แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

ปีงบประมาณ 2561

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
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คานา
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรสนับสนุนและกำรจูงใจให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรของหน่วยบริกำร โดยใช้กลไกด้ำนกำรเงิน กำรคลังเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยบริกำรมีกำร
พัฒนำคุณภำพบริกำร โดยจัดสรรงบประมำณบำงส่วนให้แก่หน่วยบริกำรตำมผลงำนที่บริกำรที่เกิดขึ้นจริง ผ่ำน
ตัว ชี้วัดคุณภำพบริ กำรที่ได้มีกำรกำหนดไว้ ในปีงบประมำณ 2561 นี้ สปสช. ได้จัดสรร งบจ่ า ยตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ ให้แก่หน่วยบริกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยบริกำรตระหนักถึงกำรพัฒนำบริกำรให้ บรรลุถึง
คุณภำพตำมตัวชี้วัดที่กำหนด เกิดกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนในกำรดำเนินกำรร่วมกันภำยใต้บริบทของพื้นที่ และเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำให้น้อยที่สุด
เพื่อไม่ให้กระทบกำรดำเนินงำนของหน่วยบริกำรในพื้นที่
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 7 ขอนแก่น จึงได้จัดทำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำม
เกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ปีงบประมำณ 2561 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนต่อไป
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การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561
1. แนวคิดการจัดสรร
กำรเพิ่มประสิทธิผลและคุณภำพผลงำนบริกำรสำธำรณสุข เป็นแนวคิดสำคัญหนึ่ง ในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติปีงบประมำณ 2561 เพื่อให้มีแรงจูงใจด้ำนกำรเงินที่เหมำะสมแก่ผู้ให้บริกำรใน
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้บริกำรที่มีคุณภำพ ทำให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่จำเป็น
และมีคุณภำพได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน
งบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร เป็นกำรจ่ำยเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริกำรตระหนักถึงกำรพัฒนำกำร
บริกำรให้บรรลุถึงคุณภำพและพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่ำภำยใต้ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วน
หน้ำ ประชำชนจะเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่จำเป็นและได้รับบริกำรที่มีคุณภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมี
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและอัตรำกำรจ่ำยงบตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ และ
หน่วยบริกำรประจำ ซึ่งจะกล่ำวถึงรำยละเอียดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนตำมควำมจำเป็นต่อสุขภำพและกำรดำรงชีวิต
2.2 เพือ่ ให้หน่วยบริกำรมีกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2.3 เพือ่ ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพของระบบข้อมูลสุขภำพในพื้นที่
3. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยบริกำรที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ได้แก่ หน่วยบริกำรประจำ และหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิ
4. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
หน่วยบริกำรมีผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่กำหนด และประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน
5. กรอบการบริหารกองทุน วงเงินงบที่ได้รับ และประเด็นที่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2560
งบประมำณที่ได้รับในปีงบประมำณ 2561 จำนวน 1,128,067,000 บำท จำก 3 ส่วนคือ
1) บริกำรผู้ป่วยนอกทั่วไป ประเภทบริกำรที่ จ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร จำนวน 9 บำทต่อผู้มี
สิทธิ (48.7970 ล้ำนคน) จำนวน 439,173,000 บำท
2) บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ประเภทบริกำรที่จ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร จำนวน
9 บำทต่อประชำชนไทยทุกคน (65.7000 ล้ำนคน) จำนวน 591,300,000 บำท
3) บริ ก ำรจ่ ำ ยตำมคุ ณ ภำพผลงำนบริ ก ำร จ ำนวน 2 บำทต่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ (48.7970 ล้ ำ นคน) จ ำนวน
97,594,000 บำท
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ภาพที่ 1 กรอบการบริหารการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ สปสช.เขต 7

ปีงบประมาณ 2561
งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ

9 บาท/ผู้มีสิทธิ (33,371,937 บาท)

9 บาท/ปชก.ไทย (39,883,230 บาท)

2 บาท/ผู้มีสิทธิ์ (7,415,986 บาท)

กลวิธีกำรดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร มีดังนี้
1) ร่ ว มมือกับ กระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวิช ำชีพ ภำคประชำสังคม และหน่ว ยงำนภำคีต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรกระจำย และพัฒนำกำลังคนในหน่วยบริกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
จัดกำรด้ำนยำ วัคซีน กำรชันสูตรโรค และเทคโนโลยีกำรแพทย์
2) กระจำยอ ำนำจกำรตั ด สิ น ใจในเป้ ำ หมำยของยุ ท ธศำสตร์ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ ปั ญ หำ Health Need
Assessment และ Service Plan ของแต่ละเขต โดยบูรณำกำรกำรบริหำรงบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ระดับเขต เพื่อให้เกิดควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขที่สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร ด้ำน
สุขภำพ (Health Needs Assessment) ในแต่ละพื้นที่
3) ใช้กลไกกำรเงินกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร โดย สปสช. ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกตัวชี้วัดจำนวนหนึ่ง เป็นตัวสะท้อนคุณภำพผลงำนบริกำร กระตุ้นและสร้ำง
แรงจูงใจให้หน่วยบริกำรจัดบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
4) ใช้กลไกกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลคุณภำพกำรจัดบริกำรของหน่วยบริกำร เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรบริกำร และจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ต่อไป
6. แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
กำรจั ดสรรงบจ่ ำยตำมคุณ ภำพผลงำนบริ กำรนี้ เป็นกำรจัดสรรให้ แก่ห น่ว ยบริ กำรประจำที่มีผ ลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำรที่เกินเป้ำหมำยตำมแนวทำงที่กำหนด โดยคณะทำงำน หรือ กลไก
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในระดับเขต
6.1 แนวทำงพิจำรณำและคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำรที่นำมำใช้ประกอบด้วย
6.1.1 เป็นตัวชี้วัดที่บูรณำกำรร่วมระหว่ำง สปสช. กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
6.1.2 เป็นปัญหำด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ กลุ่มโรคที่มีภำระโรคสูง (High burden) โรคที่มีควำมเสี่ยง
สู ง (High risk) และโรคที่มีภ ำระค่ำใช้จ่ำยสู ง (High cost) และสำมำรถคัดเลื อกตัว ชี้วัดที่
สอดคล้องตำมสภำพปัญหำและบริบทของพื้นที่
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6.1.3 ไม่ซ้ำกับตัวชี้วัดผลลัพธ์บริกำรที่ใช้ในกำรจ่ำยคุณภำพบริกำรในบริกำรผู้ป่วยไตวำยเรื้อรัง
บริกำรควบคุม ป้องกัน และรักษำโรคเรื้อรัง และบริกำรผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
6.1.4 ไม่สร้ำงระบบกำรบันทึกข้อมูลใหม่ โดยให้ใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลผู้ป่วยนอก ข้อมูลสร้ำงเสริม
สุขภำพรำยบุคคล (OP-PP individual records) ข้อมูลผู้ป่วยในรำยบุคคล (IP E-claim)
ข้อมูลขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรเป็นหลัก หรือ ข้อมูลจำก Health Data center ของกระทรวง
สำธำรณสุข
6.1.5 ให้มีคณะทำงำน หรือกลไกที่มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อบริหำรจัดกำรในระดับเขต ในกำร
กำหนดตัวชี้วัดระดับเขต เป้ำหมำย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรให้คะแนนและกำรจัดสรรงบ
6.2 ตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำร แบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ
6.2.1 ตัวชี้วัดกลาง ไม่เกิน 10 ตัว เป็นตัวชี้วัดที่บูรณำกำรระหว่ำง สปสช. กระทรวงสำธำรณสุข
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุกเขตต้องนำไปใช้
ในกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร
ในปีงบประมำณ 2561 กำหนดใช้ตัวชี้วัดกลำง จำนวน 6 ตัว ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74 ปี ได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน โดยกำร
ตรวจวัดระดับน้ำตำลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74ปี ได้รับกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกภำยใน 12 สัปดำห์
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละสะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคั ดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีอำยุ 3060 ปี ภำยใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้ อ ยละกำรใช้ ย ำปฏิชี ว นะอย่ ำ งรับ ผิ ด ชอบในผู้ ป่ ว ยนอกโรคอุ จ จำระร่ว ง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 ร้ อยละกำรใช้ยำปฏิชีว นะอย่ำงรับผิ ดชอบในผู้ ป่ว ยนอกโรคติดเชื้อ ระบบ
ทำงเดินหำยใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6: กำรลดลงของอัตรำกำรรับไว้รักษำในโรงพยำบำลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษำแบบ
ผู้ ป่ ว ยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชั ก
(Epilepsy) ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง (COPD) หื ด (Asthma) เบำหวำน (Diabetes
Mellitus) และ ควำมดันโลหิตสูง (Hypertension)
6.2.2 ตัวชี้วัดระดับเขต ไม่เกิน 5 ตัว ในปีงบประมำณ 2561 นั้น สปสช.เขต สำมำรถเลือกจำก
รำยกำรตัวชี้วัดที่ใช้ในปีงบประมำณ 2561 หรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำใหม่ โดยใช้กลไกกำรมี
ส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรหลั กประกัน
สุขภำพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตรำผู้เป็นเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดได้ดี
ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตรำผู้เป็นควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี
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ตัวชี้วัดที่ 3 : กำรบริกำรเชิงรุกของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ : อัตรำกำรเยี่ยมบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำย
สำคัญ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละทำรกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มำกกว่ำ
11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตรในซีรั่ม
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของกำรคัดกรองและกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก
5.1 ร้อยละของกำรคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัย
5.2 ร้อยละของกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัย
7. หลักเกณฑ์การจ่าย
7.1 จัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรให้สปสช.แต่ละเขต ตำมจำนวนประชำกร/ผู้มีสิทธิ
7.2 สปสชเขต จัดให้มีคณะทำงำนหรือ กลไกกำรมีส่วนร่วมเพื่อบริหำรจัดกำร กำหนดแนวทำงกำรจัดสรร
งบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ซึ่งประกอบด้วย ค่ำเป้ำหมำย น้ำหนักคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน และ
สัดส่วนงบประมำณที่จ ะจัดสรรให้ห น่วยบริ กำรที่มี ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำรที่ เกิน
เป้ำหมำยตำมแนวทำงที่กำหนด
7.3 กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดคุณภำพผลงำนบริกำร ให้สปสชเขต กำหนดค่ำเป้ำหมำยจำกผลงำน
บริกำรในระดับพื้นที่ โดยให้พิจำรณำควำมเหมำะสมสอดคล้องกับค่ำเป้ำหมำยระดับประเทศร่วมด้วย แตคึละ
อำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของ อปสข.
7.4 สปสช เขตจัดสรรงบให้หน่วยบริกำรประจำภำยใต้วงเงินระดับเขต (Global budget) ส่วนกำรจัดสรร
ให้แก่หน่วยบริกำรในเครือข่ำยหน่วยบริกำรประจำนั้น ให้กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรโดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วม
ในระดับพื้นที่หรือระดับ Contracting Unit of Primary care (CUP)
7.5 กรณี ที่ มี ง บจ่ ำ ยตำมเกณฑ์ คุ ณ ภำพผลงำนบริ ก ำร เหลื อ จำก Global budget ระดั บ เขตของ
แต่ละสปสช.เขต ให้จ่ำยคืนหน่วยบริกำรประจำตำมจำนวนผู้มีสิทธิลงทะเบียน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอปสข.
7.6 กำหนดกำรจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรเพียงครั้งเดียว ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือน
สิงหำคม 2561 โดยใช้ข้อมูลบริกำรไตรมำส 3, 4 ปีงบประมำณ 2561 และไตรมำส 1, 2 ปีงบประมำณ 2561
7.7 กำรจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหำรเรือ
และกรมแพทย์ทหำรอำกำศนั้น สปสช.กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเป็นกำรเฉพำะได้ โดยให้หำรือ
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
8. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
สานักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ

