภาพ (CUP)

แหลงขอมูล

แหลงขอมูล
ฐานขอมูล OP/PP Individual Data ของ สปสชและ ขอมูล 43 แฟม

รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 1
A: จำนวนใบสั่งยาผูปวยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะ

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล 1

เงื่อนไขรายการขอมูล 1
นับจำนวนครั้งของผูปวยที่มีการใหบริการกรณีผูปวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส ICD10 และ มีการ
ใหยาปฏิชีวนะ " 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"
รายการขอมูล 2
B: จำนวนใบสั่งยาผูปวยโรคติดเชื้อทีร่ ะบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

รายการขอมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ขอมูล 2

สูตรการคำนวณ
ระยะเวลา
ประเมินผล
เงื่อนไขรายการ

วิธีการจัดเก็บขอมูล
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกผานระบบ OP/PP Individual Data

นั บ จำนวนครั้ ง ของผู ป ว ยที่ มี ก ารให บ ริ ก ารกรณี ผู ป ว ยนอกด ว ยโรคหลั ก (pdx) ตามรหั ส 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
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.2 (A/B)x100
รอบ 12 เดือน (เชน 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)
Baseline Data

QOF&PPA ปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

หน้า 24

ขอมูล 2

จำนวนเครือขายหนวยบริการ
ร อ ยละของใบสั่ ง ยา
จำแนกตามกลุ ม ร อ ยละของใบสั่ ง ยาที่ ไ ด รั บ ยาปฏิ ชี ว นะ
ผู ป ว ย ที่ ไ ด รั บ ย า
(CUP_RI)
ปฏิชวี นะ
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

Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
2560
34.272 %
2561
20.571 %
2562
14.542 %
2563
12.440 %
ผูประสานการงาน
ตัวชี้วัด
เกณฑการให
คะแนน

เขต
24.047 %
17.497 %
13.771 %
13.046 %

นายไตรเทพ ฟองทอง สำนักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ โทร 08548-75-037
Email: :traithep.f@nhso.go.th
ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วดั ที่ 5 โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ ดในตัวชี้วัดยอย 5.1 และ 5.2

= คาคะแนนทีไ่ ดในตัวชี้วัดยอย 5.1 + คาคะแนนที่ไดในตัวชี้วัดยอย 5.1
2
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ตัวชี้วัดที่ 6 : การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC: ambulatory care
sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกัน้ เรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิต
สูง (HT) (ตัวชี้วัดกลาง)
หมายเหตุ : ใชขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ชื่อตัวชี้วัด
การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC:
ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้น เรื้อรัง (COPD)
หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
วัตถุประสงค

การติดตามและประเมินสมรรถนะการใหบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมทิ ี่สามารถลดการเขานอน
รักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน

คำนิยาม

ภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) การคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลดวย ACSC อางอิง
จากการศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท ในคูมือการวิเคราะหอัตราการนอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุม
ด วยบริ การผู ป วยนอก ซึ่ งใช ฐานข อมู ลผู ป วยใน โดยพิ จารณาจากการวิ นิ จฉั ยหลั กโดยใช รหั ส 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 ที่มีการ
วินิจฉัยรองเปน 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

เกณฑเปาหมาย

คาเปาหมายภาพรวมประเทศ ลดลง ไมนอยกวา 6.58 ตอแสนประชากร

ประชากร
กลุมเปาหมาย

ผูปวย ACSC ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และ
ความดันโลหิตสูง (HT) สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในความรับผิดชอบของหนวยบริการประจำ

วิธีการจัดเก็บขอมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยใน ผานโปรแกรม e-Claim

แหลงขอมูล

ฐานขอมูล IP e Claim

รายการขอมูล 1

A: จำนวนครั้งที่ผูปวยสิทธิ UC อายุ 15-74 ป ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการประจำ (Hmain OP) เขา
รักษาในโรงพยาบาลในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM)
และความดันโลหิตสูง (HT) ตามคำนิยาม
A1 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย.2562 – 31 มีค.2563
A2 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย.2563 – 31 มีค.2564
เงื่อนไขรายการขอมูล A: นับจำนวนครั้งของผูปวยสิทธิ UC อายุ 15-74 ป ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการประจำ (Hmain OP)
1
ทีร่ ับไวรักษาเปนผูปวยใน (IP) ดวยโรค (pdx) ดังนี้
1. ลมชัก (epilepsy): G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทัง้ J10.0, J11.0,J12-J16, J18, J20, J21, J22 ที่
มีการวินิจฉัยรองเปน 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,
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37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98
จากฐาน IP e-claim (โดยแสดงผลจำนวนครั้งเปนรายกลุมโรค แตการคิดอัตราใชยอดรวมทั้ง 5 กลุม
โรค)
A1 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย.2562 – 31 มีค.2563
A2 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย.2563 – 31 มีค.2564
รายการขอมูล 2

B1: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำ ณ 1 ม.ค. 2563
B2: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำ ณ 1 ม.ค. 2564

เงื่อนไขรายการขอมูล B1: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op)
โดยใชประชากร ณ 1 ม.ค.2563
2
B2: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op)
โดยใชประชากร ณ 1 ม.ค.2564
สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

X1 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เมย.2562 – 31 มีค.2563
= (A1/B1)x100,000
X2 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เมย.2563 – 31 มีค.2564
= (A2/B2)x100,000
Y = อัตราลดลง = X2-X1

ระยะเวลาประเมินผล 2 ครั้ง (แบบสะสม)
ผูป ระสานการงาน
ตัวชี้วัด
Baseline

เกณฑการใหคะแนน

- นางสาวจารวี รัตนยศ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-438-1824 email: Jarawee.r@nhso.go.th
- นางสาวรัตนา เลี้ยวสกุล สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 084-439-0138 email: rattana.r@nhso.go.th

Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
เขต
2560
342.028 %
377.827 %
2561
695.969 %
790.496 %
2562
711.735 %
803.622 %
2563
728.419 %
828.214 %
หมายเหตุ : ใชขอมูลที่ประมวลผลจากจาย สปสช.สวนกลาง
สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วดั ไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.

อัตราการนอนรพ.
ตอแสนปชก.
<=499
601 – 500
701 – 600
801 – 700
901 - 800
มากกวา 900
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3
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ตัวชี้วัดพื้นที่ เขต 12 สงขลา ป 2564
ตัวชี้วัดที่ 7: ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป (ตัวชี้วัดพื้นที่)
ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป (เปาหมาย ไมนอยกวา 40%)
ตัวชี้วัดที่ 7.2 รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity Free) (เปาหมาย ไมนอยกวา 60%)
ชื่อตัวชี้วดั
ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
1.รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
2. รอยละเด็กอายุ 12 ปที่มีฟน ดีไมมีผุ (Cavity free)
วัตถุประสงค

เพื่อลดโรคฟนผุและการสูญเสียฟนในชองปากในกลุมเด็กอายุ12ปขึ้นไป

คำนิยาม

ฟนดีไมมีผุ หมายถึง ผูที่มีฟนแทที่ปกติ และ/หรือฟนผุที่ไดรับการรักษาแลว โดยไมมีความจำเปนตองอุด
ถอน รักษาคลองรากฟน หรือบูรณะอืน่ ใดอีก และไมมีฟนถูกถอน

เกณฑเปาหมาย

1. รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ปไมนอยกวารอยละ 40
2. รอยละเด็กอายุ 12 ปมีฟนแทครบทุกซี่ (Cavity free) ไมนอยกวารอยละ 60

ประชากร
กลุมเปาหมาย

เด็กไทยอายุ 12 ป ถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน ( เกิดระหวาง 2 เมษายน 2550 ถึง 31 มีนาคม 2552 ) ที่
อาศัยอยูใ นเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ

