แนวทางการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2563
1.

แนวคิดการจัดสรร

การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข เปนแนวคิดสำคัญหนึ่ง ในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติปงบประมาณ 2563 เพื่อใหมีแรงจูงใจดานการเงินที่เหมาะสมแกผู
ใหบริการในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใหบริการที่มีคุณภาพ
ทำใหประชาชนเขาถึงบริการ
สาธารณสุขที่จำเปนและมีคุณภาพไดอยางเทาเทียมกัน
งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
เปนการจายเพื่อมุงหวังใหหนวยบริการตระหนักถึงการ
พัฒนาการบริการใหบรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจนมั่นใจไดวาภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
ประชาชนจะเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนและไดรบั บริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยาง
สม่ำเสมอ โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจายงบตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ของหนวย
บริการปฐมภูมิ และหนวยบริการประจำ ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
2.

วัตถุประสงค
2.1เพื่อใหประชาชนไดรบั บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความจำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิต
2.2เพื่อใหหนวยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2.3เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบขอมูลสุขภาพในพื้นที่

3.

กลุมเปาหมาย

หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก หนวยบริการประจำ และหนวย
บริการปฐมภูมิ
4.

ผลผลิตหรือผลลัพธที่ตองการ

หนวยบริการมีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กำหนด และประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
5.

วงเงินงบที่ไดรับ และประเด็นที่เปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณ 2563

งบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ 2563 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88,661,520 บาท มาจากงบ 3 สวน คือ
งบบริการผูปวยนอกทั่วไป 9 บาทตอผูมีสิทธิ งบบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 9 บาทตอประชาชน
และงบบริการจายตามคุณภาพผลงานบริการ 2 บาท/ผูมีสิทธิ์
6.

แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑการจายคาใชจาย

การจัดสรรงบจายตามคุณภาพผลงานบริการนี้
เปนการจัดสรรใหแกหนวยบริการประจำที่มีผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเปาหมายตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะทำงาน หรือ
กลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระดับเขต
6.1 แนวทางพิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่นำมาใชประกอบดวย
6.1.1 เปนตัวชี้วัดที่บูรณาการรวมระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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6.1.2 เปนปญหาดานสาธารณสุข ไดแก กลุมโรคที่มีภาระโรคสูง (High burden) โรคที่มีความ
เสี่ยงสูง (High risk) และโรคที่มีภาระคาใชจายสูง (High cost) และสามารถคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่สอดคลองตามสภาพปญหาและบริบทของพื้นที่
6.1.3 ไมซ้ำกับตัวชี้วัดผลลัพธบริการที่ใชในการจายคุณภาพบริการในบริการผูปวยไตวายเรื้อรัง
บริการควบคุม ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง และบริการผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
6.1.4 ไมสรางระบบการบันทึกขอมูลใหม โดยใหใชขอมูลจากฐานขอมูลผูปวยนอก ขอมูลสราง
เสริมสุขภาพรายบุคคล (OP-PP individual records) ขอมูลผูปวยในรายบุคคล (IP Eclaim) ขอมูลขึ้นทะเบียนหนวยบริการเปนหลัก หรือ ขอมูลจาก Health Data center
ของกระทรวงสาธารณสุข
6.1.5 ใหมีคณะทำงาน หรือกลไกที่มีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อบริหารจัดการในระดับเขต
ในการกำหนดตัวชี้วัดระดับเขต เปาหมาย หลักเกณฑ เงื่อนไข การใหคะแนนและการ
จัดสรรงบ
6.2 ตัวชีว้ ัดคุณภาพผลงานบริการ แบง เปน 2 สวน คือ
6.2.1 ตัวชี้วัดกลาง ไมเกิน 10 ตัว เปนตัวชี้วัดที่บูรณาการระหวาง สปสช. กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุก
เขตตองนำไปใชในการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
ในปงบประมาณ 2563 กำหนดใชตัวชี้วัดกลาง จำนวน 6 ตัว ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรบั การคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
ตัวชี้วัดที่ 4: รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ
30-60 ป ภายใน 5 ป
ตัวชี้วัดที่ 5: รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที6่ : การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษา
แบบผูปวยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรค
ลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน
(Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
6.2.2

ตัวชี้วัดระดับเขต ไมเกิน 5 ตัว ในปงบประมาณ 2563 นั้น สปสช.เขต สามารถเลือกจาก
รายการตัวชี้วัดที่ใชในปงบประมาณ 2562 หรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหม โดยใชกลไก
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การมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่
โดยผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
7.หลักเกณฑการจาย
7.1 จัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการใหสปสช.แตละเขต ตามจำนวนประชากร/ผูมีสิทธิ
สปสช.เขต 12 สงขลา มีวงเงิน รวมเปน 88,661,520 บาท บาท
7.2 สปสชเขต จัดใหมีคณะทำงานหรือ กลไกการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการ
จัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ซึ่งประกอบดวย คาเปาหมาย น้ำหนักคะแนน เกณฑการให
คะแนน และสัดสวนงบประมาณที่จะจัดสรรใหหนวยบริการที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงาน
บริการที่เกินเปาหมายตามแนวทางที่กำหนด
7.3 การกำหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ใหสปสชเขต กำหนดคาเปาหมายจาก
ผลงานบริการในระดับพื้นที่ โดยใหพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองกับคาเปาหมายระดับประเทศรวมดวย
และอาศัยกลไกการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ โดยผานความเห็นชอบของ อปสข.
7.4 สปสช เขตจัดสรรงบใหหนวยบริการประจำภายใตวงเงินระดับเขต (Global budget) สวนการ
จัดสรรใหแกหนวยบริการในเครือขายหนวยบริการประจำนั้น ใหกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรโดยใชกลไกการ
มีสวนรวมในระดับพื้นที่หรือระดับ Contracting Unit of Primary care (CUP)
7.5 กรณีที่มีงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการเหลือจาก Global budget ระดับเขตของ
แตละสปสช.เขต ใหจายคืนหนวยบริการประจำตามจำนวนผูมีสิทธิลงทะเบียน โดยผานความเห็นชอบจาก
อปสข.
7.6 กำหนดการจัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการเพียงครั้งเดียว ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
สิงหาคม 2563 โดยใชขอมูลบริการไตรมาส 3, 4 ปงบประมาณ 2562 และไตรมาส 1, 2 ปงบประมาณ 2563
7.7 การจัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ สำหรับผูมสี ิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย
ทหารเรือ และกรมแพทยทหารอากาศนั้น สปสช.กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเปนการเฉพาะได โดยให
หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.

บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ

หนวยงาน

บทบาทหนาที่

สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหนวยบริการ

1. จัดทำกรอบแนวทางการบริหารเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
2. ประสานการพิจารณาคัดเลือก และการจัดทำตัวชี้วัดที่นำมาใชในการ
จายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข
สำนัก/แผนงานที่เกี่ยวของ และ สปสช.เขต
3. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงาน
บริการ
4. ชี้แจงการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ แก
สปสช.เขต
5. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานสรุปผล การดำเนินงาน
งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการในภาพรวม
6. ประเมินวิเคราะหผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดใน
ระดับประเทศ
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หนวยงาน

บทบาทหนาที่

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

1. กำหนดประเด็น/กรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของ
หนวยบริการ โดยเชื่อมโยงบริการระดับ Primary care และ
hospital care
2. จัดทำตัวชี้วัดทีน่ ำมาใชในการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
3. ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว
4. ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการใหบริการของหนวยบริการ ตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด

สำนัก/แผนงานที่เกี่ยวของ
1. สำนักบริหารงานทะเบียน
2. สำนักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธสุขภาพ
3. สำนักบริหารสารสนเทศ
การประกัน
4. สำนักบริหารการจัดสรร
และชดเชยคาบริการ
5. สำนักสนับสนุนและ
ประสานงานเขต
สปสช.เขต

1. สนับสนุนขอมูลพื้นฐานของหนวยบริการที่เขารวมโครงการ
2. จัดทำ script ในการดึงขอมูลและสนับสนุนขอมูลตามตัวชี้วัด และ
เกณฑที่กำหนด ใหแกสำนักที่เกี่ยวของ และ สปสช. เขต
3. คำนวณวงเงินงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการให สปสช. เขต
ตามรายหัวประชากร
4. สนับสนุนการดำเนินงาน
ประสานและติดตามการดำเนินงานของ
สปสช. เขต

1. จัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
กำหนดตัวชี้วัดระดับพื้นที่
หลักเกณฑและแนวทางการจายคาใชจายแกหนวยบริการ
เสนอ
อปสข. เห็นชอบ โดยอาศัยกลไกการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในพื้นที่
อาจใชคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีอยูแลว หรือจัดตั้งขึ้นใหมโดย
อปสข. ก็ได
2. แจงรายการตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ และแนวทางการจัดสรร ที่
ผานความเห็นชอบจาก อปสข. ใหแกหนวยบริการ สปสช. สวนกลาง
และผูเกี่ยวของทราบ (ตามแบบรายงานในภาคผนวก)
3. ชี้แจงทำความเขาใจการบริหารจัดการงบจายตามเกณฑคุณภาพ
ผลงานบริการ แกหนวยบริการและผูเกี่ยวของทุกระดับในพื้นที่
4. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบผลงานของหนวยบริการ ตามแนวทางและ
หลักเกณฑที่กำหนด
5. ประมวลผลขอมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด
6. คำนวณ จัดสรร และโอนงบประมาณแกหนวยบริการ
7. ประเมิน วิเคราะห สรุปผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ
ตัวชี้วัดที่กำหนด
8. กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัดบริการของหนวยบริการ โดยอาจบูรณา
การกับการกำกับติดตามงานอื่นในพื้นที่
9. แจงผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑตัวชี้วัด และคืนขอมูลให
หนวยบริการและผูที่เกี่ยวของรับทราบ
เพื่อนำผลไปสูการพัฒนา
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หนวยงาน

บทบาทหนาที่
คุณภาพบริการ

หนวยบริการประจำ

9.

1. สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และจัดระบบบริการปฐมภูมิ รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน (Community Health) ภายในหนวยบริการ
ประจำ หนวยบริการปฐมภูมิ และหรือสถานบริการในเครือขาย
เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการและไดรบั บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
2. พิจารณาจัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการแกหนวย
บริการปฐมภูมิในเครือขาย โดยใชกลไกการมีสวนรวมที่มีอยู

การกำกับ ติดตามประเมินผล

1) ความครบถวน ถูกตอง ของขอมูลที่นำมาใชในการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดงบจายตามเกณฑ
คุณภาพผลงานบริการ
2) การดำเนินการเปนไปตามแผน และเบิกจายงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ถูกตอง ตรง
ตามเวลาที่กำหนด
3) การวิเคราะหขอมูลคุณภาพผลงานบริการ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริม กำกับ
และติดตามคุณภาพบริการในระดับพื้นที่ ผานกลไกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
10.

ตัวชี้วัด
10.1 ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดกลางที่นำมาใชในการจัดสรรงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2563 นั้น
เปนตัวชี้วัดที่บูรณาการระหวาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุกเขตนำไปใชในการจายตามเกณฑคุณภาพบริการ จำนวน 6 รายการ โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ระดับน้ำตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3 : รอยละของหญิงมีครรภไดรบั การฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป
ภายใน 5 ป
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
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หายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6 : การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษาแบบผูปวย
นอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก
(Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes
Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
10.2 ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดพื้นที่ไมเกิน 5 ตัว ซึ่งสามารถเลือกจากรายการตัวชี้วัดที่มี หรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหมให
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพบริการ และตามปญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีกลไกการมีสวนรวมในการ
จัดทำตัวชี้วัด และผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
(กำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะนำมาใช ดังรายละเอียดหนา 5-6) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด
ดังนี้
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่สปสช. เขต 12 สงขลา
ตัวชี้วัดที่ 7 : ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
7.1 รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป (เปาหมาย ไม
นอยกวา 40%)
7.2 รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity Free)(เปาหมาย ไมนอยกวา 60%)
ตัวชี้วัดที่ 8 : อัตราของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ป
กอน)
8.1 รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน) (เปาหมาย <=
1.25%)
8.2 รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน) (เปาหมาย
<=2.95%)
ตัวชี้วัดที่ 9 : เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR1) ใน
เด็กอายุ 1-3 ป
9.1 รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็กอายุ 9เดือน – 12 เดือน
(เปาหมาย>=95%)
9.2 รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
(เปาหมาย>=95%)
ตัวชี้วัดที่ 10 : รพสต.ติดดาว(ระดับ5 ดาว) และมีผลลัพธตามปญหาสำคัญของพื้นที่(OTOP) ผานเกณฑ
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การกำหนดการคะแนนรายตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
ปงบประมาณ 2563 สปสช.เขต 12 สงขลา
ตัวชี้วัดกลาง
รายการตัวชี้วัด QOF ป 2563

เกณฑคะแนน

น้ำหนัก
คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 1: การคัดกรองเบาหวานและลดจำนวนผูปวยเบาหวานรายใหม

รอยละ

คะแนน

รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (เปาหมาย>=90%)

มากกวาหรือ
เทากับ 90.01

5

คาเฉลี่ยเขต ป60= 62% ป61= 90.47% ป62= 91.16%
คาเฉลี่ยประเทศ ป60= 83.82% ป61= 86.32% ป62= 87.01%

80.01 – 90.00

4

70.01 – 80.00

3

60.01 – 70.00

2

50.01 – 60.00

1

นอยกวาหรือ
เทากับ 50

0

ตัวชี้วัดที่ 2: การคัดกรองความดันโลหิตสูงและลดจำนวนผูปวยความดัน
โลหิตสูงรายใหม
รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
(เปาหมาย>=90%)
คาเฉลี่ยเขต ป60= 61.90% ป61= 91.57% ป62= 91.48%
คาเฉลี่ยประเทศ ป60= 86.01% ป61= 86.83% ป62= 87.30%

50

รอยละ

คะแนน

มากกวาหรือเทากับ
90.01

5

80.01 – 90.00

4

70.01 – 80.00

3

60.01 – 70.00

2

50.01 – 60.00

1

50

นอยกวาหรือเทากับ 0
50
ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12
สัปดาห (เปาหมาย>=80%)
คาเฉลี่ยเขต ป60= 61.9% ป61=83% ป62 = 85.51%
คาเฉลี่ยประเทศ ป60= 66.91% ป61=74.42 % ป62=80.42%
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คะแนน

มากกวาหรือเทากับ
90.01

5

80.01 – 90.00

4

70.01 – 80.00

3

60.01 – 70.00

2
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100

50.01 – 60.00

1

นอยกวาหรือเทากับ 0
50
ตัวชี้วัดที่ 4: รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป (เปาหมาย>=80%)
คาเฉลี่ยเขต ป60= 47% ป61= 39.61% ป62= 44.10%
คาเฉลี่ยประเทศ ป60=38.34% ป61=48.81% ป62(8เดือน)=55.91%

รอยละ

คะแนน

มากกวาหรือเทากับ
80.01

5

70.01 – 80.00

4

60.01 – 70.00

3

50.01 – 60.00

2

40.01 – 50.00

1

100

นอยกวาหรือเทากับ 0
40
ตัวชี้วัดที่ 5: รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) (เปาหมาย<=20%)

ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละการใชยาปฏิชวี นะอยางรับผิดชอบในผูป วยนอกโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) (เปาหมาย<=20%)

รอยละใบสั่งยาผป.ที่ คะแนน
ไดรับยาปฏิชีวนะ
นอยกวาหรือเทากับ 5
20
20.01 – 25.00

3

25.01 – 30.00

1

มากกวา 30.01

0

รอยละใบสั่งยาผป.ที่ คะแนน
ไดรับยาปฏิชีวนะ
นอยกวาหรือเทากับ 5
20

ตัวชี้วดั ที่ 6: อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการ
ผูปวยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก
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50

20.01 – 30.00

3

30.01 – 40.00

1

มากกวา 40.01

0

อัตราการนอนรพ.

คะแนน
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50

(epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และ
ความดันโลหิตสูง (HT) (เปาหมายไมเกิน 700 ตอแสนประชากร)

100

ตอแสนปชก.
นอยกวาหรือเทากับ
499

5

601 – 500

4

701 – 600

3

801 – 700

2

901 - 800

1

มากกวา 900

0

ตัวชี้วัดที่ 7: ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป

รอยละ

คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ
12 ป (เปาหมาย ไมนอยกวา 40%)

มากกวาหรือเทากับ
60

5

คาเฉลี่ยเขต ป60= 54.71% ป61= 40.58% ป62(8เดือน) = 42.97 %
คาเฉลี่ยประเทศ ป60= % ป61= 42.21% ป62(8เดือน) = 41.05%

55.00 - 59.99

4

50.00 - 54.99

3

45.00 - 49.99

2

40.00 - 44.99

1

นอยกวา 40

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2 รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมผี ุ (Cavity Free)

รอยละ

คะแนน

(เปาหมาย ไมนอยกวา 60%)

มากกวาหรือเทากับ
80

5

75.00 – 79.99

4

70.00 – 74.99

3

65.00 – 69.99

2

60.00 - 64.99

1

นอยกวา 60.00

0

รอยละ

คะแนน

คาเฉลี่ยเขต ป61= 790.4966 ตอแสนปชก. ป62=797.387 ตอแสนปชก.
คาเฉลี่ยประเทศ ป61= 695.9697 ตอแสนปชก.
ป62=707.1223 ตอแสนปชก.

ตัวชี้วัดพื้นที่

คาเฉลี่ยเขต ป60=81.84 % ป61= 74.27% ป62(8เดือน) = 78.74 %
คาเฉลี่ยประเทศ ป60= 71.74% ป61=81.97 % ป62(8เดือน) = 83.14%

ตัวชี้วัดที่ 8: อัตราของผูป ว ยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหมจาก
การคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
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ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละของผูป วยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง
(ปกอน) (เปาหมาย <= 1.25%)

นอยกวาหรือเทากับ 5
1.15

คาเฉลี่ยเขต ป60= 1.62% ป61= 1.63% ป62 = 1.25%
คาเฉลี่ยประเทศ ป60= 1.79% ป61= 1.98% ป62= 1.55%

1.25 -1.15

4

1.36 – 1.26

3

1.47 – 1.37

2

1.58 – 1.48

1

มากกวาหรือเทากับ
1.59

0

รอยละ

คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุม
เสี่ยง (ปกอน) (เปาหมาย<=2.95%)
คาเฉลี่ยเขต ป60=3.86% ป61=4.31% ป62(8เดือน) = 2.95%
คาเฉลี่ยประเทศ ป60=3.63% ป61=3.97% ป62(8เดือน) = 2.85%

50

นอยกวาหรือเทากับ 5
2.42
2.43-2.93

4

2.94-3.44

3

3.45-3.95

2

3.96-4.46

1

มากกวาหรือเทากับ 0
4.47
ตัวชี้วัดที่ 9 : เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คาง
ทูม หัดเยอรมัน(MMR1) ในเด็กอายุ 1-3 ป

รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 9.1 : รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็ก
อายุ 9เดือน – 12 เดือน (เปาหมาย>=95%)

มากกวาหรือเทากับ
95

5

(ขอมูลเด็กอายุ 1 ป)

90.01 – 94.9

4

คาเฉลี่ยเขต ป60= 88.60% ป61=87.10% ป62(8เดือน)= 88.57%
คาเฉลี่ยประเทศ ป60= 89.29% ป61= 89.24% ป62(8เดือน)= 89.38%

85.00 – 90.00

3

84.9 – 80.00

2

75.00 – 79.99

1

นอยกวาหรือเทากับ
74.99

0

รอยละ

คะแนน

มากกวาหรือเทากับ

5

ตัวชี้วัดที่ 9.2 : รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็ก
อายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป (เปาหมาย>=95%)
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50

50
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(ขอมูลเด็กอายุ 3 ป)

95

คาเฉลี่ยเขต ป60=82.23 % ป61=82.30 % ป62(8เดือน) = 85.68 %
คาเฉลี่ยประเทศ ป60=84.68 % ป61= 86.32% ป62(8เดือน) = 87.22%

90.01 – 94.9

4

85.00 – 90.00

3

84.9 – 80.00

2

75.00 – 79.99

1

นอยกวาหรือเทากับ
74.99

0

คะแนนทีไ่ ด

คะแน
น

ตัวชี้วัดที่ 10 : รพสต.ติดดาว(ระดับ5 ดาว) และมีผลลัพธตามปญหาสำคัญ
ของพื้นที่(OTOP) ผานเกณฑ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

ผาน

5

ไมผาน

0

รวม

100

900

รายละเอียดตัวชี้วัดงบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2563
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ตัวชี้วัดที่ 1: การคัดกรองเบาหวานและลดจำนวนผูปวยเบาหวานรายใหม
รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลใน
เลือด (เปาหมาย>=90%)
ชื่อตัวชี้วัด
วัตถุประสงค
คำนิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

เงื่อนไขรายการขอมูล
1

รายการขอมูล 2
เงือ่ นไขรายการขอมูล
2

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

1.1 รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ระดับน้ำตาลในเลือด
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองโรคเบาหวานในกลุมเปาหมายสิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา
การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ำตาลในเลือด ในกลุมที่
ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน (ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557)
เกณฑเปาหมายระดับประเทศ ไมต่ำกวารอยละ 90
จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรบั การวินิจฉัยวาเปน
เบาหวาน
1) ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
2) ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
3) ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4) ฐานขอมูล IP/OP e-claim จากแฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10E14
5) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10E14
6) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม NCDSCREEN ฟลด BSLEVEL และ ฟลด BSTEST
7) ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่
ไดรับการคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือด ชวงวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
(โดยตัดผูป วยที่เคยเปนเบาหวานกอนหนานัน้ ออก)
A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2488
ถึง 31 มีนาคม 2527 ที่ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดย DATE_SERV อยู ในชวง 1 เมษายน
2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยนับจาก PID ที่ปรากฏใน NCDSCREEN ฟลด BSTEST มีคา
เปน 1,2,3,4 และ BSLEVEL มีคามากกวา 0 ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง
(DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเปนโรคเบาหวานจากฐานขอมูล IP/OP
e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE หรือฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD
ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10-E14 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด
CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย E10-E14 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการคำนวณ
B= จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพืน้ ที่รับผิดชอบที่
ไมเคยไดรบั การวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน
B= จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2488 ถึง 31 มีนาคม
2527 ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานกอนวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยตรวจสอบจาก
IP/OP e-claim หรือฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย
E10-E14 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย E10-E14
(A/B) X 100
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ระยะเวลาประเมินผล
ผูป ระสานการงาน
ตัวชี้วัด
Baseline

ปละ 1 ครั้ง
นางสาวสาหราย เรืองเดช สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email:
saray.r@nhso.go.th
ผลงาน QOF ป 2560= 59.34%
ผลงาน QOF ป 2561 ทุกสิทธิ์ = 50.58%, UC =56.29%
ผลงาน QOF ป 2562 ทุกสิทธิ์ = 50.58%, UC =56.29%

เกณฑการใหคะแนน

สปสช. เขต 12 สงขลา ผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรือ อปสข.
รอยละ
มากกวาหรือเทากับ 90.01
80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
นอยกวาหรือเทากับ 50

คะแนน
5
4
3
2
1
0

ตัวชี้วัดที่ 2: การคัดกรองความดันโลหิตสูงและลดจำนวนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ชื่อตัวชี้วัด
2.รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองความดั นโลหิตสูง
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในกลุมเปาหมายสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา
คำนิยาม
การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
หมายถึงการคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุม
ประชากรเปาหมายทีไ่ มเคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน (ตามแนวทางการรักษา
โรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิทั่วไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เกณฑเปาหมาย
เกณฑเปาหมายระดับประเทศ ไมต่ำกวารอยละ 90
ประชากร
จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปน
กลุมเปาหมาย
โรคความดันโลหิตสูง
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

เงื่อนไขรายการขอมูล
1

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

ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม NCDSCREEN ฟลด SBP_1 และ ฟลด DBP_1ฐานขอมูล
OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ที่
ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ชวง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยตัดผูที่
เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คดั กรองออก
A = จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง 1 เมษายน
2488 ถึง 31 มีนาคม 2527 ที่ไดรบั การคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ที่ปรากฏใน
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แฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยู
ในชวง วันที่
1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัด
กรอง 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
รายการขอมูล 2

B= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพืน้ ที่รับผิดชอบ ณ
วันประมวลผล ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนวันที่ 1 เมษายน 2562

เงื่อนไขรายการขอมูล
2

B= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2488 ถึง 31 มีนาคม
2527 ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนความดันโลหิตสูงมากอนวันที่ 1 เมษายน 2562 โดย
ตรวจสอบจากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมกับ ฐานขอมูล
IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE และฐานขอมูล OP/PP แฟม
DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

(A/B )X 100
ปละ 1 ครั้ง

ผูประสานการงาน
ตัวชี้วัด

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

Baseline

ผลงาน QOF ป 2560= 60.86%
ผลงาน QOF ป 2561 ทุกสิทธิ์ = 51.26%, UC =56.87%
ผลงาน QOF ป 2562 ทุกสิทธิ์ = 51.26%, UC =56.87%

เกณฑการใหคะแนน

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
นอยกวาหรือเทากับ 50

คะแนน
5
4
3
2
1
0

ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
ชื่อตัวชี้วัด

3.รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห

วัตถุประสงค

เพื่อประเมินการไดรับการดูแลกอนคลอดภายใน 12 สัปดาหของหญิงมีครรภคนไทยสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนา
หญิงมีครรภคนไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่ฝากครรภครั้งแรกโดยอายุครรภตองไมเกิน

นิยาม
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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)
นิยาม (ตอ)

6. ตรวจ Hemoglobin/Hematocrit/Osmolarity Fragility/DCIP (ทุกอายุครรภ) และ
ตรวจ VDRL, Anti HIV, blood group, Rh typing, HbsAg
7. ใหวัคซีน Tetanus Toxoid ครั้งที่ 1
8. ใหธาตุเหล็ก และ/หรือ โฟลิค และ Iodine
9. ใหคำแนะนำกรณีเกิดอาการผิดปกติฉุกเฉินและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอฉุกเฉิน

เกณฑเปาหมาย
ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

ไมนอยกวารอยละ 60
หญิงมีครรภที่รับบริการฝากครรภครั้งแรกภายในปที่หนวยบริการสิทธิประกันสุขภาพถวน
หนา
ฐานขอมูลจากแฟม ANC (การฝากครรภครั้งที่ 1 ใน ฟลด: ANCNO =1, อายุครรภที่ ฟลด:
GA)

รายการขอมูล 1

A=จำนวนหญิงมีครรภสิทธิประกันสุชภาพถวนหนาทุกรายในหนวยบริการที่มาฝากครรภครั้ง
แรก โดยอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห ทีไ่ ดรบั บริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31
มีนาคม 2563

เงื่อนไขรายการขอมูล
1

นับ PID จากแฟม ANC (นับเฉพาะการฝากครรภครั้งแรกของการตั้งครรภครั้งนั้น) โดยหญิง
สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มาฝากครรภเปนครั้งแรกของครรภนี้นับในชวงที่ไดรบั บริการ
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (โดยตรวจสอบการฝากครรภยอนหลังไป
9 เดือนทุกรายของผูรับบริการในชวงที่กำหนด เพื่อตัดรายที่เคยมาในชวง 9 เดือนยอนหลัง
ออกกอน หากมี PID ซ้ำ ใหเลือก GRAVIDA ที่ไมซ้ำ) ใหนบั เฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน
min(DATE_SERV) และ min (GA) กรณีพบซ้ำใหเลือกหนวยบริการแรกหนวยบริการเดียว
นับจำนวนคน จากเลขประจำตัว 13 หลัก ที่มี GA <=12 wks และตัด PID error

รายการขอมูล 2

B = จำนวนหญิงมีครรภสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาทุกรายที่มารับบริการฝากครรภครั้งแรก
ทัง้ หมดที่ไดรับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ในหนวยบริการ
ทั้งหมด
หญิงสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มาฝากครรภเปนครั้งแรกของครรภนี้ ในชวงเวลาทีไ่ ดรบั
บริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (โดยตรวจสอบการฝากครรภ
ยอนหลัง 9 เดือนทุกรายของผูรับบริการในชวงที่กำหนด เพื่อตัดรายที่เคยมาในชวง 9 เดือน
ยอนหลังออกกอน) ใหนับเฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min(GA)
กรณีพบซ้ำใหเลือกหนวยบริการแรกหนวยบริการเดียว นับจำนวนคน จากเลขประจำตัว 13
หลัก ตัด CID error