บทบาทหน้าที่
1. จัดทำกรอบแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร
2. ประสำนกำรพิจำรณำคัดเลือก และกำรจัดทำตัวชี้วัดที่นำมำใช้ในกำรจ่ำย
ตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข สำนัก/
แผนงำนที่เกี่ยวข้อง และ สปสช.เขต
3. ก ำหนดแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรงบจ่ ำ ยตำมเกณฑ์ คุ ณ ภำพผลงำน
บริกำร
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หน่วยงาน

สานัก/แผนงานในกลุ่มภารกิจ
สนับสนุนเครือข่ายบริการ
1. สำนักสนับสนุนระบบ
บริกำรปฐมภูมิ
2. สำนักสนับสนุนระบบ
บริกำรยำและเวชภัณฑ์

สานัก/แผนงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักบริหำรงำนทะเบียน
2. สำนักสำรสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภำพ
3. สำนักบริหำรสำรสนเทศ
กำรประกัน
4. สำนักบริหำรกำรจัดสรร
และชดเชยค่ำบริกำร
5. สำนักสนับสนุนและ
ประสำนงำนเขต
สปสช.เขต

บทบาทหน้าที่
4. ชี้ แ จงกำรบริ ห ำรจั ด กำรงบจ่ ำ ยตำมเกณฑ์ คุ ณ ภำพผลงำนบริ ก ำร แก่
สปสช.เขต
5. กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนสรุปผล กำรดำเนินงำนงบ
จ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรในภำพรวม
6. ประเมินวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนดในระดับประเทศ
1. กำหนดประเด็น /กรอบกำรดำเนิน งำนเพื่ อ พั ฒ นำคุณ ภำพบริ กำรของ
หน่ ว ยบริกำร โดยเชื่อมโยงบริกำรระดับ Primary care และ hospital
care
2. จัดทำตัวชี้วัดที่นำมำใช้ในกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร
3. ดำเนินงำนตำมกรอบกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้
4. ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินผลกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำร ตำมตัวชี้วัด
ที่กำหนด
1. สนับสนุนข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
2. จัดทำ script ในกำรดึงข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลตำมตัวชี้วัด และเกณฑ์ที่
กำหนด ให้แก่สำนักที่เกี่ยวข้อง และ สปสช. เขต
3. คำนวณวงเงินงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรให้ สปสช. เขต ตำม
รำยหัวประชำกร
4. สนับสนุนกำรดำเนินงำน ประสำนและติดตำมกำรดำเนินงำนของ สปสช.
เขต
1. จั ด ให้ มี ค ณะกรรมกำรหรื อ คณะท ำงำน ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ พื้ น ที่
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยแก่หน่วยบริกำร เสนอ อปสข.
เห็ น ชอบ โดยอำศั ย กลไกกำรมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ อำจใช้
คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนที่มีอยู่แล้ว หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดย อปสข. ก็
ได้
2. แจ้งรำยกำรตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรจัดสรร ที่ผ่ำน
ควำมเห็ น ชอบจำก อปสข. ให้ แ ก่ ห น่ ว ยบริ ก ำร สปสช. ส่ ว นกลำงและ
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ (ตำมแบบรำยงำนในภำคผนวก)
3. ชี้แจงทำควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำน
บริกำร แก่หน่วยบริกำรและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่
4. ติดตำม รวบรวม ตรวจสอบผลงำนของหน่วยบริกำร ตำมแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
5. ประมวลผลข้อมูลตำมตัวชี้วัดที่กำหนด
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หน่วยงาน
6.
7.
8.
9.
หน่วยบริการประจา

1.

2.

บทบาทหน้าที่
คำนวณ จัดสรร และโอนงบประมำณแก่หน่วยบริกำร
ประเมิน วิเครำะห์ สรุปผลกำรประเมินคุณภำพบริกำรตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
กำหนด
กำกับ ติดตำม คุณภำพกำรจัดบริกำรของหน่วยบริกำร โดยอำจบูรณำกำร
กับกำรกำกับติดตำมงำนอื่นในพื้นที่
แจ้ งผลกำรประเมินคุณภำพบริกำรตำมเกณฑ์ตัว ชี้วัด และคืนข้อมูล ให้
หน่วยบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ เพื่อนำผลไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
บริกำร
สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และ
จัดระบบบริกำรปฐมภูมิ รวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำระบบ
สุขภำพชุมชน (Community Health) ภำยในหน่วยบริกำรประจำ หน่วย
บริกำรปฐมภูมิ และหรือสถำนบริกำรในเครือข่ำย เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
บริกำรและได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพมำตรฐำน
พิจำรณำจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรแก่หน่วยบริกำร
ปฐมภูมิในเครือข่ำย โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมที่มีอยู่

9. ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ประชุ ม หำรื อ แนวทำงบริ ห ำรงบจ่ ำ ยตำม มิ.ย. –ส.ค. 60
เกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร
2. จัดทำคู่มือ/แนวทำงบริหำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำร
3. ชี้ แ จงกำรบริ ห ำรจั ด กำรงบจ่ ำ ยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำร แก่ สปสช.เขต
4. ค ำนวณงบรำย สปสช.เขต ตำมรำยหั ว
ประชำกร
5. เสนอแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำม
คุณภำพบริกำร รำยกำรตัวชี้วัดกลำง และ
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ แก่ อปสข.
6. ชี้แจงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำม
คุณภำพบริกำรแก่หน่วยบริกำร
7. แจ้ งแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ดกำรงบจ่ ำยตำม
คุณภำพบริ กำรระดั บ เขตที่ผ่ ำน อปสข.แก่
สำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำนหน่วย
บริกำร