วิธีการจัดเก็บขอมูล

หน ว ยบริก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล บริ ก ารในโปรแกรมของสถานบริ ก าร และส งออกข อ มู ล ตามโครงสร า ง
มาตรฐาน 43 แฟม

แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ (43แฟม) ทีห่ นวยบริการบันทึกขอมูล

ตัวชี้วัดยอยที่ 1

1. รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป

รายการขอมูล A1

A1 = จำนวนเด็กไทยอายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน ที่ไดรับบริการตรวจสุขภาพชองปาก
และวางแผนการรักษา ลงในแฟม Dental

เงื่อนไขรายการขอมูล A1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจำนวน CID จากแฟม PERSON ที่มีอายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน ภายใน
A1
วันที่ 31 มีน าคม 2564 และมี Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” ยังมี
ชีวติ อยูที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด (d_update) , ไมนับซ้ำ (distinct) hospcode + pidที่ไดรับบริการตรวจ
สุขภาพชองปากและวางแผนการรักษาโดยทันตบุคลากร (ลงแฟม Dental) , PTEETH 1 ถึง 28 และ
provider type=02,06
เงื่อนไขคุณภาพ แฟม Dental
PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ
PCARIES+ PFILLING <=PTEETH
รายการขอมูล B1

B1 = จำนวนเด็กไทยทุกสิทธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน

เงื่อนไขรายการขอมูล B1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจำนวน CID จากแฟม PERSON ที่มีอายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน ภายใน
B1
วันที่ 31 มีน าคม 2564 และมี Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” ยังมี
ชีวิตอยูที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด (d_update) , ไมนับซ้ำ (distinct) hospcode + pid
ตัวชี้วัดยอยที่ 2

2. รอยละเด็กอายุ 12 ปที่มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)

รายการขอมูล A2

A2 = จำนวนเด็กไทยอายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน ที่มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)

เงื่อนไขรายการขอมูล A2 = นับจำนวนเด็กจากรายการขอมูล A1 ที่มี PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และ PCARIES=0
A2
QOF&PPA ปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
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รายการขอมูล B2

B2 = จำนวนเด็กไทยทุกสิทธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน

เงื่อนไขรายการขอมูล B2 = นับจำนวนเด็กจากรายการขอมูล B1
B2
สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

A1/B1*100
A2/B2*100

ระยะเวลาประเมินผล 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 (12 เดือน)
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

1.รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563

ประเทศ
58.04 %
65.61 %
66.79 %
70.45 %

เขต
48.62 %
57.35 %
61.18 %
70.37 %

2.รอยละเด็กอายุ 12 ปที่มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563
เกณฑการใหคะแนน

ประเทศ
71.80 %
81.97 %
83.48 %
83.43 %

เขต
54.71 %
74.27 %
79.93 %
84.90 %

1. รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
คารอยละ
คาคะแนน
>=60
5
55.00 - 59.99
4
50.00 - 54.99
3
45.00 - 49.99
2
40.00 - 44.99
1
นอยกวา 40.00
0
2. รอยละเด็กอายุ 12 ปที่มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)
คารอยละ
คาคะแนน
>=80
5
75.00 – 79.99
4
70.00 – 74.99
3
65.00 – 69.99
2
60.00 - 64.99
1
นอยกวา 60
0
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๑๒ สงขลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูป ระสานงานตัวชี้วัด ทพ.พงศภัทร มหาทุมะรัตน ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ รพ.ควนโดน
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ตัวชี้วัดที่ 8 : อัตราผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน) (ตัวชี้วัดพื้นที่)
ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
ชื่อตัวชี้วัดยอย
8.1 รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากผลการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
วัตถุประสงค
1. เพื่อลดจำนวนผูปวยเบาหวาน รายใหม
2. กระตุน สงเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
คำนิยาม
1.) ผูปวยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหมโดยการวินิจฉัย
ของแพทย ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2.) การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ำตาล ในกลุมที่ยังไมเคย
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน (ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557)
3.) กลุมเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35-74 ป ที่ มีคาระดับ น้ำตาลอดอาหาร
(FPG) อยูระหวาง 100-125 mg/dl หรือมีคาระดับน้ำตาลโดยไมอดอาหาร (RPG) อยูระหวาง 140-199
mg/dl ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
เกณฑเปาหมาย
ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล

ตัวชี้วัด (HDC)
2563
2563
2564
อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุม ≤ รอยละ2.05 ≤ รอยละ1.95 ≤ รอยละ1.85
เสี่ยงเบาหวาน
1.) ประชากรอายุ 35-74 ป ที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปน
เบาหวาน และไดรับการคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือดในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
2564
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกในโปรแกรมของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตาม
โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม
ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

จำนวนประชากรประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบ มีคาระดับน้ำตาลอดอาหาร (FPG) อยู
ระหวาง 100-125 mg/dl หรือมีคาระดับน้ำตาลโดยไมอดอาหาร (RPG) อยูระหวาง 140-199 mg/dl
ในปที่ผานมา ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหม ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564
เงื่ อ น ไ ข ร า ย ก า ร จำนวนประชากรประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวา
ขอมูล A
เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ( แฟม NCDSCREEN และ BSLEVEL มีคาระดับ FBS 100 – 125 mg/dl
หรือค าระดั บ RPG 140 – 199 mg/dl ) ในชวง ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มี นาคม
2564 ) และไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
(ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10 – E14)
ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนความดันโลหิตสูงมากอนวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยตรวจสอบจากแฟม
CHRONIC ฟ ล ด CHRONIC รหั ส ขึ้ น ต น ด ว ย I10-I15 ร ว มกั บ ฐานข อ มู ล IP/OP e-claim แฟ ม
DIAGNOSIS ฟ ล ด DIAGCODE และฐานข อ มู ล OP/PP แฟ ม DIAGNOSIS_OPD ฟ ล ด DIAGCODE
รหัสขึน้ ตนดวย I10-I15
รายการขอมูล B
จำนวนประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบ ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
เงื่อนไขรายการ
จำนวนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุม
ขอมูล B
เสี่ยงโรคเบาหวาน ( แฟม NCDSCREEN และ BSLEVEL มีคาระดับ FBS 100 – 125 mg/dl หรือคา
ระดับ RPG 140 – 199 mg/dl ) ในชวง ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 )
สูตรการคำนวณ
(A/B)*100
ตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
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รายละเอียดขอมูล
พืน้ ฐาน

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ
<=1.15
1.25 -1.15
1.36 – 1.26
1.47 – 1.37
1.58 – 1.48
>=1.59
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูป ระสานงาน
ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัดยอย
วัตถุประสงค
คำนิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล A
เงื่อนไขรายการ
ขอมูล A

ประเทศ
1.80 %
1.99 %
2.03 %
2.08 %

เขต
1.62 %
1.64 %
1.72 %
1.61 %
คะแนน
5
4
3
2
1
0

ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปตตานี/
ยะลา/นราธิวาส
8.2 รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม จากผลการคัดกรองกลุมเสี่ยงปกอน
1. เพื่อลดจำนวนผูป วยความดันโลหิตสูง รายใหม
2. กระตุน สงเสริมการปรับพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง
1.) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงราย
ใหมในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
2.) การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึง การคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุมประชากร
อายุ 35 ปขึ้นไป ที่ไมเคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน
3) กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ที่ไดรับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูงและมีคาระดับความดันโลหิต มากกวาหรือเทากับ 120/80 mmHg ในเขตรับผิดชอบ และ
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง ในชวง วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 3.97
ประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูง ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกในโปรแกรมของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตาม
โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม
ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล
จำนวนประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบที่มีคาระดับความดันโลหิตครั้งสุดทายในชวงวันที่ 1
เมษายน 2563 ถึ ง วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 อยู ในช วง SBP 120-139 mmHg ,DBP 80-89 mmHg
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
จำนวนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (แฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 = 120 - 139 mmHg ,
DBP_1 = 80 – 89mmHg ) ในช ว ง ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2563 ถึ ง 31 มี น าคม 2564 )
และไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงในชวง วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
2564 (ฟลด DIAGCODE รหัสขึน้ ตนดวย I10 – I15)
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รายการขอมูล B
เงื่อนไขรายการ
ขอมูล B
สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

จำนวนประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบที่มีคาระดับความดันโลหิตครัง้ สุดทายในปงบประมาณ
ที่ผานมา ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ) อยูในชวง SBP 120-139 mmHg
,DBP 80-89 mmHg
จำนวนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (แฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 = 120 - 139 mmHg , DBP_1 =
80 – 89mmHg ) ในชวง ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 )
(A/B)*100

ระยะเวลาประเมินผล 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ
<=2.42
2.43-2.93
2.94-3.44
3.45-3.95
3.96-4.46
>=4.47
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
ตัวชี้วัด

ประเทศ
3.62 %
3.97 %
3.80 %
4.82 %

เขต
3.74 %
4.31 %
3.97 %
4.33 %
คะแนน
5
4
3
2
1
0

ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปตตานี/
ยะลา/นราธิวาส
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ตัวชี้วัดที่ 9 : เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพือ่ กระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR1) ในเด็กอายุ 1-3 ป (ตัวชี้วัด
พื้นที่)
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็ก อายุนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
(เปาหมาย>=95%)
ตัวชี้วัดที่ 9.2 : รอยละความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป (เปาหมาย>=95%)
ชื่อตัวชีว้ ัดยอย

9.1 รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็กอายุ 9 – 12 เดือน

วัตถุประสงค

1. เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR1) ในเด็กอายุ 1 ป
2. ปองกันการเกิดโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน

คำนิยาม

ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) ในเด็กอายุครบ 1 ป หมายถึง รอยละของ
เด็ ก อายุ ค รบ 1 ป ในงวดที่ ร ายงานที่ ได รั บ วั ค ซี น MMR1 จากเด็ ก อายุ ค รบ 1 ป ที่ อ าศั ย อยู จ ริ งในพื้ น ที่
รับผิดชอบทัง้ หมด ในงวดที่รายงาน

เกณฑเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 95

ประชากร
กลุมเปาหมาย

เด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในชวงเวลาที่รายงาน (จากแฟม Person ตาม
มาตรฐานโครงสราง 43 แฟม สถานะบุคคล Type area = 1, 3 และ 5 )

วิธกี ารจัดเก็บขอมูล หน วยบริการบัน ทึก ขอมูล การให บริการผูป วยนอกในโปรแกรมของหน วยบริการ และสงออกขอมูล ตาม
โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม
แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

A = จำนวนเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดที่รายงานทีไ่ ดรับวัคซีน MMR1

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล A

นับจำนวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่เกิดระหวางวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่
รับผิดชอบ (Type area = 1 , 3 , 5) และไดรับวัคซีน MMR เข็มที่ 1 (รหัสวัคซีน 061 หรือ M11)

รายการขอมูล B

B = จำนวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จากแฟม Person
ตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม (สถานะบุคคล Type area = 1 , 3 และ 5)

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล B

นับจำนวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่เกิดระหวางวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่
รับผิดชอบ (Type area = 1 , 3 , 5)

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

(A/B)*100

เกณฑการให
คะแนน

1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563

ประเทศ
89.27 %
89.36 %
91.99 %
91.55 %

เขต
88.60 %
87.10 %
90.06 %
88.28 %

รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็กอายุ 9 – 12 เดือน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
ตัวชี้วัด

รอยละ
มากกวาหรือเทากับ95
90.01 - 94.9
85.00 - 90.00
84.90 - 80.00
75.00 - 79.99
นอยกวาหรือเทากับ 74.99
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา

คะแนน
5
4
3
2
1
0
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ชื่อตัวชี้วัดยอย
วัตถุประสงค

9.2 รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
1. เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR2) ในเด็กอายุนอยกวา
หรือเทากับ 3 ป
2. ปองกันการเกิดโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน

คำนิยาม

ความครอบคลุ ม การได รั บ วั ค ซี น หั ด คางทู ม หั ด เยอรมั น (MMR2) ในเด็ ก อายุ น อ ยกวา หรื อ เท า กั บ 3 ป
หมายถึง รอยละของเด็กอายุนอ ยกวาหรือเทากับ 3 ป ในงวดที่รายงานที่ไดรับวัคซีน MMR2 จากเด็กอายุนอย
กวาหรือเทากับ 3 ปที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน

เกณฑเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 95

ประชากร
กลุมเปาหมาย

เด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในชวงเวลาที่รายงาน (จากแฟม
Person ตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม สถานะบุคคล Type area = 1, 3 และ 5 )

วิธีการจัดเก็บขอมูล หน วยบริการบัน ทึก ขอมูล การให บริการผูป วยนอกในโปรแกรมของหน วยบริการ และสงออกขอมูล ตาม
โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม
แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

A = จำนวนเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ในงวดที่รายงานที่ไดรับวัคซีน MMR2

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล A

นับจำนวนเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ที่เกิดระหวางวันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2564 ที่
อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area = 1 , 3 , 5) และไดรับวัคซีน MMR เข็มที่ 2 (รหัสวัคซีน 073
หรือ M12)

รายการขอมูล B

B = จำนวนเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ******2.5 ป-3ป ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ใน
งวดที่รายงาน จากแฟม Person ตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม (สถานะบุคคล Type area = 1 , 3 และ
5)

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล B

นับ จำนวนเด็กอายุ นอยกวาหรือเท ากับ 3 ป ******2.5 ป -3ป ที่ เกิดระหวางวัน ที่ 1 เมษายน 2559 – 31
มีนาคม 2564 ทีอ่ าศัยอยูจริงในพื้นทีร่ ับผิดชอบ (Type area = 1 , 3 , 5)

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

(A/B)*100

ระยะเวลา
ประเมินผล

1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
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รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

Baseline data ขอมูลจาก HDC
ป
2560
2561
2562
2563

เกณฑการให
คะแนน

2. รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอ ยกวาหรือเทากับ 3 ป

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
ตัวชี้วัด

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา

ประเทศ
84.71 %
73.66 %
90.11 %
89.37 %

รอยละ
มากกวาหรือเทากับ95
90.01 - 94.9
85.00 - 90.00
84.90 - 80.00
75.00 - 79.99
นอยกวาหรือเทากับ 74.99

เขต
82.19 %
82.30 %
86.44 %
86.64 %

คะแนน
5
4
3
2
1
0

ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปตตานี/ยะลา/
นราธิวาส
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ตัวชี้วัดที่ 10
นำรองการจายตามเกณฑคุณ ภาพผลงานบริการตามหลักการดูแลสุขภาพโดยเนนคุณคา(Valuebased Health Care) ในการจัดบริการดูแลผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Asthma & COPD
10.1 จำนวนการตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry)
10.2 จำนวนการจายยาในผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,โรคหืด,โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในอายุ
15 ปขึ้นไป
10.3 จำนวนผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไดรับการเยี่ยมบานในระดับบริการปฐมภูมิ
อัตรา admissionผูปวยในดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
10.4 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคหืด อายุ 15 ปขึ้นไป สิทธิ UC ของ
โรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : 100,000
10.5 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง อายุ 15 ปขึ้น ไป
สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : [100,000]
ชื่อตัวชี้วัดยอย