เงื่อนไขรายการขอมูล
2

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

(A/B) x 100
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ระยะเวลาประเมินผล

ปละ 1 ครั้ง

ผูประสานการงาน
ตัวชี้วัด
Baseline

นางสาวสาหราย เรืองเดช สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email:
saray.r@nhso.go.th
ผล QOF ป 2560 = 53.80 %
ผล QOF ป 2561 = ทุกสิทธิ์ 52.83%, UC = 52.23%
สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ
มากกวาหรือเทากับ90.01
80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
60.01 – 70.00
50.01 – 60.00
นอยกวาหรือเทากับ 50

คะแนน
5
4
3
2
1
0

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

4.รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน
5 ป
เพื่อประเมินความครอบคลุม/การเขาถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนา ที่มีอายุ 30-60 ป
กลุมเปาหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มีอายุ 30-60 ป
(เกิดในชวง 1 เมษายน 2502 ถึง 31 มีนาคม 2532 ) และไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในชวง 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2563 ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูก หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear , VIA และ HPV DNA Test
Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือปายเอาเซลลจากปากมดลูกไปปายลงบนแผน
สไลด ทำการยอมสีและอานผล โดยบุคลากรเซลลวิทยา
VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคดั กรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช
น้ำสมสายชูชนิดเจือจางปายที่บริเวณปากมดลูก ทิ้งไว 1 นาที น้ำสมสายชูจะไปทำปฏิกิริยากับ
เนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกใหเห็นเปนฝาขาวขอบเขตชัดเจน
และตำแหนงแนนอน
สามารถมองเห็นดวยตาเปลา ซึง่ ไมไดหมายความวาเปนมะเร็ง แตถาปลอยไวไมไดรบั การรักษา
อาจกลายเปนมะเร็งไดซึ่งเหมาะสำหรับในการคัดกรองสำหรับสตรีอายุ 30-45 ป

เกณฑเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

สตรีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 30-60 ป

รายการขอมูล 1

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
A= จำนวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 30-60 ป ที่ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
รายใหมสะสม ตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2558 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในเขตรับผิดชอบจัด

QOF&PPA ปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

หน้า 16

กลุมตามหนวยลงทะเบียน
เงื่อนไขรายการขอมูล
1

รายการขอมูล 2

จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (ที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2502 ถึง 31 มีนาคม
2532 ) ในแตละหนวยลงทะเบียนที่มี PID อยูในแฟม SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40
หรือทีข่ ึ้นตนดวย 1B004 และ PID ที่อยูใน DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัส DIAGCODE = Z014,
Z124 ตั้งแตปวันที่ 1 เมษายน 2558 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในเขตรับผิดชอบ แลวนำมา
แจงนับรวมกันโดยตัด PID ที่ซำ้ ของ 3 ฐานออก แลวตัดผูที่เสียชีวิตกอนการคัดกรอง รวมทั้ง
PID error ทั้งหมด กอนจำแนกตามหนวยลงทะเบียน
B = จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2502 ถึง 31
มีนาคม 2532 จัดกลุมตามหนวยลงทะเบียน

เงื่อนไขรายการขอมูล
2

จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ที่เกิดในชวง 1 เมษายน 2501 ถึง 31 มีนาคม
2531 ในแตละหนวยลงทะเบียน

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

(A/B) X 100

ผูประสานการงาน
ตัวชี้วัด

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

Baseline

1) ผลการสำรวจ BRFSS 2558 =69%
2) ผล QOF 2560= 39.85%
3) ผล QOF 2561 ทุกสิทธิ์ =36.30% , UC=41.79%

เกณฑการใหคะแนน

สปสช. เขต 12 สงขลา โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.

ปละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 5
5.1

รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก
รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.1
รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
วัตถุประสงคเพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะที่ไมจำเปนในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน
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คำนิยาม
1) โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) หมายถึง ภาวะที่มีอุจจาระ
เหลวกวาปกติ >3 ครั้งตอวัน โดยมีอาการไมนานกวา 2 สัปดาห โรคอุจจาระรวง
เฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อโรค และสาเหตุอื่นๆ ผูปวยอุจจาระรวง
เฉียบพลันสวนมากไมจำเปนตองใชยาปฏิชีวนะในการรักษา ระบุโรคตาม ICD-10 ที่
กำหนด 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 :ผูปวยนอก
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลันที่รับบริการที่รานยา คลินิก และโรงพยาบาลไดรับยาปฏิชวี นะ
ตั้งแตรอยละ 10 ถึงมากกวารอยละ 90 (อัตราการใชยาปฏิชีวนะโดยเฉลี่ยในโรงพยาบาล
รอยละ 50) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุวา โรคดังกลาวในภาพรวมเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียที่ตองการยาปฏิชีวนะนอยกวารอยละ
5
และการใชยาปฏิชวี นะกลุม
fluoroquinolones
รักษาโรคกลุมนี้โดยไมจำเปน
ชักนำใหเกิดการดื้อยากลุม
fluoroquinolones และยากลุม อื่นดวย (เชน ยากลุม cephalosporins)
เกณฑเปาหมาย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชการประมวลผลขอมูลที่หนวยบริการนำสงใน
ระบบขอมูลการใหบริการผูปวยนอก ขอมูลการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรครายบุคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑการประเมิน และเกณฑการให
คะแนน แบงเปน 4 ระดับ
รอยละของใบสั่งยาผูป วยที่ไดรับยาปฏิชีวนะ เกณฑการใหคะแนน
≤ 20
5
20.01-25.00
3
250.01 3-0.00
1
> 30.01
0
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผูปวยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือขายหนวยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกผานระบบ OP/PP Individual Data
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการขอมูล 1
A: จำนวนใบสั่งยาผูป วยอุจจาระรวงเฉียบพลันที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
เงื่อนไขรายการขอมูล 1
นับจำนวนครั้งของผูปวยที่มีการใหบริการกรณีผูปวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10 และ มีการใหยาปฏิชีวนะ
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"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: จำนวนใบสั่งยาผูป วยอุจจาระรวงเฉียบพลันทั้งหมด
เงื่อนไขรายการขอมูล 2
นับจำนวนครั้งของผูปวยที่มีการใหบริการกรณีผูปวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041,
A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059,
A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528, K529 "
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดยอยที่ 5.1 (A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 12 เดือน (เชน 1 เมษายน 61 – 31 มีนาคม 62)
Baseline Data
รอยละของใบสั่ง
ยาผูปวยที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะ
นอยกวารอยละ 10
รอยละ 10-20
รอยละ 20-30
รอยละ 30-40
รอยละ 40-50
รอยละ 50-60
รอยละ 60-70
รอยละ 70-80
รอยละ 80-90
รอยละ 90-100
Grand Total
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.2

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

รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ (Respiratory Infection :RI)
วัตถุประสงค เพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะทีไ่ มจำเปนในผูป วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ Respiratory Infection (RI)

QOF&PPA ปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

หน้า 19

คำนิยาม
1)Respiratory Infection (RI) หมายถึง โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบน(upper
respiratory tract infections, URI) และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute
bronchitis) ในผูป วยนอก ซึ่งโรคเหลานี้สวนมากไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคเหลานี้
ไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ คอหอยอักเสบ/ตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบ
เฉียบพลัน หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ระบุโรคตาม ICD-10
ที่กำหนด ดังนี้
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038,
J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201,
J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651,
H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
2)ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุม ATC 01
3)ประเด็นการใชยาปฏิชีวนะอยางไมรับผิดชอบใน Respiratory Infection : ผูปวย
นอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันที่รับบริการที่
รานยา คลินิก และโรงพยาบาลไดรับยาปฏิชีวนะตัง้ แตรอยละ 10 ถึงมากกวารอยละ 90
(อัตราการใชยาปฏิชีวนะเฉลี่ยของโรงพยาบาลรอยละ 60) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการ
ระบุวาโรคดังกลาวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนอยกวารอยละ 10 และการใชยา
ปฏิชีวนะในผูป วยโรคดังกลาวทีไ่ มไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมมปี ระโยชน ทำใหเกิดโทษ
จากผลขางเคียงของยา กอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา และเสียคาใชจายโดยไมจำเปน
เกณฑเปาหมาย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชการประมวลผลขอมูลที่หนวยบริการนำสงใน
ระบบขอมูลการใหบริการผูปวยนอก ขอมูลการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรครายบุคคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑการประเมิน และเกณฑการให
คะแนน แบงเปน 4 ระดับ
รอยละของใบสั่งยาผูป วยที่ไดรับยาปฏิชีวนะ เกณฑการใหคะแนน
≤ 20
5
20.01-30.00
3
30.01 4-0.00
1
> 40.01
0
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผูปวยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือขายหนวยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกผานระบบ OP/PP Individual Data
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการขอมูล 1
A:
จำนวนใบสั่งยาผูปวยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบ
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เฉียบพลัน ที่ไดรบั ยาปฏิชีวนะ
เงื่อนไขรายการขอมูล 1
นับจำนวนครั้งของผูปวยที่มีการใหบริการกรณีผูปวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10 และ มีการใหยาปฏิชีวนะ
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038,
J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201,
J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651,
H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
รายการขอมูล 2
B: จำนวนใบสั่งยาผูป วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน
เงื่อนไขรายการขอมูล 2
นับจำนวนครั้งของผูปวยที่มีการใหบริการกรณีผูปวยนอกดวยโรคหลัก (pdx) ตามรหัส
ICD10
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038,
J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201,
J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651,
H659
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดยอยที่ 5.2 (A/B)x100
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 12 เดือน (เชน 1 เมษายน 61 – 31 มีนาคม 62)
Baseline Data
จำนวนเครือขายหนวยบริการ
จำแนกตามกลุมรอยละของใบสั่งยาที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
(CUP_RI)
2555
2556 2557 2558 2559 2560
นอยกวารอยละ 10 7
8
6
4
2
5
รอยละ 10-20
26
21
31
61
86
138
รอยละ 20-30
77
88
157
202
226 308
รอยละ 30-40
218
226
283
292
315 310
รอยละ 40-50
292
302
293
270
245 191
รอยละ 50-60
250
241
157
133
103 57
รอยละ 60-70
85
88
59
34
34
18
รอยละ 70-80
35
31
26
31
24
11
รอยละ 80-90
13
12
9
7
6
3
รอยละ 90-100
1
2
4
2
2
1
Grand Total
1004
1019 1025 1036 1043 1042
นายไตรเทพ ฟองทอง สำนักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ โทร 08548-75-037 ail :
traithep.f@nhso.go.th
รอยละของใบสั่งยา
ผูปวยที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะ

ผูประสานการงาน
ตัวชี้วดั
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เกณฑการใหคะแนน

ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ 5 โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ ดในตัวชี้วัดยอย
5.1 และ 5.2

= คาคะแนนที่ไดในตัวชี้วัดยอย 5.1 + คาคะแนนที่ไดในตัวชี้วัดยอย 5.1
2

ตัวชี้วัดที่ 6 : การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะที่ควรควบคุมดวยบริ การผูปวยนอก (ACSC:
ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma)
เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
ชื่อตัวชี้วัด

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

วัตถุประสงค

การติดตามและประเมินสมรรถนะการใหบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิที่สามารถ
ลดการเขานอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน

คำนิยาม

ภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) การคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลดวย
ACSC อางอิงจากการศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท ในคูมือการวิเคราะหอัตราการนอน
โรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก ซึ่งใชฐานขอมูลผูปวยใน โดย
พิจารณาจากการวินิจฉัยหลักโดยใชรหัส 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 ที่มีการวินิจฉัยรองเปน 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

ประชากรกลุมเปาหมาย

ผูปวย ACSC ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma)
เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในความ
รับผิดชอบของหนวยบริการประจำ

วิธีการจัดเก็บขอมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยใน ผานโปรแกรม e-Claim

แหลงขอมูล

ฐานขอมูล IP e Claim

รายการขอมูล 1

A: จำนวนครั้งทีผ่ ูปวยสิทธิ UC อายุ 15-74 ป ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการประจำ

QOF&PPA ปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

หน้า 22

เงื่อนไขรายการขอมูล 1

(Hmain OP) เขารักษาในโรงพยาบาลในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) ตามคำนิยาม
A1 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..60 – 31 มีค.61
A2 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..61 – 31 มีค.62
A: นับจำนวนครั้งของผูปวยสิทธิ UC อายุ 15-74 ป ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการประจำ
(Hmain OP) ที่รับไวรักษาเปนผูปวยใน (IP) ดวยโรค (pdx) ดังนี้
1. ลมชัก (epilepsy): G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18,
J20, J21, J22 ที่มีการวินิจฉัยรองเปน J44
3. หืด (asthma): J45 และ J46
4. เบาหวาน (diabetes): E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1,E11.6, E11.9,
E13.0, E13.1, E13.6, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6 และ E14.9
5. ความดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไมมีการใหหัตถการดังตอไปนี้ 33.6, 35, 36,
37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98
จากฐาน IP e-claim (โดยแสดงผลจำนวนครั้งเปนรายกลุมโรค แตการคิดอัตราใชยอด
รวมทั้ง 5 กลุมโรค)
A1 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..60 – 31 มีค.61
A2 = ขอมูล A ระหวาง 1 เมย..61 – 31 มีค.62

รายการขอมูล 2

B1: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำ ณ 1 ม.ค. 61
B2: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำ ณ 1 ม.ค. 62

เงื่อนไขรายการขอมูล 2

B1: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำที่รบั ลงทะเบียน
(Hmain_op) โดยใชประชากร ณ 1 ม.ค.61
B2: จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ป ของหนวยบริการประจำที่รบั ลงทะเบียน
(Hmain_op) โดยใชประชากร ณ 1 ม.ค.62

สูตรการคำนวณตัวชี้วัด

X1 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เมย.60 - 31มีค.61 =
(A1/B1)x100,000
X2 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เมย.61 - 31มีค.62 =
(A2/B2)x100,000
Y = อัตราลดลง = X2-X1

ระยะเวลาประเมินผล

2 ครั้ง (แบบสะสม)

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

ผลงาน QOF ป 2560 ACSC ภาพรวมประเทศ ลดลง 1.87 ตอแสนประชากร
ผลงาน QOF ป 2561 ACSC ภาพรวมประเทศ =31.76 ตอแสนประชากร

เกณฑการใหคะแนน

สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดไดตามความเหมาะสมของบริบท
พื้นที่ โดยผานความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.
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ตัวชี้วัดพื้นที่ เขต 12 สงขลา ป 2563
ตัวชี้วัดที่ 7: ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป (เปาหมาย ไมนอ ยกวา 40%)
ตัวชี้วัดที่ 7.2 รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity Free) (เปาหมาย ไมนอยกวา 60%)
ชื่อตัวชี้วัด
ผลลัพธการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
1.รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
2. รอยละเด็กอายุ 12 ปที่มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)
วัตถุประสงค

เพื่อลดโรคฟนผุและการสูญเสียฟนในชองปากในกลุมเด็กอายุ12ปขึ้นไป

คำนิยาม

ฟนดีไมมผี ุ หมายถึง ผูที่มีฟน แทที่ปกติ และ/หรือฟนผุที่ไดรับการรักษาแลว โดยไมมีความ
จำเปนตองอุด ถอน รักษาคลองรากฟน หรือบูรณะอื่นใดอีก และไมมีฟนถูกถอน

เกณฑเปาหมาย

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

ประชากรกลุมเปาหมาย

เด็กไทยอายุ 12 ป ถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน ( เกิดระหวาง 2 เมษายน 2549 ถึง 31 มีนาคม
2551 ) ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วิธีการจัดเก็บขอมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และสงออกขอมูลตามโครงสราง
มาตรฐาน 43 แฟม

แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ (43แฟม) ที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

ตัวชี้วัดยอยที่ 1

1. รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป

รายการขอมูล A1

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

เงื่อนไขรายการขอมูล A1

A1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจำนวน CID จากแฟม PERSON ที่มีอายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และมี Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge
= “9” ยังมีชีวิตอยูที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด (d_update) , ไมนบั ซ้ำ (distinct) hospcode + pid
ที่ไดรับบริการตรวจสุขภาพชองปากและวางแผนการรักษาโดยทันตบุคลากร (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

B1 = เด็กไทยทุกสิทธิ นับจำนวน CID จากแฟม PERSON ที่มีอายุ 12 – 12ป 11เดือน 29วัน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และมี Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge
= “9” ยังมีชีวิตอยูที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด (d_update) , ไมนบั ซ้ำ (distinct) hospcode + pid
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ตัวชี้วัดยอยที่ 2

2. รอยละเด็กอายุ 12 ปที่มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)

รายการขอมูล A2

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

เงื่อนไขรายการขอมูล A2

A2 = นับจำนวนเด็กจากรายการขอมูล A1 ที่มี PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และ
PCARIES=0

รายการขอมูล B2

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

เงื่อนไขรายการขอมูล B2

B2 = นับจำนวนเด็กจากรายการขอมูล B1

สูตรการคำนวณตัวชี้วัด

A1/B1*100
A2/B2*100

ระยะเวลาประเมินผล

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 (12 เดือน)

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 1. รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
2. รอยละเด็กอายุ 12 ปที่มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free)
เด็กกลุมอายุ 12ปในเขตรับผิดชอบ ป 2561
ไดรับการตรวจ
จังหวัด
ตัวชี้วัดที่
1
ทั้งหมด(C) สุขภาพชองปาก
ฟนดีไมมผี ุ(A)
(B/C)*100
(B)
สงขลา 17,523
7,123
40.65
5,692
สตูล
4,645
1,790
38.54
1,224
ตรัง
7,641
3,660
47.90
3,105
พัทลุง 5,733
1,962
34.22
1,459
ปตตานี 11,159
3,700
33.16
2,651
ยะลา 8,114
4,583
56.48
3,506
นราธิวาส 11,606
4,136
35.64
2,381

เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดที่
(A/B)*100
79.91
68.38
84.84
74.36
71.65
76.5
57.57

รวมเขต12 66,421

26,954

40.58

20,018

74.27

ประเทศ

285,751

42.22

234,233

81.97

676,869

1. รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป
คารอยละ
คาคะแนน
มากกวาหรือเทากับ 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
มากกวาหรือเทากับ 80
5
75.00 – 79.99
4
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2

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผูประสานงานตัวชี้วดั

70.00 – 74.99
3
65.00 – 69.99
2
60.00 - 64.99
1
นอยกวา 60
0
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๑๒ สงขลา
ทพ.พงศภัทร มหาทุมะรัตน ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ รพ.ควนโดน