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

ผู้รับผิดชอบ
สำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร สำนักที่เกี่ยวข้อง และ
สปสช.เขต
สำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร
สำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร.และสำนักที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริหำรกำรจัดสรรและชดเชย
ค่ำบริกำร.
สปสช.เขต
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กิจกรรม
8. สนับสนุนข้อมูล และ script ในกำรดึงข้อมูล
ในระบบ
9. ประมวลผลงำนตำมรำยกำรตั ว ชี้ วั ด กลำง
และส่งให้แก่ สปสช.เขต
10.สปสช.เขต ตรวจสอบข้อมูลและแจ้ง IT เพื่อ
แก้ไขข้อมูล
11. ประมวลผลข้อมูลตำมตัวชี้วัด และคำนวณ
งบประมำณรำยหน่วยบริกำรตำมผลงำนและ
เกณฑ์ที่กำหนด และโอนงบจ่ำยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำรให้แก่หน่วยบริกำร
12. ติดตำม ประเมิน วิเครำะห์ สรุปผลกำร
ประเมินคุณภำพบริกำรตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
กำหนด
13. กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม

ระยะเวลา
ม.ค – มิ.ย.61
31 พ.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริหำรสำรสนเทศกำรประกัน
สำนักสำรสนเทศและประเมินผลลัพธ์.
สำนักบริหำรสำรสนเทศกำรประกัน

30 มิ.ย. 61

สปสช.เขต

จ่ำยครั้งเดียว
ภำยใน 31 ส.ค.
61

สปสช.เขต

ส.ค. –ก.ย.61

สำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร/ สปสช.เขต/สำนักที่
เกี่ยวข้อง
สำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร.

ก.ย. 61

10. การกากับ ติดตามประเมินผล
 ควำมครบถ้ว น ถูกต้อง ของข้อมูล ที่นำมำใช้ในกำรประเมินผลงำนตำมตัว ชี้วัดงบจ่ำยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำร
 กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมแผน และเบิกจ่ำยงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ถูกต้อง ตรงตำม
เวลำที่กำหนด
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลคุณภำพผลงำนบริกำร เพื่อพิจำรณำกำหนดมำตรกำรสนับสนุน ส่งเสริม กำกับและ
ติดตำมคุณภำพบริกำรในระดับพื้นที่ ผ่ำนกลไกคณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข
11. สรุปตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ และน้าหนักคะแนนตัวชี้วัด งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
ปีงบประมาณ 2561 สปสช. เขต 7 ขอนแก่น
ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดที่ 1*: ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74 ปี ได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน โดยกำร
ตรวจวัดระดับน้ำตำลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2** : ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74ปี ได้รับกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกภำยใน 12 สัปดำห์

น้ำหนักคะแนน
90
90
90
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ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละสะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรี 30-60
ปี ภำยใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6 : กำรลดลงของอัตรำกำรรับไว้รักษำในโรงพยำบำลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษำแบบ
ผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy)
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบำหวำน (Diabetes Mellitus) และ ควำมดัน
โลหิตสูง (Hypertension)

น้ำหนักคะแนน
90

50
50

90

ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตรำผู้เป็นเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดได้ดี

90

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตรำผู้เป็นควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี

90

ตัวชี้วัดที่ 3 : กำรบริกำรเชิงรุกของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ : อัตรำกำรเยี่ยมบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำย
สำคัญ

90

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละทำรกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มำกกว่ำ
11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตรในซีรั่ม

90

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของกำรคัดกรองและกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก
5.1 ร้อยละของกำรคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัย

45

5.2 ร้อยละของกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัย

45

รวม

1000
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. Template ตัวชี้วัดกลาง
ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์

1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รบั การคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
เพื่อประเมินควำมครอบคลุมของกำรคัดกรองโรคเบำหวำนในกลุ่มเป้ำหมำยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ

คานิยาม

การคัดกรองโรคเบาหวาน หมำยถึง กำรคัดกรองเบำหวำนโดยวิธีตรวจน้ำตำลในเลือด ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำ
เป็นเบำหวำน (ตำมแนวทำงกำรรักษำโรคเบำหวำน พ.ศ. 2557)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

สูตรการคานวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั

จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นเบำหวำน
1) ฐำนข้อมูลประชำกร จำกฐำนทะเบียนรำษฎร์
2) ฐำนข้อมูลผู้เสียชีวิต จำกฐำนทะเบียนรำษฎร์
3) ฐำนข้อมูลประชำกรและสิทธิ จำกฐำน สปสช.
4) ฐำนข้อมูล IP/OP e-claim จำกแฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
5) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
6) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม NCDSCREEN ฟิลด์ BSLEVEL และ ฟิลด์ BSTEST
7) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
A= จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74 ปี ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับกำรคัดกรองระดับ
น้ำตำลในเลือด ช่วง 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561 (โดยตัดผู้ป่วยที่เคยเป็นเบำหวำนก่อนหน้ำนั้นออก)
A= จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในเขตรับผิดชอบที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ที่
ได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน โดย DATE_SERV อยู่ ในช่วง 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561 โดยนับจำก PID ที่ปรำกฏ
ใน NCDSCREEN ฟิลด์ BSTEST มีค่ำเป็น 1,2,3,4 และ BSLEVEL มีค่ำมำกกว่ำ 0 ทั้งนี้ต้องตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง
(DATE_SERV) รวมถึงรำยที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคเบำหวำนจำกฐำนข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS
ฟิลด์ DIAGCODE หรือฐำนข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 รวมทั้ง PID
ที่ปรำกฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่ำวออกจำกกำรคำนวณ
B= จำนวนประชำชนสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74ปี ที่อำศัยอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบที่ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็น
เบำหวำนมำก่อน
B= จำนวนประชำชนสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ที่ไม่เคยได้รับกำร
วินิจฉัยว่ำเป็นเบำหวำนก่อนวันที่ 1 เมษำยน 2561 โดยตรวจสอบจำก IP/OP e-claim หรือฐำนข้อมูล OP/PP แฟ้ม
DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 รวมทั้ง PID ที่ปรำกฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัส
ขึ้นต้นด้วย E10-E14
(A/B) X 100
ปีละ 1 ครั้ง
นำงสำวสำหร่ำย เรืองเดช สำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206 , email: saijai.s@nhso.go.th

Baseline

ผลงำน ระดับประเทศ ปี 2560 = 59.34% ผลงำนเขต 7 ปี 2560 = 75.34

เกณฑ์การให้
คะแนน

< ร้อยละ 65
= 0 คะแนน
> ร้อยละ 72 – ร้อยละ 79 = 2 - < 3 คะแนน
> ร้อยละ 86 – ร้อยละ 93 = 4 – <5 คะแนน

≥ ร้อยละ 65 – ร้อยละ 72
> ร้อยละ 79 – ร้อยละ 86
> ร้อยละ 93 ขึ้นไป

= 1 - < 2 คะแนน
= 3 – < 4 คะแนน
= 5 คะแนน
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ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2
สูตรการคานวณ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ประเมินผล
ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
Baseline
เกณฑ์การให้
คะแนน

2. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
เพื่อประเมินควำมครอบคลุมของกำรคัดกรองภำวะควำมดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้ำหมำยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
กำรคัดกรองภำวะควำมดันโลหิตสูง หมำยถึงกำรคัดกรองโดยกำรวัดควำมดันโลหิตในกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่ไม่เคยถูก
วินิจฉัยว่ำมีภำวะควำมดันโลหิตสูงมำก่อน (ตำมแนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74ปี ทีย่ ังไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ฐำนข้อมูลประชำกร จำกฐำนทะเบียนรำษฎร์
ฐำนข้อมูลผู้เสียชีวิต จำกฐำนทะเบียนรำษฎร์
ฐำนข้อมูลประชำกรและสิทธิ จำกฐำน สปสช.
ฐำนข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม NCDSCREEN ฟิลด์ SBP_1 และ ฟิลด์ DBP_1ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม CHRONIC
ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
A= จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74ปี ที่อำศัยอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบ ที่ได้รับกำรคัดกรองควำมดัน
โลหิตสูงใน ช่วง 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561 โดยตัดผู้ที่เคยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนหน้ำวันที่คัดกรองออก
A= จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในเขตรับผิดชอบที่เกิดในช่วง 1 ตุลำคม 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ที่ได้รับ
กำรคัดกรองควำมดันโลหิต โดยนับจำก CID ที่ปรำกฏในแฟ้ม NCDSCREEN โดยมีค่ำ SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จำก
และมี DATE_SERV อยู่ในช่วง 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561 โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง รวมถึงรำยที่มี
PID error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงจำกฐำนข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS หรือฐำนข้อมูล
OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15 รวมทั้ง PID ที่ปรำกฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์
CHRONIC รหัส I10-I15ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่ำวออกจำกกำรคำนวณ
B= จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74 ปี ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันประมวลผล ที่ไม่เคย
ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนวันที่ 1 เมษำยน 2561
B= จำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่เกิดในช่วง 1 ตุลำคม 2485 ถึง 31 มีนำคม 2525 ที่ไม่เคยได้รับกำร
วินิจฉัยว่ำเป็นควำมดันโลหิตสูงมำก่อนวันที่ 1 เมษำยน 2561 โดยตรวจสอบจำกแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัส
ขึ้นต้นด้วย I10-I15 ร่วมกับ ฐำนข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE และฐำนข้อมูล OP/PP แฟ้ม
DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
(A/B )X 100
ปีละ 1 ครั้ง
นำงสำวสำหร่ำย เรืองเดช สำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206 , email: saijai.s@nhso.go.th
ผลงำน ระดับประเทศ ปี 2560 = 60.86 % ผลงำนเขต 7 ปี 2560 = 76.01