10.1 จำนวนการตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry)

วัตถุประสงค

1. การวินิจฉัยแยกโรค Asthma&COPD เพื่อรักษาตามแนวทางที่มีประสิทธิภาพตอไป
2. ติดตามการรักษาหรือการดําเนินโรค

นิยาม

การตรวจสมรรถภาพปอด หมายถึง การวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเขาและออกจากปอดโดยเครื่องมือที่
ใชวัดเรียกวา spirometer .เปนกระบวนการวินิจฉัย, ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบการหายใจ
เชน โรคหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคปอดจากการทํางาน

ประชากร
กลุมเปาหมาย

ประชาชนสิทธิ UC ที่มีประวัติเปนผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอายุมากกวา 40 ป (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
pdx= J44 ) ในปงบประมาณป 2562 – 2563 รายเกาและรายใหม ป 2564

แหลงขอมูล

HDC 43 แฟม

รายการขอมูล A
ผลงาน

ประชาชนสิทธิ UC ที่มีประวัติผูปวยนอก ดวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอายุมากกวา 40 ป (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
pdx= J44 ) ในปงบประมาณป 2562 – 2564 ที่ไดรับการบริการตรวจสมรรถภาพปอด

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล A
ผลงาน

นับประชาชนคนไทย สิทธิ UC อายุ >= 40 ป (อายุ ณ วันที่รับริการ (DateServ) --> 30 กันยายน 2563)
นับจำนวน CID ไมนับซ้ำ ไมนับ CID ERROR ไมนับผูเสียชีวิต แฟม Person ที่ปวยดวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แฟม Diagnogis OPD (DIAGCODE = J44*) ในป งบประมาณป 2562 – 2564 (1 ตุล าคม 2561 – 30
มิ ถุ น ายน 2564 ) เข า รั บ บริ ก าร (DateServ) ในช ว ง 1 ตุ ล าคม 2563 - 30 มิ ถุ น ายน 2564 แฟ ม
Procedure_OPD (PROCEDCODE = 89.37)
กรณี Refer ตรวจสอบไดเฉพาะภายในจังหวัด
กรณี สงRefer ใชขอมูลแฟม Service ฟลด รพ.ที่สงRefer ใชแฟม Service (REFEROUTHOSP = Hcode
หนวยรับRefer) (TypeOut=3 ) ตรวจสอบดูรหัสหัตถการ วันที่ ในชวง 1 ตุลาคม 2563- 30 มิถุนายน
2564
เงื่อนไขการตรวจสอบ ดูเฉพาะหนวยสงRefer โดยตรวจสอบวันที่สง Refer กับวันที่ทำหัตถการ ถาวันที่สง
Refer กอนวันที่ทำหัตถการ ภายใน 30 วัน นับเปน case Refer ( 100 Point)

ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑการใหคะแนน

1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
การตรวจสมรรถภาพปอด 1 ครั้ง/ป หรือตองไดรับการยืนยันจากผลการตรวจ สมรรถภาพปอด
กำหนดอัตราจายเปน point กำหนดให point ละไมเกิน 1 บาท ดังนี้
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หนวยบริการ

ชื่อตัวชี้วัดยอย
วัตถุประสงค

คำนิยาม

อัตราจายคาบริการ
(Point)

โรงพยาบาลทีต่ รวจสมรรถภาพปอด (หนวยตรวจฯ)
400
กรณี Refer โรงพยาบาลที่สงตอ
100
โรงพยาบาลที่รับสงตอ (หนวยตรวจฯ)
300
10.2 จำนวนการจายยาในผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง,โรคหืด,โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใน
อายุ 15 ปขึ้นไป
1.เพื่อเพิม่ การเขาถึงยาสูด/พนผสม ตามแนวทางการักษา
2.เพื่อเพิ่มสมรรถภาพปอด ลดความไวของหลอดลม ลดอาการ ลดความถี่และความรุนแรงของอาการหอบ
กำเริบเฉียบพลัน ลดอัตราการ admit และเพิ่มคุณภาพชีวิตผูปวย
ยา หมายถึง ยาสูด/พนผสม ตามแนวทางการรักษาของเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 3 รายการ
ผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง,โรคหืด,โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในอายุ 15 ปขึ้นไป หมายถึง
ผูปวยนอกโรค โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (pdx = J44, J45,J46 ) ทั้งรายเกาและรายใหม

ประชากร
กลุมเปาหมาย

ประชาชนสิทธิ UC ที่มีประวัติผูปวยใน ดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (pdx = J44*, J45*,J46*) อายุ
15 ปขึ้นไป ) ในปงบประมาณป 2562 - 2563 เขารับบริการในชวง 1 ตุลาคม 2563-30 มิถุนายน 2564
และไดรับยาตามแนวทางการรักษาของเขตสุขภาพที่ 12

แหลงขอมูล

HDC 43 แฟม

รายการขอมูล A
ผลงาน
เงื่อนไขรายการ
ขอมูล A
ผลงาน

ประชาชนสิทธิ UC ที่มีประวัติผูปวยในดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (pdx = J44, J45,J46) อายุ 15
ป ขึ้นไปเขารับบริการในชวง 1 ตุลาคม 2563-30 มิถุนายน 2564
นับประชาชนคนไทย สิทธิ UC อายุ >= 15 ป (อายุ ณ วันที่รับริการ (DateServ) --> 30 กันยายน 2563)
จำนวน CID ไมนับซ้ำ ไมนับ CID ERROR ไมนับผูเสียชีวิต แฟม Person ที่ปวยดวยโรค โรคหืดและโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง (dx = J44*, J45*,J46*) เขารับบริการ (DateServ) ในชวง 1 ตุลาคม 2563-30 มิถุนายน 2564
มีแฟม Drug_OPD ฟลด DIDSTD = รหัสยา 19 หลัก จำนวน 3 รายการ
รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก (ใช19หลัก)
1) Seretide™ 50/250 หรือยาเทียบเทา
Contain : Fluticasone 250 mcg (Steroid) Salmeterol 50 mcg (LABA)
รูปแบบ : Accuhaler (DPI) DIDCODE : 2180306100285252307
2) Symbicort® 160/4.5 หรือยาเทียบเทา
Contain : Budesonide 160 mcg (Steroid) Formoterol 4.5 mcg (LABA)
รูปแบบ : Turbuhaler (DPI) DIDCODE : 2180304100176683706 :
3) Spiriva® หรือยาเทียบเทา
Contain : Tiotropium 18 mcg (LAMA)
รูปแบบ :Handihaler (DPI) DIDCODE : 1421342040065321201
ตองดู
1-รหัสมาตรฐานยา24หลัก(19หลัก) DIDSTD
2-จำนวน (AMOUNT)
3-ขนาดบรรจุตอหนวยนับ (UNIT_PACKING) ,
1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑการจาย โดยกำหนดอัตราจายเปน point กำหนดให point ละไมเกิน 1 บาท ในรายการยาตอไปนี้
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ลำดับที่

ชื่อการคา

1.