ตัวชี้วัดที่ 8 : อัตราผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสีย่ ง (ปกอน)
ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)
ชื่อตัวชี้วัดยอย

8.1 รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากผลการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน)

วัตถุประสงค

1. เพื่อลดจำนวนผูป วยเบาหวาน รายใหม
2. กระตุน สงเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลของกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน

คำนิยาม

1.) ผูปวยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรบั การวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหมโดยการ
วินิจฉัยของแพทย ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
2.) การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ำตาล ในกลุมทีย่ ัง
ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน (ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557)
3.) กลุมเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35-74 ป ที่มีคา ระดับน้ำตาลอด
อาหาร (FPG) อยูระหวาง 100-125 mg/dl หรือมีคาระดับน้ำตาลโดยไมอดอาหาร (RPG) อยู
ระหวาง 140-199 mg/dl ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในพื้นที่
รับผิดชอบ

เกณฑเปาหมาย

ตัวชี้วัด (HDC)
2562
2563
2564
อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจาก ≤ รอยละ2.05 ≤ รอยละ1.95 ≤ รอยละ1.85
กลุมเสี่ยงเบาหวาน
1.) ประชากรอายุ 35-74 ป ที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบทัง้ หมด ที่ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัย
วาเปนเบาหวาน และไดรบั การคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือดในชวงวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกในโปรแกรมของหนวยบริการ
ขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม

แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

จำนวนประชากรประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบ มีคาระดับน้ำตาลอดอาหาร (FPG)
อยูระหวาง 100-125 mg/dl หรือมีคาระดับน้ำตาลโดยไมอดอาหาร (RPG) อยูระหวาง 140199 mg/dl ในปที่ผานมา ไดรบั การวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหม ในชวงวันที่ 1 เมษายน
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงื่อนไขรายการขอมูล A

จำนวนประชากรประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัด
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กรองวาเปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ( แฟม NCDSCREEN และ BSLEVEL มีคาระดับ FBS
100 – 125 mg/dl หรือคาระดับ RPG 140 – 199 mg/dl ) ในชวง ( DATE_SERV = 1
เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ) และไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานในชวงวันที่ 1
เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย E10 – E14)
ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนความดันโลหิตสูงมากอนวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยตรวจสอบ
จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมกับ ฐานขอมูล IP/OP eclaim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE และฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD
ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
รายการขอมูล B

จำนวนประชากรอายุ 35-74 ป
ในเขตรับผิดชอบ ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานในชวงวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไขรายการขอมูล B

จำนวนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรบั การคัดกรองวา
เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ( แฟม NCDSCREEN และ BSLEVEL มีคาระดับ FBS 100 – 125
mg/dl หรือคาระดับ RPG 140 – 199 mg/dl ) ในชวง ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2561
ถึง 31 มีนาคม 2562 )

สูตรการคำนวณตัวชี้วัด

(A/B)*100

ระยะเวลาประเมินผล

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

เกณฑการใหคะแนน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผูประสานงานตัวชี้วดั
ชื่อตัวชี้วัดยอย

ตัวชี้วัด (HDC)
2559
2560
อัตราผูปวยเบาหวานราย
ใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน รอยละ2.28
รอยละ1.62
เขต 12
รอยละ2.44
รอยละ1.79
ประเทศ
รอยละ
นอยกวาหรือเทากับ 1.15
1.25 -1.15
1.36 – 1.26
1.47 – 1.37
1.58 – 1.48
มากกวาหรือเทากับ 1.59
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา

2561
รอยละ1.63
รอยละ1.98
คะแนน
5
4
3
2
1
0

ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/
ปตตานี/ยะลา/นราธิวาส
8.2 รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม จากผลการคัดกรองกลุมเสี่ยงปกอน

วัตถุประสงค

1. เพื่อลดจำนวนผูป วยความดันโลหิตสูง รายใหม
2. กระตุน สงเสริมการปรับพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง

คำนิยาม

1.) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการสงสัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
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รายใหมในชวงวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
2.) การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึง การคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุม
ประชากร อายุ 35 ปขึ้นไป ที่ไมเคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน (ตามแนวทาง
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3) กลุมปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ที่ไดรับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูงและมีคาระดับความดันโลหิต มากกวาหรือเทากับ 140/90 mmHg ในเขต
รับผิดชอบ และไดรบั การวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง ในชวง วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2563
เกณฑเปาหมาย

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 3.97

ประชากรกลุมเปาหมาย

ประชากรอายุ 35 ปขนึ้ ไป ทีอ่ าศัยในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบทัง้ หมด ที่ไดรับการคัดกรองวาเปน
กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

วิธีการจัดเก็บขอมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกในโปรแกรมของหนวยบริการ
ขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม

แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

จำนวนประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบที่มีคาระดับความดันโลหิตครั้งสุดทายในชวง
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 อยูในชวง SBP 120-139 mmHg ,DBP 8089 mmHg ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงรายใหม

เงื่อนไขรายการขอมูล A

จำนวนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวา
เปนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (แฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 = 120 - 139
mmHg ,
DBP_1 = 80 – 89mmHg ) ในชวง ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม
2562 ) และไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงในชวง วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10 – I15)

รายการขอมูล B

จำนวนประชากรอายุ 35-74 ป ในเขตรับผิดชอบที่มีคา ระดับความดันโลหิตครั้งสุดทายใน
ปงบประมาณที่ผา นมา ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ) อยูในชวง
SBP 120-139 mmHg ,DBP 80-89 mmHg

เงื่อนไขรายการขอมูล B

จำนวนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ( Type area 1,3) ที่ไดรับการคัดกรองวา
เปนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (แฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 = 120 - 139
mmHg , DBP_1 = 80 – 89mmHg ) ในชวง ( DATE_SERV = 1 เมษายน 2561 ถึง 31
มีนาคม 2562 )

สูตรการคำนวณตัวชี้วัด

(A/B)*100

ระยะเวลาประเมินผล

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด (HDC)
2560
อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงจากกลุม รอยละ3.86
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เขต 12/ รอยละ3.63
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2561
2562(8เดือน)
รอยละ4.31 รอยละ2.95
รอยละ3.97 รอยละ2.85
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ประเทศ
เกณฑการใหคะแนน

รอยละ
นอยกวาหรือเทากับ 2.42
2.43-2.93
.94-3.44
3.45-3.95
3.96-4.46
มากกวาหรือเทากับ 4.47

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผูประสานงานตัวชี้วดั

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา

คะแนน
5
4
3
2
1
0

ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/
ปตตานี/ยะลา/นราธิวาส

ตัวชี้วัดที่ 9 : เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR1) ในเด็กอายุ
1-3 ป
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็ก อายุนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
(เปาหมาย>=95%)
ตัวชี้วัดที่ 9.2 : รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
(เปาหมาย>=95%)
ชื่อตัวชี้วัดยอย
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 รอยละ
ของเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดทีร่ ายงานที่ไดรบั วัคซีน MMR1 จากเด็กอายุครบ 1 ปที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด 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 ารจัดเก็บ
ขอมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกในโปรแกรมของหนวยบริการ
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 2561 – 31 มีนาคม 2562 ที่อาศัยอยูจริงใน
พื้นที่รับผิดชอบ (Type area = 1 , 3 , 5) และไดรับวัคซีน MMR เข็มที่ 1 (รหัสวัคซีน 061 หรือ M11)

รายการขอมูล B

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

นับจำนวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่เกิดระหวางวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 ที่อาศัยอยูจริงใน
พื้นที่รับผิดชอบ (Type area = 1 , 3 , 5)

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

(A/B)*100

เกณฑการให
คะแนน

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
ตัวชี้วัด

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
ตัวชี้วัด (HDC)
2560
รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1
ของเด็กอายุ 9 – 12 เดือน
เขต 12
88.60%
ประเทศ
89.29%

2561
87.10%
89.24%

2562(8เดือน)
88.57%
89.38%

รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็กอายุ 9 – 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน
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

ผูรบั ผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปตตานี/
ยะลา/นราธิวาส

ชื่อตัวชี้วัดยอย
วัตถุประสงค

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

คำนิยาม

ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR2) ในเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
หมายถึง รอยละของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ในงวดที่รายงานทีไ่ ดรับวัคซีน MMR2 จากเด็กอายุ
นอยกวาหรือเทากับ 3 ปที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน

เกณฑเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 95

ประชากร
กลุม เปาหมาย

เด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รบั ผิดชอบทั้งหมด ในชวงเวลาที่รายงาน (จาก
แฟม Person ตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม สถานะบุคคล Type area = 1, 3 และ 5 )

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล

หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการผูปวยนอกในโปรแกรมของหนวยบริการ
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โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม
แหลงขอมูล

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

A = จำนวนเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ในงวดที่รายงานทีไ่ ดรับวัคซีน MMR2

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล A

นับจำนวนเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ที่เกิดระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2562 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
ในงวดที่รายงาน จากแฟม Person ตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม (สถานะบุคคล Type area = 1 , 3
และ 5)

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล B

นับจำนวนเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป ******2.5 ป-3ป ที่เกิดระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31
มีนาคม 2562 ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area = 1 , 3 , 5)

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

(A/B)*100

ระยะเวลา
ประเมินผล
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

เกณฑการให
คะแนน

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (HDC)
2560
2561
2562(8เดือน)
รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2
ของเด็กอายุ ๓ ป (จากฐานขอมูล HDC)
เขต 12
82.23%
82.30%
85.68%
ประเทศ
84.68%
86.32%
87.22%
2. รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
เกณฑการใหคะแนน
รอยละ
มากกวาหรือเทากับ95
90.01 - 94.9
85.00 - 90.00
84.90 - 80.00
75.00 - 79.99
นอยกวาหรือเทากับ 74.99
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คะแนน
5
4
3
2
1
0