< ร้อยละ 65
= 0 คะแนน
> ร้อยละ 72 – ร้อยละ 79 = 2 - < 3 คะแนน
> ร้อยละ 86 – ร้อยละ 93 = 4 – < 5 คะแนน

≥ร้อยละ 65 – ร้อยละ 72 = 1 - < 2 คะแนน
> ร้อยละ 79 – ร้อยละ 86 = 3 – < 4 คะแนน
> ร้อยละ 93
= 5 คะแนน
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3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รบั การฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินกำรได้รับกำรดูแลก่อนคลอดภำยใน 12 สัปดำห์ของหญิงมีครรภ์คนไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ

คานิยาม

หญิงมีครรภ์คนไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่ฝำกครรภ์ครั้งแรกโดยอำยุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดำห์ ทั้งนี้ กำร
ฝำกครรภ์ครั้งแรกประกอบด้วย
1. ประเมินกำรตั้งครรภ์ที่มีควำมเสี่ยงสูง
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ควำมดันโลหิต
3. ตรวจร่ำงกำยทั่วไป (ตรวจเสียงปอดและหัวใจ)
4. ตรวจปัสสำวะ (Multiple dipstick) เพื่อหำ protein, sugar, asymptomatic bacteria
5. ตรวจภำยใน (อำจเลื่อนไปตรวจในครั้งที่ 2 ของกำรฝำกครรภ์)
6. ตรวจ Hemoglobin/Hematocrit/Osmolarity Fragility/DCIP (ทุกอำยุครรภ์) และตรวจ VDRL, Anti HIV,
blood group, Rh typing, HbsAg
7. ให้วัคซีน Tetanus Toxoid ครั้งที่ 1
8. ให้ธำตุเหล็ก และ/หรือ โฟลิค และ Iodine
9. ให้คำแนะนำกรณีเกิดอำกำรผิดปกติฉุกเฉินและเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อฉุกเฉิน

เกณฑ์เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

หญิงมีครรภ์ที่รับบริกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกภำยในปีที่หน่วยบริกำรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
ฐำนข้อมูลจำกแฟ้ม ANC (กำรฝำกครรภ์ครั้งที่ 1 ใน ฟิลด์: ANCNO =1, อำยุครรภ์ที่ ฟิลด์: GA)
A=จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุชภำพถ้วนหน้ำทุกรำยในหน่วยบริกำรที่มำฝำกครรภ์ครั้งแรก โดยอำยุครรภ์ไม่
เกิน 12 สัปดำห์ ที่ได้รับบริกำร ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561
นับ PID จำกแฟ้ม ANC (นับเฉพำะกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกของกำรตั้งครรภ์ครั้งนั้น) โดยหญิงสิทธิประกันสุขภำพถ้วน
หน้ำที่มำฝำกครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้นับในช่วงที่ได้รับบริกำรภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม
2561 (โดยตรวจสอบกำรฝำกครรภ์ย้อนหลังไป 9 เดือนทุกรำยของผู้รับบริกำรในช่วงที่กำหนด เพือ่ ตัดรำยที่เคยมำ
ในช่วง 9 เดือนย้อนหลังออกก่อน หำกมี PID ซ้ำ ให้เลือก GRAVIDA ที่ไม่ซ้ำ) ให้นับเฉพำะวันที่บริกำรครั้งแรกใน
min(DATE_SERV) และ min (GA) กรณีพบซ้ำให้เลือกหน่วยบริกำรแรกหน่วยบริกำรเดียว นับจำนวนคน จำกเลข
ประจำตัว 13 หลัก ที่มี GA <=12 wks และตัด PID error
B = จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำทุกรำยที่มำรับบริกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร
ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561 ในหน่วยบริกำรทั้งหมด
หญิงสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่มำฝำกครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้ ในช่วงเวลำที่ได้รับบริกำร ภำยในวันที่ 1
เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561 (โดยตรวจสอบกำรฝำกครรภ์ย้อนหลัง 9 เดือนทุกรำยของผู้รับบริกำรในช่วงที่
กำหนด เพือ่ ตัดรำยที่เคยมำในช่วง 9 เดือนย้อนหลังออกก่อน) ให้นบั เฉพำะวันที่บริกำรครั้งแรกใน
min(DATE_SERV) และ min(GA) กรณีพบซ้ำให้เลือกหน่วยบริกำรแรกหน่วยบริกำรเดียว นับจำนวนคน จำกเลข
ประจำตัว 13 หลัก ตัด CID error
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2

สูตรการคานวณตัวชีว้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ประสานการงานตัวชี้วดั
Baseline
เกณฑ์การให้คะแนน

นำงสำวสำหร่ำย เรืองเดช สำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206 , email: saijai.s@nhso.go.th
ผลงำน ระดับประเทศ ปี 2560 = 53.80 % ผลงำนเขต 7 ปี 2560 = 49.79

< ร้อยละ 50
= 0 คะแนน
≥ ร้อยละ 50 – ร้อยละ 60 = 1 - < 2 คะแนน
> ร้อยละ 60 – ร้อยละ 70 = 2 - < 3 คะแนน > ร้อยละ 70 – ร้อยละ 80 = 3 – 4 คะแนน
> ร้อยละ 80 – ร้อยละ 90 = 4 – < 5 คะแนน > ร้อยละ 90
= 5 คะแนน
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4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินควำมครอบคลุม/กำรเข้ำถึงบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วน
หน้ำ ที่มีอำยุ 30-60 ปี
กลุ่มเป้าหมาย หมำยถึง สตรีสัญชำติไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่มอี ำยุ 30-60 ปี (เกิดในช่วง 1 เมษำยน
2500 ถึง 31 มีนำคม 2530 ) และได้รับกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ในช่วง 1 เมษำยน 2556 - 31 มีนำคม
2561 ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูก หมำยถึง กำรตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear และ VIA
Pap Smear หมำยถึง กำรตรวจโดยกำรเก็บหรือป้ำยเอำเซลล์จำกปำกมดลูกไปป้ำยลงบนแผ่นสไลด์ ทำกำรย้อมสี
และอ่ำนผล โดยบุคลำกรเซลล์วิทยำ

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมำยถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกโดยใช้น้ำส้มสำยชูชนิดเจือ
จำงป้ำยทีบ่ ริเวณปำกมดลูก ทิ้งไว้ 1 นำที น้ำส้มสำยชูจะไปทำปฏิกิรยิ ำกับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปำกมดลูกให้เห็น
เป็นฝ้ำขำวขอบเขตชัดเจน และตำแหน่งแน่นอน สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ ซึ่งไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นมะเร็ง แต่
ถ้ำปล่อยไว้ไม่ได้รับกำรรักษำอำจกลำยเป็นมะเร็งได้ซึ่งเหมำะสำหรับในกำรคัดกรองสำหรับสตรีอำยุ 30-45ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

สตรีสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ อำยุ 30-60 ปี

แหล่งข้อมูล

1) ฐำนข้อมูลจำก Pap Registry
2) ข้อมูล 21/43 แฟ้ม (แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD รหัส Z014 หรือ Z124)
3) SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือ 1B004
4) ฐำนข้อมูลประชำกรไทยทุกสิทธิ
A= จำนวนสตรีสทิ ธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ อำยุ 30-60 ปี ที่ได้รับกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกรำยใหม่สะสม ตั้งแต่
1 เมษำยน 2556 - 31 มีนำคม 2561 จัดกลุ่มตำมหน่วยลงทะเบียน
จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (ที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2500 ถึง 31 มีนำคม 2530 ) ในแต่ละ
หน่วยลงทะเบียนที่มี PID ปรำกฏในฐำน Pap screening รวมกับ PID ที่อยู่ในแฟ้ม SPECIAL PP รหัส 1B30
หรือ 1B40 หรือ 1B004 และ PID ที่อยู่ใน DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัส DIAGCODE = Z014, Z124 ตั้งแต่ปี 1
เมษำยน 2556- 31 มีนำคม 2561 แล้วนำมำแจงนับรวมกันโดยตัด PID ที่ซ้ำของ 3 ฐำนออก แล้วตัดผู้ที่เสียชีวิต
ก่อนกำรคัดกรอง รวมทั้ง PID error ทั้งหมด ก่อนจำแนกตำมหน่วยลงทะเบียน
B = จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2500 ถึง 31 มีนำคม 2530 จัดกลุ่ม
ตำมหน่วยลงทะเบียน
จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2500 ถึง 31 มีนำคม 2530 ในแต่ละหน่วย
ลงทะเบียน
(A/B) X 100
ปีละ 1 ครั้ง

รายการข้อมูล 1
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชีว้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล

ผู้ประสานการงานตัวชี้วดั นำงสำวสำหร่ำย เรืองเดช สำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email:
saray.r@nhso.go.th
นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206 , email: saijai.s@nhso.go.th
Baseline
1) ผลกำรสำรวจ BRFSS 2558 =69%
2) OPPP Individual ปี ผลงำน ระดับประเทศ ปี 2560 = 39.85% ผลงำนเขต 7 ปี 2560 = 49.79
< ร้อยละ 30
= 0 คะแนน
> ร้อยละ 30 – ร้อยละ 45 = 1 - < 2 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
> ร้อยละ 45 – ร้อยละ 60 = 2 - < 3 คะแนน > ร้อยละ 60 – ร้อยละ 75 = 3 – < 4 คะแนน
> ร้อยละ 75 – ร้อยละ 90 = 4 – < 5 คะแนน > ร้อยละ 90 ขึ้นไป
= 5 คะแนน
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5

ตัวชี้วดั ย่อยที่
5.1

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)

วัตถุประสงค์ เพือ่ ลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นในผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน
คานิยาม
1) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) หมำยถึง ภำวะที่มีอจุ จำระเหลวกว่ำปกติ >3 ครั้งต่อวัน โดยมีอำกำร
ไม่นำนกว่ำ 2 สัปดำห์ โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันอำจเกิดจำกสำรพิษของเชื้อโรค เชื้อโรค และสำเหตุอื่นๆ ผู้ป่วยอุจจำระร่วง
เฉียบพลันส่วนมำกไม่จำเป็นต้องใช้ยำปฏิชีวนะในกำรรักษำ ระบุโรคตำม 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 หมำยถึง ยำกลุ่ม ATC 01
3) ประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่รับผิดชอบใน Acute Diarrhea :ผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันที่รับบริกำรที่
ร้ำนยำ คลินิก และโรงพยำบำลได้รับยำปฏิชีวนะตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงมำกกว่ำร้อยละ 90 (อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยเฉลี่ยใน
โรงพยำบำลร้อยละ 50) ทั้งๆ ที่หลักฐำนเชิงวิชำกำรระบุว่ำโรคดังกล่ำวในภำพรวมเกิดจำกเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกำรยำปฏิชีวนะน้อย
กว่ำร้อยละ 5 และกำรใช้ยำปฏิชวี นะกลุม่ fluoroquinolones รักษำโรคกลุ่มนีโ้ ดยไม่จำเป็น ชักนำให้เกิดกำรดื้อยำกลุม่
fluoroquinolones และยำกลุ่มอื่นด้วย (เช่น ยำกลุ่ม cephalosporins)

เกณฑ์เป้าหมาย
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ใช้กำรประมวลผลข้อมูลที่หน่วยบริกำรนำส่งในระบบข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก ข้อมูล
กำรให้บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรครำยบุคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน และเกณฑ์กำรให้
คะแนน ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ ไม่เกิน ร้อยละ 35
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในควำมรับผิดชอบของเครือข่ำยหน่วยบริกำรสุขภำพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยบริกำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกผ่ำนระบบ OP/PP Individual Data
แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข้อมูล 1
A: จำนวนใบสั่งยำผู้ป่วยอุจจำระร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยำปฏิชวี นะ
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรให้บริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตำมรหัส ICD10 และ มีกำรให้ยำปฏิชีวนะ
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046,
A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528,
K529 "
รายการข้อมูล 2
B: จำนวนใบสั่งยำผู้ปว่ ยอุจจำระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรให้บริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตำมรหัส 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 "
สูตรการคานวณตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.1
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษำยน 60 – 31 มีนำคม 61)
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Baseline Data ข้อมูลระดับเขต 7 ปี 2560 Diarrhea = ร้อยละ 38.15
จานวนเครือข่ายหน่วยบริการ
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั
จาแนกตามกลุ่มร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (CUP_AD)
ยาปฏิชีวนะ
2555
2556
2557
2558
2559
2560
12
9
10
8
5
10
น้อยกว่ำร้อยละ 10
15
15
13
24
33
66
ร้อยละ 10-20
41
38
73
114
139
196
ร้อยละ 20-30
98
109
163
213
258
307
ร้อยละ 30-40
183
181
211
240
253
241
ร้อยละ 40-50
229
257
252
232
201
128
ร้อยละ 50-60
253
237
165
112
90
63
ร้อยละ 60-70
116
122
95
61
44
22
ร้อยละ 70-80
38
35
35
24
14
5
ร้อยละ 80-90
19
16
8
8
6
4
ร้อยละ 90-100
1004
1019
1025
1036
1043
1042
Grand Total
ตัวชี้วดั ย่อยที่
5.2

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection :RI)
วัตถุประสงค์ เพือ่ ลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจ Respiratory Infection (RI)
คานิยาม
1) Respiratory Infection (RI) หมำยถึง โรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบน(upper respiratory tract infections, URI)
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute bronchitis) ในผู้ป่วยนอก ซึ่งโรคเหล่ำนี้ส่วนมำกไม่ได้เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย โรคเหล่ำนี้
ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คอหอยอักเสบ/ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หูชั้นกลำงอักเสบเฉียบพลัน
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ระบุโรคตำม 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 หมำยถึง ยำกลุ่ม ATC 01
3) ประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่รับผิดชอบใน Respiratory Infection : ผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันที่รับบริกำรที่ร้ำนยำ คลินิก และโรงพยำบำลได้รับยำปฏิชีวนะตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงมำกกว่ำร้อยละ
90 (อัตรำกำรใช้ยำปฏิชวี นะเฉลีย่ ของโรงพยำบำลร้อยละ 60) ทั้งๆ ที่หลักฐำนเชิงวิชำกำรระบุว่ำโรคดังกล่ำวในภำพรวมเกิดจำก
เชื้อแบคทีเรียน้อยกว่ำร้อยละ 10 และกำรใช้ยำปฏิชีวนะในผู้ปว่ ยโรคดังกล่ำวที่ไม่ได้เกิดจำกเชื้อแบคทีเรียไม่มีประโยชน์ ทำให้เกิด
โทษจำกผลข้ำงเคียงของยำ ก่อให้เกิดปัญหำเชื้อดื้อยำ และเสียค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จำเป็น
เกณฑ์เป้าหมาย
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ใช้กำรประมวลผลข้อมูลที่หน่วยบริกำรนำส่งในระบบข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก ข้อมูล
กำรให้บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรครำยบุคคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน และเกณฑ์กำรให้
คะแนน ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ ไม่เกิน ร้อยละ 35
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในควำมรับผิดชอบของเครือข่ำยหน่วยบริกำรสุขภำพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยบริกำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกผ่ำนระบบ OP/PP Individual Data
แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข้อมูล 1
A: จำนวนใบสั่งยำผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยำปฏิชวี นะ
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เงื่อนไขรายการข้อมูล 1
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรให้บริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตำมรหัส ICD10 และ มีกำรให้ยำปฏิชีวนะ
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051,
J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650,
H651, H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
รายการข้อมูล 2
B: จำนวนใบสั่งยำผู้ปว่ ยโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรให้บริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตำมรหัส ICD10
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051,
J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650,
H651, H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
สูตรการคานวณตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.2
(A/B)x100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษำยน 60 – 31 มีนำคม 61)
Baseline Data ข้อมูลระดับเขต 7 ปี 2560 URI = ร้อยละ 29.63
จานวนเครือข่ายหน่วยบริการ
จาแนกตามกลุ่มร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (CUP_RI)
2555
2556
2557
2558
2559
2560
น้อยกว่ำร้อยละ 10
7
8
6
4
2
5
ร้อยละ 10-20
26
21
31
61
86
138
ร้อยละ 20-30
77
88
157
202
226
308
ร้อยละ 30-40
218
226
283
292
315
310
ร้อยละ 40-50
292
302
293
270
245
191
ร้อยละ 50-60
250
241
157
133
103
57
ร้อยละ 60-70
85
88
59
34
34
18
ร้อยละ 70-80
35
31
26
31
24
11
ร้อยละ 80-90
13
12
9
7
6
3
ร้อยละ 90-100
1
2
4
2
2
1
Grand Total
1004
1019
1025
1036
1043
1042
ผู้ประสานการ นำยไตรเทพ ฟองทอง สำนักสนับสนุนบริกำรยำและเวชภัณฑ์ โทร 085-487-5037 mail :traithep.f@nhso.go.th
งานตัวชี้วดั
เกณฑ์การให้
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั ยาปฏิชีวนะ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
≤ 15
5
>15.-20.0
4-<5
>20 -25.0
3-<4
>25.-30.0
2-<1
>30-35.0
1-<2
> 35
0
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั
ยาปฏิชีวนะ
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ชื่อตัวชี้วดั