ชื่อการคา : Seretide™ 50/250 หรือยาเทียบเทา
Contain : Fluticasone 250 mcg (Steroid) Salmeterol 50
mcg (LABA)
รูปแบบ : Accuhaler (DPI)

จำนวน
Dose
60 doses

รา ค า ร ว ม Vat /
หลอด (Point)
322.24

รหั ส ย าม าต รฐ าน 2 4 ห ลั ก (ใช 1 9 ห ลั ก ) DIDCODE :
2180306100285252307
2.
ชื่อการคา Symbicort® 160/4.5 หรือยาเทียบเทา
60 doses
288.00
Contain : Budesonide 160 mcg (Steroid) Formoterol 4.5 หรือ
mcg (LABA)
120 dose
543.90
รูปแบบ : Turbuhaler (DPI)
รหั ส ยาม าตรฐ าน 24 ห ลั ก (ใช 19ห ลั ก ) DIDCODE :
2180304100176683706
3.
ชื่อการคา : Spiriva® หรือยาเทียบเทา
10 capsules/แผง
Contain : Tiotropium 18 mcg (LAMA)
30 capsules/ 359.69
Handihaler (DPI)
กลอง
รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก (ใช19หลัก) DIDCODE : 1421342040065321201
หมายเหตุ : Point ยา คิดจากราคายาที่กระทรวงตอรอง และหักออก 140 ในสวนของยา Seretide (MDI 25/125)
ชื่อตัวชี้วัดยอย
วัตถุประสงค

คำนิยาม

10.3 จำนวนผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไดรับการเยี่ยมบานในระดับบริการปฐมภูมิ
1.เพื่อการสนับสนุนหรือชวยเหลือผูปวยโรคหอบหืดใหปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับแนวทางการ
รักษาโรคสามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย
2. เพื่อเพิ่มการเขาถึงวัคซีนไขหวัดใหญ ในผูปวย หอบหืด
ผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง ผูปวยในดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอายุมากกวา
15 ป (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังpdx= J44 ),(โรคหืด pdx = J45-J46 ), (โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง pdx = J44,
J45-J46) ในปงบประมาณป 2562 – 2563
การติดตามเยี่ยม หมายถึง การบริการที่เปนสวนหนึง่ ของการบริการดูแลสุขภาพที่บาน
ระดับบริการปฐมภูมิ หมายถึง หนวยบริการปฐมภูมิเอง หรือ หนวยบริการปฐมภูมิกับสหสาขาวิชาชีพของ
แมขาย หรือ บรูณาการกับการเยี่ยมบานกลุมอื่นๆ

ประชากร
กลุมเปาหมาย

ประชาชนสิทธิ UC ในเขตรับผิดชอบ ที่มีประวัติผูปวยใน ดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอายุมากกวา
15 ป (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังpdx= J44 ),(โรคหืด pdx = J45-J46 ), (โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง pdx = J44,
J45-J46) ในปงบประมาณป 2562 – 2563 ที่ไดรับการเยี่ยมบาน

แหลงขอมูล

HDC 43 แฟม

รายการขอมูล A
เปาหมาย
เงื่ อ น ไข ร า ย ก า ร
ขอมูล A

จำนวนประชาชนสิทธิ UC ในเขตรับผิดชอบ ที่มีประวัติผูปวยใน ดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอายุ
มากกวา 15 ป ในปงบประมาณ 2562 – 2563 ที่ไดรับการเยี่ยมบาน อยางนอย 1 ครั้ง
นับประชาชนคนไทย สิทธิ UC อายุ >= 15 ป (อายุ ณ วัน Discharge--> 30 กันยายน 2563) (ใชสิทธิ
วั น admission ในป ง บประมาณ 2562 – 2563) จำนวน CID ไม นั บ ซ้ ำ ไม นั บ CID ERROR ไม นั บ
ผูเสียชีวิต ในเขตรับผิดชอบ แฟม Person (Type area = 1,3) ที่ปวยดวยโรคโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แ ฟ ม Diagnogis IPD DX = J44-J46 (DiagType = 1,2,3) วั น ที่ Dischage 1 ตุ ล า ค ม 2561 – 30
กัน ยายน 2563 แฟม Community Service ฟลด Comservice = 1A*** ที่ ไดรับการ ไดรับการเยี่ยม
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บาน เยี่ยมบานไมนอยกวา 1 ครั้ง รวมกับ ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ
ในชวง 1 ตุลาคม 2563-30 มิถุนายน 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑการจาย
เยี่ยมบาน
ครั้งที่1=50 Point
ครั้งที่ 2=50 Point
/
/
/
/
/
/
ชื่อตัวชี้วัดยอย

วัตถุประสงค
นิยาม
ประชากรเปาหมาย
แหลงขอมูล
สูตรการคำนวณ

ตัวตั้ง
ตัวหาร
ระยะเวลา
ประเมินผล
BaseLine :

เกณฑการใหคะแนน

วัคซีนไขหวัดใหญ
ไดรับ =50 Point
ไมไดรับ
/
/

รวมจำนวน
(Point)
150
100
100
50

อัตรา admissionผูปวยในดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
10.4 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคหืด อายุ 15 ปขึ้นไป สิทธิ UC
ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : 100,000
10.5 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุ 15 ปขึ้น
ไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : [100,000]
1.ประเมินประสิทธิผลของการดูแลผูปวยโรคหืดในผูใหญ
จำนวนผูปวยสิทธิ UC ในผูใหญที่รับเขาโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคหืด ตอประชากรสิทธิ UC ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 100,000 คน
ประชากรสิทธิ UC ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อายุ 15 ปขึ้นไป,
ขอมูลผูปวยใน (IP e-claim) และประชากรสิทธิ UC จาก สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
จำนวนผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคหลักเปนโรคหอบหืดในผูใหญ สิทธิ
UC อายุ 15 ปขึ้นไป, (pdx = J45-J46 and age =15-124) X100,000
จำนวนประชากร สิทธิ UC อายุ 15 ปขึ้นไป ในชวงเวลาเดียวกัน
ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124)
จำนวนผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคหลักเปนโรคหอบหืดในผูใหญ สิทธิ UC อายุ 15 ปขึ้นไป,
(pdx = J45-J46 and age =15-124)
ตัวหาร : จำนวนประชากร สิทธิ UC อายุ 15 ปขึ้นไป ในชวงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC
and age=15-124)
1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง
ป
ประเทศ
2560
64.76
2561
66.08
2562
61.53
2563
58.51

เขต
93.9
95.0
98.3
87.86

1.1 นอยกวาคาเฉลี่ยประเทศ
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รอยละ

คะแนน

นอยกวาหรือเทากับ 61.53

5

1.2 ลดลงกวาเดิม
รอยละ

ชื่อตัวชี้วัดยอย

วัตถุประสงค
นิยาม
ประชากรเปาหมาย
แหลงขอมูล
สูตรการคำนวณ

คะแนน

ลดลงมากกวาหรือเทากับ 20
5
ลดลง 15.01-20.00
4
ลดลง 10.01-15.00
3
ลดลง 5.01- 10.00
2
ลดลงนอยกวาหรือเทากับ 5
1
อัตรา admissionผูปวยในดวยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
10.5 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุ 15 ปขึ้น
ไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : [100,000
1.ประเมินประสิทธิผลของการดูแลผูปวยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังในผูใหญ
จำนวนผูปวยสิทธิ UC ในผูใหญที่รับเขาโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตอประชากรสิทธิ
UC ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 100,000 คน
ประชากรสิทธิ UC ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อายุ 15 ปขึ้นไป,
ขอมูลผูปวยใน (IP e-claim) และประชากรสิทธิ UC จาก สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
จำนวนผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคหลักเปนโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังในผูใหญ สิทธิ
UC อายุ 15 ปขึ้นไป, (pdx = J44 and age =15-124) X100,000
จำนวนประชากร สิทธิ UC อายุ 15 ปขึ้นไป ในชวงเวลาเดียวกัน
ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124)

ตัวตั้ง
ตัวหาร
ระยะเวลา
ประเมินผล
BaseLine :

จำนวนผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคหลักเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในผูใหญ สิทธิ UC อายุ 15 ป
ขึ้นไป, (pdx = J44 and age =15-124)
ตัวหาร : จำนวนประชากร สิทธิ UC อายุ 15 ปขึ้นไป ในชวงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC
and age=15-124)
1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