ผูรบั ผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปตตานี/
ยะลา/นราธิวาส

ตัวชี้วัดที่ 10 : รพสต.ติดดาว(ระดับ5 ดาว) และมีผลลัพธตามปญหาสำคัญของพื้นที่(OTOP) ผานเกณฑ
ชื่อตัวชีว้ ัด

รพสต.ผานเกณฑพฒ
ั นาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(ระดับ๕ดาว)
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และมีผลลัพธตามปญหา
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สำคัญของพื้นที่ (OTOP)ผานเกณฑ
วัตถุประสงค

พัฒนาบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน พรอมรองรับพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และมีผลลัพธใน
การแกปญหาสำคัญตามบริบทของประชาชนในพื้นที่(OTOP)

คำนิยาม

รพสต.ผานเกณฑพฒ
ั นาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ระดับ๕ดาว) หมายถึง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลที่ไดรบั การเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดโดย
อาศัยเกณฑตามคูมือแนวทางการพัฒนารพสต.ติดดาวป ๒๕๖๒ ของกระทรวงสาธารณสุข และไดคะแนน
ระดับ ๕ ดาว ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ผลลัพธในการแกปญหาสำคัญตามบริบทของประชาชนในพืน้ ที่(OTOP) หมายถึงมีผลลัพธในการแกปญหา
สำคัญของพื้นทีท่ ่กี ำหนดตามคูม ือแนวทางการพัฒนารพสต.ติดดาวป ๒๕๖๒ หมวด ๕ ขอ ๕.๒.๑ ผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดไดคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

เกณฑเปาหมาย

จำนวนรพสต.ติดดาวผานเกณฑคุณภาพระดับ ๕ ดาว และมีผลลัพธตามปญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) ๕
คะแนนเต็ม อยางนอยรอยละ ๖๐ ของจังหวัด

ประชากร
กลุมเปาหมาย

รพสต.ทุกแหงในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติทุกแหง

วิธีการจัดเก็บขอมูล

รพสต.พัฒนาและประเมินตนเองตามคูมือแนวทางการพัฒนารพสต.ติดดาวป ๒๕๖๒ /คณะกรรมการ
ประเมินระดับจังหวัดเยี่ยมประเมิน และรับรองผล พรอมสงรายงานผลการประเมินคะแนนรายรพสต.
ใหสปสช.เขต๑๒ สงขลาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แหลงขอมูล

รายงานผลการประเมินรพสต.ติดดาวทีไ่ ดรบั การรับรองจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ๗ จังหวัด

การคำนวณงบ
Global จังหวัด

๑. คิดงบประมาณจากวงเงินในสวนของตัวชี้วัดนี้หารดวยจำนวนรพสต.ทั้งหมดใน ๗จังหวัด (วงเงินของ
ตัวชี้วัด/จำนวนรพสต.)
๒. รวมวงเงินเปน Global จังหวัด โดยนำวงเงินตามขอ๑ คูณดวยจำนวนรพสต.ของจังหวัดนัน้

การคำนวณเงินจาย
ตามเกณฑคุณภาพ

๓. วงเงินสำหรับรพสต.ทีผ่ า นเกณฑระดับ5ดาวและมีผลลัพธ(OTOP) ผานเกณฑ คำนวณจากวงเงิน
Global จังหวัดตามขอ ๒ หารดวยจำนวนรพสต.ผานเกณฑระดับ5ดาวและมีผลลัพธ(OTOP) ผานเกณฑ
ทั้งหมดของจังหวัดนั้น
๔. โอนเงินจายใหกับ CUP ที่มีรพสต.ที่ผานเกณฑระดับ5ดาวและมีผลลัพธ(OTOP) ผานเกณฑตามรายชื่อ
รพสต.ที่คกก.ประเมินระดับจังหวัดใหการรับรอง

ระยะเวลา
ประเมินผล

รพสต.ที่ผานเกณฑการประเมินรพสต.ติดดาว(๕ดาว)ชวงปงบประมาณ ๒๕๖๒ ถึงป ๒๕๖๓
(ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน
จังหวัด
ตรัง
พัทลุง
สตูล
สงขลา
ปตตานี
ยะลา

จำนวน รพ.สต.แยกตามขนาด (แหง)
S
M
L
๔๔
๗๘
๓
๕๘
๖๔
๒
๒๑
๒๙
๕
๕๙
๙๕
๒๑
๔๕
๗๔
๑๐
๒๓
๕๓
๕
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รวมทั้งหมด
(แหง)
๑๒๕
๑๒๔
๕๕
๑๗๕
๑๒๙
๘๑

ผาน ๕ ดาว
จำนวน รอยละ
๔๓
๓๔.๔๐
๓๓
๒๖.๖๑
๒๐
๓๖.๓๖
๑๒๒
๖๙.๗๑
๔๕
๓๔.๘๘
๒๙
๓๕.๘๐
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นราธิวาส
๒๐
๘๐
๑๑
๑๑๑
๓๕
๓๑.๕๓
รวมระดับเขต ๒๗๐
๔๗๓
๕๗
๘๐๐
๓๒๗
๔๐.๘๘
เกณฑการใหคะแนน ผานเกณฑประเมิน รพสต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว และมีผลลัพธตามปญหาสำคัญของพืน้ ที่ (OTOP) ผาน
เกณฑ
คะแนนผลลัพธตามปญหาสำคัญของพื้นที่(OTOP) คะแนน
ผาน
5
ไมผาน
0
หนวยงานที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๑๒ สงขลา
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
นายสุทัศน พิเศษ
ตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัด PPA ป 2563
1.
ประเด็นความครอบคลุมวัคซีน พื้นที่ดำเนินการ 3 จังหวัดชายแดน จังหวัดปตตานี ยะลา
นราธิวาส อำเภอสะบายอย วงเงินจำนวน 5,211,727.50 บาท จายตามตัวชี้วัดดังนี้
รายการตัวชีว้ ัด
คาคะแนน วงเงิน
100

1.5 บาท /ประชากรในพื้นที่
เปาหมาย 3,127,037 บาท)

1.2 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตาม 100
เกณฑในเด็กอายุครบ 2 ป (fully immunized)

0.5
/ประชากรในพื้นที่
เปาหมาย (1,042,346 บาท)

1.3 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตาม 100
เกณฑในเด็กอายุครบ 3 ป (fully immunized)

0.5
/ประชากรในพืน้ ที่
เปาหมาย(1,042,346 บาท)

1.1รอยละความครอบคลุมการไดรบั วัคซีนแตละชนิดครบตาม
เกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully immunized)

หลักเกณฑการจาย :
จายเฉพาะหนวยบริการที่มีผลงานตามคาเปาหมาย > 65% ทีโ่ ดยนำคารอยละความครอบคลุมมาคิดเปน
คะแนนตามคาคะแนน และปรับความยากงายของพื้นที่ตามจำนวนเปาหมาย และคำนวนจายตามวงเงิน สามารถปรับ
เกลีย่ วงเงินขามรายการได ทั้งนี้ อัตราจายตอราย ไมเกิน 500 บาท /ราย
กรณีเงินเหลือ :
ใหจายหนวยบริการในพื้นที่ 4 จังหวัด สงขลา,สตูล,ตรัง, พัทลุง ตามเกณฑ เปาหมาย ผลงานไมนอยกวา
เปาหมาย (รอยละ 90) หรือเพิ่มขึ้นจาก ป 2562 ในชวงเวลาเดียวกันไมนอยกวารอยละ 5 โดยจัดสรรเปน
Point ในวงเงินที่มี อัตราจายตอราย ไมเกิน 500 บาท/ราย และหากมีเงินเหลือ ใหนำไปจายใน ประเด็นที่ 2 ประเด็น
ปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
2. ประเด็นปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง วงเงิน
จำนวน 10,646,036.50 บาท จายตามตัวชี้วัด ดังนี้
รายการตัวชีว้ ัด
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คาคะแนน วงเงิน
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2.1
รอยละของกลุม เสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยน 100
พฤติกรรมภายใน 3-6 เดือน และความดันโลหิตลดลง

10,646,036.50

2.2 รอยละของกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับ 100
การวัดความดันโลหิตที่บาน ที่มีผลการวัดความดันโลหิตเปนผูปว ย
ไดรบั ขึ้นทะเบียนเปนผูปวยรายใหม
หลักเกณฑการจาย : รายการตัวชี้วัด 2.1 และ 2.2 นำคารอยละของผลงานคิดเปนคาคะแนน และ ปรับ
ความยากงายของพื้นที่ตามจำนวนเปาหมาย และคำนวนจายตามวงเงิน ทั้งนี้ อัตราจายตอราย ไมเกิน 500 บาท /ราย
หมายเหตุ : ประเด็นที่ 1 และ 2 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 2562 – 30 มิถุนายน 2563 (9 เดือน) สงขอมูลภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2563
งวดการจาย : งวดเดียว เดือนสิงหาคม 2563
1.
ประเด็นความครอบคลุมวัคซีน พื้นที่ดำเนินการ 3 จังหวัดชายแดน จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส
อำเภอสะบายอย วงเงินจำนวน 5,211,727.50 บาท จายตามตัวชี้วัดดังนี้
1.1รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully
immunized)
1.2 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 2 ป (fully
immunized)
1.3 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 3 ป (fully
immunized)
วัตถุประ 1. เพิ่มการเขาถึงบริการวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป 2 ป และ 3ป
สงค
2. ปองกันการเกิดโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน
คำนิยาม