วัตถุประสงค์
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2

สูตรการคานวณ
ตัวชี้วดั

6. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory
care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน
(DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
กำรติดตำมและประเมินสมรรถนะกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลในระดับปฐมภูมทิ ี่สำมำรถลดกำรเข้ำนอนรักษำใน
โรงพยำบำลโดยไม่จำเป็น
ภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก (ACSC) กำรคัดเลือกข้อมูลกำรนอนโรงพยำบำลด้วย ACSC อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำของ
สุพล ลิมวัฒนำนนท์ ในคู่มือกำรวิเครำะห์อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลของภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก ซึ่งใช้ฐำนข้อมูล
ผู้ป่วยใน โดยพิจำรณำจำกกำรวินิจฉัยหลักโดยใช้รหัส ICD-10 ดังต่อไปนี้
1. ลมชัก (epilepsy) : G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18, J20, J21, J22 ที่มีกำรวินิจฉัยรองเป็น J44
3. หืด (asthma): J45 และ J46
4. เบำหวำน (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. ควำมดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีกำรให้หัตถกำรดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ
37.98
ลดลง ไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อแสนประชากร
ผู้ป่วย ACSC ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบำหวำน (DM) และควำมดันโลหิตสูง
(HT) สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในควำมรับผิดชอบของหน่วยบริกำรประจำ
หน่วยบริกำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยใน ผ่ำนโปรแกรม e-Claim
ฐำนข้อมูล IP e Claim
A: จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยสิทธิ UC อำยุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริกำรประจำ (Hmain OP) เข้ำรักษำในโรงพยำบำล
ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบำหวำน (DM) และควำมดันโลหิตสูง (HT) ตำมคำ
นิยำม
A1 = ข้อมูล A ระหว่ำง เม.ย. 59 – มี.ค. 60
A2 = ข้อมูล A ระหว่ำง เม.ย. 60 – มี.ค. 61
A: นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยสิทธิ UC อำยุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริกำรประจำ (Hmain OP) ที่รับไว้รักษำเป็น
ผู้ป่วยใน (IP) ด้วยโรค (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 ที่มีกำรวินิจฉัยรอง
เป็น J44
3. หืด (asthma): J45 และ J46
4. เบำหวำน (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. ควำมดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีกำรให้หัตถกำรดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94
และ 37.98
จำกฐำน IP e-claim (โดยแสดงผลจำนวนครั้งเป็นรำยกลุ่มโรค แต่กำรคิดอัตรำใช้ยอดรวมทั้ง 5 กลุ่มโรค)
A1 = ข้อมูล A ระหว่ำง เม.ย. 59 – มี.ค. 60
A2 = ข้อมูล A ระหว่ำง เม.ย. 60 – มี.ค. 61
B1: จำนวนประชำกรสิทธิ UC อำยุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจำ ณ 30 ก.ย. 59
B2: จำนวนประชำกรสิทธิ UC อำยุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจำ ณ 30 ก.ย. 60
B1: จำนวนประชำกรสิทธิ UC อำยุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใช้ประชำกร ณ
ณ 30 ก.ย. 59
B2: จำนวนประชำกรสิทธิ UC อำยุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใช้ประชำกร ณ
30 ก.ย. 60
X1 = อัตรำกำรนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชำกร 1 เม.ย. 59 – มี.ค. 60 = (A1/B1)x100,000
X2 = อัตรำกำรนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชำกร 1 เม.ย. 60 – มี.ค. 61= (A2/B2)x100,000
Y = อัตรำลดลง = X2-X1
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ระยะเวลา
ประเมินผล
ผู้ประสานการ
งานตัวชี้วดั
Baseline
เกณฑ์การให้
คะแนน

2 ครั้ง (แบบสะสม)
นำงสำวสำหร่ำย เรืองเดช สำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ โทร 090-197-5286, email: saray.r@nhso.go.th
นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206 , email: saijai.s@nhso.go.th
ผลงำน ปี 2560 ภำพรวมประเทศ ลดลง 1.87 ต่อแสนประชำกร ระดับเขต 7 ลดลง 2.03 ต่อแสนประชำกร
อัตรำลดลง (ค่ำ X2-X1)
น้อยกว่ำ 0.5
= 0 คะแนน
≥0.5 – 1 = 1 - <2 คะแนน
>1 – 1.5
= 2 - < 3 คะแนน
>1.5 – 2 = 3 - < 4 คะแนน
>2 – 2.5
= 4 - < 5 คะแนน
> 2.5 = 5 คะแนน

ภาคผนวก ข. Template ตัวชี้วัดพื้นที่

ตัวชี้วัดพื้นที่ เลือกจำกรำยกำรตัวชี้วัดที่มีปัญหำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เหมำะสมกับกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร
โดยมีกลไกกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำตัวชี้วัด และผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คณะอนุกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
ระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1

: อัตรำผูเ้ ป็นเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดได้ดี

ตัวชี้วัดที่ 2

: อัตรำผูเ้ ป็นควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี

ตัวชี้วัดที่ 3

: กำรบริกำรเชิงรุกของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ : อัตรำกำรเยีย่ มบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำยสำคัญ

ตัวชี้วัดที่ 4

: ร้อยละทำรกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มำกกว่ำ 11.2มิลลิยูนิตต่อลิตร
ในซีรั่ม

ตัวชี้วัดที่ 5

: ร้อยละของกำรคัดกรองและกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก
5.1 ร้อยละของกำรคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัย
5.2 ร้อยละของกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัย
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ตัวชี้วัด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

1. อัตราผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
ผู้เป็นเบาหวาน หมำยถึง ผู้ที่ได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำป่วยเป็นโรคเบำหวำน ตำมรหัสโรค ICD-10-TM
(International Classification of Diseases and Related Health Problems - 10 - Thai modification)
รหัส = E10-E14
ระดับค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี หมำยถึง
1) ค่ำระดับ HbA1c ครั้งสุดท้ำย น้อยกว่ำร้อยละ 7 หรือ
2) ค่ำระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้งสุดท้ำยที่มีข้อมูล
มีค่ำระหว่ำง 70 - 130 มก./ดล. ทั้งสองครั้ง ตำมช่วงเวลำที่วิเครำะห์
หมำยเหตุ ในกำรตรวจติดตำม อำจใช้ Fasting Capillary Glucose แทน FPG ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ผู้ป่วยเบำหวำนสิทธิ UC ที่มำรับกำรตรวจติดตำมในคลินิกบริกำร ในช่วงเวลำที่วิเครำะห์
บันทึกข้อมูลผ่ำนโปรแกรมของโรงพยำบำล
ฐำนข้อมูล OP/PP ของ สปสช.
A = จำนวนผู้เป็นโรคเบำหวำน สิทธิ UC ที่ลงทะเบียนสิทธิหน่วยบริกำรประจำ(HmainOP) และมีผลดังนี้
1. ค่ำระดับ HbA1c ครั้งสุดท้ำย น้อยกว่ำร้อยละ 7 ในปีงบประมำณที่วิเครำะห์ หรือ
2. ค่ำระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้งสุดท้ำยที่มีข้อมูล
มีค่ำระหว่ำง 70 - 130 มก./ดล. ทั้งสองครั้ง ในปีงบประมำณที่วิเครำะห์
หมำยเหตุ ในกำรตรวจติดตำม อำจใช้ Fasting Capillary Glucose แทน FPG ได้
(นับผลงำน ไตรมำส 3,4 ของปีงบประมำณ 2561 และ ไตรมำส 1,2 ของปีงบประมำณ 2561)
B : จำนวนผู้เป็นโรคเบำหวำน สิทธิ UC ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริกำรประจำ (HmainOP)
ที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคเบำหวำนก่อน วันที่ 1 เมษำยน 2561 และยังมีชีวิต
(A/B) x 100