Baseline data ขอมูลจาก สปสช.สวนกลาง

ป
2560
2561
2562
2563
เกณฑการใหคะแนน

ประเทศ
167.63
176.39
167.47
160.42

เขต
224.67
227.41
228.74
202.68

1.1 นอยกวาคาเฉลี่ยประเทศ
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รอยละ

คะแนน

นอยกวาหรือเทากับ 167.47

5

1.2 ลดลงกวาเดิม
รอยละ
ลดลงมากกวาหรือเทากับ 20
ลดลง 15.01-20.00
ลดลง 10.01-15.00
ลดลง 5.01- 10.00
ลดลงนอยกวาหรือเทากับ 5
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5
4
3
2
1
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รายการตัวชี้วดั PPA ป 2564 จายตามแผนงาน วงเงิน 12,681,143 บาท
1.ประเด็นความครอบคลุมวัคซีน ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง
ลำดับที่
รายการตัวชี้วัด PPA

คาคะแนน

วงเงิน (บาท)

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญตามกลุมเปาหมาย
100
2,500,000
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑใน 100
2,000,000
เด็กอายุครบ 1 ป (fully immunized)
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑใน 100
1,000,000
เด็กอายุครบ 2 ป (fully immunized)
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑใน 100
1,000,000
เด็กอายุครบ 3 ป (fully immunized)
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑใน 100
1,000,000
เด็กอายุครบ 5 ป (fully immunized)
รวมทั้งสิ้น
7,500,000
หลักเกณฑการจาย :
1. พื้นทีจ่ ังหวัดปตตานี,ยะลา,นราธิวาส และอำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา จายเฉพาะหนวยบริการทีม่ ีผลงาน
มากกวาหรือเทากับ 65%
2. พื้นทีจ่ ังหวัด สงขลา, สตูล, ตรัง, พัทลุง จายเฉพาะหนวยบริการผลงานมากกวาหรือเทากับ รอยละ 90
โดยนำคาผลงานรอยละมาคิดเปนคะแนนตามคาคะแนน และปรับความยากงายของพื้นทีต่ ามจำนวนเปาหมาย และคำนวนจายตาม
วงเงิน สามารถปรับเกลี่ยวงเงินขามรายการได ทั้งนี้ อัตราจายตอราย ไมเกิน 500 บาท /ราย
2.ประเด็นปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง
ลำดับที่
รายการตัวชี้วัด PPA
คาคะแนน
วงเงิน (บาท)
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 100
5,181,143
ภายใน 3-6 เดือน และความดันโลหิตลดลง
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของผูที่ไดรับการวัดความดันโลหิตทีบ่ านจากกลุมสงสัยปวยความ 100
ดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของผูปวยรายใหมจากผูที่ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
100
หลักเกณฑการจาย : นำคารอยละของผลงานคิดเปนคาคะแนน และ ปรับความยากงายของพืน้ ทีต่ ามจำนวนเปาหมาย และคำนวนจาย
ตามวงเงิน ทั้งนี้ อัตราจายตอราย ไมเกิน 500 บาท /ราย
หมายเหตุ : ตัวชีว้ ัด 6-8 สามารถถัวเฉลี่ยไดในวงเงินตามแผนงานระดับเขต
แหลงขอมูล : ขอมูล 43 แฟม ประมวลผานผลระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) จังหวัด/ประเทศ ,OP/PP Individual Data
ระดับของขอมูลรายงาน: ประเมินเปนรายพื้นที่ (หนวยบริการปฐมภูมิ/หนวยบริการประจำ/จังหวัด/เขต)
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 (9 เดือน) สงขอมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
งวดการจาย : งวดเดียว เดือนสิงหาคม 2564
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รายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นความครอบคลุมวัคซีน งบ PPA ป 2564
ชื่อตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของการไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย

วัตถุประสงค

1.เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนไขหวัดใหญในกลุมในกลุมเปาหมาย
2.ลดการปวยดวยโรคไขหวัดใหญและการตายเนื่องจากภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ
ไวรัสไขหวัดใหญ เปนสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบไดบอยใน
ประชากรทุกกลุมอายุ อาการเริ่มตั้งแตมีไข น้ำมูกไหล จนถึงภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ปอดบวม สมอง
อักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราปวย รอยละ ๑๐ - ๒๐ ของประชากรกลุมหญิง
ตั้งครรภ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผู ปวยโรคเรื้อรัง และผูที่เปนโรคอวน มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและเกิด
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ซึ่งหากไมสามารถปองกันการแพรระบาดได จะทำใหโรงพยาบาลตองรับภาระ
ในการดูแลผูปวย อัตราตายสูงในกลุมหญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง และกอใหเกิดความ
สูญเสียในดานเศรษฐกิจดานการรักษาพยาบาลตามมา

คำนิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากร
กลุมเปาหมาย

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

1.กลุมเปาหมาย 6 กลุม ไดรับบริการวัคซีนไขหวัดใหญใหครอบคลุมในทุกกลุมเปาหมาย รอยละ 5
2.กลุมเปาหมายรวมไดรับวัคซีนไมนอยกวารอยละ 80 ของวัคซีนจัดสรร
คณ ะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ไดก ำหนดกลุม เป า หมายการใหบ ริก ารวั ค ซี น
ป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ ตามฤดูกาล ไดแก ประชาชนกลุมเสี่ยงที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัด
ใหญ (อ า งอิ ง ตามประกาศคณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห ง ชาติ เรื่ อ ง บั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐) ประกอบดวย
๑) หญิงตั้งครรภ อายุครรภ ๔ เดือนขึ้นไป (**ยกเวน)
๒) เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปทุกคน (หมายถึง กลุมเด็กที่มีอายุตั้งแต ๖ เดือนเต็ม จนถึงอายุ ๒ ป ๑๑
เดือน ๒๙ วัน)
๓) ผูมีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งที่อยูระหวาง
การไดรับเคมีบำบัด และเบาหวาน
๔) บุคคลที่มีอายุ ๖๕ ปขนึ้ ไป
๕) ผูพิการทางสมองที่ชวยเหลือตนเองไมได
๖) โรคธาลัสซีเมียและผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง (รวมผูต ิดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
๗) โรคอวน (น้ำหนัก > ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI > ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตร)
ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล
A= จำนวนประชากรกลุมเปาหมาย ในเขตรับผิดชอบ ไดรับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ในชวงวันที่ 1
พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

เงื่ อ นไขรายการ A= จำนวนประชากรกลุมเปาหมาย ในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวาเปน
ขอมูล 1
กลุ ม เสี่ ย ง 7 กลุ ม โรค ตาม ICD-10 ด า นล า ง ฐานข อ มู ล OP-PP Individual แฟ ม ข อ มู ล EPI,
Service, DIAGNOSIS_OPD และ ANC
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รายการขอมูล 1

B= จำนวนวัคซีนที่ไดรับการจัดสรร โดยคิดความครอบคลุมรอยละ 30 ของกลุมเปาหมาย ในเขตที่
รับผิดชอบ ในชวงวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

เงื่ อ นไขรายการ B= จำนวนวัคซีนที่ไดรับการจัดสรร โดยคิดความครอบคลุมรอยละ 30 ของกลุมเปาหมาย ในเขตที่
ขอมูล 1
รับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยง 7 กลุมโรค ตาม ICD-10 ดานลาง
ฐานขอมูล OP-PP Individual แฟมขอมูล EPI, Service, DIAGNOSIS_OPD และ ANC