ตามแนวทาง HDC

เกณฑเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 95

ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล
แหลงขอมูล

ตามแนวทาง HDC

ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ 43 แฟมที่หนวยบริการบันทึกขอมูล

รายการขอมูล A

ตามแนวทาง HDC

เงื่อนไขรายการ

ตามแนวทาง HDC

ตามแนวทาง HDC
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ขอมูล A
รายการขอมูล B

ตามแนวทาง HDC

เงื่อนไขรายการ
ขอมูล B
สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด

ตามแนวทาง HDC

ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑการให
คะแนน

1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

(A/B)*100

2. รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป
เกณฑการใหคะแนน
รอยละ
มากกวา 65
นอยกวาหรือเทากับ 65

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผูประสานงาน
ตัวชี้วัด

คะแนน
ตามคารอยละ
0

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต12 สงขลา
ผูรบั ผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง/ปตตานี/
ยะลา/นราธิวาส
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แนวทาง HDC
1.1รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป ,2ป,3ป (fully
immunized)
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2. ประเด็นปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง วงเงิน
จำนวน 10,646,036.50 บาท จายตามตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 รอยละของกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 3-6 เดือน และ
ความดันโลหิตลดลง
2.2 รอยละของกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
ที่มีผลการวัดความดันโลหิตเปนผูปวย ไดรับขึ้นทะเบียนเปนผูปวยรายใหม
ชื่อตัวชี้วัด
วัตถุประสงค

2.1 รอยละของกลุม เสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรบั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมภายใน 3-6 เดือน และความ
ดันโลหิตลดลง
เพื่อลดผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุม เสี่ยง

คำนิยาม

กลุมเสีย่ งความดันโลหิตสูงหมายถึง ประชากร อายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ไดการคัดกรองโดยการวัดความ
ดันโลหิต โดยมีคา ระดับความดันโลหิต
กลุมปกติ sbp < 120 หรือ dbp <80
กลุมเสี่ยง 1 sbp อยูระหวาง 120 ถึง 129 หรือ dbp อยูระหวาง 80 ถึง 84
กลุมเสี่ยง 2 sbp อยูระหวาง 130 ถึง 139 หรือ dbp อยูระหวาง 85 ถึง 89
กลุมเสี่ยง 3 (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109
และในกลุมประชากรเปาหมาย ดังกลาว ทีไ่ มเคยถูกวินจิ ฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน
(ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558)

ประชากร
กลุมเปาหมาย

จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรบั การวินิจฉัยวาเปน
โรคความดันโลหิตสูง

แหลงขอมูล

7)
8)
9)
10)
11)
12)

รายการขอมูล 1

A= จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพื้นที่
รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ชวง 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2563 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คดั กรองออก
A = จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง
1 ตุลาคม 2488 ถึง 30 มิถุนายน 2527 ทีไ่ ดรับการคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID
ทีป่ รากฏในแฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี
DATE_SERV อยูในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยตัดผูที่เสียชีวิต
กอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจาก
ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS หรือฐานขอมูล OP/PP แฟม DIAGNOSIS_OPD

เงื่อนไขรายการขอมูล
1

ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม NCDSCREEN ฟลด SBP_1 และ ฟลด DBP_1ฐานขอมูล
OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
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ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่ปรากฏในแฟม CHRONIC ฟลด
CHRONIC รหัส I10-I15 กอนวันมีผลคัดกรองดังกลาวออกจากการคำนวณ
(ใชขอมูลแฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส cid ตัวแรกตองไมใช
'0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63
ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัดกรองครั้ง
แรก ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63 กลุมปวย sbp >=180 หรือ dbp >=110
กลุมเสี่ยง 3 (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109
กลุมเสี่ยง 2 sbp อยูระหวาง 130 ถึง 139 หรือ dbp อยูระหวาง 85 ถึง 89
กลุมเสี่ยง 1 sbp อยูระหวาง 120 ถึง 129 หรือ dbp อยูระหวาง 80 ถึง 84)
รายการขอมูล 2

B= จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่อาศัยอยูในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ชวง 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2563 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คดั กรองออก ที่ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม3-6 เดือน และความดันโลหิตลดลง

เงื่อนไขรายการขอมูล
2

B = จำนวนประชากรกลุมเสี่ยง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง
1 ตุลาคม 2488 ถึง 30 มิถุนายน 2527 ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ที่
ปรากฏในแฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี
DATE_SERV อยูในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยตัดผูที่เสียชีวิต
กอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจาก
ฐานขอมูล 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
(ใชขอมูลแฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส cid ตัวแรกตองไมใช
'0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63
ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัดกรองครั้ง
แรก ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63 กลุมปวย sbp >=180 หรือ dbp >=110
(≥180/110)
กลุมเสี่ยง 3 (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109 (≥140/90)
กลุมเสี่ยง 2 sbp อยูระหวาง 130 ถึง 139 หรือ dbp อยูระหวาง 85 ถึง 89 (≥130/85)
กลุมเสี่ยง 1 sbp อยูระหวาง 120 ถึง 129 หรือ dbp อยูระหวาง 80 ถึง 84 (≥120/80)
กลุมปกติ sbp < 120 หรือ dbp <80 (<120/80)
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
(A/B )X 100

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
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ระยะเวลาประเมินผล

ปละ 1 ครั้ง

ผูประสานการงาน
ตัวชี้วัด
เกณฑการใหคะแนน

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

ชื่อตัวชี้วัดยอย

2.2 รอยละของกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรบั การวัดความดันโลหิต
ที่บาน ที่มีผลการวัดความดันโลหิตเปนผูปวย ไดรับขึ้นทะเบียนเปนผูปวยรายใหม

วัตถุประสงค

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยขัน้ ตนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม จากกลุมสงสัยปวย

คำนิยาม

กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากร อายุ 35 ป ขึ้นไป ทีไ่ ดการคัดกรองโดยการวัด
ความดันโลหิต โดยมีคา ระดับความดันโลหิต ≥140/90 ในเขตรับผิดชอบ และรอการวินิจฉัยของ
แพทย และ ทีไ่ มเคยถูกวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงมากอน
การวัดความดันโลหิตทีบ่ าน หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บาน ตามแนวทางการวัด
ความดันโลหิตที่บา น* หลังจากมารับบริการการคัดกรองครั้งแรก
จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป ที่ยังไมเคยไดรบั การวินิจฉัยวาเปน
โรคความดันโลหิตสูง

ประชากร
กลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

เงื่อนไขรายการขอมูล
1

13)
14)
15)
16)
17)
18)

ฐานขอมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลผูเสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
ฐานขอมูล IP/OP e-claim แฟม DIAGNOSIS ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม DIAGNOSIS_OPD ฟลด DIAGCODE รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
ฐานขอมูล OP/PP จากแฟม NCDSCREEN ฟลด SBP_1 และ ฟลด DBP_1ฐานขอมูล
OP/PP จากแฟม CHRONIC ฟลด CHRONIC รหัสขึ้นตนดวย I10-I15
A= จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป
ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ทีไ่ ดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ชวง 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คัดกรองออก
A = จำนวนประชากรกลุม สงสัยปวยความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขต
รับผิดชอบที่เกิดในชวง
1 ตุลาคม 2488 ถึง 30 มิถุนายน 2527 ที่ไดรบั การคัดกรองความ
ดันโลหิต โดยนับจาก CID ที่ปรากฏในแฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1
> 20 จาก และมี DATE_SERV อยูในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดัน
โลหิตสูงจากฐานขอมูล 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
(ใชขอมูลแฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส cid ตัวแรกตองไมใช
'0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63
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รายการขอมูล 2

เงื่อนไขรายการขอมูล
2

สูตรการคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูประสานการงาน
ตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัดกรองครั้ง
แรก ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63 กลุมเสี่ยง 3 (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179
หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109 (≥140/90)
B = จำนวนประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 35-74 ป
ที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ทีไ่ ดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ชวง 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยตัดผูที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงกอนหนาวันที่คัดกรองออก
และไดรบั การวัคความดันโลหิตที่บานตามแนวทาง และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูปวยรายใหมใน
แฟม CHRONIC รหัส I10-I15 ในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
B = จำนวนประชากรกลุมเสีย่ ง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาในเขตรับผิดชอบที่เกิดในชวง 1
เมษายน 2488 ถึง 31 มีนาคม 2527 ที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิต โดยนับจาก CID ที่
ปรากฏในแฟม NCDSCREEN โดยมีคา SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี
DATE_SERV อยูในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยตัดผูที่เสียชีวิต
กอนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเปนโรคความดันโลหิตสูงจาก
ฐานขอมูล 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
(ใชขอมูลแฟม person, ncdscreen, person เปนคนไทย รหัส cid ตัวแรกตองไมใช
'0','9','6','7',TYPEAREA 1,3 มีอายุ ครบ 35 ถึง 74 ป ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63
ทั้งนี้ตองตัดผูที่เสียชีวิตกอนวันคัดกรอง (DATE_SERV) Ncdscreen ใชขอมูลการคัดกรองครั้ง
แรก ระหวางวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิ.ย.63
กลุมเสี่ยง 3 (สงสัย) sbp อยูระหวาง 140 ถึง 179 หรือ dbp อยูระหวาง 90 ถึง 109
และไดรับการวัคความดันโลหิตที่บานตามแนวทาง และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูปวยรายใหมใน
แฟม CHRONIC รหัส I10-I15 ในชวง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
(A/B )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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