ระยะเวลำประเมินผล

ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมำส 3,4 ของปีงบประมำณ 2561 และ ไตรมำส 1,2 ของปีงบประมำณ 2561)

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206 , email: saijai.s@nhso.go.th

หมำยเหตุ

กรณีที่มีผลกำรตรวจหลำยค่ำให้เลือกใช้ผลกำรตรวจเพียงอย่ำงเดียวตำมลำดับดังนี้
1. HbA1c 2. FPG 3. FCG
ผลงำนระดับเขต
ปี 2557 ร้อยละ 12.1
ปี 2558 ร้อยละ 25.10
ปี 2559 ร้อยละ 32.36
ปี 2560 ร้อยละ 21.56
< ร้อยละ 20
= 0 คะแนน
≥ร้อยละ 20 - ร้อยละ 25 = 1 - <2 คะแนน
>ร้อยละ 25 - ร้อยละ 30 = 2 - <3 คะแนน >ร้อยละ 30 - ร้อยละ 35 = 3 – <4 คะแนน
>ร้อยละ 35 - ร้อยละ 40 = 4 – <5 คะแนน
>ร้อยละ 40
= 5 คะแนน

คำนิยำม

เกณฑ์เป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล1

Baseline
กำหนดช่วงค่ำคะแนน
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ตัวชี้วัด
คำนิยำม

เกณฑ์เป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล1

2. อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
กำรควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ตำมเป้ำหมำย หมำยถึง
1. ผู้เป็นควำมดันโลหิตสูง ที่ไม่มีเบำหวำนร่วม ตำมรหัสโรค ICD-10-TM (International Classification of
Diseases and Related Health Problems - 10 - Thai modification) รหัส = I10 – I15, I67.4, H35.0 และ
มีระดับควำมดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ำย ในรอบปีงบประมำณ มีค่ำ <140/90 มม.ปรอท.
2. ผู้เป็นควำมดันโลหิตสูง ที่มีเบำหวำนร่วม ตำมรหัสโรค ICD-10-TM (International Classification of
Diseases and Related Health Problems - 10 - Thai modification) รหัส = I10 – I15, I67.4, H35.0
ร่วมรหัส E10-E14 และมีระดับควำมดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ำย ในรอบปีงบประมำณ มีค่ำ <140/80 มม.ปรอท
หมายเหตุ : ปี 2557 ค่าระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ในผู้เป็นเบาหวาน ปรับจาก <130/80 มม.ปรอท เป็น
<140/80 มม.ปรอท
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32
จำนวนผู้เป็นควำมดันโลหิตสูงสิทธิ UC ที่ลงทะเบียนสิทธิหน่วยบริกำรประจำและได้รับกำรตรวจวัดระดับควำม
ดันโลหิต ตำมช่วงเวลำที่วิเครำะห์
บันทึกข้อมูลผ่ำนโปรแกรมของโรงพยำบำล
ฐำนข้อมูล OP/PP ของ สปสช.
A1 = จำนวนผู้เป็นควำมดันโลหิตสูง ที่ไม่มีเบำหวำนร่วม สิทธิ UC ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริกำรประจำ และมี
ระดับควำมดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ำย ในช่วงเวลำที่กำหนด มีค่ำ <140/90 มม.ปรอท. ทั้งสองครั้งติดต่อกัน
A2 = จำนวนผู้เป็นควำมดันโลหิตสูง ที่มีเบำหวำนร่วม สิทธิ UC ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริกำรประจำ และมี
ระดับควำมดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ำย ในช่วงเวลำที่กำหนด มีค่ำ <140/80 มม.ปรอท. ทั้งสองครั้งติดต่อกัน

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

หมำยเหตุ : (นับผลงำน ไตรมำส 3,4 ของปีงบประมำณ 2561 และ ไตรมำส 1,2 ของปีงบประมำณ 2561)
B : จำนวนผู้เป็นควำมดันโลหิตสูง สิทธิ UC ทีล่ งทะเบียนของหน่วยบริกำรประจำ (HmainOP)
ที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคเบำหวำนก่อน วันที่ 1 เมษำยน 2561 และยังมีชีวิต
[ (A1+A2) / B ] X 100

ระยะเวลำประเมินผล

ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมำส 3,4 ของปีงบประมำณ 2561 และ 1,2 ของปีงบประมำณ 2561)

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206 , email: saijai.s@nhso.go.th

Baseline

ผลงำนระดับเขต
ปี 2557 ร้อยละ 33.43
ปี 2558 ร้อยละ 4.81
ปี 2559 ร้อยละ 54.98
ปี 2560 ร้อยละ 34.16
< ร้อยละ 32
= 0 คะแนน
≥ร้อยละ 32 - ร้อยละ 35 = 1 - <2 คะแนน
>ร้อยละ 35 - ร้อยละ 38 = 2 - <3 คะแนน >ร้อยละ 38 - ร้อยละ 41 = 3 – <4 คะแนน
>ร้อยละ 41 - ร้อยละ 44 = 4 – <5 คะแนน >ร้อยละ 44
= 5 คะแนน

รำยกำรข้อมูล2

กำหนดช่วงค่ำคะแนน
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ตัวชี้วัด
ที่มำ/ควำมสำคัญของตัวชี้วัด

3. การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ : อัตราการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายสาคัญ
กำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน (Home health care) หมำยถึง แบบแผนกำรดูแล, ให้บริกำรที่เป็นทำงกำร, สม่ำเสมอโดย
บุคลำกรทำงด้ำนสุขภำพหลำกหลำยสำขำวิชำต่อผู้ป่วยโดยตรงในบ้ำนของผู้ป่วย
กำรเยี่ยมบ้ำน (Home visit) หมำยถึง วิธีกำรที่ใช้ในกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนซึ่งควรจะมีรูปแบบและวิธีกำร เพื่อให้
เกิดผลคุ้มค่ำมำกที่สุด แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเป็นบุคลำกรหนึ่งในทีมเยี่ยมบ้ำน ควรที่จะต้องมีควำมรู้, ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่อกำรเยี่ยมบ้ำนด้วย
ข้อบ่งชี้ในกำรเยี่ยมบ้ำน กำรที่จะเกิดกำรเยี่ยมบ้ำนได้ควรจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.ผู้ป่วยและครอบครัว มีควำมเต็มใจให้เยี่ยมบ้ำน
2.ทีมบุคลำกรสุขภำพ มีควำมเต็มใจในกำรเยี่ยม
และควรอยู่บนพื้นฐำนของระบบบริกำรปฐมภูมิอันได้แก่ ดูแลแต่แรกทุกเรื่อง, ต่อเนื่อง, เบ็ดเสร็จ, ผสมผสำน,
บริกำรที่เข้ำถึงสะดวก และมีระบบปรึกษำและส่งต่อ
คำนิยำม
กำรบริกำรเชิงรุกของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ : อัตรำกำรเยี่ยมบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำยสำคัญ ดังนี้
๑. กลุ่มผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
๒. กลุ่มผูป้ ่วยโรคเบำหวำน
๓. กลุ่มผู้ป่วยโรควัณโรค
๔. กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต
๕. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
เกณฑ์เป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยสำคัญ 5 กลุ่มทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง,กลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน, กลุ่ม
ผู้ปว่ ยโรควัณโรค, กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มวัย/กลุ่มปัญหา
รหัส ที่ใช้คานวณ ใน Field comservice
กลุ่มผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
1A01101 , 1A000
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน
1A01102 , 1A001
กลุ่มผู้ป่วยโรควัณโรค
1A01204 , 1A014
กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต
1A01301 , 1A01302 , 1A01303 , 1A01306 , 1A01308 ,
1A020 , 1A021 , 1A022 , 1A023 , 1A024 , 1A025 ,
1A028 , 1A029
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
1A03101 , 1A03102 , 1A03103 , 1A03104 , 1A03108 ,
1A200 , 1A201 , 1A202 , 1A203 , 1A208 , 1A209
แหล่งข้อมูล : จำกฐำนข้อมูล OPPP สปสช. โดยใช้ตำรำง community_service (เพื่อดูจำนวนคน ที่ได้รับกำรเยี่ยมบ้ำน)
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรกำรคำนวณตัวชี้วัด
กำรตรวจสอบข้อมูล
ระยะเวลำประเมินผล

A = จำนวนกลุ่มเป้ำหมำย(คน)ที่ได้รับกำรเยี่ยมบ้ำน 1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2561
B = จำนวนเป้ำหมำยทั้งหมด (ตำมลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561)
(A/B) x 100
นำข้อมูล ‘PID’ มำ join กับตำรำง person เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอำยุ เพศ และที่อยู่ (หมู่บ้ำน/ตำบล)
1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2561