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

(A1/B1) X 100

ระยะเวลา
ประเมินผล

ขอมูลบริการตัง้ แต 1 พค. – 15 สค. 2564

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา

Baseline

ผลการให บริการวัคซี นไขห วัดใหญ ตามฤดูกาล ป 2562 ในกลุ มเปาหมายจำแนกรายจังหวัด เขต 12
สงขลา
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ขอมูลจาก 43 แฟมวันที่เขารับบริการ ตั้งแต 1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
เกณฑการให
คะแนน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชการประมวลผลขอมูลที่หนวยบริการนำสงในระบบขอมูลการ
ใหบริการผูปวยนอก ขอมูลการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรครายบุคล (OP/PP Individual
Data) โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
1. หนวยบริการประจำใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญใหครอบคลุมในทุกกลุมเปาหมาย อยางนอยรอยละ 5
2.รอยละของการไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุมเปาหมายเมื่อเทียบกกับวัคซีนจัดสรร ของแตละ
หนวยบริการ เกณฑการใหคะแนน แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
รอยละ

คะแนน

มากกวาหรือเทากับ 80.00

5

79.99 – 70.00

4

69.99 – 60.00

3

59.99 – 55.00

2

54.99 – 50.00

1
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ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully immunized)
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 2 ป (fully immunized)
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 3 ป (fully immunized)
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 5 ป (fully immunized)
วัตถุประสงค
1. เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป , 2 ป , 3ป, และ 5ป
2. ปองกันการเกิดโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน
คำนิยาม

ตามแนวทาง HDC

เกณฑเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 95

ประชากร
ตามแนวทาง HDC
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล ตามแนวทาง HDC
แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

ตามแนวทาง HDC

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล A
รายการขอมูล B

ตามแนวทาง HDC

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล B
สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑการให
คะแนน

ตามแนวทาง HDC

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
ตัวชี้วัด

ตามแนวทาง HDC

(A/B)*100
1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ป , 2 ป , 3ป, และ 5ป
1.พื้นทีจ่ ังหวัดปตตานี,ยะลา,นราธิวาส และอำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
รอยละ
คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 65
ตามคารอยละ
นอยกวา 65
0
2.พืน้ ทีจ่ ังหวัด สงขลา, สตูล, ตรัง, พัทลุง
รอยละ
คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 90
ตามคารอยละ
นอยกวา 90
0
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา
ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปตตานี/ยะลา/
นราธิวาส
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แนวทาง HDC
รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป,2ป,3ป,5ป (fully immunized)
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ชื่อตัวชี้วัด
วัตถุประสงค
คำนิยาม

ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล 1

รายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 3-6 เดือน และความดันโลหิตลดลง
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของผูที่ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บานจากกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของผูปวยรายใหมจากผูที่ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 3-6 เดือน และ
ความดันโลหิตลดลง
เพือ่ ลดผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยง
กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากร อายุ 35 ป ขึน้ ไป ที่ไดการคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิต
โดยมีคา ระดับความดันโลหิต
กลุมปกติ (Risk = 0) sbp < 120 หรือ dbp <80
กลุมเสี่ยง1 (Risk = 1) sbp อยูระหวาง 120 ถึง 129 หรือ dbp อยูระหวาง 80 ถึง 84
กลุมเสี่ยง2 (Risk = 2 ) sbp อยูระหวาง 130 ถึง 139 หรือ dbp อยูระหวาง 85 ถึง 89
กลุมเสี่ยง3 (Risk = 3) (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109
- กลุมปวย(สงพบแพทย) หมายถึง คาความดันโลหิต sbp มีคา >= 180 mmHg หรือ dbp มีคา >= 110
mmHgและในกลุมประชากรเปาหมาย ดังกลาว ที่ไมเคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน
(ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทวั่ ไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความ
ดันโลหิตสูง
1.ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
2.ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
3.ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4.ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึน้ ตนดวย I10-I15
5.ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
6.ฐานข อ มู ล OP/PP จากแฟ ม NCDSCREEN ฟ ล ด SBP_1 และ ฟ ล ด DBP_1ฐานข อ มู ล
7.OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
A= จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ทีอ่ าศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่
ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ชวง 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เคย
เปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คัดกรองออก
A = จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง
1 ตุลาคม 2489 ถึง 30 มิถนุ ายน 2528 ทีไ่ ดรับการคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ทีป่ รากฏ
ในแฟ ม NCDSCREEN โดยมี ค า SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยู ในช ว ง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี
PID error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS
หรือฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID
ที่ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัส I10-I15 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการ
คำนวณ (ใช ข อ มู ล แฟ ม person, ncdscreen, person เป น คนไทย รหั ส cid ตั ว แรกต อ งไม ใ ช
'0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย.2564 ทั้งนี้
ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัดกรองครั้งแรก ระหวาง
วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย.2564 - กลุมปกติ (Risk = 0) หมายถึง คาความดันโลหิต sbp มีคา >50 ถึง
<130 mmHg หรือ dbp มีคา >50 ถึง < 85 mmHg
- กลุมเสี่ยง1 (Risk = 1) sbp อยูระหวาง 120 ถึง 129 หรือ dbp อยูระหวาง 80 ถึง 84
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กลุมเสี่ยง2 (Risk = 2 ) sbp อยูระหวาง 130 ถึง 139 หรือ dbp อยูระหวาง 85 ถึง 89
กลุมเสี่ยง3 (Risk = 3) (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109
รายการขอมูล 2

B= จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง ทีไ่ ดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3-6 เดือน และความดันโลหิตลดลง สิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ใน ชวง 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนา
วันที่คัดกรองออก ที่

เงือ่ นไขรายการ
ขอมูล 2

B = จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง 1 ตุลาคม
2489 ถึง 30 มิถุนายน 2528 ที่ไดรับคัดกรองความดันโลหิต 2 ครั้ง โดยนับจาก CID ที่ปรากฏในแฟม
NCDSCREEN โดยมี ค า SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยู ในช วง วัน ที่ 1
ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error
หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS หรือฐานขอมูล
OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟม
CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัส I10-I15 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการคำนวณ (ใชขอมูล
แฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส cid ตัวแรกตองไมใช '0','9','6','7',TYPEAREA 1,3
มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย.2564 ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัด
กรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัดกรองครั้งแรก ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย.
2564
กลุมปกติ (Risk = 0) sbp < 120 หรือ dbp <80
กลุมเสี่ยง1 (Risk = 1) sbp อยูระหวาง 120 ถึง 129 หรือ dbp อยูระหวาง 80 ถึง 84
กลุมเสี่ยง2 (Risk = 2 ) sbp อยูระหวาง 130 ถึง 139 หรือ dbp อยูระหวาง 85 ถึง 89
กลุมเสี่ยง3 (Risk = 3) (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109
กลุมปวย(สงพบแพทย) หมายถึง คาความดันโลหิต sbp มีคา >= 180 mmHg หรือ dbp มีคา >= 110
และ คัดกรองครั้งที่ 2 หางจากครั้งแรก อยางนอย 90 วัน และผลการคัดกรอง ดังนี้
1. ผลคัดกรองครั้งที่ 1 เทากับกลุม 3 ผลคัดกรองครั้งที่ 2 เทากับกลุม 2 หรือ
2. ผลคัดกรองครั้งที่ 1 เทากับกลุม 3 ผลคัดกรองครั้งที่ 2 เทากับกลุม 1 หรือ
3. ผลคัดกรองครั้งที่ 1 เทากับกลุม 3 ผลคัดกรองครั้งที่ 2 เทากับกลุม ปกติ หรือ
4. ผลคัดกรองครั้งที่ 1 เทากับกลุม 2 ผลคัดกรองครั้งที่ 2 เทากับกลุม 1 หรือ
5. ผลคัดกรองครั้งที่ 1 เทากับกลุม 2 ผลคัดกรองครั้งที่ 2 เทากับกลุม ปกติ หรือ
6. ผลคัดกรองครั้งที่ 1 เทากับกลุม 1 ผลคัดกรองครั้งที่ 2 เทากับกลุม ปกติ หรือ
(B/A )X 100

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผูประสานการงาน
ตัวชี้วัด
เกณฑการใหคะแนน

ปละ 1 ครั้ง
นางขนิษฐา สวนแสน สปสช.เขต 12 สงขลา โทร 090-197-5259, email: kanittha.s@nhso.go.th

สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.
รอยละ
คะแนน
0-100
0-100
คาคะแนนเทากับคารอยละ
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ชื่อตัวชี้วัดยอย
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของผูที่ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บานจากกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง
เพือ่ ยืนยันการวินิจฉัยขั้นตนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม จากกลุมสงสัยปวย

คำนิยาม

กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากร อายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ไดการคัดกรองโดยการวัดความดัน
โลหิต โดยมีคา ระดับความดันโลหิต ≥140/90 ในเขตรับผิดชอบ และรอการวินิจฉัยของแพทย และ ที่ไม
เคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน
การวัดความดันโลหิตที่บาน หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บาน ตามแนวทางการวัดความดัน
โลหิตที่บาน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองครั้งแรก
จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความ
ดันโลหิตสูง

ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล 1

รายการขอมูล 2

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล 2

1.ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
2.ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
3.ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4.ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
5.ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
6.ฐานข อ มู ล OP/PP จากแฟ ม NCDSCREEN ฟ ล ด SBP_1 และ ฟ ล ด DBP_1ฐานข อ มู ล
7.OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึน้ ตนดวย I10-I15
A= จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัย
อยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตใน ชวง 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2564 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คัดกรองออก
A = จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิด
ในชวง 1 ตุลาคม 2489 ถึง 30 มิถุนายน 2528 ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ที่
ปรากฏในแฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยู
ในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึง
รายที่ มี PID error หรื อ PID ที่ เคยเป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง จากฐานข อ มู ล IP/OP e-claim แฟ ม
DIAGNOSIS หรือฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัส I10-I15 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออก
จากการคำนวณ (ใชขอมูลแฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส cid ตัวแรกตองไมใช
'0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มี อ ายุ ครบ 35 ถึ ง 74 ป ระหว า งวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 30
มิถนุ ายน 2564 ทั้งนีต้ องตัดผูที่เสียชีวติ กอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัดกรอง
ครั้งแรก ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุมเสีย่ ง 3 (สงสัย) sbp อยูระหวาง
140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109 (≥140/90)
B = จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ทีไ่ ดรับการวัดความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งทีบ่ านตาม
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บาน **หลังจากการคัดกรองความดันโลหิตโลหิต สิทธิประกันสุขภาพถวน
หนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิต ใน ชวง 1 ตุลาคม
2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คัดกรองออก
B = จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ทีไ่ ดรับการวัดความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งทีบ่ า นตามแนว
ทางการวัดความดันโลหิตที่บาน **หลังจากการคัดกรองความดันโลหิตโลหิต สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา
ในเขตรับผิดชอบทีเ่ กิดในชวง 1 ตุลาคม 2489 ถึง 30 มิถุนายน 2528 โดยนับจาก CID ทีป่ รากฏในแฟม
NCDSCREEN โดยมี ค า SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยู ในช วง วัน ที่ 1
ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error
หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS หรือฐานขอมูล
OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID ทีป่ รากฏในแฟม
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สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผูประสานการงาน
ตัวชี้วัด
เกณฑการใหคะแนน

CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัส I10-I15 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการคำนวณ (ใชขอมูล
HDC นอกเหนือจาก 43 แฟม แฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส cid ตัวแรกตอง
ไม ใช '0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มี อ ายุ ครบ 35 ถึ ง 74 ป ระหว า ง1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 30
มิถุน ายน 2564 ทั้งนี้ ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัด
กรองครั้งแรก ระหวาง1 ตุ ลาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2564 กลุม เสี่ ยง 3 (สงสั ย ) sbp อยู
ระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109 )
(B/A )X 100
ปละ 1 ครั้ง
นางขนิษฐา สวนแสน สปสช.เขต 12 สงขลา โทร 090-197-5259, email: kanittha.s@nhso.go.th
สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.
รอยละ
คะแนน
0-100
0-100
คาคะแนนเทากับคารอยละ
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ชื่อตัวชี้วดั ยอย
วัตถุประสงค
คำนิยาม

ตัวชี้วัดที่ 8

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากผูที่ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

เพื่อขึ้นทะเบียนใหผูปวยความดันโลหิตสูงไดเขาสูระบบการรักษา
ผูที่ปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ที่ถูกวินิจฉัยครั้งแรกจาก
แพทยวาปวยจากโรคความดันโลหิตสูง

ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความ
ดันโลหิตสูง
1. ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
2. ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
3. ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4. ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
5. ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
6. ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม NCDSCREEN ฟลด SBP_1 และ ฟลด DBP_1
7.ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
รายการขอมูล 1
A = จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ที่ไดรับการวัดความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งทีบ่ านตาม
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บาน **หลังจากการคัดกรองความดันโลหิตโลหิต สิทธิประกันสุขภาพถวน
หนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิต ใน ชวง 1 ตุลาคม
2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คัดกรองออก
เงื่อนไขรายการ
A = จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ที่ไดรับการวัดความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งที่บานตาม
ขอมูล 1
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บาน **หลังจากการคัดกรองความดันโลหิตโลหิต สิทธิประกันสุขภาพถวน
หนาในเขตรับผิดชอบทีเ่ กิดในชวง 1 ตุลาคม 2489 ถึง 30 มิถุนายน 2528 โดยนับจาก CID ที่ปรากฏใน
แฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยูในชวง วันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID
error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS หรือ
ฐานขอมูล OP/PP แฟ ม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่
ปรากฏในแฟ ม CHRONIC ฟ ล ด CHRONIC รหั ส I10-I15 กอ นวันมี ผลคัด กรองดั งกลาวออกจากการ
คำนวณ (ใชขอมูล HDC นอกเหนือจาก 43 แฟม แฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส
cid ตัวแรกตองไมใช '0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวาง1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูล
การคัดกรองครั้งแรก ระหวาง1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุมเสี่ยง 3 (สงสัย) sbp อยู
ระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109 )
รายการขอมูล 2
B = จำนวนผูที่ปวยโรคความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่
รับผิดชอบ ใน ชวง 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูง
กอนหนาวันที่คัดกรองออก และไดรับการวัดความดันโลหิตที่บานตามแนวทาง และไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนผูปวยรายใหมในแฟม CHRONIC รหัส I10-I15 ในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2564
เงื่ อ น ไข ร า ย ก า ร B = จำนวนผูที่ปวยโรคความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง 1
ขอมูล 2
ตุลาคม 2489 ถึง 30 มิถุนายน 2528 โดยนับจาก CID ที่ปรากฏในแฟม CHRONIC มี DATE_SERV
อยูในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยตัดผูที่เสียชีวิต รวมถึงรายที่มี PID
error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS หรือ
ฐานขอมูล OP/PP แฟ ม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่
ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัส I10-I15 กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ออกจากการคำนวณ
(ใช ข อ มู ล แฟ ม person, DIAGNOSIS_OPD , person เป น คนไทย รหั ส cid ตั ว แรกต อ งไม ใ ช
'0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวาง1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2564
สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
(B/A )X 100
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ระยะเวลา
ประเมินผล
ผูประสานการงาน
ตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

ปละ 1 ครั้ง
นางขนิษฐา สวนแสน สปสช.เขต 12 สงขลา โทร 090-197-5259, email: kanittha.s@nhso.go.th
สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.
รอยละ
คะแนน
0-100
0-100
คาคะแนนเทากับคารอยละ
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