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

นำยพชระ น้อยสมบัติ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น โทร 086-451-5757 Email: pothchara.n@nhso.go.th
นำงสำยใจ สำยปัญญำ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร 090-197-5206, email: saijai.s@nhso.go.th

Baseline

ผลงำนระดับเขต
ปี 2557 ร้อยละ 90.52
ปี 2559 ร้อยละ 63.01
< ร้อยละ 50
>ร้อยละ 55 - ร้อยละ 60
>ร้อยละ 65 - ร้อยละ 70

กำหนดช่วงค่ำคะแนน

ปี 2558 ร้อยละ 87.78
ปี 2560 ร้อยละ 52.31
= 0 คะแนน
≥ร้อยละ 50 - ร้อยละ 55 = 1 - <2 คะแนน
= 2 - <3 คะแนน
>ร้อยละ 60 - ร้อยละ 65 = 3 – <4 คะแนน
= 4 – <5 คะแนน
>ร้อยละ 70
= 5 คะแนน
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ตัวชี้วัด
คำนิยำม

เกณฑ์เป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล1
รำยกำรข้อมูล2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล

4. ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตรใน
ซีรั่ม
1. ภำวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด เกิดจำกกำรที่ร่ำงกำยขำดไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้มีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของร่ำงกำยและเซลล์ระบบประสำททำให้ร่ำงกำยเตี้ยแคระแกรน และที่สำคัญคือกำรเจริญเติบโต
และพัฒนำของสมองในช่วง 3 ขวบปีแรก
2. กำรคัดกรองภำวะเสี่ยงต่อกำรขำดสำรไอโอดีน เป็นกำรตรวจคัดกรองระดับ TSH เบื้องต้น แล้วพบควำม
ผิดปกติค่ำ TSH มำกกว่ำ 11.2 มิลลิยูนิต่อลิตรในซีรั่ม
3.เป็นดัชนีชี้วัดทำงอ้อมที่สำมำรถบ่งบอกภำวะขำดสำรไอโอดีนในชุมชน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6
เด็กอำยุ 2 วันขึ้นไปที่ได้รับกำรตรวจTSH พบ >11.25 มิลลิยูนิตต่อลิตรในซีรั่ม
1.ทะเบียนทำรกแรกเกิดที่ได้รบกำรตรวจคัดกรองภำวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด
2. ทะเบียนกำรคลอด ของแผนกผู้ป่วยในห้องคลอด
3.ระบบคัดกรองสุขภำพทำรกแรกเกิดแห่งชำติ (NNSPlimsPlus)
ศูนย์ปฏิบัติกำรกำรตรวจคัดกรองสุขภำพทำรกแรกเกิด กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
A : จำนวนเด็กอำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ48ชม.ตรวจคัดกรองภำวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนมำกกว่ำ 11.2 มิลลิยู
นิตต่อลิตรในซีรั่ม
B : จำนวนเด็กอำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 48 ชั่วโมงที่ตรวจวิเครำะห์ TSH
(A / B) x 100
1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2561

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

นำงสำยใจ สำยปัญญำ กลุ่มภำรกิจสนับสนุนเครือข่ำยระบบบริกำร สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
โทร 090-197-5206, email: saijai.s@nhso.go.th

Baseline

ปี 2558 ร้อยละ 7.69
ปี 2560 ร้อยละ 7.80

กำหนดช่วงค่ำคะแนน

< ร้อยละ 6
= 0 คะแนน
>ร้อยละ 7 - ร้อยละ 8 = 2 - <3 คะแนน
>ร้อยละ 9 - ร้อยละ 10 = 4 – <5 คะแนน

ปี 2559 ร้อยละ 5.21
≥ร้อยละ 6 - ร้อยละ 7 = 1 - <2 คะแนน
>ร้อยละ 8 - ร้อยละ 9 = 3 – <4 คะแนน
>ร้อยละ 10
= 5 คะแนน
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ตัวชี้วัด
คำนิยำม

5. ร้อยละของการคัดกรองและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
5.1 ร้อยละของการคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย
เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย หมำยถึง เด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
หน่วยบริกำรสำธำรณสุขจำกกำรสำรวจเด็กที่มีอยู่จริงในช่วงเวลำที่กำหนดได้รับกำรประเมิน
พัฒนำกำรปีละ 1 ครั้ง และพบพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำในครั้งแรกที่ประเมิน

เกณฑ์เป้ำหมำย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มเป้ำหมำย เด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จำกกำรสำรวจและมี
เด็กอยู่จริง

แหล่งข้อมูล

ฐำนข้อมูล OPPP สปสช.

ระยะเวลำประเมินผล

1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2561

รำยกำรข้อมูล 1

A = ผลรวมของจำนวนเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่สงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำครั้งแรกที่ประเมิน
ในเวลำที่กำหนด

รำยกำรข้อมูล 2

B = จำนวนเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทัง้ หมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จำกกำรสำรวจและมีเด็ก
อยู่จริงในเวลำที่กำหนด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

(A / B) x 100

ระยะเวลำประเมินผล

ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงำนและตรวจรำชกำรกระทรวงฯ

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

1. นำยแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 6 ขอนแก่น
โทรศัพท์มือถือ : 081-739-7700 Email: prasitsa@yahoo.com
2. แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเด็กภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. นำงทัศนีย์ รอดชมภู นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ ศูนย์อนำมัยที่ 6 ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0-4324-1833 ต่อ 4801, 08-9711-2075 โทรสำร : 0–4323-4416
Email: tassanee.r@anamai.mail.go.th
4. นำงสุจิรำ ขวำแซ้น นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ ศูนย์อนำมัยที่ 6 ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0-4324-1833 ต่อ 4101, 08-1261-1911 โทรสำร : 0–4323-4416
Email: sujira_jew@hotmail.com
5. นำงสำยใจ สำยปัญญำ กลุ่มภำรกิจสนับสนุนเครือข่ำยระบบบริกำร สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
โทร 090-197-5206, email: saijai.s@nhso.go.th

Baseline

ปี 2557 ร้อยละ 12.7
ปี 2559 ร้อยละ 9.92

กำหนดช่วงค่ำคะแนน

< ร้อยละ 20
= 0 คะแนน
≥ร้อยละ 20 - ร้อยละ 25 = 1 - <2 คะแนน
>ร้อยละ 25 - ร้อยละ 30 = 2 - <3 คะแนน >ร้อยละ 30 - ร้อยละ 35 = 3 – <4 คะแนน
>ร้อยละ 35 - ร้อยละ 40 = 4 – <5 คะแนน
>ร้อยละ 40
= 5 คะแนน

ปี 2558 ร้อยละ 21.4(DSMP)
ปี 2560 ร้อยละ 36.28
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ตัวชี้วัด
คำนิยำม

เกณฑ์เป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

Baseline
กำหนดช่วงค่ำคะแนน

5.2 ร้อยละของกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำรไม่สมวัย
เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย หมำยถึง เด็กปฐมวัยทั้งเด็กกลุ่มปกติและเด็กกลุ่มเสี่ ยง อำยุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ที่ได้รับกำรประเมินด้วยคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย : DSPM ครั้ง
ที่ 2 แล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ
การกระตุ้นพัฒ นาการ หมำยถึง กำรประเมินและส่งเสริม พั ฒ นำกำรเด็ก พั ฒ นำกำรล่ำ ช้ ำ ด้ ว ย
เครื่องมือมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย : TEDA4I
หรือเครื่องมืออื่นที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำ เช่น DSI เป็นต้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร
เด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำที่ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร ในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
ฐำนข้อมูล OPPP สปสช.
A = จำนวนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำที่ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร
B = จำนวนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำทั้งหมด
(A/B) x 100
1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2561
1. นำงสำวนันทำวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 7
2. นำงสิริพร พุทธิพรโอภำส นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 7 หมำยเลขโทรศัพท์ 0876343332
3. นำงสำวยุวนำ ไขว้พันธ์ นักจิตวิทยำคลินิกปฏิบัติกำร ศูนย์สุขภำพจิตที่ 7หมำยเลขโทรศัพท์
0867677357
ปี 2560 ร้อยละ 98.24
< ร้อยละ 80
= 0 คะแนน
≥ร้อยละ 80 – ร้อยละ 83 = 1 - <2 คะแนน
>ร้อยละ 83 – ร้อยละ 86 = 2 - <3 คะแนน >ร้อยละ 86 - ร้อยละ 89 = 3 – <4 คะแนน
>ร้อยละ 89 - ร้อยละ 92 = 4 – <5 คะแนน
>ร้อยละ 92
= 5 คะแนน

